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املقدمة
ه أن كل شيء يف الكون هادف، فخلق من كل شيء احلمد هللا الذي دل على وجود

زوجني ليدل على وحدانيته بانتفاء الواحدية عن مجيع خلقه، مث بصر عباده مببلغهم من العلم 
إذ شغل أبدام بروحٍ ال حييطون ا علماً واليثبتون هلا حتيزاً، فتعاىل رب العرش الكرمي عـن  

ة والربكة والتسليم على من شهد لربه بالعجز عن وجوه التشبيه ولوازم التجسيم، وأمت الصال
. إحصاء الثناء عليه

فإن وصف الباري سبحانه بشيء من أوصاف األجسام املادية أمر استنكف منـه  : وبعد
نبت من الكالم يف ما وإثباتا نفياًالتجسيم والكالم يف مقالة . العقالء وأصحاب الفطر السليمة

فلما خاض قوم يف املتشابه خوضا أثبتوا فيه وصف الباري . لسنةتشابه من نصوص القرآن وا
سـلكوا يف هـذه   و،السنة بدفع البدعة ونقض الشـبهة بلوازم األجسام وخواصها قام أهل

النصوص مسلكا أرادوا به النجاة من إثبات هذه النصوص على حنو يثبت جتسـيم البـاري   
وأقاموا القواطع العقلية . من التحريف والفتنةوبينوا ما أوصل إليه اخلوض يف املتشابه سبحانه، 

. والنقلية اليت تنزه الباري سبحانه عن اجلسمية ولوازمها
قالة صراع قدمي يدور بني عقلٍ صحيح مؤيد بنقل صريح وبـني حـسٍ   هذه املالصراع يف و

يتشوف ووهمٍ يتطلع إىل وصف الباري سبحانه بأحكام احملسوسات من األجسـام، هـذا   
الذي قطع فيه العقل والنقل بتنزيه اهللا عن اجلسمية ولوازمها، مث تفاوتـت النفـوس   الصراع 

البشرية يف هجر العقل واإلذعان حلكم احلس والوهم، وتدرج فيه املـذعنون بـني مصـرح    
بإثبات التجسيم وبني مثبت لبعض لوازمه مل يستجب لقواطع العقل والنقل إال بنفي اللفظ مع 

.زم واإلصرار على نفي اللزوماملكابرة بإثبات الال
وال خيفى على أحد خطر مقالة التجسيم، ولكن مل يكن خطر هذه املقالة يف يوم من األيام 
مستمداً من نضوجها الفكري واستنادها العقلي، ألا مقالة أساسها أخبار منكـرة متشـاة   

دأب املقالة يظهر يف لكن خطر هذه. وشبهات واهية باردة يف مقابلة نصوص حمكمة متواترة
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واإلسرار حال وجود العلماء وقوة السلطان السياسي يف دولـة  الكمون تارالذي خيمعتنقيها
ائضـون يف املتشـابه   وجـد اخل ة اإلسالمسلطتضعفإذا غاب دور العلماء ومث ،اإلسالم،
ام الذين بني العوهموضهذا الضعف للمجاهرة خبلستغالوأحسنوا اسالتباع املتشابه متنفسا 

ر الزهد والنسك ورفع شعارات الرباءة من الفلسفة وعلـم الكـالم، فيتتـرس    وبظهغتروني
باسم حماربة البدعة يف إثارة العوام بالعوام الغيورين على ما يعتقدونه ديناً، ويستغل اخلائضون

هـذه  وحيفظ التاريخ أن ظهور. الفنت والتسلط على علماء األمة مبا يقدرون عليه من األذى
. ظهور التنزيهيقترن باملقالة مقرون بضعف حال املسلمني، وأن ظهور املسلمني على أعدائهم

وليس أدل على ذلك من أن امللك نور الدين زنكي بلغه أن إنساناً بدمشق أظهر شـيئاً مـن   
التشبيه وغلفه بشيء من الزهد والنسك، وقد كثر حوله األتباع من العوام فأحضره وأركبـه  

وأمر بصفعه فطيف به يف البالد مجيعها ونودي عليه هذا جزاء مـن أظهـر يف الـدين    محاراً
البدع، وما زال الناصر صالح الدين فاتح بيت املقدس ناصراً للتوحيد وقامعاً مجيـع أهـل   

)1(.البدع، يدين أهل التنزيه ويقصي أهل التشبيه

:أمهية البحث وسبب اختياره
كـثريا مـن   من يقلب ووإثباتا نبت من اخلوض يف املتشابه، نفياًسبق أن الكالم يف التجسيم 

عليهعلى ما فيها من آثار اخلوض يف املتشابه، وال خيفى يقفمؤلفات العقيدة يف هذا العصر 
ى على أحد ما جناه بعض احملققني على كثري من الخيفما حوته من تفسيق وتبديع وتضليل؟ و
احلديث الشريف من اام املؤلف بالتنكب عن منـهج  مصادر تفسري القرآن الكرمي وشروح 

يف الزلل الذي وقع به هؤالء يف وصف البـاري  يوملا قلبت نظرالسلف والزلل يف االعتقاد؟ 
سبحانه وعدت به كرة أخرى فرأيت فتنة التبديع تصل إىل األئمة وكبار العلماء حبثت عـن  

يعـدل عـن   ذا اجلـواب املعاصـر   هرأيت فجواب هاتني املشكلتني يف كتابات املعاصرين 
يعبأ بتململ عامة املسلمني مـن  والاالنفعال ورد السيئة بالسيئة، املوضوعية أحيانا ومييل إىل 

.4/380و1/50انظركتاب الروضتني يف أخبار الدولتني النورية والصالحية ) 1(
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حبثا ال يغفل عـن  عزمت على أن أكتب يف مقالة التجسيم فهذه الصراعات الفكرية اجلانبية 
ضـوعية واملنهجيـة   حاجة املسلمني وواقعهم، يتنزه عن الغرض وحظ النفس، يتمسك باملو

. العلمية، واليؤثر على ذلك عاجال وال آجال إال ما أعده اهللا عز وجل ملن نصح ألمة اإلسالم
وآثرت فيه الرفق مع املخالف من غري مداهنة وال مواربة وال متلق، ألن بعض هذه األخـالق  

واحملـدثني  فما أمسى أن ندفع عن املفسرين. يقوي الباطل ويذهب هيبة احلق يف نفوس أتباعه
وأن ندفع عن  العـوام خطـر مـآل    ،واملتكلمني من أهل السنة مة البدعة وخمالفة السلف

.احلوم حول محى التشبيه والتجسيموما أمسى أن نلتقط املخالف من . اخلوض يف املتشابه
:اجلواب عن األمر بالسكوت وجتنب الفتنة واخلالفيات

ذه املباحث، بل مل تكن الكتابة فيها مستساغة لوال ال بد من االعتراف بثقل اخلوض يف مثل ه
وهذا ما أراه يرفع احلرج عن البحث يف مسألة التجسيم، . ومطبوعاتهالتبديع انتشار مقاالت 

بل ال أرى أنه يسع املسلمني السكوت عن انتشار اخلوض يف املتشابه مع رمي مجلة علمـاء  
رأيت يف كالم سلطان العلماء عبد العزيز بن وقد . املسلمني الذين كرهوا اخلوض فيه بالبدعة

عبد السالم ما ثبت هذا املعىن يف النفس حيث أجاب من أمره بالسكوت واالقتداء بالسـلف  
وكيف يدعى على السلف أم يعتقدون التجسيم والتشبيه أو يسكتون عنـد ظهـور   (:فقال

وقال تعـاىل  ،وجب على األنبياءوالعلماء ورثة األنبياء فيجب عليهم من البيان ما ...البِدع 
ومـن أنكـر   ) ولتكُن منكُم أمة يدعونَ إِلَى اخلري ويأْمرونَ باملعروف وينهون عن املنكَـرِ (

وإنما سكت السلف قبـل  . املنكرات التجسيم والتشبيه ومن أَفضل املعروف التوحيد والتنزيه
ض ذات الصدع لقد تشمر السلف للبدع ملَّـا  ظُهور البدع فورب السماء ذات الرجع واألر

واجلهاد ضربان ضـرب باجلـدل   .فجاهدوا يف اهللا حق جِهاده...ظهرت فقمعوها أمتَّ القمعِ
والبيان وضرب بالسيف والسنان فليت شعري فما الفرق بني مجادلة احلَشوية وغريهم مـن  

ن مسائل احلشو أمر بالسكُوت عن ذلـك وإذا  وإذا سئل أحدهم عن مسألة م...أهل البدع 
سئل عن غري احلشو من البدع أجاب فيه باحلق ولوال ما انطوى عليه باطنه مـن التجسـيم   

ومل تزل هذه الطائفة املبتدعة قد ضربت .والتشبيه ألجاب يف مسائل احلشو بالتوحيد والتنزيه
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ـ  ...عليهم الذِّلَّة أينما ثُقفُوا ة إال طـاروا إليهـا وال فتنـة إال أكبـوا     ال تلوح هلـم فُرص
والكالم يف مثل هذا يطول ولوال ما وجب على العلماء من إعزاز الـدين وإمخـال   ...عليها

املبتدعني وما طولت به احلشوية ألسنتهم يف هذا الزمان من الطَّعـن يف أعـراض املوحـدين    
ل هذا مع إيضاحه ولكن قـد أمرنـا اُهللا   واإلزراء على كالم املنزهني ملا أطلت النفس يف مث

إال أن سالح العالمِ علمه ولسانه كما أنّ سالح امللك سيفُه وسـنانه  ،باجلهاد يف نصرة دينه
    أسلحتهم عن امللحدين واملشركني ال جيـوز للعلمـاء إغمـاد فكما ال جيوز للملوك إغماد

وأظهر دين اهللا كان جديرا أن حيرسه اهللا ألسنتهم عن الزائغني واملبتدعني فمن ناضل عن اهللا
ال يرام وحيفظه مـن جيمـع   بعينه اليت ال تنام ويعزه بعزه الذي ال يضام وحيوطَه بركنه الذي

وما زال املنزهون واملوحدون يفتون بذلك على رؤوس األشهاد يف احملافل واملشاهد ...األنام 
حلشوية كامنة خفية ال يتمكنون من ااهرة ا بل وجيهرون به يف املدارس واملساجد وبِدعة ا

يدسوا إىل جهلة العوام وقد جهروا ا يف هذا األوان فنسأل اهللا تعاىل أن يعجـل بإمخاهلـا   
)كعادته

وحنن نعلم اليوم أن تبديع العلماء وانتشار اخلوض يف املتشابه ومتكن اخلائضني فيه أعظم ممـا  
وقد أوقفت املطالع على بعض ذلك يف املبحث السادس من . ان العلماءكان عليه يف أيام سلط

فلو جعلت هذا املبحث يف أول سطر من الكتاب لكان أنفع ألن التعصب . الفصل التمهيدي
للمعروف والتسليم للموروث واالغترار باملتداول يذهل عن خطر اخلوض يف املتشابه وخطر 

تاج إىل التنبيه على ما ارتكبه القوم من ذلك، لكن السكوت على انتشار الطعن باألكابر فيح
لكين أرجو من املطالع أن ال يغفل عن . املقام هنا ال يتسع لبيان هذه احلملة على التنزيه وأهله

. هذا املبحث
أن نعتقد أن املنزهني استفتحوا الكالم يف نفي التجسيم قبل أن حيوم فريـق مـن   اخلطأ ومن 

، ومن اخلطأ أيضا أن نطالب بالسكوت عن النفي بعد جسيمه والتاملسلمني حول محى التشبي
وحنن نعلم أن املخالف يف أصل هذه املسألة مل يرض بالسكوت بل عـاب  . الغرق يف اإلثبات

ابن قتيبة الذي ينسب إىل املنـهج السـلفي   ومن ذلك قول . على من أمره بالسكوت أيضا
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بعد هذه الفتنة، وإمنا جيوز أن يؤمر ذا ومل أر أقل عذراً ممن أمر بالسكوت والتجاهل…(
قبل تفاقم األمور ووقوع الشحناء، وليس يف غرائز الناس احتمالُ اإلمساك عن أمـر يف  
الدين قد انتشر هذا االنتشار، ولو أمسك عقالؤهم ما أمسك جهالؤهم، ولو أمسـكت  

ا فال تتكلفوها فإمنا األلسنة ما أمسكت القلوب، وأما قوهلم هذه بدعة مل يتكلم الناس فيه
يفزع الناس إىل العامل يف البدعة ال فيما جرت فيه السنة وتكلم فيه األوائل، والكـالم ال  
يعارض بالسكوت والشك ال يداوى بالوقوف والبدعة ال تدفع بالسنة، وإمنا يقوي الباطلَ 

لكـل زمـان   فإن قيل إن الثوري وابن املبارك مل يتكلموا ؟ قلنا . أن تبصره ومتسك عنه
)1()…رجال

.يوفقنا ألحسن القولفنسأل اهللا عز وجل أن السكوت مذموما عند الفريقني فإن كان 
:وصعوباتهلبحثاتاعبم

. بني منهجني حيكمان مثل هذا البحث اجلديل الفكريتنازعأصعب ما يف هذا البحث هو ال
م األدلة ودفع الشبه من كـل  املنهج األول خياطب احملققني ويرضي النظار ويعتمد على إحكا

وجه، وآفة هذا املنهج متلمل األكثرين مما يتطلبه النظر يف األدلة والغوص يف احلجج من إعمال 
واملنهج الثاين منهج يرضي األكثرين مبيله إىل اخلطابيـات ومراعـاة   . الفكر والتأين يف القراءة

كثر الطباع وحيصل به اإلقنـاع  ال تكل عن فهمه والتفطن ملقاصده أحبيث وقع يف األمساع ال
من جوالـب املـدح   نهجهذا امللكن و. لكل ذي حجى وفطنة وان مل يكن متبحرا يف العلوم

. وآفته أنه من دواعي القدح واإلزراء ولكن مـن الغواصـني  ،واإلطراء ولكن من الظاهريني
)2(.ولعل اهللا يوفق يف االعتدال بني املنهجني مبا يرضي النظار وغريهم

:ديد يف البحثاجل

51-47االختالف يف اللفظ ) 1(
8-7ص للحجة الغزايل فضائح الباطنيةمقتبس بتصرف من )2(
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وقفت على كثري من ردود العلماء على ابن تيمية رمحه اهللا ولكن معظم هذه الـردود  :أوالً
إمجايل مل يغن عن جواب مفصل لكل ما فصل به ابن تيمية اعتراضا واستدالال، وحسـيب أن  
أحد أساتذيت أنكر علي ترك العزو يف كثري من هذه األجوبة واستصغرين دون هذا اجلـواب،  
ولكن يعلم املدقق واحملقق أن تفصيل هذه املناقشات واالعتراضات ليس موجودا يف كتـاب  

.  وأخرياأوالًواحلمد هللا . ميكنين الرجوع إليه
عرض منازعات الفريقني من خالل النظر إىل جتسيم الباري، فخوف التجسيم هو الذي :ثانياً

ض فيه هو الذي أورث الفتنة وأدى إىل تأويله أجلأ الراسخني يف العلم إىل حتايد املتشابه، واخلو
تظاهرت على تنزيـه  اليت دالئل العقول والسمع عن ويعرضعلى حنو يوهم التجسيم أو يثبته 

.الباري سبحانه من نقائص التشبيه والتجسيم
إحكام بعض األدلة العقلية والسمعية اليت تنزه الباري سبحانه عن اجلسمية، وبيان سبيل : ثالثاً
. طع بداللتها على املطلوب مع اجلواب عن ما أورد عليها من االعتراضالق

بيان مطابقة أدلة التنزيه ملكتشفات العلم احلديث، والتنبيه على نفاذ بصرية املنزه وغفلة : رابعاً
.املخالف ووقوعه يف خمالفة مقتضيات هذه املكتشفات

:البحثي يف هذا منهج
:يف النقل والتنصيص:أوالً

ة حتتاج يكثريا من دفع املخالفني ملا أورده عليهم أهل التنزيه لعلي أقف على أجوبة علمقلبت
هـذه املناقشـات الفكريـة علـى     ايديعتمد يف حتإىل جواب جديد لكين وجدت املخالف 

مراعاة هذه اخلصوصية بتدعيم إىل اضطرينوهذا ما،تشكيك يف الفهم والتكذيب يف النقلال
ورمبا .املنقولة املتكاثرة اليت تثبت الفهم الصحيح ولو يف مسألة واحدةهذا البحث بالنصوص 

احتجت إىل نقل نص مطول من كالم املخالف كان يسعين اختصاره واختزاله لكين جتنبـت  
. من دأب بعض املخالفني يف االعتماد على الطعن بالفهم والتكذيب يف النقلهذلك ملا علمت
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صاهلا مل أحترج من التعبري عنها بنقل نص يؤديها فكم أحسـن  وملا كانت عناييت بالفكرة وإي
علماؤنا إحساناً آسراً ال يكاد حيسن فيه التصرف أحياناً، بل رمبا رجعت إىل بعض األفكـار  

.اليت سبق مين اعتمادها يف البحث فعزوا إىل أحد العلماء ملَّا وجدا يف كالمه
ففي . سب ما تقتضيه مصلحة البحث يف كل فصلتنوع املنهج يف عدد من الفصول حب:ثانياً

. األدلة على مجع كل ما استدلوا بـه عدد من آثرت إحكام الكالم على أدلة التنزيه السمعية 
اليت ميكـن للمخـالف أن يقـدح يف    واستغنيت ا عن األدلة ن األدلة ماكتفيت بالقواطع ف

. داللتها
عنت أحد من املتكلمني بالرد على اسمة كما مل يوجدت أنه وعند الكالم على األدلة العقلية 

ابـن  أجد أحدا من املسلمني يبذل جهدا كاجلهد الذي بذله وملالرازي، اعتىن بذلك الفخر
فرأيت أن الفائدة تتجلـى يف احملاكمـة بـني    .يف االعتراض على هذه األدلةتيمية رمحه اهللا

. بن تيمية عليهاهذه األدلة ومناقشة االعتراضات اليت أوردها اتأسيس 
والكالم يف الشبه السمعية حيتم أن نناقش األسانيد وأن نبني نكارة املتون وهـو منـهجي يف   

.مناقشة الشبه السمعية
:ابن تيمية رمحه اهللا يف هذا البحث:ثالثاً

وألن حال . ألن منزلته عند املعاصرين ال ختفى على أحداعتنيت مبناقشات ابن تيمية رمحه اهللا
. ث العقليةحالرسائل اجلامعية واملناقشات العلمية اليوم يشهد على القوم بتقليده يف املبامعظم 

وال أعلم أن أحدا من املعاصرين املخالفني أحكم دليال أو اعتراضا مل يكن فيه عالة على ابـن  
ومل يكن غرضي يف مناقشاته أن أحكم عليه بشيء كما اهـتم بـذلك عـدد مـن     .تيمية

ومنزلة رأيه ومكانته املعروفة عند فريق من املسـلمني يوجـب   العناية بكتبه لكن. املعاصرين
يشار إليهم بالبنان يف هذا العصـر ممـن أطبـق    منعن كالم أيضاًومل أغفل .ناقشتهالعناية مب
وأسأل اهللا أن ال جيعل يف قلوبنا غال ألحد . على الشهادة هلم بسالمة العقيدة السلفيةاملخالف

يت تليق بكـرم  لى اهللا عليه وسلم وأن مين علينا وعلى مجيع األمة بالشفاعة المن أمة حممد ص
. اهللا وإكرامه لنبيه صلى اهللا عليه وسلم
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:خطة البحث
مباحث أوهلا مبحـث يف  ستة فصلت هذا البحث يف أربعة فصول بدأا بفصل متهيدي حتته 

ود، وفيه مطلـب يف التجسـيم يف   التجسيم يف عقيدة السابقني األوليني إىل التجسيم من اليه
واملبحث الثـاين  . عقيدة اليهود، ومطلب يف أثر جتسيم أهل الكتاب يف عقائد بعض املسلمني

واملبحث الثالث يف التجسيم يف فكر احملـدثني، ويليـه   . يف فرق اسمة يف الفكر اإلسالمي
عض املصطلحات اليت التعريف باجلسم وبيليه مبحث يف . مبحث يف التجسيم يف فكر احلنابلة

وآخر مباحث هذا الفصل هو املبحث السـادس يف التجسـيم يف   .ترتبط به يف هذا البحث
.يثدالفكر اإلسالمي احل

مث أتبعت الفصلَ التمهيدي بالفصل األول يف أدلة التنزيه، وحتته مبحث يف الدالئل السـمعية  
.ومبحث يف الدالئل العقلية أفردت فيه لكل دليل مطلباً

وحتته مبحث يف الشبه العقلية، جعلت وحكم إثبات التجسيم الفصل الثاين يف شبه اسمة مث 
املطلب ومبحث يف الشبه السمعية بينت فيه أن ما يحتج به يف هذا . كل شبهة منها يف مطلب

متون منكرة وأسانيد واهية ال تفيد الظن الراجح الذي يفيده اخلرب اآلحادي إذا صح سـنده،  
أن خرب اآلحاد يحتج به يف هذا املطلب فال يعين أن نقبل من كل من هـب ودب،  فلو سلمنا

وال أن نترك القواطع ونتمسك بتصرفات الرواة عند املخالفة، واستغنيت عـن التفصـيل يف   
وقـد  ). االحتجاج خبرباآلحاد يف مسائل االعتقاد(حجية خرب األحاد هنا مبا ذكرته يف رساليت 

ثالثة مطالب، املطلب األول يف الكالم على ما استدلوا بـه علـى   جعلت حتت هذا املبحث 
واملطلب الثاين يف ما استدلوا به علـى إثبـات   . كون الباري سبحانه ذا أبعاض وحتته مسائل

. حكم إثبات التجسيممث املبحث الثالث يف.واملطلب الثالث يف إثبات قبول األعراض. التحيز
. نتائج وبعض التوصياتوختمت البحث خبامتة فيها أبرز ال

أنبه إىل أنه ليس من غرض البحث تكفري أحد من املسلمني وال تبديعهم بـل  ويف اخلتام 
). ربنا اغفر لنـا وإلخواننـا  : (وال تلمس عثرام، بل نقول كما قال أمحد وكما أوصى ربنا

د عليـه،  وقد أخذ علي بعض من اطلع على البحث أين ترمحت فيه على من اجتهدت يف الر
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مت باواملسايرة، لكن ذلك مل خيرجين عن الغرض العلمي فقد اجتهدت بالنظر املة ورمبا ا
والنقد وبذلت يف ذلك من فكري ومن عمري وقتا ليس بالقصري، وقد مأل الغرض العلمـي   
نفسي فلم ألتفت إىل إرضاء أحد أو سخطه ومل أراع ما يتقتضية غرض من فكر بالكسـب  

ثه، فلعل كثريا من الناس يتثاقل من النظر يف األدلة ودفع االعتراض عنها، ولعـل  املادي من حب
كثريا منهم يقعده مسك الكتاب عن اقتناءه أو اإلطالع على ما فيه، لكين مل ألتفت إىل هـذا  

كل مسـلم جتـرد عـن    لنصح فيهكله وآثرت على ذلك أن أجتهد يف خدمة حبث علمي أ
، وأحتسـب ـذا اإلجتـهاد    والغرضوتنزه عن التعصبحظوظ النفس وجتمل باإلنصاف 

واإليثار أن يرزقين اهللا عز وجل من يبصرين بعيويب وتقصريي وأن ال يبتليين بتكفري أحد مـن  
املسلمني أو تبديعه أو غيبته وأن ال بيتلي أحدا من املسلمني بشيء من ذلك يف حق نفسي أو 

.يف حق أحد من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم
أسأل اهللا عز وجل أن جيعل هذا البحث خالصاً لوجهه الكرمي، وأن جيعله حسنةً يف صـفحة  و

وال يفوتين أن أعرب عن عظيم الشكر .والدي ومن له حق علي من املشايخ واألساتذة الكرام
واالمتنان لفضيلة األستاذ الدكتوراملتكلم البارع حممد رمضان عبد اهللا بقية العلماء املتمكـنني  

امعني، وكم متنيت على اهللا عز وجل أن مين علي بإشرافه على حبثي، ومل ينقطع رجائي مع اجل
علمي بانشغاله الشديد وتزاحم الطالب من معارفه وخاصة تالمذته السـاعني إىل إشـرافه،   
وكان اغتباطي عظيماً إذ من اهللا عز وجل علي بقبول األستاذ الدكتور أن يعد هذا البحـث  

. وجزاه اهللا عين خري اجلزاء. وأخرياًأوالًمد هللا حتت إشرافه فاحل
وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني
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الفصل التمهيدي

وفيه متهيد

و مباحث
التجسيم يف عقيدة اليهود: املبحث األول
يف  فرق اسمة  يف الفكر اإلسالمي: املبحث الثاين

التجسيم يف فكر احملدثني: ثالثاملبحث ال
التجسيم يف فكر احلنابلة: املبحث الرابع

التعريف باجلسم وبعض املصطلحات اليت ترتبط به:املبحث اخلامس
التجسيم يف الفكر اإلسالمي احلديث:املبحث السادس
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متهيد
ا الـذي حجـب   مل ختل النقس البشرية يوما من األيام من تشوقها إىل معرفة كنه خالقه

ي السـماوي هـو   حذاته كما حجب األبصار عن إدراكه، وكان الومنه معرفة العقول عن 
وكلما ابتعدت البشـرية  . تشوق متطلعا إىل تلك األسرارذاأمام العقل إاألسوار الذي يضع 

فهم نصوصه ركنت إىل تشوق النفوس فأسبغت على وصف اخلالق وحي اهللا أو اإلميان بعن 
. كالثقل واحلجم واملقدار والتمكن يف املكـان من أحكام األجسام وأوصافهابعض ما تألفه

لنعرف أصله ونشأته لوصلنا إىل مطلـع القـرن   يف الفكر اإلسالمي لو تتبعنا آثار التجسيم و
اهلجري الثاين، هذا العصر الذي دامهت فيه العقيدة اإلسالمية أعشاش الوثنيـة والنصـرانية   

لل والنحل فكشفت عن زيغها وعوارها حىت تركها من كان مقيمـاً  واوسية وغريها من امل
ولكن مـع انتشـار   . عليها كابراً عن كابر إىل دين اإلسالم ودخل أهلها فيه أفواجاً أفواجاً

االسالم هذا اإلنتشار اإلنفجاري السريع ظهرت مشاكلُ فكريةٌ مل تكن معروفـة يف زمـن   
العرب بالعجم وظهور اللحن الذي دفع العـرب إىل  الرسالة، ومن أهم هذه املشاكل اختالطُ

وهذه املشكلة اللغوية كانت عامالً مهماً مـن عوامـل   . مجع اللغة ووضعِ علومها وتقعيدها
ظهور التجسيم يف الفكر اإلسالمي، فلما دخل يف دين اإلسالم أفواج من أمم مل يتذوقوا بيان 

ومههـم يف  ساعد على مث عن سياقها وسباقها العربية وقفوا على بعض األلفاظ القرآنية جمردةً
وصار مـن كـان   . ديان احملرفة واملخترعةالوثنية واألخالفة التنزيه يف وجود جذور ملفهمها 

معتنقاً هلذه امللل يشكل عليه هذه وجود هذه األلفاظ فصارت يف حقـه مومهـة للتجسـيم    
ألحاديث املومهة إشفاقاً علـى  وهلذا كان يف السلف من ينكر التحديث مبثل هذه ا. والتشبيه

رحـم اهللا  : (..ويف ذلك يقول القاضي عياض رمحـه اهللا . هؤالء العجم من توهمِ التجسيم
.. اإلمام مالكاً فلقد كره التحديث مبثل هذه األحاديث املومهة للتشبيه واملشـكلة املعـىن  

وجهـه  والنيب صلى اهللا عليه وسلم أوردها على قوم عرب يفهمون كالم العرب علـى 
وتصرفام يف حقيقته وجمازه واستعارته وبليغه وإجيازه فلم تكن يف حقهم مشكلة، مث جاء 
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من غلبت عليه العجمة وداخلته األمية فال يكاد يفهم من مقاصـد العـرب إال نصـها    
فتفرقوا يف تأويلها أو محلها على ظاهرها شذر مذر فمنهم من آمن ومنهم مـن  ..وصرحيها

) 1()كفر

ؤكد ما سبق أن أول ظهور ملقالة التشبيه والتجسيم كان يف بالد بعيدة عن مركز الفكر ومما ي
: اإلسالمي ومنبعه، وذلك يف بلخ من بالد خراسان حيث أظهر مقاتل بن سليمان مقالته فقال

إن اهللا جسم وله جوارح وأعضاء من يد ورجل وعينني، وهناك أيضا ظهرت مقالة هشام بن 
) 2(جسماً يقوم ويتحركإن هللا: احلكم فقال

وهناك أيضا ظهرت مقالة اجلهم بن صفوان الذي تصدى ملقالة مقاتل وهشام، غري أنه أفـرط  
وجرت بني الفريقني مناظرات انتقـل صـداها إىل   . يف النفي كما أفرط خصومه يف اإلثبات

لون عن احلق علماء املسلمني من السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم ملا سارع العوام إليهم يسأ
: ويف ذلك يقول اإلمام أبو حنيفـة رمحـه اهللا  . يف ما أحدثه هذا النزاع من اإلفراط والتفريط

أفرط جهـم يف  :(ويقول أيضا) 3()أتانا من املشرق رأيان خبيثان، جهم معطلٌ ومقاتلٌ مشبه(
) 4()هالنفي حىت قال إنه ليس بشيء وأفرط مقاتل يف االثبات حىت جعل اهللا تعاىل مثل خلق

وكان موقف السلف يف أول ظهور هذه البدعة هو إظهار الطعن والرباءة من اخلـائض  
وكانوا أيضاً يبدعون السائل ويزجرونـه،  ) 5(فيها من الفريقني كما سبق عن اإلمام أيب حنيفة

أن رجالً دخل : (ومن ذلك احلكاية املشهورة عن اإلمام مالك رمحه اهللا يف ما أخرج البيهقي
: كيف استواؤه؟ قال)6("الرمحن على العرش استوى " يا أبا عبد اهللا : ى اإلمام مالك فقالعل

الرمحن على العرش استوى كما وصـف  : فأطرق مالك وأخذته الرخصاء، مث رفع رأسه فقال

.2/542الشفا ) 1(
من هذا الكتاب يف ترمجتهما وتفصيل مقالتهما ) 76(و)64(انظر ص ) 2(
.13/164انظر تاريخ بغداد ) 3(
.10/251وذيب التهذيب7/202وسري أعالم النبالء 13/164انظر تاريخ بغداد ) 4(
ع الفقرة السابقة والسنة لعبـد اهللا بـن أمحـد    وانظر حنو هذا املوقف عن غريه من السلف يف مراج) 5(
1/108.
.طهمن سورة ) 5(اآلية ) 6(
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، وأنت رجل سوء صاحب بدعـة، أخرجـوه،   وكيف عنه مرفوعنفسه، وال يقال كيف، 
)1()الكيف غري معقولو(ويف رواية ) فأُخرج الرجل

ولكن ملا عمت البلوى وانتشرت البدعة ض العلماء لقمعها وخاضوا يف ما كرهوا اخلوض 
فيه، وكانوا أغىن اخللق عن هذا البحث لوال انتشار البدعة، ومل يعد مقبوالً سكوت األمة عن 

. البدعةهذه البدعة فتعني على بعضها الفرض الكفائي يف الذب عن السنة وحماربة هذه 
واتفق مجيع أهل املذاهب على ترك السكوت فتكلم يف ذلك من احملدثني والفقهاء واملتكلمني 
من تكلم حىت كثر فيه الكالم واالختالف ومتايزت فيه فرق ومقاالت صارت مستقلة معروفة 

ل فظهرت املعتزلة اليت أنكرت القـو . وتباينت املواقف يف القرب من أحد املذهبني. فيما بعد
بالتجسيم والتشبيه ومالوا إىل رأي اجلهم يف نفي بعض الصفات والقول خبلق القـرآن، وملـا   
أفرط املعتزلة بالنفي قابلهم بعض احملدثني بالغلو يف اإلثبات فأثبتوا بعض األخبـار الواهيـة   
املنكرة ومجعوا الصحيح مع الضعيف املنكر يف مصنفات مجعوا فيها مـا يسـمونه أخبـار    

ومل يكن هذا اإلفراط . الرد على اجلهميةمسوا هذه املصنفات بالتوحيد أو السنة أوو. الصفات
املقابل بالتفريط إال وباالً على فكر املسلمني، تعمق به اخلالف والتنازع، واشتد به الصـراع  
الفكري، وبعدت الشقة بني املتنازعني حىت أقبل القرن الرابع اهلجري، وظهرت فيه التيارات 

ية املعتدلة يف عدد من بقاع العامل اإلسالمي فظهرت الطحاوية يف مصر علـى يـد أيب   الوسط
واألشاعرة )3(واملاتريدية يف مسرقند نسبة إىل اإلمام أيب منصور املاتريدي،)2(جعفر الطحاوي،

واستطاع املذهب األشعري أن يسود ويغلـب  . يف بغداد على يد اإلمام أيب احلسن األشعري

.515األمساء والصفات ) 1(
هو أمحد بن حممد بن سالمة أبو جعفرالطحاوي املصري الفقيه احلنفي وكان ثقة نبيال فقيها له كتاب )2(

صحب املزين وتفقه به مث ترك وهو صاحب العقيدة املشهورة بالعقيدة الطحاوية،) هـ321(شرح اآلثار
1/102مذهبه وصار حنفي املذهب انظر طبقات احلنفية

هو حممد بن حممد بن حممود أبو منصور املاتريدي من كبار العلماء كان يقال له إمام اهلدى له كتاب ) 3(
شيئ مـن  التوحيد وكتاب املقاالت وكتاب تأويالت القرآن وهو كتاب ال يوازيه فيه كتاب بل ال يدانيه 

تصانيف من سبقه ىف ذلك الفن، مات سنة ثالث وثالثني وثالث مائة بعد وفاة أيب احلسـن األشـعري   
1/130انظر طبقات احلنفية . بقليل
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عاصمة اخلالفة بغداد وملتقى علماء األمة ورجاهلا فسهل اهللا له منهم من يقـوم  ألنه نشأ يف 
.بنصرة املذهب وتنقيحه وتأصيله

وكان على رأسهم من أخرجه اهللا عز وجل من نسل أىب موسى األشعري رضى اهللا عنه إماماً 
جاء به الكتـاب  التبيني ألهل اليقني أن مايفقام بنصرة دين اهللا وجاهد بلسانه وبيانه، وزاد 

) 1(والسنة وما كان عليه سلف هذه األمة مستقيم على العقول الصحيحة

وبظهور املذهب األشعري احنسر تيار املعتزلة وتوالف احملدثون واحلنابلـة مـع املـتكلمني    
فمن ثناء احملدثني على أيب احلسن األشعري قول حمدث زمانه وشيخ السنة ىف وقته . األشاعرة

ال خيفى حال شيخنا أىب احلسـن  :(..قي يف كالم طويل نقله احلافظ ابن عساكراحلافظ البيه
األشعرى رمحةُ اهللا عليه ورضوانه وما يرجع إليه من شرف األصل وكـرب احملـل ىف العلـم    
والفضل وكثرة األصحاب من احلنفية واملالكية والشافعية الذين رغبوا ىف علم األصول وأحبوا 

لكـىن  .. ضائل الشيخ أىب احلسن ومناقبه أكثر من أن ميكن ذكرهـا وف..معرفة دالئل العقول
أذكر مبشيئة اهللا تعاىل من شرفه بآبائه وأجداده وفضله بعلمه وحسن اعتقاده وكرب حمله بكثرة 

مث أخذ البيهقى ىف ذكر ترمجـة الشـيخ   -…أصحابه ما حيمل على الذب عنه وعن أتباعه
اهللا حدثاً ومل يأت فيه ببدعة بـل أخـذ أقاويـل    فلم حيدث ىف دين-وذكر نسبه مث قال 

الصحابة والتابعني ومن بعدهم من األئمة ىف أصول الدين فنصرها بزيادة شرح وتبيني، وأن ما 
قالوا وجاء به الشرع ىف األصول صحيح ىف العقول خبالف ما زعم أهل األهواء من أن بعضه 

مل يدل عليه أهل السنة واجلماعة، ونصر أقاويل ال يستقيم ىف اآلراء، فكان ىف بيانه وثبوته ما 
من مضى من األئمة كأىب حنيفة وسفيان الثورى من أهل الكوفة واألوزاعى وغريه من أهـل  

)2()وصار رأساً ىف العلم من أهل السنة ىف قدمي الدهر وحديثه...الشام

398-3/395وطبقات الشافعية الكربى105-100انظر تبيني كذب املفتري البن عساكر ) 1(
وينبغي 398-3/395الشافعية الكربىوطبقات 105-100تبيني كذب املفتري البن عساكر ) 2(

على كل من جهل منزلة األشعري عند أهل احلديث أن يطلع على أقواهلم اليت مجعها ابن عساكر يف تبيني 
.كذب املفتري
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. احلسن األشـعري واستحسن العلماء من احملدثني والفقهاء واملفسرين واملتكلمني طريقةَ أيب
وقد اجتهد ابن السبكي ومن قبله ابن عساكر وغريهم يف ترمجة رجال هذا املذهب فلم يأتوا 

وكيف ميكن ذلـك وهـم اجلمهـور    . على ذكر أكابره فضالً عن املنتسبني أو املستحسنني
كيـة  هل من الفقهاء احلنفية واملال: (األعظم من علماء األمة وساداا، كما قال ابن عساكر

دين اهللا ومثنٍ بكثرة العلم يفومنتسب إليه وراضٍ حبميد سعيه يوالشافعية إال موافق لألشعر
) 1()عليه غري شرذمة قليلة تضمر التشبيه وتعادى كل موحد يعتقد التنزيه

واستمر التوافق بني احلنابلة واألشاعرة بعد أيب احلسن، حىت أن شيخ احلنابلة ببغداد أبا الفضل 
يمي حضر جنازة اإلمام الباقالين شيخ األشاعرة بعد أيب احلسن وأمر منادياً يقـول بـني   التم

يدي جنازته هذا ناصر الدين والذاب عن الشريعة هذا الذي صنف سبعني ألف ورقة، مث كان 
) 2(يزور قربه كل عام

عصبية واحلاصل أنه بظهور مذهب األشعري احنصر خالف العقالء املتنزهني عن اهلوى وال
التفويض والتأويل، واستنكف بعض احملدثني مما أقام األشاعرة : يف األلفاظ املومهة يف مسلكني

على حجيته قواطع العقل والنقل وشواهد العربية وأىب إال أن خيتار مذهباً ملفقاً غري منضـبط  
.فال بد من احلديث عن هذه املسالك الثالثة. وال ضابط مث أغرب يف عزوه إىل السلف

:مسالك أهل السنة يف ما تشابه من نصوص القرآن والسنة
.تفويض العلم باملراد إىل اهللا عز وجل: املسلك األول

) 3(واملراد به اإلميان مبا ورد مع صرف اللفظ املوهم عن ظاهره ورد العلم باملراد إىل اهللا تعاىل

والبد يف التفويض من أمور ستة 
) 4(" ليس كمثله شيء " يقاً لقوله تعاىل تنزيه اهللا عز وجل تصد: األول

3/374وطبقات الشافعية الكربى 410انظر تبيني كذب املفتري) 1(
17/193انظر سري أعالم النبالء ) 2(
والنظام الفريد مع إحتاف املريد حملمد حميي الدين عبـد  149حيد للباجوري انظر شرح جوهرة التو) 3(

129احلميد 
من سورة الشورى ) 11(اآلية ) 4(
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التصديق مبا جاء يف القرآن والسنة الصحيحة، وأنه حق على املعـىن الـذي أراده اهللا   : الثاين
. ورسوله
. االعتراف بالعجزعن معرفة ذات اهللا عز وجل واإلحاطة بوصفه: الثالث
سؤال عنه كما كفـوا،  السكوت عما سكت عليه السابقون األولون، والكف عن ال: الرابع

. وأن ال خنوض فيه
فنمسك عن تفسريها بلغة أخرى ألن مـن  . اإلمساك عن التصرف يف تلك األلفاظ: اخلامس

األلفاظ العربية ما ال يطابقها يف غري العربية، ويف اللغة العربية تراكيب لغويةٌ تدل على معـان  
.ال تدل عليها بترمجة ألفاظها
هو املسـتوي  )1("الرمحن على العرش استوى "قول يف قوله تعاىل ومنسك عن تصريفها فال ن

على العرش ألن الفعل يدل على استواء مرتبط بزمان، واسم الفاعل ليس كذلك ففي مثـل  
.هذا التصريف زيادةُ معىن رمبا ال يكون مراداً يف اللفظ الوارد

ع إثباتام على إثبـات  ومنسك عن القياس والتفريع على اللفظ الوارد، فال نفراخلنصر واإل
. اليد كما جتاسر عليه بعضهم

وقد أخطأ بعض املصنفني ملا مجعوا يف كتـاب  . ومنسك عن جتميع ماتفرق من هذه األلفاظ
واحد أخباراً حتت باب خصوه إلثبات اليد، وخصوا باباً إلثبات الرجل وباباً إلثبات الوجـه  

فاظ صدرت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذه األل. فقوي بذلك اإليهام وغلَب احلس
يف أوقات متفرقة متباعدة حمفوفة بقرائن تشري إىل معان صحيحة يضر ا هذا اجلمع وجيردها 

وصار اإلشـكال يف أن  . عن قرائنها وجيعل معها قرينة عظيمة يف تأكيد الظاهر وإيهام التشبيه
ف احلق، بل قال كلمة يتطـرق إليهـا   الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل ينطق مبا يوهم خال

احتمال موهم مرجوح فإذا انضم إليها كلمة ثانية وثالثة ورابعة من جنس واحـد ضـعف   

. من سورة طه) 5(اآلية ) 1(
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االنتباه إىل هذا االحتمال، ألنه يثبت لآلحاد حال االنضمام ما ال يثبت هلا حـال االنفـراد،   
.كما قيل حصول التواتر برواية اآلحاد املتفقني يف الرواية

عن جتريد اللفظ عن سياقه وسباقه ألن كل كلمة سابقة والحقة تؤثر يف إفهام املراد ومنسك 
هو فوق عباده "فال جيوز أن نقول )1("وهو القاهر فوق عباده " فإذا بلغنا قول اهللا عز وجل 

وإنـا  "ألن لفظ القاهر قبله يشري إىل فوقية الرتبة والقهر، كما قال تعاىل على لسان فرعون " 
ونزع لفظ القاهر يعطل هذا املعىن الذي حيتمله السياق احتمـاالً قويـاً   ).2("قاهرون فوقهم 

هو القـاهر  "بل قولنا . ويوهم فوقيةً غريها مل يكن ليفطن إليها لوال هذا التجريد عن السياق
ألن ذكر العبودية مع كونه موصوفاً بأن القاهر " القاهر فوق عباده "ليس كقولنا " فوق غريه

) 3(.وقه يؤكد فوقية السيادة والقهرف

:دليل هذا املسلك
واحتج أهل التفويض مبا أخرجه اإلمام البخاري بسنده عن عبد اهللا بـن عمـرو أنـه    

هلك من كان قبلكم ذا ضـربوا  : مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم قوماً يتدارؤون فقال:(قال
دق بعضه بعضاً فال تضربوا بعضه بعضاً، ما كتاب اهللا بعضه ببعض، وإمنا نزل كتاب اهللا يص

) 4()علمتم منه فقولوا وما ال فكلوه إىل عامله

تال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسـلم   : (ومبا أخرجه بسنده عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاات فأما الذين "

زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلـه ومـا يعلـم تأويلـه إال اهللا     يف قلوم
: قالت) 5("والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولوا األلباب

من سورة األنعام ) 18(اآلية ) 1(
من سورة األعراف) 127(اآلية ) 2(
84-64انظر إجلام العوام حلجة اإلسالم الغزايل ) 3(
) 2995(227/ 3واملعجم األوسط ) 6741(2/185، وهو يف مسند أمحد 46خلق أفعال العباد ) 4(

. وغريمها
من سورة آل عمران) 7(اآلية ) 5(
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قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عىن 
) 1()اهللا فاحذروهم

:اهللا يف هذا املسلكرمحهطعن ابن تيمية 
وهذا املسلك هو الذي نسبه أهل السنة إىل السلف الصاحل، غري أن ابن تيمية رمحه اهللا اشـتد  

فتبني أن قول أهـل التفـويض   : (..يف إنكاره، وأنكر نسبته إىل السلف الصاحل فقال يف ذلك
) 2()السلف من شر أقوال أهل البدع واإلحلادالذين يزعمون أم متبعون للسنة و

أما أهل التجهيل فهم كثري مـن املنتسـبني إىل   : (..لاأهلَ التفويض بأهل التجهيل فقىومس
السنة واتباع السلف يقولون إن الرسول مل يعرف معاينَ مـا أنـزل اهللا إليـه مـن آيـات      

) 3(...)وال السابقون األولون عرفوا ذلك..الصفات

ملعاصرون على الرباءة من هذا املسلك وأفصحوا عن مثل ما أفصح به مـن ذم هـذا   وتابعه ا
. املذهب مع أنه مذهب السلف الذي ال يثبت غريه عن السلف

وإذا تأملته وجدته تكـذيباً  .. التفويض من شر أقوال أهل البدع: (من ذلك قول ابن عثيمني
إال أحبولة شيطانية تعانقت مع التأويـل  ما التفويض : (وقال آخر) 4()للقرآن وجتهيالً للرسول

) 5()لتعطيل صفات العلي العظيم

.وغريمها) 2665(2053/ 4، وهو يف صحيح مسلم )4273(1655/ 4صحيح البخاري ) 1(
1/205درء التعارض ) 2(
5/34جمموع الفتاوى ) 3(
1/67احملاضرات السنية) 4(
التوضيحات األثرية أليب العالية فخر الدين بن الزبري، وقدم له أحد أساتذة جامعة حممد بـن سـعود   ) 5(

وانظر حنوه يف جواب أهل السنة لعبد اهللا بن حممد بن عبد . 110وهوالدكتور حممد عبد الرمحن اخلميس 
، وفتح رب الربية البـن  85ان ، وعقيدة املسلمني وما يضادها للدكتور صاحل فوزان الفوز100الوهاب 
، وخمتصرالعقيدة االسالمية 20، وعالقة اإلثبات والتفويض بالصفات للدكتور رضا نعسان 176عثيمني 

175، واملاتريدية ألمحد اللهييب 69لطارق السويدان 
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و سبب هذا اهلجوم العنيف على مسلك التفويض أن هذا املذهب يكف عـن اخلـوض يف   
املتشابه وال يوصل إىل ما يسمونه مذهب اإلثبات، وهو املسلك الثاين الذي خيتاره ابن تيمية 

. رمحه اهللا وينسبه إىل السلف
تفويض الكيفية: سلك الثاينامل

وإثبـات  اهللا تعاىل وعدها من صفات املتشاة ومبىن هذا املسلك على إثبات األلفاظ املومهة 
كما هو مشهور مـن  العلم ذه الكيفية إىل اهللا عز وجل الكيفية مع نفي العلم ا وتفويض 

) 1(مذهب ابن تيمية رمحه اهللا

االسـتواء معلـوم   : نه إىل اإلمام مالك رمحه اهللا أنه قـال ويبنون هذا املسلك على ما ينسبو
. وهذا املسلك يرد عليه اعتراضات كثرية) 2(.والكيف جمهول

:على مسلك ابن تيمية رمحه اهللا يف هذه األلفاظاتاالعتراض
:أنه مسلك أدى إىل االضطراب والركاكة يف إثبات الصفات: االعتراض األول

ة القوم يف صفات اهللا عز وجل فرمبا يقف أحدهم علـى أحـد   مل يضبط عقيدهذا  املسلك 
األلفاظ املومهة وينكشف له وجه التأويل فال يثبت بلفظه صفة أثبتها غريه من صفات اهللا عز 

حصر هذه النصوص وعد صـفات اهللا عـز   واقع حاهلم يثبت استحالة اتفاقهم على و. وجل
معوا يف كل نص أثبتوا به صفة روايةً عن واحد وجل اليت تثبت ا، وأبعد منه استحالةً أن جي

فكيف وهم حيكـون  . هللا عز وجلاتصفنص فيها على عدها من من الصحابة أوالتابعني ي
وهـذا  . هذا املذهب عن مجيع السلف؟ كيف وهم أنفسهم خيتلفون يف عد هذه الصـفات 

ا من نصـوص  نصوص اليت يهلذه الم مل يذكروا ضابطااالختالف يهدم هذا املسلك ألعدو
وسلك به مسلك التأويل لزمه جواز التأويل يف غـريه  منها اأحدهم نصأخرجفإذا . الصفات

.إال أن يذكر فرقاً بني النصوص ودونه خرط القتاد

5/234ودرء التعارض 13/309انظر جمموع الفتاوى )  1(
13/309انظر جمموع الفتاوى ) 2(
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بأن إخراج نص من النصوص يبطل هذه القاعدة بالكلية يعترف ابن عثيمني رمحه اهللا ها هو و
رها الالئق باهللا تعاىل بال كيف، وهـذه القاعـدة   نصوص الصفات جتري على ظاه: (يقولف

وال ميكننا أن خنرج عنـها  جتري على كل فرد من أفراد النصوص وإن مل ينصوا عليه بعينه، 
ولو قلنا إنه البد أن ينصوا على كل نص بعينه . نصاً واحداً إال بدليل عن السلف أنفسهم

.) 1()مل يكن هلذه القاعدة فائدة
:ة والركاكة اليت انتهى إليها هذا املسلك يف إثابت الصفاتشناعة هذه القاعد

إذا كان : (ابن عثيمني وهو يقولويكفي أن تعلم شناعة هذه القاعدة إذا تأملت تطبيقها عند 
هذا احلديث يدل على أن هللا ملالً فإن ملل اهللا ليس كمثل مللنا، بل هو ملل ليس فيه شـيء  

فال تستوحش يا أخـي  .. صفة اهلرولة: (وقوله) 2()وجلملل يليق به عز فإنه ... من النقص
من شيء أثبته اهللا تعاىل لنفسه، واعلم أنك إذا نفيت أن يأيت هرولة فسيكون مضمون هـذا  

) 3()النفي صحةَ أن يقال إن اهللا ال يأيت هرولة ويف هذا ما فيه

وأثبت القوم مثـل  !بأي مذهبٍ ال يحتاج يف إبطاله إىل أكثر من حكايته كما يف هذا املذه
فذكروا يف صفات اهللا عز وجل العجب احلقيقي والضحك والفرح والغضـب  األوهام ههذ

يغضب غضباً حقيقياً يليق به سـبحانه وال  (: واالستهزاء والكراهية، فمن ذلك قول أحدهم
يشابه غضب املخلوقني وال يعلم كيفيتـه  إال هـو سـبحانه وتعـاىل وهكـذا الرضـى       

) 4(..)والضحك

العجب معلوم املعىن، جمهول الكيفية، واإلميان به واجب، والتعمق والتشكك به (: وقول آخر
).5()بدعة

1/185فتاوى ابن عثيمني جمموع ) 1(
2/370وانظر صفة امللل يف إبطال التأويالت 1/174املصدر السابق ) 2(
172/ 1جمموع فتاوى ابن عثيمني ) 3(
31تنبيهات على أهم املهمات لعلي صلح اجليلي ) 4(
وانظر فتـاوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث واإلفتـاء      295الصفات اإلهلية للدكتور حملمد أمان ) 5(
، وفـرق معاصـرة وموقـف    45والتعليقات على منت ملعة االعتقاد لعبد اهللا اجلربين 3/153و3/142

2/1137االسالم منها للدكتور غالب العواجي 
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) 1()وهو عجب حقيقي يليق باهللا تعاىل.. العجب صفة من صفات اهللا تعاىل: (ويقول آخر

حممـداً  من صفات اهللا عز وجل خبرب زعموا فيـه أن  شالفرايعلى الفراء والقاضي أبعد بل
صلى اهللا عليه وسلم رأى ربه على صورة مذكورة فيه دونه فراش من ذهب فحكى أبو يعلى 

فهذا حد الفراش يف الشاهد فأما الفراش املذكور يف اخلرب فال : (تفسري الفراش يف اللغة مث قال
وملا اطلعت على هذا الكتاب حمققاً ووقفت علـى الـنص   ) 2()نعقل معناه كغريه من الصفات

ابق انتبهت إىل إشارة من احملقق بالرجوع إىل احلاشية فلم خيطر ببايل إال أن احملقق يريد أن الس
ينبه على ضعف هذا القول وعدم رضاه عنه ولو بتضعيف سنده، لكين وجدت يف احلاشـية  

بل الصواب أن أهل السنة واجلماعة يعقلون معاين الصـفات اإلهليـة لكنـهم    :(هذا التعليق
، أما تفويض املعىن فليس هو مذهب أهل السنة بل هو مذهب بِدعي كمـا  يفوضون الكيفية

مـع  من صفات اهللا تعاىل الفراش هل وفق احملقق بإدراج هذه الديباجة يف ترقيع عد ف)3()تقدم
!أنه يف نص اخلرب فراش من ذهب

:األجسامواصخوهي من أنه ال بد فيه من إثبات الكيفية :االعتراض الثاين
أـا كيفيـة   فزعموامث أرادوا أن يتخلصوا من قبيح ما يلزمهم)4(إثبات الكيفيةهلجوا بوقد

السلف ال ينفون الكيـف  : (فأي كمال يف إثبات الكيفية ؟ فمثالً يقول ابن عثيمني. جمهولة

386العقيدة الصافية لسيد سعيد السيد ) 1(
149/ 1إبطال التأويالت ) 2(
1/149انظر حاشية إبطال التأويالت ) 3(
هيأة قارة يف الشيء ال : الكيف اصطالحاًىل كيف اليت يسأل ا عن احلال، والكيفية لغة لفظ ينسب إ) 4(

فقوله هيأة يشمل األعراض كلها وقوله قارة يف الشيء احتراز عن اهليأة غري . يقتضي قسمة وال نسبة لذاته
بـاقي  القارة كاحلركة والزمان والفعل واإلنفعال وقوله ال يقتضي قسمة خيرج الكم وقوله وال نسبة خيرج

. وقوله لذاته ليدخل فيه الكيفيات املقتضية للقسمة أو النسبة بواسطة اقتضاء حملها بذاك. األعراض النسبية
وهي أربعة أنواع األول الكيفيات احملسوسة فهي إما راسخة كحالوة العسل وملوحة ماء البحر وتسـمى  

االت لكوا أسـباباً النفعـاالت   انفعاليات، وإما غري راسخة كحمرة اخلجل وصفرة الوجه وتسمى انفع
وهي أيضا إما راسـخة كصـناعة الكتابـة    ) املختصة بذوات األنفس(والثانية الكيفيات النفسانية. النفس

والثالثة الكيفيـات  . للمتدرب فيها وتسمى ملكات أو غري راسخة كالكتابة لغري املتدرب وتسمى حاالت
ميات املتصلة كالتثليث والتربيع واالستقامة واالحنناء أو املختصة  بالكميات وهي إما أن تكون خمتصة بالك
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لكنها قد تكـون  نفي الكيف مطلقاً نفي للوجود، وما من موجود إال وله كيفيةمطلقاً ألن 
وعلى هذا فنثبت لـه  .. تكون جمهولة، وكيفية ذات اهللا تعاىل وصفاته جمهولة لنامعلومة وقد 

ألنا إذا ونفي الكيفية عن االستواء مطلقاً هو تعطيل حمض هلذه الصفة… كيفية ال نعلمها 
) 1()أثبتنا االستواء حقيقة لزم أن يكون له كيفية وهكذا يف بقية الصفات

والذي يبدو يل واهللا أعلم أن هؤالء املعاصرين ال . ظم اخلطروال خيفى أن يف إثبات الكيفية أع
لكنـهم  . يدركون معىن الكيفية ولوازمها، ولو أدركوا ذلك رمبا مل يتجاسروا علـى إثباـا  

وإذا كـان  . ، فتابعوه من غري توقف وال نظراكتفوا بشهرة إثباا عن ابن تيمية يف سائر كتبه
ما يقتضيه إثبات الكيفية فإن ابن تيمية رمحه اهللا ينص على الظن باملعاصرين أم ال يدركون

إثبات الكيفية اليت تستلزم الكمية والشكلَ، وينسب ذلك إىل قول أكثر أهل احلديث والسنة 
. قول السلف

ابن تيمية ينص على إثبات الكيفية اليت تستلزم الكمية والشـكلَ، وينسـب ذلـك إىل    
:السلف

الكيفيـة تقتضـي   "وأما قوله (..على من ينفي الكيفية من املتكلمني يقول رمحه اهللا معترضاً 
فإنه إن أراد أا تستلزم ذلك فمعلوم أن الذين أثبتوا الكيفيـة إمنـا أرادوا   "الكمية والشكل

وإذا كان هذا مستلزماً للكمية فهو الذي يذكره املنـازعون  الصفات اليت ختصه كما تقدم، 
، وأكثر أهل احلديث والسنة من أصحاب اإلمام ه قدر خيصهأنه ما من موصوف بصفة إال ول

أمحد رمحه اهللا وغريهم ال ينفون ثبوت الكيفية يف نفـس األمـر بـل يقولـون ال نعلـم      
وهو موافق لقول السلف رضي اهللا عنهم واألئمة كما قالوا ال يعلم كيف هـو إال  ..الكيفية

أمثال هذا كثري يف كالمهم ومنهم من هو، وكما قال مالك االستواء معلوم والكيف جمهول و

والرابعة الكيفيات االستعدادية وهي إما أن تكون استعداداً حنو القبول كاللني . املنفصلة كالزوجية والفردية
كشـاف االصـطالحات   و614والتعاريف للمناوي 241التعريفات انظر . أو حنو الالقبوىل كالصالبة

.2/1395للتهانوي 
1/232وانظر احملاضرات السنية البن عثيمني 1/194جمموع فتاوى ابن عثيمني ) 1(
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ينفي ذلك ويقول ال ماهية له فتجري يف مقال وال كيف فيخطر ببال وهذا قول ابن عقيـل  
ويف ومعلوم أن املوجود ينظر يف نفسه ويف صـفته  ...وغريه وهذا موافق لقول نفاة الصفات

علم بصريح العقل أنه ال بد ، وإن كان اسم الصفة يتناول قدره ويستلزم ذاته أيضاً، فإذا قدره
له من وجود خاص أو حقيقة يتميز ا وال بد له من صفات ختتص به ال يشركه فيها أحـد  

) 1()وكذلك قدرهفيقال 

وقد جرأ خوض ابن تيمية بعض املعاصرين على لوك هذه املصطلحات فخرجوا إىل أقوال ال 
كيف الشـيء أي  : نه الصفة، يقالالتكييف تعيني ك(خيفى قبحها، من ذلك زعم أحدهم أن 

وهذا تفسري صنِع خصيصاً ليلبسوا به لفظَ الكيفية اليت أثبتوهـا،  . )2()جعل له كيفية معلومة
ومنهم من جعل التكييف هو ذكر هذه . التكييف إثبات لكيفية معلومةً كانت أو جمهولةألن 

) 3()اء ذكرا بلسانك أو بقلبكالتكييف ذكر كيفية الصفة سو: (الكيفية، قال ابن عثيمني

الرد على ما يف هذا املوضع من نسبة التكييف إىل السلف والتنبيه علـى خطـر إثبـات    
:  الشكل والكمية واملقدار

أهل احلديث والسنة والسلف من إثبـات الكيفيـة والكميـة    براءة هنا أن نعلن ال بد : أوالً
. اهللا عن اإلمام مالك فلم أجده عنه ذا اللفظأما ما ذكره ابن تيمية رمحه. والشكل واملقدار

منبه وهو من مسلمة أهل الكتاب يزعم أنه موجـود  بن وإمنا يوجد بسند موضوع عن وهب 
. وقد سبق احملفوظُ عن اإلمام مالك وهو صريح بنفي الكيف عن اهللا وصـفاته ) 4(يف التوراة

قول مالك االستواء غري جمهول أن ومعىن: (كما نبه عليه بعض املالكية، من ذلك قول القرايف
عقولنا دلتنا على االستواء الالئق باهللا وجالله وعظمته وهو االستيالء دون اجللوس وحنوه مما 

1/347بيان تلبيس اجلهمية) 1(
ومثله قول عبد العزيز بـن  . 25خمتصر األجوبة األصولية على الواسطية لعبد العزيز احملمد السلمان ) 2(

) فيتها فال يعلم كيف هو إال هوالتكييف تعيني كنه الصفة وكي(24ناصر يف التنبيهات السنية  
1/96احملاضرات السنية البن عثيمني ) 3(
وحكم بركاكـة  1/125بسند حكم بوضعه الذهيب يف العلو 2/706أخرجه أبو الشيخ يف العظمة ) 4(

متنه أيضا 
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معنـاه أن ذات اهللا ال توصـف مبـا    "والكيف غري معقول"وقوله . ال يكون إال يف األجسام
فاليعقل ذلك يف حقه ..سميةوضعت له العرب لفظ كيف، وهو األحوال املتنقلة واهليئات اجل

وأما عن غريه من السلف وأهل احلديث فلم ولن يظفر بنقلـه  ) 1()الستحالته يف جهة الربوبية
فإذا كان اإلمـام  . عن واحد منهم ألن السلف مل خيوضوا يف ما خاض فيه ابن تيمية رمحه اهللا

يفعل مبن أثبت الكيفية ن أعساهمالك يبدع السائلَ عن الكيفية ويأمر بإخراجه من جملسه فما
بل مبن نسبها إليه؟ وسيأيت من النقل املشهور املعروف من مذهب السلف ما خيالف إثبـات  

) 2(.الكيفية

واملقدار من لوازم األجسام اليت ال خيفى علـى  )4(والشكل)3(الكيفية اليت تستلزم الكمية: ثانياً
.تجسيم إال لفظهومن يثبتها مل يبقِ من إثبات ال. عاقل لزومها للجسم

.تواتر عن السلف خالف ما حكاه ابن تيمية عنهم: االعتراض الثالث
من أقـوال  ونهبل ما ينقل. تواتر عن السلف خالف هذا املسلك الذي حيكيه ابن تيمية عنهم

وهو حجة على أن أهل التفـويض هـم   ،مذهب السلفعدم فهمهم يثبتدليلالسلف هو 
ا أحوجنا إىل استيعاب النقل يف حكاية مذهبهم لرد هذه احلملة وم. السلفيون يف هذه املسألة

الواسعة على مسلك التفويض لكن جملداً كبرياً لن يستوعب الغرض، فلنذكر بعض ما يثبـت  
ويكفي يف إثبـات  . به املطلوب مع اإلحالة على عدد من املواضع اليت لن يتسع املقام لذكرها

13/242الذخرية لشهاب الدين أمحد القرايف ) 1(
و اعتقاد أهل 63أئمة احلديث أليب بكر اإلمساعيلي  انظر نفي الكيفية وحكايته عن السلف يف اعتقاد) 2(

1/188و1/179و1/156والعلو للعلي الغفـار 117واالعتقاد للبيهقي 3/503السنة لاللكائي 
. 13/84وسري أعالم النبالء 

أي يكون معروضاً للقسمة بال واسطة أمر آخر فخرج . هو العرض الذي يقتضي االنقسام لذاته: الكم) 3(
القيد الكم بالعرض كالعلم مبعلومني فإنه قابل للقسمة لكن ال لذاته بل لتعلقه بـاملعلومني املعرضـني   ذا

والكم  إما متصل أو منفصل ألن أجزاءه إما أن تشترك يف حدود يكون كل منها اية جزء وبداية . للعدد
.2/1381االصطالحات وكشاف 239آخر وهو املتصل أو ال وهو املنفصل انظر التعريفات للجرجاين 

هيأة حاصلة للجسم بسبب إحاطة حد واحد باملقدار كما يف الكـرة أو حـدود كمـا يف    : الشكل) 4(
/ 1وكشاف االصـطالحات للتـهانوي   435انظر التعاريف للمناوي .. املضلعات من مربع ومسدس

1093
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ال السلف حمتجني به على مطلوم ألن احتجاجهم ـذه  ذلك كل أن نعتين مبا نقلوه من أقو
. النقول قد كفانا مؤونة تطويلهم يف تضعيف أسانيدها

وهو حجة ملخالفهعن السلف ما احتج ابن تيمية بنقله أوالً
ما قولكم يف مذهب السلف يف اإلعتقاد ومذهب غريهم من املتأخرين، ما (من ذلك أنه سئل 

..لونه أنتم من املذهبني؟الصواب منهما؟ وما تنتح
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سـبيل  : "قال اهللا تعاىل..-فأجاب-

فمن سبيلهم يف اإلعتقاد اإلميانُ بصفات اهللا تعاىل وأمسائـه الـيت   . )1("املؤمنني نوله ما توىل
دة عليها وال نقصٍ منـها،  وصف ا نفسه يف كتابه وتنزيله أو على لسان رسوله، من غري زيا

، وال تأويلٍ هلا مبا خيالف ظاهرها، وال تشـبيه هلـا بصـفات    ال تفسري هلاوال جتاوزٍ هلا، و
وردوا علمها إىل قائلها ومعناهـا إىل  املخلوقني وال مسات احملدثني، بل أمروها كما جاءت، 

ومبا جاء عن رسول آمنت مبا جاء عن اهللا: عن الشافعيوقال بعضهم ويروى . املتكلم ا
وعلموا أن املتكلم ا صادق ال شـك يف  اهللا  صلى اهللا عليه وسلم على مراد رسول اهللا،

فسكتوا عما مل يعلموه، وأخذ ذلك اآلخـر عـن   ومل يعلموا حقيقة معناهاصدقه فصدقوه، 
العرش الرمحن على"وملا سئل مالك بن أنس رمحه اهللا تعاىل، فقيل له يا أبا عبداهللا …األول 
كيف استوى؟ فأطرق مالك وعاله الرحضاء يعين العرق وانتظر القوم ما جييء منـه  " استوى

اإلستواء غري جمهول والكيف غري معقول واإلميان به واجب : فيه، فرفع رأسه إىل السائل وقال
. والسؤال عنه بدعة وأحسبك رجلَ سوء وأمر به فأُخرج

اتفق الفقهاء كلهم من الشـرق  : يفة أنه قالوثبت عن حممد بن احلسن صاحب أيب حن… 
والغرب على اإلميان بالقرآن واألحاديث اليت جاء ا الثقات عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه  

فمن فسر شـيئاً مـن   وال وصف وال تشبيه، من غري تفسريوسلم يف صفة الرب عز وجل 

من سورة النساء) 115(اآلية ) 1(
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فإم مل يصفوا ومل ماعة ذلك فقد خرج مما كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وفارق اجل
. يفسروا ولكن آمنوا مبا يف الكتاب والسنة مث سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق اجلماعة

فانظر رمحك اهللا إىل هذا اإلمام كيف حكى اإلمجاع يف هذه املسألة، وال خري فيما خـرج  
ا ذلـك، فـإم   وأولو)1(عن إمجاعهم ولو لزم التجسيم من السكوت عن تأويلها لفروا منه

احلمـد هللا  .. وثبت عن احلسن البصري أنه قال..أعرف األمة مبا جيوز على اهللا وما ميتنع عليه
من العلم باهللا السـكوت  : وقال سحنون. الذي من اإلميان به اجلهلُ بغري ما وصف به نفسه

ـ : وثبت عن احلميدي أيب بكر عبداهللا بن الزبري أنه قـال . عن غري ما وصف به نفسه ول أص
وقالت اليهود يـد اهللا مغلولـة   "السنة فذكر أشياء مث قال وما نطق به القرآن واحلديث مثل 

ال نزيد فيه وال نفسره ونقف على ما وما أشبه هذا من القرآن واحلديث ) 2(.."غلت أيديهم
ومن زعم غري هـذا فهـو   " الرمحن على العرش استوى"ونقول وقف عليه القرآن والسنة

.جهمي
لسلف رضوان اهللا عليهم إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها فمذهب ا

ألن الكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات، وإثبات الذات إثبات وجـود ال إثبـات   
)3()كيفية فكذلك إثبات الصفات

جدت فيهـا  بل و. وأنت إذا تأملت هذه األقوال مل جتد فيها إثبات الصفات مع نفي الكيفية
النص على الوقوف على ما وقف عليه القرآن والسنة واإلمساك عن الزيادة على هذه األلفاظ 

هب إليه أحد من أهل العلم، وإمنا يلزم التجسيم من اخلـوض  كون السكوت مستلزماً للتجسيم مل يذ) 1(
. يف هذه النصوص وسوء الفهم

. من سورة املائدة) 64(اآلية ) 2(
137واجتماع اجليوش اإلسالمية 10وانظر حنوه يف ملعة االعتقاد البن قدامة 7-4/1جمموع الفتاوى) 3(
–139

ماً عن شيخ الشافعية ابن سريج وهو حجة عليه أيضاً ألنه كال99وانظر نقل ابن القيم يف اجتماع اجليوش 
نص فيه على التسليم فيها، وى عن الزيادة عليها والنقصان منها وتفسريها وترمجتها بلغة غـري العربيـة   

وانظر االستدالل بكالم ابن سريج يف العلو للعلي الغفار . واإلشارة إليها خبواطر القلوب وحركات اجلوارح
209-1/207للذهيب 
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وأي كـالم  . أو النقصِ منها والنهي عن جتاوزها وتفسريها ورد العلم مبعناها ا إىل قائلـها 
اهللا عليه أصرح مما نص عليه اإلمام الشافعي من وجوب اإلميان مبا جاء عن اهللا ورسوله صلى

وسلم على مراد اهللا ورسوله، وأم علموا أن املتكلم ا صادق فصدقوه ومل يعلموا حقيقـة  
معناها فسكتوا عما مل يعلموا ؟

وهذا املسلك الذي حيكيه ابن تيمية ال يقف على ما وقف عليه القرآن والسنة بل يزيد علـى  
هولة ويشتق من ألفاظها فيتجاوزها إىل ذلك بعد هذه األلفاظ من الصفات ويثبت هلا كيفية جم

.تصاريفها وينكر نفي العلم مبعناها
وهو حجة عليهعن السلف بنقله ابن القيم حتج ما ا: ثانياً
قول شيخ اإلسالم موفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد املقدسـي الـذي   : (رمحه اهللا قال

قال يف عقيدته ومـن  …أو معطل اتفقت الطوائف على قبوله وتعظيمه وإمامته خال جهمي
فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت روايته ".. ينزل ربنا إىل مساء الدنيا: " السنة قول النيب

نؤمن به وال نرده وال جنحده وال نعتقد فيه تشبيهه بصفات املخلوقني وال مسات احملدثني، بل 
) 1()نؤمن بلفظه ونترك التعرض ملعناه، وقراءته تفسريه

أي حاجة إىل بيان داللته على التفويض مع التصريح باإلميان باللفظ وترك التعـرض ملعنـاه   ف
يف تفسريه؟ وأين هذا من مذهب يسمي التفويض جتهيالً ويعيب اإلميـانَ  ءةقراالواالكتفاِء ب

بألفاظ ال يعرف املفوض معناها؟
لسنة أنه نص على أن اإلميان ومما يؤكد أن ابن قدامة خيتار التفويض باملعىن الذي ذكره أهل ا

وأمـا إمياننـا   : (..يف هذا املوطن إميانٌ مبجرد األلفاظ مع تفويض العلم مبعناها إىل اهللا فقـال 
اليت ال شك يف صحتها وال ريـب يف  إميان مبجرد األلفاظباآليات وأخبار الصفات فإمنا هو

تبارك وتعاىل فجمعنا بـني  راد ربناوقائلُها أعلم مبعناها فآمنا ا على املعىن الذي أصدقها، 
هاتوا أخربونا ما الذي يظهر لكم من معىن : وأما قوله… اإلميان الواجب ونفي التشبيه احملرم 

.86اجتماع اجليوش ) 1(
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هذه األلفاظ الواردة يف الصفات؟ فهذا قد تسرع يف التجاهل والتعامي كأنه ال يعرف معتقد 
م فيها وإن كان اهللا سبحانه وتعـاىل  أهل السنة وقولَهم فيها وقد ترىب بني أهلها وعرف أقواهل

قد أبكمه وأعمى قلبه إىل هذا احلد حبيث ال يعلم مقالتهم فيها مع معاشرته هلم واطالعه على 
ال نزيدك على ألفاظها زيادة : إذا سألَنا سائل عن معىن هذه األلفاظ قلناوبني أنه .. كتبهم

تفسري بنفسه، ولكن قد علمنا أن هلا تفيد معىن بل قراءتها تفسريها من غري معىن بعينه وال
معىن يف اجلملة يعلمه املتكلم ا فنحن نؤمن ا بذلك املعىن، ومن كان كـذلك كيـف   

) 1()يسأل عن معىن وهو يقول ال أعلمه؟

وباجلملة فأقوال السلف واألئمة يف هذا الباب ال ختفى على طالب فنكتفي مبا سـبق ونزيـد   
.تدل على اختيارهم مسلك التفويضعليه من أقوال األئمة اليت

نقل التفويض عن السلف : ثالثاً
وقد سبق أيضـا  . من ذلك ما سبق عن اإلمام الشافعي وما سبق عن اإلمام مالك يف االستواء

ونقل الذهيب حنوه عنـه وعـن   )2(أنه كان ينهى عن التحديث باملتشابه وينكره إنكاراً شديداً
ليد بن مسلم سألت األوزاعي ومالك بن أنـس وسـفيانَ   وقال الو: (غريه من السلف فقال

الثوري والليثَ بن سعد عن األحاديث اليت فيها الصفات فكلهم قالوا يل أمروها كما جاءت 
) 3()بال تفسري

ومن ذلك ما صح عن اإلمام أمحد بنِ حنبل أنه نفى الكيف واملعىن فقال يف قول النيب صـلى  
نؤمن ا ونصدق ا : (وما أشبهه من األحاديث" مساء الدنياإىلل إن اهللا ينز" اهللا عليه وسلم

، وال نرد شيئاً منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق وال نرد على رسول ال كيف وال  معىن

11وانظر ذم التأويل 59حترمي النظر يف كتب الكالم ) 1(
7/148انظر التمهيد البن عبد الرب) 2(
واألمسـاء والصـفات   3/2وأخرجه البيهقي يف سننه الكربى . 1/140العلو للعلي الغفار للذهيب ) 3(

وانظـر  . 397بية أو الفارسية يف األمساء والصفات وانظر ي سفيان بن عيينة عن تفسريها بالعر. 516
وانظر حتقيق مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان يف إشارات املـرام  . 537و 448حنوه عن عامة السلف يف 

وانظر تصريح الذهيب بتفويض املعىن والسكوت عن ما سكت عليـه السـلف يف   . 189-186للبياضي 
4/96ميزان اإلعتدال 
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لـيس  "اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال نصف اَهللا بأكثر مما وصف به نفسه بال حد وال غايـة  
ونقول كما قال ونصفه مبا وصف به نفسه ال نتعدى ذلك ". كمثله شيء وهو السميع البصري

وال يبلغه وصف الواصفني نؤمن بالقرآن كله حمكمه ومتشابهِه وال نزيل عنه صفة من صفاته 
)1()لشناعة شنعت وال نتعدى القرآنَ واحلديث

قبل موتـه  ئل وس: (وقال شيخ احلنابلة أبو الفضل التميمي يف اعتقاد اإلمام املبجل ابن حنبل
إذا كانـت  عن أحاديث الصفات فقال متر كما جاءت ويؤمن ا وال يرد منه شـيٌء  بيوم 

ليس كمثلـه  " بال حد وال غايةوال يوصف اهللا بأكثر مما وصف به نفسه بأسانيد صحاح 
فهذا وما شاكله حمفوظ عنه ومـا  ..ومن تكلم يف معناها ابتدع " شيء وهو السميع البصري

) 2()فكذب عليه وزورخالف ذلك

ويكفي هذا القدر من احلكاية عن السلف لنعرف أن ابن تيمية رمحه اهللا قال كالماً يف خمالفه 
وإن عنيت أن مذهب السلف هو التوحيد والتنزيه الذي يعنيـه بعـض   (هو األحق به إذ قال 

ةَ يف كتب آثارهم الطوائف فهذا يعلم بطالنه كلُ من تأمل أقوالَ السلف الثابتة عنهم املوجود
فليس يف كالم أحد من السلف كلمةٌ توافق ما ختتص به هذه الطوائـف وال كلمـة تنفـي    

ومن املعلوم أن مذهب السلف إن كان يعرف بالنقل عنهم فليرجع يف ذلك . الصفات اخلربية
إىل اآلثار املنقولة عنهم

الً عنده هو الصواب قـال  وإن كان إمنا يعرف باالستدالل احملض بأن يكون كلُ من رأى قو
هذا قول السلف ألن السلف ال يقولون إال الصواب وهذا هو الصواب فهذا هو الذي جيرىء 
املبتدعة على أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف فقائل هذا القول قد عـاب نفسـه   

) 3()بنفسه حيث انتحل مذهب السلف بال نقل عنهم بل بدعواه أن قولَه هو احلق

وانظر استدالل ابن تيميـة ـذا   . 39وحترمي النظر يف كتب الكالم 9عتقاد البن قدامة انظر ملعة اال) 1(
.وعزاه إىل اخلالل يف السنة يرويه عن اإلمام أمحد بسند صحيح. 1/431القول يف بيان تلبيس اجلهمية 

و شـعب  3/3وانظر حنو هذا التصريح عن طائفة من السلف يف سنن البيهقي الكربى . 307ص )  2(
.209-1/207و 1/153والعلو للعلي الغفار للذهيب 7/148والتمهيد البن عبد الرب 1/105اإلميان

4/151جمموع الفتاوى ) 3(
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م السلف كثري مما يوافق ما ختتص به هذه الطوائف من تفويض العلم بـاملراد إىل اهللا  ففي كال
واإلمساك وترك التفسري والتعرض للمعىن واإلجابة عن السؤال باألثر وحنـوه مـن أركـان    

ويف املقابل ليس عند ابن تيمية رمحه اهللا كلمةٌ واحدة عن السلف يف عـد هـذه   . التفويض
فإن كان مذهب السـلف  . اليت البد أن يكون هلا كيفيةٌ هي جمهولة لنااأللفاظ من الصفات

يعرف بالنقل عنهم فقد اكتفينا مبا حكاه هو نفسه وما حكاه متابعوه مما هو نص يف إثبـات  
مسلكنا وال يصلح لالستشهاد به على مسلكه، وإن كان كل من رأى قوالً هـو الصـواب   

.عابه على غريه وهو الذي يستحقهعنده قال هذا قول السلف فهذا هو الذي 
النسلم أن هذه األلفاظ تدل على الصفات: رابعاالعتراض ال

اليت أضيفت إىل اهللا عز النصوص اليت اشتملت على بعض األلفاظ املتشاة املخالف إىل عمد 
ليس كل مضاف ومعلوم أنه. واحلق أا ألفاظ أضيفت إىل اهللا تعاىل. عدها من صفاتهووجل 
وليس هللا صفة تسمى روحـاً،  ، )1(" ونفخت فيه من روحي: "فإنه قال سبحانه وتعاىلصفةً،

(فقد ابتدع من مسى املضاف صفة 
2

وأولُ من عرف عنه تسميةُ هذه املضافات ذه التسـمية  ) 
وإمنا عدها ابن كالب من الصفات لغرضني، ليقابل بذلك ما ) 3(هو عبد اهللا بن كُالب القطان

من إثباا على سبيل اجلوارح واألعضاء، وليقطع املناظرة يف هذه املسألة فكل انتشر يف عصره 
فإذا قال . ما أورده املناظر يف هذه املسألة يرد عليه مثله إذا ثبت أا من صفات اهللا عز وجل

املعارض مثالً الوجه يستلزم األجزاء واألبعاض قيل الوجه صفة وال تستلزم ذلك كما أثبـتم  
ومن كالم ابن كالب ظهر ما اشتهر بعده من تقسيم الصـفات إىل  . يستلزم ذلكالعلم ومل 

من سورة احلجر) 29(اآلية ) 1(
.  47-43ودفع شبه التشبيه البن اجلوزي 151انظر اإلرشاد إلمام احلرمني اجلويين ) 2(
أحد أئمة املتكلمني، وكالب مثل : (1/299بقات الشافعية الكربىقال ابن السبكي يف ترمجته يف ط) 3(

خطاف لفظا ومعىن بضم الكاف وتشديد الالم لقب به ألنه كان لقوته ىف املناظرة جيتذب من يناظره كما 
ورأيت اإلمام ضـياء  .. ووفاة ابن كالب فيما يظهر بعد األربعني ومائتني بقليل..  جيتذب الكالب الشئ 

ب والد اإلمام فخر الدين الرازى قد ذكر عبد اهللا ابن سعيد ىف آخر كتابه غاية املرام فقال ومن الدين اخلطي
متكلمي أهل السنة ىف أيام املأمون عبد اهللا بن سعيد التميمى الذي دمر املعتزلة ىف جملس املأمون وفضحهم 

3/290لسان امليزان و11/74وانظر ترمجته يف سري أعالم النبالء ..) ببيانه
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صفات عقلية ميكن إثباا بالعقل مع النقل وصفات خربية يستقل اخلرب بإثباـا وال مـدخل   
وكان هذا املذهب على ما يفهم من حكايـة اإلمـام   . للعقل يف إثباا كاليد والوجه وحنوها

احلديث لكنه صار فيما بعد قولَ مجهور احملدثني لما متيز به مـن  األشعري مغايراً لقول أهل
ختلصه من اإللزامات واالعتراضات اليت يثريها املخالف وما متيز به من عدم احلاجة معـه إىل  

فاإلمام األشعري ملا . كثري من اخلوض يف هذه املسألة يف االحتجاج ودفع االعتراض كما سبق
قالت اسمة له : (بالً لقول اسمة وقول أهل احلديث فقالحكى قول ابن كالب حكاه مقا

وقال أصحاب احلديث . يدان ورجالن ووجه وعينان وجنب يذهبون إىل اجلوارح واألعضاء
لسنا نقول يف ذلك إال ما قاله اهللا عز وجل أو جاءت به الرواية من رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وقال عبد اهللا بن كالب أطلـق اليـد   . بال كيفوسلم فنقول وجه بال كيف ويدان وعينان 
وقال ابن كالب يف الوجه والعني واليدين إا صفات هللا : (وقال أيضا) 1()والعني والوجه خرباً

) 2()ال هى اهللا وال هى غريه كما قال يف العلم والقدرة غري أنه تثبت هذه خرباً

ديث ابتعدوا به عن أصله فأفقـدوا  لكن هذا املذهب ملا صار إىل بعض املنتسبني إىل أهل احل
فحىت مـا  ،أم عدوا كل مضاف إىل اهللا صفة له: لفظ الصفة بعضاً من اهليبة بأمرين األول

بل رمبا . اختلفت فيه الروايات فورد مرة مضافاً ومرة منكَّرا كلفظ الساق عدوه من الصفات
وفـق   فإذا ،ضبطهم فيه ضابطعدوا من الصفات ما مل يرد مضافاً أصالً كالفراش مثالً، ال ي

تفسري أحد هذه األخبار مبا تقتضيه العربية تنبه إىل أن التسليم هلذا التفسري يقتضي إىل أحدهم 
واألمر . سارع إىل عده تعطيالً لصفات اهللا عز وجليستدرك ويفجواز مثله يف سائر األخبار 

يباً، فإذا كان ابن كالب قـد  أم خلطوا بني لفظ الصفات ولفظ األبعاض خلطاً عج: الثاين
عد هذه األلفاظَ من الصفات ليقابل مذهب اسمة الذين عدوها من األجزاء واألبعاض فإن 

هذين املصطلحني حىت غدا لفظ الصفات يف كالمهم كأنه مصطلح خـاص يف  واكهؤالء ال
ترادفـان  لفظ األبعاض، فيظهر من صنيعهم وكالمهم عدم التفريق بني املصطلحني كأما م

217مقاالت اإلسالميني  ) 1(
1/169وانظر أيضا 1/548املصدر السابق)2(
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بل رمبا عـدوا أبعـاض   . على معىن واحد ولكن حيتفظون بلفظ الصفة للتترس به يف املناظرة
.املخلوقني من صفاته أيضاً وهذا يشري إىل عكسه يف اخلالق

. األمثلة اليت خلطوا فيها بني املعنينيوالبد من اإلشارة إىل بعض 
واب عن ما حكاه الفخر الـرازي عـن   اجلأثناء قول ابن تيمية رمحه اهللا يف من ذلك : أوالً

فإذا كان هذا قوله فمعلوم أن هذا القـول الـذي   : (احلنابلة أم يلتزمون األجزاء واألبعاض
صفات قائمةٌ حكاه هو قول من يثبت هذه باملعىن الذي مساه هو أجزاًء وأبعاضاً فتكون هذه 

قدرة قـائم بغـريه يف الغائـب    ، كما أن العلم والبنفسها كما هي قائمة بنفسها يف الشاهد
كما أن علمه وقدرته ال تقبل الزوال عن ذاتـه  لكن ال تقبل التفريق واالنفصال. والشاهد

وإن كان املخلوق ميكن مفارقة ما هو قائم به وما هو منه ميكن مفارقة بعض ذلـك بعضـاً   
ـ . فجواز ذلك على املخلوق ال يقتضي جوازه على اخلالق يس ممـاثالً  وقد علم أن اخلالق ل

وال حنـو  هذه الصفات وإن كانت أعياناً فليست حلماً وال عصباً وال دمـاً  للمخلوق وأن 
وحاصله أنه أثبت املعـىن الـذي مسـاه    . )1(..)ذلك وال هي من جنس شيء من املخلوقات

وهذا .الرازي أبعاضاً واعترف بأا أعيان قائمة بنفسها ال تقبل التفريق واالنفصال عن الذات
نسبة االشـتراك بـني اخلـالق    فال تغفل عن . عني مذهب اسمة اهلشامية كما سيأيتهو

عدم جدوى ترقيـع هـذا   نعوال تغفل .واملخلوق يف االتصاف ذين النوعني من الصفات
التشبيه بالتفريق بني صفات املخلوق اليت تقبل التفريق وصفات اخلالق العينية اليت تتنزه عـن  

. والدمكوا من جنس اللحم 
هذه املعاين اليت حكيناها مجيع الناس من املثبتة والنفاة متفقون على أن : (..وقال أيضاً:ثانياً

من غري إنكار منهم هلا عن خصمك هي اليت تظهر للجمهور ويفهموا من هذه النصوص
يعتقـدوا  وال قصور يف خياهلم وومههم عنها، والنفاة املعتقدون انتفاَء هذه الصفات العينية مل 

1/92بيان تلبيس اجلهمية) 1(



44

لكن اعتقدوا أن العني اليت تكون كذلك هـو  انتفاءها لكوا مردودةً يف التخيل والتوهم، و
.  جسم واعتقدوا أن الباري ليس جبسم فنفوا ذلك

وال مبقدمات قريبة كون الباري ليس جسماً ليس هو مما تعرفه الفطرة بالبديهةومعلوم أن
بل مبقدمات فيها خفاء وطول وليست مقدمات بينةً من الفطرة وال مبقدمات بينة يف الفطرة،

وال متفقاً على قبوهلا بني العقالء، بل كل طائفة من العقالء تبني أن من املقدمات اليت نفـت  
وطوائـف  . ا خصومها ذلك ما هو فاسد معلوم الفساد بالضرورة عند التأمل وترك التقليد

قامت القواطع العقليـة علـى   ولون بل كثريون من أهل الكالم يقدحون يف ذلك كله ويق
نقيض هذا املطلوب وأن املوجود القائم بنفسه ال يكون إال جسماً وما ال يكون جسماً ال 

) 1()يكون إال معدوماً ومن املعلوم أن هذا أقرب إىل الفطرة والعقول من األول

بنفسها يف الغائـب  فأنت ترى يف هذا النص أن ابن تيمية رمحه اهللا يعد هذه الصفات قائمةً 
كما هي قائمةٌ بنفسها يف الشاهد، ويؤكد هذا املعىن بأن هذه الصفات وإن كانـت أعيانـاً   
فليست حلماً وال عصباً لكنها صفات عينية، مث يعيب على من نفاها العتقاده أن العني الـيت  

ن يف مث ميهد هلذا القـول بـالطع  . تكون كذلك تكون جسماً والباري ليس جبسم فنفاها عنه
مقدمات نفي التجسيم ويقرره بأن إثباته أقرب إىل الفطرة والعقـول مـن األول وأن نفيـه    

.يقتضي عدم الباري سبحانه
حيكي ابن تيمية رمحه اهللا عن املتكلمني من أهل اإلثبات أم يفرقون بني العلم والقدرة :ثالثاً

لغائب والشاهد ويثبت بينـهما  وحنوها وبني الوجه واليد وحنوها ويعد هذه من الصفات يف ا
بل نقول كما يعلم الفرق يف : (..اختالفاً، وهذا االختالف واحد يف الشاهد والغائب فيقول

فإن احلقائق ال ختتلف شاهداً وال غائباً -صفاتنا بني العلم والقدرة وبني الوجه واليد وحنومها
ة من هذه خاصـة ليسـت   كما يفرق يف حقنا بني العلم والقدرة والسمع والبصر فلكل صف

.  وإن قيل إن ذلـك يقتضـي التكثـر والتعـدد    كذلك هذه العقيدة يف حق اهللا-لألخرى 

1/94املصدر السابق) 1(
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وكذلك نفرق بني الوجه واليد والعني وبني العلم والقدرة وحنو ذلك وإن قيل هذا يقتضـي  
لكن علمنا أن ذاته ليست مثل ذوات املخلوقني وعلمنـا أن  … التجسيم والتركيب والتأليف

نعلم أن الصفات مجيعها ما يفهم أنه عني يقوم بغريه وما يفهم منه أنه معىن قائم بغريههذه 
مجيع صفات الرب ليست كصفات املخلوقني فإن الشرع والعقل قد نفى املماثلة، والشـرع  
والعقل يثبتان أصل الصفات كما يثبتان الذات فإن إثبات ذات ال تقـوم بنفسـها ممتنـع يف    

قائم بنفسه ميتنع وصفه ذه الصفات ممتنع يف العقل، بل العقل يوجـب أن  وإثباتالعقل، 
) 1()الذات القائمة بنفسها ال تكون إال مبثل هذه الصفات

وأنت ترى ما آل إليه عد هذه األلفاظ من الصفات فقد استحال لفظ الصفات مرادفاً للفـظ  
إثبات األعيان اليت تقوم بغريها وما الغائب والشاهد، ومل يبقِِيف األبعاض يف اخلالق واملخلوق 

. تقتضيه من التكثر والتركيب بقية ملعىن الصفة
مثلَ هذا اخللط والتخليط بني املصطلحني فمـن  ناإىل كالم املعاصرين وجدناإذا انتقل:رابعاً

ال يصـح يف  : (ذلك أن ابن عثيمني رمحه اهللا خيلط بني لفظ الصفات ولفظ األعضاء فيقـول 
إلثبات االعتماد على جمرد اإلثبات بال تشبيه، ألنه لو صح ذلك جلاز أن يثبت املفتري ضابط ا

كثريةً مع نفي التشبيه فيقول إن هللا كبداً ال كأكباد العباد وأمعاًء ال كأمعائهم وحنو أعضاءهللا 
) 2()ذلك مما يتنزه اهللا تعاىل عنه كما أن له وجهاً ال كوجوههم 

م عجيب غريب يف تقسيم الصفات ذكر فيه صفات الزمةً وهي الصـفات  والبن عثيمني كال
اليت مل يزل واليزال متصفاً ا مثل العلم والقدرة، والصفات الطارئةَ اليت هلا أسباب مقرونة ا 
مثل الرضا، وهذا صفة طارئة وذلك إذا وجد سبب الرضا رضي وزعم أن هـذه الصـفات   

ال جيوز أن : (والصفات اخلربيةَ وقال فيها. الزمة باعتبار أصلهاالطارئة طارئة باعتبار آحادها 

103/ 1بيان تلبيس  اجلهمية ) 1(
وانظر حنو هذ اخللط يف تعقيب البن باز على مقالـة  . 4/201تقريب التدمرية ضمن جمموع فتاويه ) 2(

وتعليقه على العقيدة الطحاوية ضـمن  6/247نكون أمة أقوى ضمن جمموع فتاويه بعنوان من أجل أن 
2/78جمموع فتاويه 
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نصف اهللا بأن له بعضاً أو جزءاً ألن هذا ما جاء يف القرآن، نقول بأن له يداً يقـبض مـا   
) 1()وعيناً يبصر ا.. ويبسطهما وأن له قدماً يضعه على جهنم

بل نتحاشا هـذا اللفـظ   ا أجزاء وأبعاض النقول إ: (..وقال أيضا يف هذه الصفات اخلربية
لكن مسماها لنا أجزاء وأبعاض ألن اجلزء والبعض ما جاز انفصاله عـن الكـل فـالرب ال    
يتصور أن شيئاً من هذه الصفات كاليد أن تزول أبداً ألنه موصوف ا أزالً وأبداً وهلـذا ال  

املعىن احملظـور مـع حتاشـي    وال خيفى أن هذا النص فيه إثبات) 2()نقول إا أجزاء وأبعاض
.اللفظ

ومن هذا اخللط أن احلجة الغزايل الذي يريد تنبيه أمثاهلم على قواعد التنزيه بـذكر  : خامساً
أما نفي الرأس الذي جـاء  :(االتفاق على نفي الرأس عن اهللا عز وجل فريد عليه أحدهم بقوله

العقل وال يف السمع ما يوجـب  يف قول الغزايل فهو من القول على اهللا بغري علم، إذ ليس يف
3()إثبات هذه الصفة وال نفيها

مع أن الغزايل يريد بنفي الرأس نفي األبعاض ومل خيطر ببالـه  )
لى خلط املصـطلحني واسـتعماهلما اسـتعماالً    عدلصفة الرأس ال نفياً وال إثباتاً وهذا مما ي

.مترادفاً عند القوم
! بظاهرهادل على الصفاتتألخبار أم زعموا أن هذه ا: امساالعتراض اخل

وينبغي أن يكون املراد بالظاهر هنا ما يفيد وضوح داللة اللفظ على املعىن، فيكون املراد بـه  
ما يظهر للسامع من املعىن واملراد مبجرد الصيغة من غري توقف على قرينـة خارجيـة أو   : هنا

(تأمل
4

به وهو من أقسام ما خفـي داللتـه   وال خيفى أن ما يسمونه أخبار الصفات من املتشا) 

55-1/34انظر احملاضرات السنية ) 1(
87/ 1املصدر السابق) 2(
65وانظر إجلام العوام للحجة الغزايل 91علو اهللا على خلقه للدكتور موسى الدويش ) 3(
يف ضبط مراتب وضوح الداللة وخفائها ومـن هـذا االخـتالف    وقد اختلفت عبارات األصوليني) 4(

ما ظهر املراد منـه  هو وعند غريهم . فاألقرب هنا ما ذكرته وهو تعريف األحناف" الظاهر"اختالفهم يف 
للسامع بنفس الكالم أو ما دل على معىن داللة راجحة حبيث يظهر منه املراد للسامع بنفس الصيغة ويكون 

489والتعاريف للمناوي 185انظر التعريفات  . والتخصيصحمتمالً للتأويل
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(على املعىن املراد
1

إن هذه األحاديث مـن املتشـابه   : قالوا: (كما نبه عليه ابن اجلوزي فقال)
حنملها على ظواهرها، فواعجباً ما ال يعلمـه إال اهللا أي  : مث قالوا. الذي ال يعلمه إال اهللا تعاىل

2()لنزول إال االنتقال؟ظاهر له؟ فهل ظاهر االستواء إال القعود؟ وظاهر ا
 (

على أن من عرف أقسام النظم باعتبار الوضوح واخلفاء وأقر بكون آيات : (..وقال الكوثري
الصفات وأخبارِها من املتشابه كيف يتصور يف هذا املقام ظاهراً يحمل املتشابه عليه ؟ وإمنـا  

3("ثله شـئ  ليس كم" حقه أن يحمل املتشابه يف الصفات على حمكم قوله تعاىل 
بالتأويـل  ) 

وأىن يتصور ظاهر يف متشابه؟ فالظاهر يف اللغة يقابل اخلفى فال يتصور حيث ال … اإلمجايل
هـو غايـة يف   الذييكون املدلول عليه واضحاً، فال يعقل أن يالحظَ هذا املعىن يف املتشابه 

(..)اخلفاء
4

تأمـل والتوقـف   وال خيفى ما حيتاجه فهم الصفات من هذه األخبـار مـن ال  . )
واالستدالل واالعتماد على القرائن اخلارجية ألن أحداً ال ميكنه أن يظفر بنقل عـن العـرب   
استعملوا فيه حنو لفظ اليد واألصابع والساق على أا صفات ملن قامت به، وباملقابـل فـال   

ن خيفى على أحد أن هذه األلفاظَ موضوعةٌ يف اللغة لتدل على أبعاض وجوارح، فـال يكـو  
 ذه األلفاظ إال بصرفها عن ظواهرها بعد تأمل وتوقف اإرادة الصفة منها ظاهراً واليتم إثبا

ـ العدول على القرائن اخلارجية اليت يذكرون فيها استحالةَ اجلوارح واألعضاء مما تعني معه  ه ب
.الصفاتإىل معاين 

:اضطراب ابن تيمية رمحه اهللا يف ظاهر هذه األخبار

ينقسم اللفظ حبسب ظهور معناه وخفائه ومراتب هذا الظهور واخلفاء إىل واضح الداللـة وخفـي   ) 1(
وكل من الواضح واخلفي متفاوت يف درجة الوضوح واخلفاء، فمراتب الوضوح أربعـة أدناهـا   . الداللة

ويقابلها مراتب اخلفاء وأقلها خفاء اخلفي مث املشكل مث امل وأشدها . احملكمالظاهر مث النص مث املفسر مث 
خفاء املتشابه وهو ما خفي بنفس اللفظ وانقطع رجاء معرفة املراد منه بطريقة من طرق الكسب فاستأثر اهللا 

و 268/ 2انظر شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامـع  . عز وجل بعلمه وآثر من آثر بتعليمه من عباده
.312أصول الفقه للزحيلي 

34دفع شبه التشبيه ) 2(
من سورة الشورى) 11(اآلية ) 3(
156تبديد الظالم املخيم للكوثري مع السيف الصقيل ) 4(
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التنبيه عليه اضطراب ابن تيمية رمحه اهللا يف ظاهر هذه األخبار فهو ينفي مـرة أن  ومما ينبغي
ويزعم أن املعىن الفاسد الذي ،عند عامة املسلمنييكون ظاهر الكتاب والسنة يوهم التجسيم 

يقتضي احلدوث أو النقص ليس مفهوماً من ظاهر اآلية ولكن ملا زاغت قلوب بعض املتأخرين 
أما املسلمون الباقون على الفطر السـلمية مـن السـلف    . هذا املعىن الفاسدصار يظهر هلم 

ويتابعـه  ) 1(واخللف فليس شيء من هذه النصوص على خالف ظاهره عندهم وهو الصفات
ليس يف صفات اهللا ما يستلزم ظاهره التجسيد والتشبيه : (على ذلك املعاصرون فيقول أحدهم

) 2()الل وال ينسب ذلك إىل النصوصوإمنا ذلك فهم فهمه بعض اجلهال والض

ففي التوراة والقرآن من اآليـات  : (.. ويناقضه اعتراف ابن تيمية يف موضع آخر فيقول
، وليس فيها نص مبا يقوله النفاة من أن اهللا ليس بـداخل  ما ال حيصىظاهرها التجسيم اليت

النفي الذي يقولـه نفـاة   إىل حنو ذلك من.. العامل وال خارجه وال متصل به وال منفصل عنه
فمعلوم أنه ليس يف الكتب اإلهلية ال التوراة وال اإلجنيل وال الزبور وال القرآن وال .  الصفات

) 3()وكلها مملوءة مما يقول هؤالء إنه جتسيمغري ذلك من النبوات من هذا حرف واحد، 

اهللا بـاالحنراف إىل  ويناقضه أيضاً ما اشتهر عن السلف غريِ املتهمني عند ابن تيميـة رمحـه  
التعطيل أو التمثيل من استشكال بعضهم هلذه األخبار وما يدل عليه ظاهرها من التشبيه فمن 

سئل األوزاعي ومالك وسفيان : (ذلك ما أخرجه البيهقي بسنده عن الوليد بن مسلم أنه قال
كمـا  فقالوا أمروهـا عن هذه األحاديث اليت جاءت يف التشبيهالثوري والليث بن سعد 

فهذا نص يف استشكاهلا ونص يف االعتراف بوجود نوع من الداللة فيها )4()جاءت بال كيفية
. على التشبيه

172-175/ 33انظر كالمه الطويل يف هذا املوضوع يف جمموع فتاويه ) 1(
25زان تعقيبات على كتاب السلفية للبوطي للدكتور صاحل الفو) 2(
4/453اجلواب الصحيح ) 3(
3/3سنن البيهقي ) 4(
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ومينـع  داللة النص عليهينبه على وجه أنه يستلزم بيانا من الشارع:مسداساالعتراض ال
.من جواز محله على غريه

املستعملة يف الصدر األول حيتاج عدم جواز محل النصوص على ما تقتضيه أساليب العربية إن 
اختصاص هذه النصوص بعدم جواز محلها على مـا  على إىل بيان من الشارع وإىل تنبيه منه 

لو كان مراد الشارع ا جيوز محل مثلها عليه مما جرى به استعمال العرب يف التعبري والبيان، ف
من محلها على ما جيـوز  إثبات الصفات هللا عز وجل لوجب أن يصدر بيان من الشارع حيذر

 ا صفاتيف لغة العرب محلُها عليه من التأويل، وينبه أيضا على الوجه الذي يرتضيه وهو إثبا
هللا عز وجل، مع احلاجة أيضا إىل التنبيه على وجه داللتها عليه ألن اللغة إن احتملت الداللـة  

لكن شيئاً من هذا البيـان مل  . على ذلك مل يكن هذا االحتمال قاطعاً وال مانعاً الحتمال غريه
بل ثبت عن الصحابة محـل بعـض هـذه    . ينقل عن الشارع بل وال عن الصحابة والتابعني

النصوص على ما حتتمله العربية وثبت عن التابعني التصريح بأن هذه النصوص ال تحمل على 
بـالقراءة،  ما جاءت فيه من التشبيه مع النهي عن أدىن تصرف فيها واالكتفاِء يف تفسـريها 

مع ما ثبت عن السلف غياب هذا البيانو. وثبت عنهم أيضاً مثلُ ما ثبت عن بعض الصحابة
أن ثبوت التأويل يف أحـد  : األول. يهدم املسلك الذي اختاره ابن تيمية رمحه اهللا من وجوه

ثباتـه  هذه األخبار يثبت جواز التأويل يف اجلميع إال إذا أثبتوا فرقاً بني هذه النصوص ودون إ
.خرط القتاد

أن إثبات الصفات ال يتم إال بتصرف يف هذه الظواهر يزيد على ما نص عليه السـلف  : الثاين
من التصرفات اليت وا عنها كتفسريها والترمجة بالعربية وغريها، وخيالف ما أمروا بـه مـن   

ـ . إمرارها كما جاءت بال تفسري ومن إجابة السائل عنها بالقراءة لك الـذي  ولو كان املس
اختاره ابن تيمية رمحه اهللا هو مسلكهم ملا اكتفوا يف هذا املقام اخلطري باجلواب عـن هـذا   
السؤال احملري بالقراءة، فما الذي منع أحدهم من أن يقول هذه األلفاظ من صـفات اهللا عـز   

وجل تثبت بكيفية استأثر اهللا بالعلم ا؟ 
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الصفات ذه الظواهر لكن هذا ال مينـع مـن   لو سلمنا أن اللغة تساعد على إثبات: الثالث
جواز التفويض والتأويل ألنه ال ميكن لعاقل أن يدعي أن هذه الظواهر تدل علـى الصـفات   

وأنت ترى أن أصحاب هذه املسلك مل يذكروا ما يقـدح  . على سبيل القطع وال حتتمل غريه
. الصـفات اللتها علـى إثبـات   أن هذه الظواهر قاطعة يف دبغريه من املسالك إال بناًء على 

فحاربوا التأويل بزعمهم أن فيه تعطيالً لصفات اهللا عز وجل وحاربوا التفويض ألن فيه جتهيالً 
بصفات اهللا عز وجل فهال أقاموا قاطعاً واحداً على إثبات الصفات ـذه الظـواهر ومنـعِ    

ال نقل، بل كل ذلك احتمالها لغريه؟ وكيف ميكنهم ذلك وال يساعدهم عليه لغة وال عقل و
.  مع خصومهم كما هو مبسوط يف الكالم على التأويل والتفويض

.النصوص متعذرمجيع اهر والتمسك بظأن :بعاالعتراض السا
أن هذا املسلك يبالغ يف الدعوة إىل التمسك بظاهر النصوص ويبالغ يف اإلنكار على من عدل 

الثبات على التمسك جبميع هال ميكنمن العقالء أحداً عنها فينسبه إىل التعطيل واإلحلاد، ولكن 
وممـا  : (وهلذا قال إمام احلرمني اجلويينالظواهر، وال بد أن يستسيغ التأويل يف بعض املواضع 

جيب االعتناء به معارضة احلشوية بآيات يوافقون على تأويلها حىت إذا سلكوا مسلك التأويل 
وهو معكم أينمـا  : " يعارضون به قوله تعاىلفمما. عورضوا بذلك السبيل فيما فيه التنازع

فإن راموا إجراء ذلك على الظاهر حلوا عقدة إصرارهم يف محل االسـتواء علـى   ) 1("كنتم 
وهو معكم أينما :"العرش على الكون عليه، والتزموا فضائح ال يبوء ا عاقل، وإن محلوا قوله

وبسط ذلك يف احلديث على املسـلك  ) 2()على اإلحاطة باخلفيات فقد تسوغوا التأويل" كنتم
الثالث 

التأويل: املسلك الثالث

.من سورة احلديد) 4(اآلية ) 1(
وقد سـاق يف هـذه   . 306-298، 92-89وانظر الصفات اخلربية حممد عياش . 161اإلرشاد ) 2(

.الصفحات عدداً من اآليات واألحاديث اليت اتفقت األمة على صرفها عن ظاهرها
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محل اللفظ على خالف ظاهره على سبيل القطع مع بيان املعىن الذي : ويراد به يف هذا املوضع
) 1(يظَن أنه املقصود من اللفظ

القدح يفبالغواوإذا كان القوم قد بالغوا يف القدح يف مسلك التفويض فمن باب األوىل أن ي
مقالـة التعطيـل يف   -وأصل هذه املقالـة  : (فمن ذلك قول ابن تيمية رمحه اهللا. يف التأويل
لـيس اهللا  : فإن أول من حفظ عنه أنه قـال ... إمنا هو مأخوذ عن تالمذة اليهود-الصفات 

) 2(هو اجلعـد بـن درهـم   -وحنو ذلك -مبعىن استوىل ) استوى(على العرش حقيقة، وأن

) 3().جلهم وأظهرها فنسبت مقالة اجلهمية إليهوأخذها عنه ا

ودونك أي كتاب يف عقيدة القوم فال يذكر فيه التأويل إال منسـوباً للجهميـة واإلحلـاد    
ويوصف بأنه أصلُ كلِ بدعة وأنه شر من التشـبيه والتعطيـل وأنـه    . والتعطيل والتحريف

وا التأويل ذه األوصاف ال ميكنـه  أن أحداً من هؤالء الذين وصفاحلقو) 4(الطاغوت األكرب
فهل يكون اإلحلاد والتعطيل والتحريف والطاغوت مقبـوالً يف  ،ترك التأويل يف مجيع األخبار

بعض النصوص؟ وهذا التأويل أيضاً ثابت يف بعض األخبارعن السلف فما املخرج معه مـن  
بعض ما ثبت عن السلف هذه األوصاف اليت شنعوا فيها هذا املسلك؟ وال بد من التنبيه على 

.من التأويل وعلى بعض املواطن اليت التزم فيها هؤالء مبا عدوه تعطيالً وإحلاداً
.تأويل السلف: أوالً

. 149باجوري انظر شرح اجلوهرة، ال) 1(
كان يقول خبلق القرآن، وهو أول من تكلـم  . من موايل بين احلكم) هـ118(هو اجلعد بن درهم ) 2(

ألنه ظن أن االشتراك يف لفظ الصفات بني اخلالق واملخلوق .وكان يقول بنفي الصفات.  بذلك يف دمشق
.1/399انظر ميزان االعتدال . يستلزم التشبيه

.  2/17األمساء والصفات ) 3(
وجواب أهل السنة لعبد اهللا بن حممد بـن  118انظر الفتوى احلموية البن تيمية بتحقيق التوجيري  )  4(

وخمتصـر  173و169واملاتريدية ألمحد اللـهييب  114وفتح رب الربية البن عثيمني 95عبد الوهاب 
و تعقيبات على 42مود ومالجظات على الباجوري لعمر بن حم60العقيدة اإلسالمية لطارق السويدان 

.33كتاب السلفية للبوطي للدكتور صاحل الفوزان 
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ومنها تأويل ابن عباس رضي اهللا . )1(ونذكر بعض األمثلة لبعض النصوص اليت تأوهلا السلف
) 2(عنهما كشف الساق بالكشف عن الشدة واهلول

(عن احلاكم"(مناقب االمام أمحد " يف كتابه أخرج احلافظ البيهقي .مام أمحدومنه تأويل اإل
3

 (

(عن أيب عمرو بن السماك 
4

(عن حنبل ) 
5

وجـاء  :" أن أمحد بن حنبل تأول قول اهللا تعـاىل ) 
6("ربك

7()وهذا إسناد ال غبار عليه: مث قال البيهقي. جاء ثوابه: أنه)
.(

ما نسبه البيهقي إىل اإلمام أمحد مل يثبت عنه : (قاً على ذلكقال الدكتور صاحل الفوزان تعليو
ومل يوثقه من كتبه أو كتب بعض أصحابه، وذكر البيهقيِ لذلك ال يعتمد ألن البيهقي رمحه 

) 8()اهللا عنده شيء من تأويل الصفات فال يوثق بنقله يف هذا الباب ألنه رمبا يتساهل يف النقل

نقله بسند صحيح الغبار عليه فال يحتاج مع هذا اإلسناد إىل توثيقه فتأمل أن احلافظ البيهقي 
من كتبه أو كتب بعض أصحابه ومل نسمع يوماً أن هذا التوثيق من شرائط صـحة النقـل   

وتأمل هذا االحتمال البارد الذي ضعف به ثبوت هذا النقل عن اإلمـام  . املعتربة عند احملدثني
فأي قيمة هلذا االحتمال مع تصرحيه بسنده الذي ال غبار . يأمحد وهو احتمال تساهل البيهق

تأمل ذلـك الغيـاب يف   ! يف جوامعليه؟ وتأمل كيف يغيب احلد األدىن من املنهج العلمي 

مجع ابن املعلم يف كتابه جنم املهتدي ورجم املعتدي باباً سرد فيه مجاهري املـؤوليني مـن الصـحابة    ) 1(
ء وهناك أمثلة منثورة يف كتاب األمسـا . 66انظر تعليق الكوثري على دفع شبه التشبيه . والتابعني وغريهم

. والصفات للبيهقي ودفع شبه التشبيه البن اجلوزي، ويف الكالم على الشبه السمعية من هذا الكتاب
من الرسالة ) 374(انظر ص )  2(
هو حافظ نيسابور اإلمام أبو عبد اهللا احلاكم حممد بن عبد اهللا صاحب املستدرك وغريه من املصنفات ) 3(

.3/93ه يف العربيف خرب من غربانظر ترمجت. املشهورة يف احلديث وعلومه
الشيخ اإلمام احملدث املكثر الصادق مسند العراق أبـو  : (15/444قال الذهيب يف سري أعالم النبالء ) 4(

) عمرو عثمان   بن  أمحد بن السماك
/ 8هو حنبل بن إسحاق  بن حنبل، أبو علي الشيباين ابن عم اإلمام أمحد قال اخلطيب يف تاريخ بغداد ) 5(

وذكره أبو بكر اخلالل فقال قد …(1/143وقال ابن أيب يعلى يف طبقات احلنابلة ) وكان ثقة ثبتاً(286
جاء حنبل عن أمحد مبسائل أجاد فيها الرواية وأغرب بغري شيء وإذا نظرت يف مسائله شبهتها يف حسنها 

1/365ب اإلمام أمحدوانظر ترمجته يف املقصد األرشد يف ذكر أصحا) وإشباعها جودا مبسائل األثرم
من سورة الفجر ) 22(اآلية ) 6(
. 13و دفع شبه التشبيه البن اجلوزي بتحقيق حسن السقاف 10/327انظر البداية والنهاية ) 7(
33تعقيبات على كتاب السلفية للبوطي ) 8(
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احلافظ ابن حجر أول الضحك بالرضا، واحلافظ رمحه اهللا متأثر مبذهب األشـاعرة  : (..قوله
يب رمحه اهللا ممن يتأولون الصفات فال اعتبار بقوله وال اخلطا: (هوقول) 1()فالعربة بقوله يف هذا

وهذا مما اليقع به طالـب علـم، أن   )2()حجة برأيه، وله تأويالت كثرية واهللا يعفو عنا وعنه
هب أنا قبلنا ! يضرب عرض احلائط ويعرض عن نقد كل رأي خيالف رأيه رد خمالفته ملذهبه

ومـا  ) 3(تأويل اإلمام البخاري الضحك بالرمحة ؟ما قوله بالطعن باخلطايب وابن حجر لكن 
: عن سفيان الثوري أنه قال يف قوله عز وجل) خلق أفعال العباد(نقله البخاري يفقوله يف ما

وما قوله يف اختيار البخاري يف صـحيحه تأويـل   ) 5(علمه: قال)  4("هو معكم أينما كنتم "
إال ما أريد به : إال ملكه، ويقال: ()6()وجههكل شيء هالك إال:(الوجه بامللك يف قوله تعاىل

).7()وجه اهللا

.تأويل من عد التأويل تعطيالً وإحلاداً: ثانياً
سبق أن أشرنا إىل تنبيه إمام احلرمني على أن التشبث جبميع الظواهر يؤدي بصاحبه إىل التزام 

وم إذا حتدثوا عن تأويل وسبق أن الق. فضائح ال يبوء ا عاقل وال خملص له منها إال بالتأويل
أهل السنة أسرفوا يف ذمه وبالغوا يف تقديس الظاهر والتمسك به فإذا وقفـوا أمـام بعـض    

فال بد من بعـض  . الظواهر اليت يعارضون فيها وقفنا على افت وتناقضٍ واضطرابٍ عجيب
النقل عنهم 

:أمثلة يتبني فيها اضطرام يف التاويل ورفضه
1-م أم يف نص واحد رمبا يلتزمون التأويل يف موضع منه ويتمسكون بالظاهر من اضطرا

فال يثبتون على طريقة واحدة وال ينكشف هلم ذا التقارب تباين هذين . يف موضع آخر منه

34املصدر السابق) 1(
36املصدر السابق ) 2(
378ات نقله احلافظ البيهقي يف  االمساء والصف) 3(
.من سورة احلديد) 4(آلية ) 4(
.122ضمن جمموعة عقائد السلف ) 5(
.من سورة القصص) 88(اآلية ) 6(
8/505انظر فتح الباري ) 7(



54

صنيعهم يف احلديث الذي أخرجه اإلمام مسلم بسنده عن أيب هريـرة  )1(املسلكني، فمن ذلك
اللهم : (مر من يريد النوم بأن يضطجع على شقه األمين مث يقولأن النيب صلى اهللا عليه وسلم أ

رب السموات ورب األرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق احلب والنـوى  
ومنزل التوراة واإلجنيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنـت  

ت الظاهر فليس  فوقـك شـيء   األول فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء وأن
) 2()وأنت الباطن فليس دونك شيء

ففي هذا احلديث مقابلة بني وصف اهللا عز وجل بأنه الظاهر مفسراً بأنه ليس فوقه شيء وبني 
فيختارون يف الوصف األول مسلكاً ويف . وصفه تعاىل بأنه الباطن مفسراً بأنه ليس دونه شيء

ومن العجيب أن احلديث اشتمل قبل ذلـك  . بعكسهالوصف اآلخر مسلكاً آخر وال يرضون
على مقابلة بني وصفني آخرين ومها األولُ املفسر بكونه ليس شيٌء قبله واآلخر الذي ال شيء 
بعده فلم يعترِضوا يف االستدالل ذه املقابلة على تنزهه عن الوجود الزماين، وملا وصـلوا إىل  

ارا إىل تنزهه عن الوجود املكاين عدلوا عن ذلـك ومل  املقابلة اليت يفترض أن يتنبهوا إىل إش
يراعوا حق هذه املقابلة اليت تدل على تنزهه عن الوجود املكاين، ألن الظاهر الذي ال يكـون  

كما ) 3(شيٌء فوقه إذا كان هو الباطن الذي ال شيَء دونه فال يعقل أن يكون خمتصاً باملكان 
. الوجود الزمايندلت املقابلة األوىل على تنزهه عن 

… الظاهر من الظهور وهو العلـو : (ونشري إىل تصريح ابن عثيمني يف هذين املسلكني فيقول
عن إحاطته بكل شيء ولكن املعىن أنه مع علوه فهو باطن فعلوه ال ينايف قربه عز كنايةالباطن 

أنا خلقنا هلم مما عملت أيدينا أنعاما : "لقوله تعاىل241انظر مثاال آخر وهو تأويل شارح الطحاويةو) 1(
" ملا خلقت بيدي : "دون قوله" 
وسـنن أيب داود  ) 3481(5/518سنن الترمـذي  وهو يف ) 2713(4/2084صحيح مسلم ) 2(
.وغريها) 966(3/246وصحيح ابن حبان ) 5051(4/312
19وودفع شبه من شبه ومترد 82انظر إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل ) 3(
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ره فأنت ترى كيف كان الوصف األول على ظاه) 1()فالباطن قريب من معىن القريبوجل 
!وكيف صارالثاين كناية ومفسراً مبعىن النعرف وجه تفسريه به يف اللغة

من اضطرام أم يلتزمون تأويلَ لفظ يف موضع ويتمسكون بظاهره يف موضع آخر فمن -2
: فيقـول ) 2()واصرب حلكم ربك فإنـك بأعيننـا  : (ذلك أن أحدهم يتأول قول اهللا عز وجل

وليس املراد أنك بداخل أعيننا وقد جاءت السـنة بإثبـات   واملعىن مبرأى منا وال تغيب عنا(
إن ربكـم  : "عينني هللا تعاىل يبصر ما كما يف احلديث الصحيح أنه صلى اهللا عليه وسلم قال

املعـىن أنـه   ) 4("جتـري بأعيننـا   "…يعين أن له عينني سليمتني من العور)3("ليس بأعور 
سترىب علـى مـرأى   : املعىن) 5("يينولتصنع على ع"… سيحفظها وسيحرسها ومن فيها

دليل على أن هللا عيناً واحدة، بل املقصـود بـذلك   " على عيين "وليس يف قوله تعاىل .. مين
جنس العني ال عددها ألنه ورد يف السنة أن هللا عينني حقيقيتني تليقان به وأما عن ورودها يف 

الذين حيرفون معناها إىل تحريف القرآن بصيغة اجلمع وبصيغة اإلفراد فليس فيه دليل ألهل ال
) 6()احلفظ والرعاية

وال خيفى ما يف هذا الكالم من التهافت والتناقض ففي صدر كالمه التأويل بالعناية واحلراسة 
وال يتبني لنا كيف مييز بـني  . ويف آخره عد تفسريها باحلفظ والرعاية من فعل أهل التحريف

للعينني دون غريه مـن اآليـات؟ ومل ال يقبـل    هذه النصوص فما الذي جعل احلديث مثبتاً
احلديث مثل ما قبلته اآليات الكرميات؟ وال خيفى أن كالمه أبعد ما يكون عن التترس بالصفة 

1/142احملاضرات السنية البن عثيمني ) 1(
ورمن سورة الط) 48(اآلية ) 2(
و ) 169(4/2245و) 169(1/155و صحيح مسـلم  ) 2892(3/1113صحيح البخاري ) 3(

.غريمها
من سورة القمر) 14(اآلية ) 4(
من سورة طه) 39(اآلية ) 5(
وانظر حنوه يف تنبيهات يف الرد على من تأول الصفات 178-177التعليقات الزكية لعبد اهللا جربين ) 6(

30-26لعبد العزيز بن باز 
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ألن العني احلقيقية جارحة، خاصة إذا اعتمد على ما جاء يف العني بصيغة التثنية وغلَّبه على ما 
.ني بالسالمة من العورجاء يف باقي الصيغ وزاد على ذلك وصف العين

أم يتصرفون يف بعض الظواهر بنحو التصرف الذي يعرف بالتأويل، ولكن غلطهم من -3
إن اهللا معنا حقيقة، وهو فـوق العـرش   : (يسمونه تفسرياً فمن ذلك قول ابن تيمية رمحه اهللا

األرض وما يعلم ما يلج يف:(مث هذه املعية ختتلف أحكامها حبسب املوارد فلما قال... حقيقة
حكـم هـذه   دل ظاهر اخلطاب على أن )1().وهو معكم أينما كنتم(-إىل قوله-)خيرج منها

، وهـذا معـىن قـول    املعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم ومهيمن عامل بكم
وملا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ) 2()إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر اخلطاب وحقيقته: السلف

ودلت احلال على . كان هذا أيضاً حقاً على ظاهره) 3()ال حتزن إن اهللا معنا:(الغارلصاحبه يف 
ويف هذا النص السابق يصل ابن تيمية رمحه )4()أن حكم هذه املعية اإلطالع والنصر والتأييد

اهللا إىل النتيجة اليت نصل إليها بالتأويل ولكن ال يسلم رمحه اهللا أن الوصول إىل هذه النتيجـة  
بصرف اللفظ عن ظاهره إىل معىن حيتمله، ويصرح بأن اإلطالع والعلم والنصرة هـي  حيصل

حكم املعية ومقتضاها، وهذا هو ما نسميه تأويل املعية فيكون ابن تيمية رمحه اهللا هنـا قـد   
اختار مسلك التأويل وزاد على نفسه عناء احلاجة إىل إثبات أن هذا الذي مساه حكم املعيـة  

وحقيقته فاللغة ال تساعد على ذلك، ولو ساعدت على ذلـك مل تقتصـر   هو ظاهر اخلطاب 
.            على هذا املوضع

. من سورة احلديد) 4(اآلية ) 1(
. 2/81األمساء والصفات ) 2(
.من سورة التوبة) 40(اآلية ) 3(
نقد ابن جهبل له وانظر 171وانظر الفتوى احلموية البن تيمية . 211، 2/81األمساء والصفات ) 4(

تنبيهات يف نقطة يف وانظر متابعة املعاصرين البن تيمية يف هذه ال. 58/ 9يف طبقات الشافعية البن السبكي
وابن رجب وأثره يف توضيح عقيـدة السـلف   . 30-26الرد على من تأول الصفات لعبد العزيز بن باز 

1/244للدكتور عبد اهللا الغفيلي 
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ومهما اختلفت االصطالحات يف الظاهر والتفسري والتأويل فإنه لو عوملت مجيع النصوص 
ـ   اً الواردة يف الباب مبثل ما عوملت به آيات املعية لكان النزاع بني ابن تيمية واملـؤولني نزاع

. لفظياً فقط
وحنن أقرب إليـه مـن حبـل    (ومن األمثلة على تأويل ابن تيميه قوله يف اآلية الكرمية -4

وأما من ظن أن املراد بذلك : (وقال) 2()هو قرب ذوات املالئكة وقرب علم اهللا() 1(")الوريد
ل أيضاً وهذا تأوي) 3()قرب ذات الرب من حبل الوريد إذ أن ذاته أقرب فهذا يف غاية الضعف

   ألن ظاهر اللفظ يدل على إسناد القرب إىل اهللا عز وجل، وتفسريه بقرب املالئكـة صـرف
فلم ال يقال يف هذا الصرف إنه تعطيل ملا وصف اهللا تعاىل به نفسه؟ ومل ال . للفظ عن ظاهره

التقرب معلوم والكيف جمهول واإلميان به واجب؟ وما الفرق بني هذا وبـني تأويلنـا   : يقال
أي مالئكته أو أمره؟) 4("وجاء ربك: "له تعاىللقو
وال يعرف عامل مشهور مـن  …: (ماذكره يف جواب النصارى فقالومن تأويله أيضا -5

علماء املسلمني وال طائفة مشهورة من طوائفهم يطلقون العبارة اليت حكوها عن املسـلمني  
بسطهما وساقاً ووجهاً يوليه إىل حيث قالوا عنهم إم يقولون إن هللا عينني يبصر ما ويدين ي

كل مكان وجنباً، ولكن هؤالء ركبوا من ألفاظ القرآن بسوء تصرفهم وفهمهم تركيباً زعموا 
وليس يف القرآن ما يدل ظاهره على ما ذكروه فإن اهللا تعاىل قـال يف  . أن املسلمني يطلقونه

قالوا بل يداه مبسوطتان ينفـق  وقالت اليهود يد اهللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مبا : " كتابه
فكذم اهللا يف ذلك وبني أنه واليهود أرادوا بقوهلم يد اهللا مغلولة أنه خبيل) 5("كيف يشاء 

وال جتعل يدك مغلولـة إىل عنقـك وال   (جواد ال يبخل فأخرب أن يديه مبسوطتان كما قال 

.من سورة ق) 16(اآلية ) 1(
.2/98األمساء والصفات ) 2(
-كتـب اإلسـالمي   طبعة امل130وانظر حنوه يف شرح حديث النزول . 2/349املصدر السابق ) 3(

.61األجوبة املفيدة لعبد الرمحن اجلطيلي وانظر متابعته يف .م1969-بريوت 
.من سورة الفجر) 22(اآلية )  4(
.من سورة املائدة) 64(اآلية ) 5(
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به اجلواد والعطاء، لـيس  فبسط اليدين املراد . )1()تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً حمسورا
املراد ما تومهوه من بسط جمرد وملا كان العطاء باليد يكون ببسطها صار من املعـروف يف  

) 2()اللغة التعبري ببسط اليد عن العطاء

:" قال اهللا عز وجـل : (ومن تأويلهم قول شارح الطحاوية ابن أيب العز احلنفي رمحه اهللا-6
وإمنـا املـراد   … وليس املراد من إحاطته خبلقه أنه كالفلك ) 3("وكان اهللا بكل شيء حميطاً 

: ويحسن الشيخ األلباين يف تعليقه هذه العبارة مث يقـول ).4(إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته
) 5()وهو من التأويل الذي ينقمه الشارح مع أنه البد منه أحياناً(

لترك ليس من باب التأويل ولكنه من ويعلم أن تفسري النسيان با: (منه أيضا قول ابن بازو-7
باب تفسري النسيان يف هذا املقام مبعناه اللغوي ألن كلمة النسيان مشتركة خيتلـف معناهـا   

) 6()حبسب مواردها كما بني ذلك علماء التفسري

بل إن ابن عثيمني يصرح جبواز صرف اللفظ عن ظاهره ويسميه تفسرياً فيقول يف جواب -8
ينبغي أن يعلم أن التأويل عند : () 7("يد اهللا فوق أيديهم : " ل قوله تعاىلسائل سأله عن تأوي

أهل السنة ليس مذموماً كله بل املذموم منه مامل يدل عليه دليل، وما دل عليه دليل يسـمى  
فصرف الدليل عن ظاهره يسـمى  تفسرياً سواء كان الدليل متصالً بالنص أو منفصالً عنه، 

ومثال التأويل بالدليل املتصل . عن ظاهره ليس مذموماً على اإلطالق، فصرف الدليل تفسرياً
أيب هريـرة  ما جاء يف احلديث الثابت يف صحيح مسلم يف قوله تعاىل يف احلديث القدسي عن

من سورة اإلسراء) 29(اآلية ) 1(
4/412اجلواب الصحيح ) 2(
. من سورة النساء) 125(اآلية ) 3(
1399(-بريوت-حتقيق ناصر الدين األلباين طبعة املكتب اإلسالمي. 314لطحاوية شرح العقيدة ا) 4(

). هـ
314املصدر السابق ) 5(
وانظر حنوه يف التنبيهات السنية لعبد 42تنبيهات يف الرد على من تأول الصفات لعبد العزيز بن باز ) 6(

1/165العزيز بن ناصر 
.من سورة الفتح) 10(اآلية ) 7(
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: إن اهللا عز وجل يقول يوم القيامة يـا ابـن آدم  :" قال قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم
أما علمت أن عبـدي  : ف أعودك وأنت رب العاملني؟ قالمرضت فلم تعدين؟ قال يا رب كي

فالناً مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتين عنده، يا ابن آدم اسـتطعمتك فلـم   
تطعمين؟ قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العاملني؟ قال أما علمـت أنـه اسـتطعمك    

ي؟ يـا ابـن آدم   عبدي فالن فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلـك عنـد  
استسقيتك فلم تسقين قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العاملني؟ قال استسقاك عبـدي  

فظاهر احلديث أن اهللا نفسه هو .)1(."فالن فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي
وهـذا  ).2()الذي جاع وهو الذي مرض وهذا غري مراد قطعاً ففسر احلديث بنفس احلـديث 

كل ما صرحوا به من تقديس الظاهر والتمسك به وإبطال صرف اللفظ عـن  ينسف بالكلية 
ظاهره، وفيه التصريح بأن من الظاهر ما هو غري مراد قطعاً، وفيه التذبذب يف عـد بعـض   

وحنن ندعو بعد هذا التصريح إىل نبـذ لفـظ   . التأويل حمموداً بعد أن كان تعطيالً وطاغوتا
صوص فال نعدل عن ظاهر من ظواهرها إال بدليل كمـا  التأويل بالكلية مث نستعرض هذه الن

اشترط ابن عثيمني وال نذكر يف ما نعدل عنه منها إال دليالً هو من جنس الدليل الذي قبله يف 
هذا التفسري غري املذموم أهو أقرب، فإن قبل بذلك فما من خرب تأوله أهل التأويـل الميكـن   

. إقامة األدلة املنفصلة واملتصلة على جوازه
بذم صرف اللفظ عن ظاهره مث يزعم أن ظاهر اللفظ هو مـا  ه اهللا محرابن قدامة يصرح -9

فإن قيل فقد تأولتم آيات وأخباراً فقلتم يف : (يسبق إىل الفهم منه حقيقة كان أو جمازا فيقول
أي بالعلم وحنو هذا من اآليات واألخبار فيلزمكم مـا  "  وهو معكم أينما كنتم :" قوله تعاىل

لزمنا؟  
قلنا حنن مل نتأول شيئاً، ومحلُ هذه اللفظات على هذه املعاين ليس بتأويل ألن التأويل صرف 

. اللفظ عن ظاهره وهذه املعاين هي الظاهر من هذه األلفاظ بدليل أنه املتبادر إىل األفهام منها

) 2569(4/1990حيح مسلم ص) 1(
168/ 1جمموع فتاويه ) 2(
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للفظ بظـاهره  فإذا كان ا) 1()وظاهر اللفظ هو ما يسبق إىل الفهم منه حقيقة كان أو جمازا
يف كل نص محله على ااز إمنا محله على هألنى املؤول يدل على ااز فال يتوجه اعتراض عل

.ما يسبق إىل الفهم السليم الذي يتبادر من اللفظ أيضاً
ا مناقض ملا جاء يف حماولة تأصيلٍ ملسلك التأويل قام ا أحدهم فزعم نهتسمية الظاهر جمازاو

النصوص الشرعية حبسـب  صفات ال جيوز فيها التأويل، فيقول يف تقسيم أن عامة نصوص ال
ما هو نص يف مراد املتكلم ال حيتمل غريه فهذا ميتنع : القسم األول: (قبول التأويل وعدم قبوله

دخول التأويل فيه، وحتميله التأويل افتراء ظاهر على صاحب الشرع وحتريف للكلـم عـن   
) 2(..)لشرعية الصرحية يف معناها كنصوص الصفاتمواضعه وهو شأن عامة النصوص ا

من نفى شيئا من صفات اهللا تعـاىل بتكـذيب أو   : (ويشد على هذا املعىن ابن عثيمني فيقول
فمـا  ) 3()تأويل فليس من أهل السنة واجلماعة من أي طائفة كان وإىل أي شخص ينتسـب 

لقاعدة وهذا احلكم؟موقف هؤالء من هذه التأويالت؟ وما موقف من تأوهلا من هذه ا
ل والـدفاع  حامل لواء احلرب والتشنيع على مسلك التأويفهو تيمية رمحه اهللا أما ابن -10

كل ما أطـال يف  ، ولكن هذه مخسة أمثلة من كالمه يلزمه ا إبطالعن الظاهر ونفي ااز
.تقريره
مـن اختـار اإلقـرار    أنه يتحدث عن افتراق الناس يف التزام الظواهر فيـذكر  : األولاملثال 

وهذا اعتـراف  . )4()لكنه غلط أيضاً: (..بالنصوص ومل يصرف واحداً فيها عن ظاهره فيقول
.منه بوجوب العدول عن بعض الظواهر وهو التأويل

أنه يزعم أن ظاهر الكالم قد يكون ظهوره بسياق الكالم على خالف الوضـع  : الثاينثال امل
مث . العقل السليم منه ملن يفهم بتلك اللغـة إىلو ما يسبق ه: ظاهر الكالم: (وهو ااز فيقول

45ذم التأويل ) 1(
14-13جناية التأويل الفاسد على العقيدة االسالمية للدكتور حممد أمحد لوح ) 2(
1/231جمموع فتاويه) 3(
.122/ 5وانظر حنوه يف كتب ورسائل ابن تيمية يف العقيدة 1/556بيان تلبيس اجلهمية ) 4(
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واعلم أن من : (ويقول أيضاً) 1()ظهوره مبجرد الوضع، وقد يكون بسياق الكالمقد يكون 
ظهور املعىن من اللفظ تارة يكون بالوضـع اللغـوى أو   مل حيكم دالالت اللفظ ويعلم أن

ىف املركبة، وتارة مبا اقترن باللفظ املفرد من العرىف أو الشرعى إما ىف األلفاظ املفردة وإما
تتغري به داللته ىف نفسه، وتارة مبا اقترن به من القرائن اللفظية الىت جتعلـه  الذيالتركيب 

كيف متنع من اختار التاويل إذا ادعى أن الذي يسبق إىل العقل السليم منـه  : فيقال) 2()جمازاً
جرد الوضع فهو التشبيه الحمالة، وإن كـان بسـياق   ملن يفهم بتلك اللغة إن كان ظهوره مب

فلما أوجبت إمرار النصوص على ظاهرها وحصرت طرق الظهور مبـا  . الكالم فهو التأويل
ذكرت تعني أن يكون اإلمرار على الظاهر بالوضع أو بالتركيب والقرائن، وليس يف أحـدمها  

ت يف اللغة لتدل علـى اجلـوارح   ما يدل على املسلك الذي اخترته ألن هذه األلفاظ وضع
وإن محلت علـى الظـاهر   . واألعضاء فال يكون محلها على الظاهر بالوضع داالً على الصفة

.بالسياق والتركيب فهو التأويل بااز
ويذكر ابن تيمية رمحه اهللا تطبيقاً عملياً ملا سبق فيثبت ااز وحيمل عليه اللفظ ويعده ظـاهراً  

ما معناه مفرد كلفظ األسـد واحلمـار والبحـر    : (أحد أنواع األلفاظال بالوضع فيقول يف 
أسد اهللا وأسد رسوله أو قيل للبليد محار أو للعامل أو السخي أو اجلواد من : والكلب فإذا قيل

مث إن اقترنت به قرينة تبني املراد كقول النىب صـلى  . اخليل حبر أو قيل لألسد كلب فهذا جماز
إن خالـداً سـيف مـن    : " وقوله) 3(" إن وجدناه لبحراً :" ىب طلحةاهللا عليه وسلم لفرس أ

احلجر األسود ميني اهللا ىف األرض : "وقول ابن عباس..) 4("سيوف اهللا سله اهللا على املشركني
وإن فهذا اللفظ فيه جتـوز أو كما قال وحنو ذلك ) 5("فمن استلمه وصافحه فكأمنا بايع ربه
وهو حممول على هذا الظاهر ىف إستعمال هذا املتكلم به كان قد ظهر من اللفظ مراد صاح

6/356املدنية ضمن جمموع فتاويه ورسائله يف العقيدة الرسالة) 1(
33/182جمموع الفتاوى ) 2(
).2484(2/926صحيح البخاري) 3(
).7091(565/ 15و صحيح ابن حبان ) 3547(1372/ 3انظر صحيح البخاري ) 4(
.2/576انظر العلل املتناهية ) 5(
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وكل من مسع هذا القول علم املراد به وسبق ذلك إىل ذهنه . ال على الظاهر ىف الوضع األول
وليس محـل اللفـظ   . وهذا يوجب أن يكون نصاً ال حمتمالًبال احتمال إرادة املعىن األول، 

فظ عن اإلحتمـال الـراجح إىل اإلحتمـال    هو صرف اللالذيعلى هذا املعىن من التأويل 
املرجوح ىف شيء، وهذا أحد مثارات غلط الغالطني ىف هذا الباب حيث يتـوهم أن املعـىن   

) 1()املفهوم من هذا اللفظ خمالف للظاهر وأن اللفظ متأول

فما الذي مينع مثل هذا التصرف يف سائر النصوص؟ فبعد االعتراف بثبوت التجوز يف بعـض  
ارع ما الفرق بني هذا املثال الذي جوز فيه هذا التصرف وبني سائر النصوص اليت ألفاظ الش

وهو مل يبني ما يصلح فارقاً بني اإلثنني إال سبق الذهن إىل ظهور ااز وهذا مما . منع تأويلها
ختتلف فيه األذهان وميكن معه للمؤول يف كل نص سلك به مسلك التأويل أن يـبني سـبق   

.إىل ذهنهالظاهر اازي
سلمنا يف . أنه اعترف جبواز العدول عن الظواهر لكنه متوقف على أربعة أشياء: الثالثثالامل

.األول والثاين والثالث وأبطلنا متسكه بالرابع
فصرفها عن ظاهرها الالئق جبالل اهللا سبحانه وحقيقتها املفهومة منـها إىل  …:(قال رمحه اهللا

احلقيقة البد فيه من أربعة أشياء    باطن خيالف الظاهر وجماز يناىف
أن ذلك اللفظ مستعمل باملعىن اازى ألن الكتاب والسنة وكالم السلف جـاء  : أحدها

.. باللسان العرىب وال جيوز أن يراد بشيء منه خالف لسان العرب
..أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إىل جمازه: الثاىن
أنه البد من أن يسلَم ذلك الدليل الصارف عن معارض وإال فإذا قام دليل قرآىن : ثالثال

..أو إمياىن يبني أن احلقيقة مرادة امتنع تركها
أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم إذا تكلم بكالم وأراد به خالف ظاهره وضـد  : الرابع

ه أراد جمازه سواء عينه أو مل يعينه ال سـيما  حقيقته فالبد أن يبني لألمة أنه مل يرد حقيقته وأن

33/214جمموع الفتاوى ) 1(
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أريد منهم فيه االعتقاد والعلم دون عمل اجلوارح فإنـه سـبحانه   الذيىف اخلطاب العلمى 
مث هذا الرسول األمي العريب بعـث بأفصـح   .. وتعاىل جعل القرآن نوراً وهدى وبياناً للناس

وا عنه كانوا أعمق الناس علماً وأنصحهم اللغات وأبني األلسنة والعبارات مث األمة الذين أخذ
لألمة وأبينهم للسنة فال جيوز أن يتكلم هو وهؤالء بكالم يريدون به خالف ظاهره إال وقـد  

وأوتيت من كـل  " نصب دليالً مينع من محله على ظاهره إما أن يكون عقلياً ظاهراً مثل قوله 
أو مسعياً ظاهراً ..جنس ما يؤتاه مثلهافان كل أحد يعلم بعقله أن املراد أوتيت من ) 1("شيء 

) 2(...)مثل الدالالت ىف الكتاب والسنة الىت تصرف بعض الظواهر

:وفيه نظر من وجوه
أريد منهم فيه االعتقاد والعلم، الذيأنا ال نسلم أن هذه الظواهر من اخلطاب العلمى : األول

فمـثالً  . مجيع هذه النصـوص فهذه النصوص مل تسق أصالةً لبيان الصفات كما هو ظاهر يف
مل يسق إلثبات صفة العني بل السياق ) 3()واصرب حلكم ربك فإنك بأعيننا:(قول اهللا عز وجل

يف مواساة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وفيها يأمر اهللا عز وجل نبيه صـلى اهللا عليـه وسـلم    
) 4(.ومحايتهبالصرب على أذى املشركني ويبشره اهللا عز وجل بأنه يف حفظه ورعايته 

أن ابن تيمية صرح بأن التشبث يف مجيع النصوص بظواهرها غلط، ونص أيضا علـى  : الثاين
فأين ما يطالب به من الدليل الشـرعي علـى أن   . محل بعض النصوص على ظاهرها اازي

فـإن مل يـذكر   . الشارع أراد ذه النصوص خالف ظاهرها بالوضع؟ وجوابنا هو جوابـه 
فجوابنا أن أساطني الفصاحة ممن نزل القرآن بلغتهم هم أغىن النـاس عـن   اجلواب عن نفسه

التنبيه إىل أساليب العربية يف التجوز وهم أنزه أصحاب األلسنة عن الركـون إىل الظـواهر   

نملمن سورة ال) 23(اآلية ) 1(
362-6/360الرسلة املدنية) 2(
.من سورة الطور) 48(اآلية ) 3(
انظر تنوير األذهان من تفسري روح البيان، إمساعيل حقي الربوسوي اختصار وحتقيـق حممـد علـي    ) 4(

4/169الصابوين 
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وكيف يتصور حاجتهم إىل التنبيه بإمهال الظواهر اليت مل يخف إمهالُ . واجلمود على األلفاظ
.اس إىل احلس وأكثرِهم تقديساً هلذه الظواهربعضها على أَركنِ الن

لو سلمنا بلزوم احلاجة إىل دليل مينع من محله على ظاهره فالدليل الذي يريده ابـن  : الثالث
تيمية إما أن يكون عقلياً ظاهراً أو مسعياً ظاهراً مثل الدالالت ىف الكتاب والسنة الىت تصرف 

.بعض الظواهر
فوا عن قواطع عقلية وقواطع مسعية متنع من احلمل على الظواهر وال خيفى أن أهل التاويل كش

. يف هذا الباب
أن هذا الذي ذكره من احلاجة إىل البيان يلزمه احلاجة إىل مثله من البيان ملنع محلـها  : الرابع

وإثباا صفات هللا عـز  . على الظواهر ألن هذه األلفاظ على ظاهرها تفيد اجلوارح واألعضاء
وهذا الصرف إىل الصفات أحوج إىل البيان من صـرفها  . ف هلا عن ظواهرهاوجل فيه صر

بالتأويل ألن اللغة تساعد على محلها على الوجوه اليت يذكرها املتأول، أمـا محلـها علـى    
الصفات فليس من أساليب العربية املعروفة فيتعني أن يكون استعماالً شرعياً يحتاج معـه إىل  

.  بيان شرعي
أن ابن تيمية رمحه اهللا يتجاهل كل ما ذكره من دعوى بـراءة ظـواهر   : الرابعثالامل

الكتاب مما يوهم التجسيم، ويدعو إىل تفويض املعىن اهللا عز وجل، ويأمر برد األلفاظ القليلة 
املشكلة إىل حمكم التنزيه، كل ذلك خياطب به النصارى يف كالم طويل هو عني الكالم الذي 

غالة اسمة الذين يكفرهم (..:يقول رمحه اهللا. اشتد يف إنكاره عليهمالسنة فخاطبه به أهل 
املسلمون أحسن حاالً منكم شرعاً وعقالً وهم أقل خمالفة للشرع والعقل منكم، فإذا كـان  
هؤالء خرياً منكم فكيف تشبهون أنفسكم مبن هو خري من هؤالء من أهل السنة من املسلمني 

وبيان ذلك أن التوراة واإلجنيل وسائر كتب اهللا وغري . تمثيل وال بتعطيلالذين ال يقولون ال ب
ذلك مما هو مأثور عن األنبياء فيه نصوص كثرية صرحية ظاهرة واضحة يف وحدانية اهللا وأنـه  
ال إله غريه وهو مسمى فيها باألمساء احلسىن موصوف بالصفات العلى وأن كل مـا سـواه   

وفيهـا  . حتاد اخلالق بشيء من املخلوقات ال املسيح وال غـريه خملوق له ليس فيه تثليث وال ا
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، وهي مع ذلك ال تدل على ما ذكرمتوه من التثليث واالحتـاد ال  ألفاظ قليلة مشكلة متشاة
فأخذمت ذلك احملتمل وضممتم إليه مـن  . نصاً وال ظاهراً ولكن بعضها حيتمل بعض ما قلتم

ولو كانـت  . وه أمانةً لكم أي عقيدةَ إميان لكمالكفر الصريح والتناقض القبيح ما صريمت
كلها حتتمل مجيع ما قلتم مل جيز العدول عن النص والظاهر إىل احملتمل، ولو كان بعضـها  

ولو قدر أن فيها ظاهراً فيما قلتم مل جيز العدول عن النصوص الصرحية إىل الظاهر احملتمل، 
الواجب أن ينظـروا بنـور اهللا   نصوصاً صرحيةً قد عارضتها نصوص أخرى صرحيةٌ لكان

الذي أيد به عباده املؤمنني فيتبعون أحسن ما أنزل اهللا وهو املعىن الذي يوافـق صـريح   
املعقول وسائر كتب اهللا، وذلك النص اآلخر إن فهموا تفسريه وإال فوضوا معنـاه إىل اهللا  

عقـول وعمـا يعلـم    وهؤالء عدلوا عما يعلم بصريح امل.تعاىل إن كان ثابتاً عن األنبياء
بنصوص األنبياء الكثرية إىل ما حتتمله بعض األلفاظ ملوافقته هلواهم فلم يتبعوا إال الظـن  

فـإن هـؤالء   . وأما كفار اسمة فهؤالء أعذر وأقل كفراً من النصارى.وما وى األنفس
والقرآن ففي التوراة . إن ظواهر مجيع الكتب هو التجسيم-كما يقوله معهم النفاة-يقولون 

).1()…ما ال حيصىظاهرها التجسيم من اآليات اليت

واحلاصل أن التأويل ثابت عن السلف وال غىن عنه للخلف بل ال غىن عنه ملن أنكر علـى  
أهل التأويل، وإمنا ينسب التأويل إىل املعتزلة واألشاعرة واملاتريدية ومن وافقهم ألم توسعوا 

. يه أولئك بل وضعوا له منهجاً متكامالً يقوم على أسس واضحةفيه ومل يتخبطوا كما ختبط ف
وباسـتقراء  . وعرضوا كثرياً من األخبار اليت جيري فيها التأويل على هذا األساس واملنـهج 

ويقوم هذا املنهج . مواضع تأويالم يتضح لنا املنهج الراسخ الذي سلكه األشاعرة يف التأويل
. على عدة أسس

:بطهأسس التأويل وضوا

454-4/449اجلواب الصحيح ) 1(
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ال جيوز صرف اللفظ عن ظاهره إال عند قيام الدليل القاطع على أن ظاهره حمال : أوالً
قلب املؤمن بني إصبعني مـن أصـابع   : (مثال ذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم) 1(ممتنع 

)2()الرمحن

جند فيها أصابع إذ لو فتشنا عن قلوب املؤمنني مل...محله على الظاهر غري ممكن: (قال الغزايل
فَعلم أا كناية عن القدرة اليت هي سر األصابع، وكني باألصابع عن القدرة ألن ذلك أعظم 

أما إذا كان إجراؤه على الظاهر غري حمال فال جيـوز تأويلـه،   . )3()وقعاً يف تفهم متام االقتدار
أحوال اآلخـرة كـامليزان   ولذلك أنكر الغزايل على املعتزلة أم أولوا ما ورد من األخبار يف

هو بدعة، إذ مل ينقل ذلك بطريق الرواية، وإجراؤه على الظاهر غري : (والصراط وغريمها وقال
) 4()حمال فيجب إجراؤه على الظاهر

ووجه جواز التأويل يف النصوص اليت يعارض ظاهرها الدليل القاطع أن داللة الـنص ظنيـة،   
املعارض للدليل القاطع، مث يبين الوجه الذي يصح فيجب القطع بصرف اللفظ عن االحتمال 

) 5(محل اللفظ عليه، ألنه حيتمله والمانع من محله عليه

من العقائد الثابتة بالدليل القاطع أن اهللا عز وجل ليس يف جهة أو حيز ال جيـوز عليـه   : ثانياً
دت الظواهر الظنية معارضةً فإذا ور، )6(التركيب وال التجسيم وال التشبيه والتقوم به احلوادث

هلذه العقائد وجب األخذ بالنص الشرعي ما أمكن فنأول الظواهر إما امجاالً ونفوض تفصيلها 
) 7(إىل هللا، وإما تفصيالً بتعيني املراد

.153اجلوهرة، الباجوري وشرح. 160واإلرشاد، اجلويين . 182انظر أساس التقديس، الرازي ) 1(
) 2654(2045/ 4صحيح مسلم ) 2(
.1/102انظر قواعد العقائد، مع إحياء علوم الدين ) 3(
. 131وشرح اجلـوهرة، اللقـاين   .18وانظر االقتصاد يف االعتقاد . املصدر السابق، نفس الصفحة) 4(

208عرفان -ودراسات يف الفرق والعقائد، د
.4/50وشرح املقاصد، التفتازاين . 273-272واملواقف، اإلجيي . 160انظر اإلرشاد، اجلويين) 5(
واالقتصاد، الغزايل . 18-6والتمهيد، النسفي 21انظر بسط ذلك يف العقيدة النظامية إلمام احلرمني) 6(

ـ 508(والبداية من الكفاية يف أصول الدين لنور الدين الصابوين . 28-35 واألسـاس يف  44ص) هـ
. 45-15التقديس 

.4/50وشرح املقاصد، التفتازاين . 27انظر املواقف، اإلجيي ) 7(
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يشترط لصحة التأويل أن يكون موافقاً ألساليب اللغة وعرف االستعمال جارياً على ما : ثالثاً
) 1(.ا يفهمونه يف خطاباايقتضيه لسان العرب وم

التأويل بيان املعىن الذي يظن املؤول أنه املراد، ألن اللفظ قد حيتمل أكثر مـن معـىن   : رابعاً
ال ميتنع منا محل االسـتواء علـى القهـر    : (مثال ذلك قول إمام احلرمني) 2(يصح صرفه إليه

صد اإلله إىل أمر يف العـرش،  وال يبعد محل االستواء على ق... والغلبة، وذلك شائع يف اللغة 
مث اسـتوى إىل السـماء وهـي    :(وهذا تأويل سفيان الثوري رمحه اهللا فاستشهد بقوله تعاىل

ويترتب على هـذا أن  "  التأويل ظين : " وهذا معىن قوهلم ) 4()معناه قصد إليها ) 3()دخان
نه قد يصح تأويلـه  إبطال وجه من وجوه تأويل اللفظ ال يدل على إبطال التأويل بالكلية، أل

) 5(على وجه آخر

ومن هذا التأويل املخالف تأويـل  ) 6(يشترط لصحة التأويل أن ال خيالف أصالً ثابتاً: خامساً
) 7()الرمحن على العرش اسـتوى :(وقالوا يف قوله:(ابن قتيبة رمحه اهللا االستواء باالستقرار، قال

ر، أي استوليت عليها، وإمنا اسـتوى يف  أنه استوىل، وليس يعرف يف اللغة استويت على الدا
وال خيفى أن يف االستقرار تشبيهاً باملخلوق، ومفارقةً لتنزيه الباري عز ) 8(استقر: هذا املكان

) 9(وجلّ ومثل هذا التأويل غري مقبول ألنه خيالف أصالً ثابتاً

رينالبد من التنبيه إىل أمويف ختام الكالم على هذه املسالك 

طبعة .199انظر فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة، ضمن جمموعة اجلواهر الغوايل من رسائل الغزايل ) 1(
والتأويل اللغوي يف القرآن الكرمي، حسني حامد . 34و شرح الفقه األكرب، القاري . 1990بغداد-منري
. 1995جامعة بغداد -رسالة دكتوراه 61حل الصا

.128وشرح اجلوهرة، اللقاين . 149انظر شرح اجلوهرة، الباجوري ) 2(
.من سورة فصلت) 11(اآلية ) 3(
.41انظر اإلرشاد ) 4(
. 26انظر تعليق الكوثري على االختالف يف الفظ ) 5(
والتأويل اللغوي،  حسني الصاحل .191-198ايلوفيصل التفرقة، الغز.1/536انظر الربهان، اجلويين) 6(

63.
. من سورة طه) 5(اآلية ) 7(
.337االختالف يف اللفظ ) 8(
.37انظر تعليق الكوثري عليه ) 9(
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الثمرة فيهمـا أن اهللا  ويقود إىل غاية واحدة، -التفويض والتأويل -كال املذهبني أن : األول
.عز وجلّ ال يشبهه شيء من خملوقاته، وأنه منزه عن مجيع النقائض، متصف بصفات الكمال

والذي يبدو يل أن املسلك الذي ارتضاه اإلمام ابن تيمية رمحه اهللا أقل حكمة وسـالمة مـن   
لتفويض، ألن إثبات صفة هللا عز وجلّ ال جيوز أن يكون بدليل ظين حيتمل مسلكي التأويل وا

. الوصفية كما حيتمل غريها، خاصة وقد انتهى هذا ااملذهب يف لفظ الصفة إىل معىن األبعاض
التفويض هو اعتقاد السلف واخللف، والتأويل الوارد عن اخللـف ضـرورة فكريـة    : الثاين

لشكوك عن العوام والتصدي لرد مذاهب املبتدعة وتوضـيح  اضطروا إليها لدفع الوسوسة وا
ومما يساعد على تقدير ذلك أن اإلمام اخلطايب رمحه اهللا ذكر األحاديـث  . العقائد اإلسالمية

وحنـن  : (اليت ذكر فيها القدم والرجل وغريها، وذكر أن مذهب السلف فيها التفويض مث قال
ثر علماً وأقدم زماناً وسناً، ولكن الزمان الـذي  أحرى بأن ال نتقدم فيما تأخر عنه من هو أك

حنن فيه قد صار أهله حزبني منكر ملا يروى من نوع هذه األحاديث ومكذب بـه أصـالً،   
ومسلّم للرواية فيها ذاهب يف حتقيق الظاهر مذهباً يكاد يفضي إىل القول بالتشـبيه، وحنـن   

يث إذا صحت من طريـق النقـل   نرغب عن األمرين معاً، ونطلب  ملا يرد من هذه األحاد
) 1(...)والسند تأويالً يخرج على معاين أصول الدين ومذاهب العلماء

ويف هذا دليل على أن التأويل يف حقهم ضرورة اضطروا إليها وقَدروها بقَدرِها، والتفـويض  
هلـذه  مسلكهم واختيارهم فإذا احتاجوا لرد مذهب املبتدع أو لتثبيت عقيدة الضعفاء خرجوا

.النصوص تأويالت موافقةً لألدلة العقلية وقواعد اللغة العربية

.444-443انظر األمساء والصفات، البيهقي  ) 1(
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يف عقائد بعض املسلمنيهاليهود وأثرالتجسيم يف عقيدة : املبحث األول
التجسيم يف عقيدة اليهود:املطلب األول

داد يف امللل والنحل أنزع من اليهود إىل التجسيم فالقرآن الكرمي حيدثنا عن ارتفال يعر
برهة لم يصربوا على التنزيه فموسى عليه السالم بني ظهرانيهم، وجود اليهود إىل التجسيم مع 

طالبوا نيب اهللا موسى عليه السالم أن بعد أن جاوز اهللا م البحر وأجناهم من فرعون فما لبثوا
وم يعكفـون  بين إسرائيل البحر فأتوا على قبوجاوزنا (بأن يتخذ هلم إالهاً جمسماً قال تعاىل 

واختذ قوم موسى : (وقال تعاىل) 1()على أصنام هلم قالوا يا موسى اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة
) 2()من بعده من حيلهم عجالً جسداً له خوار فقالوا هذا إهلكم وإله موسى

ونشري إىل بعض . وتشهد نصوص التوراة على اليهود باحنطاحهم من التنزيه إىل التجسيم أيضا
وملا رأى الشعب أن موسى أبطأ يف النزول من اجلبل اجتمع (نصوص ففي سفر اخلروج هذه ال

) 3().اصنع لنا آهلة تسري أمامناالشعب على هارون وقالوا له قم

ـارا يف  وكان الرب يسري أمامهموارحتلوا من سكوت ونزلوا يف طرف الربية : (وفيه أيضا
) 4(..)نار ليضيء هلمعمود سحاب ليهديهم الطريق وليالً يف عمود 

ورأوا إله إسرائيل وحتـت  إسرائيلوسبعون من شيوخ .. صعد موسى وهارون(وفيه أيضا 
إىل أشراف بـين إسـرائيل   لكنه مل ميد يده .. رجليه شبه صنعة من العقيق األزرق الشفاف

) 5()فرأوا اهللا وأكلوا وشربوا

ألن اهللا علـى صـورته عمـل    ه يسفك دمباإلنساناإلنسانسافك دم (ويف سفر التكوين 
) 6()اإلنسان

.من سورة األعراف) 138(اآلية ) 1(
.من سورة االعراف) 148(اآلية ) 2(
.1، 32اإلصحاح  ) 3(
)4 (13/20 ،1.
.11-24/9سفر اخلروج ) 5(
.8/1اإلصحاح ) 6(
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فقال الرب ملوسى ها أنا آت إليك يف ظالم السحاب لكي يسمع الشعب (ويف سفر اخلروج 
ينزل الرب أمام عيون مجيع الشـعب علـى جبـل    ألنه يف اليوم الثالث..حني أتكلم معك

.)1()سيناء
.)2(.. )على الكرسي قاضيا عادالجلست (ويف املزمور التاسع 

يف ضيقي دعوت الرب، وإىل إهلي صرخت، فسمع مـن هيكلـه   : (ويف املزمور الثامن عشر
، فارجتت األرض وارتعشت أسس اجلبال وارتعدت ألنه وصراخي قدامه دخل أذنيهصويت، 
) 3()أكلت مجرا اشتعلت منه النارصعد دخان من أنفه ونار من فمهغضب، 

ويشهد لذلك قول السموأل بن حيىي . راة من التجسيمويطول البحث إذا أردنا تتبع ما يف التو
وأيضاً ): (..إفحام اليهود(الذي كان عاملاً باليهودية مث أسلم وألف كتابه )هـ570(املغريب

فإن عندهم يف تورام أن موسى صعد اجلبل مع مشايخ أمته فأبصروا اهللا جهرة وحتت رجليه 
عددنا ما عندهم من كفريات التجسـيم،  ويطول الكتاب إذا. كرسي منظره كمنظر البلور

) 4()على أن أحبارهم قد ذبوا كثرياً عن معتقد آبائهم مبا استفادوه مـن عقيـدة املسـلمني   

ويعزو الشهرستاين ميل اليهود إىل التجسيم إىل كثرة النصوص اليت توهم ذلـك يف كتبـهم   
واملشـافهة والتكلـيم جهـراً،    ألم وجدوا التوراة مملوءة باملتشاات مثل الصورة : (فيقول

والنزول على طور سيناء انتقاالً، واالستواء على العرش استقراراً، وجواز الرؤية فوقاً وغـري  
وباجلملة فإن نسبة التجسيم إىل اليهود مما اتفق عليه كتاب امللل والنحل واملؤلفـون  ).5()ذلك

قبل أن خنتم املطلـب إىل  التنبيهيف مقارنة األديان فال نطيل البحث فيه، إال أن من الضروري 
أن كتاب الفرق يرون أن لتجسيم اليهود أثراً يف ظهور التجسيم يف معتقـد بعـض الفـرق    

: من ذلك قول الرازياإلسالمية

.19/11اآلية  ) 1(
).5(آية ) 2(
.6/9آية ) 3(
)4 (1/131.
.4/34وانظر البدء والتاريخ، املقدسي . 211امللل والنحل) 5(
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اعلم أن اليهود أكثرهم مشبهة، وكان بدو ظهور التشبيه يف اإلسالم من الروافض مثل بيان (
واجلوارح وهشام بن احلكم وهشام بن سامل اجلواليقي بن مسعان الذي كان يثبت هللا األعضاء 

ويونس بن عبد الرمحن القمي وأيب جعفر األحول الذي كان يدعى شيطان الطاق، وهـؤالء  
رؤساء علماء الروافض، مث افت يف ذلك احملدثون ممن مل يكن هلـم نصـيب مـن علـم     

.شاء اهللاوسوف نبحث هذه املسالة يف املطلب القادم إن ) 1(..)املعقوالت

.28وانظر يف الفرق بني الفرق، البغدادي 34اعتقادات فرق املسلمني واملشركني ) 1(
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أثر جتسيم أهل الكتاب يف عقائد بعض املسلمني: املطلب الثاين
من الروافض مث افت يف اإلسالميف التشبيهالرازي أشار إىل أن بدو ظهور اإلمامسبق أن 

أما الروافض الذين حكى عنهم علماء الفـرق التجسـيم   . ذلك املنتسبون إىل أهل احلديث
احلاجة هنا إىل دراسة أثر جتسـيم أهـل   روال تظه. املطلب القادمفسوف نفصل مقاالم يف 

الكتاب يف هذه املقاالت لسببني أحدمها أن عرض هذه املقاالت يكفي يف إثبات براءة عقيدة 
املسلمني منها، وأا مقتبسة من عقائد أهل الكتاب، والثاين أن هذه الفرق انقرضت حبمد اهللا 

الروافض اختالفهم يف التجسيم فيذكر مقاالت بيان وهشـام  فهذا اإلمام األشعري حيكي عن
وقالوا يف التوحيد بقول املعتزلة : (وغريمها مث ينقل عن فرقة من الروافض نفي التجسيم ويقول

فأما أوائلهم فإم يقولون مـا حكينـا عنـهم مـن     . واخلوارج وهؤالء قوم من متأخريهم
.)1()التشبيه

إىل أهل احلديث فهو الـذي حيتـاج إىل   املنتسبنيعقائد بعض أما أثر جتسيم أهل الكتاب يف
.دراسة وإيضاح

وأقدم من يحكى عنه التجسيم يف دائـرة أهـل احلـديث هـو مقاتـل بـن سـليمان        
أتانا من املشرق : (أخرج اخلطيب البغدادي بسنده عن أيب حنيفة قال). هـ150(السدوسي

. )2()ومقاتل مشبهرأيان خبيثان جهم معطل 
حلم ودم اإلنسانإن اهللا جسم وله جثه وإنه على صورة : أنه قالاألشعريى عنه اإلمام وحك

ومل يربئه احملدثون من نسـبة  )3(.غريههوال يشبهغريه، هال يشبوهو مع ذلك ..وشعر وعظم
وقـد لطـخ   متروك احلـديث  .. مقاتل بن سليمان: (يقول الذهيب يف ترمجته. التجسيم إليه

).4()ان من أوعية العلم حبراً يف التفسريمع أنه كبالتجسيم

.1/31قاالت اإلسالمني م) 1(
.7/202وسريأعالم النبالء 13/164تاريخ بغداد ) 2(
.  251مقاالت اإلسالميني ) 3(
.8/126واملنتظم، ابن اجلوزي 13/162وانظر حنوه يف تاريخ بغداد 1/174تذكرة احلفاظ ) 4(
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فقد أخرج اخلطيب البغدادي بسنده . ويبدو أن مقاتل بن سليمان قد تأثر بكتب أهل الكتاب
كانت له كتب ينظر فيها إال أين أرى أنه : (عن اإلمام أمحد بن حنبل أنه سئل عن مقاتل فقال

).1()كان له علم بالقرآن

يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافـق كتبـهم   كان: (وقال احلافظ ابن حبان
) 2()وكان مع ذلك يكذب يف احلديث. وكان مشبها يشبه الرب باملخلوقني

ـ على أن تسرب التجسيم إىل عقائد بعض املنتسبني إىل احملدثني  يف مقاتـل بـن   رال ينحص
ا بعض احملدثني فلم يكتفوا سليمان بل ميكن إثبات ذلك مبتابعة مرويات أهل الكتاب اليت قبله

ورمبـا  . بروايتها بل احتجوا ا وأنكروا على من يدفعها متذرعاً بأا من أخبار أهل الكتاب
وزادوا يف األخبـار  : (زاد بعضهم على ذلك مقتبساً من عقائد اليهود كما قال الشهرستاين
بس من اليهـود فـإن   أكاذيب وضعوها ونسبوها إىل النيب عليه الصالة والسالم وأكثرها مقت

التشبيه فيهم طباع حىت قالوا اشتكت عيناه فعادته املالئكة وبكى على طوفان نـوح حـىت   
رمدت عيناه وإن العرش ليئط من حتته أطيط الرحل اجلديد وإنه ليفضل من كل جانب أربعة 

)3()أصابع

يت صـنفت  ويكفي إلثبات تأثر بعض احملدثني مبرويات أهل الكتاب أن تطلع على الكتب ال
اليت صـنفوها للـرد علـى    وعلى الكتب–ويعنون ا ما يقابل البدعة ) السنة(حتت عنوان

بني فرقجيب أن نسلم بالو). الرد على اجلهمية(خمالفيهم ويغلب أن يسمى مثل هذا املصنف
فاليعاب على من قصد مجع املنقـول مـن   . لوازم وجود الروايات حبسب اختالف املصنفني

لكنه ال يسلم إذا أخرج هذه . ثور مثال أن جيمع يف ما مجع رواية عن أهل الكتابالتفسري باملأ
على أنه حيث مسـى  : (يقول الكوثري). الرد على اجلهمية(أو ) السنة(كتاب امسه يف رواية ال

فال .. حواه  ذلك الكتاب هو العقيدة املتوارثة من الصحابة والتابعنييفيد أن ما) السنة(كتابه 

.13/161تاريخ بغداد ) 1(
.1/136والضعفاء البن اجلوزي 5/255وانظر حنوه يف وفيات األعيان 2/15اروحون ) 2(
.106امللل والنحل) 3(
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فيتبني بذلك الفرق بني ذكر شـيء يف كتـاب   ... مناقشته فيما ساقه من األسانيدحاجة إىل 
يدل يسمى مبثل هذا االسم، ألن الثاين الوبني ذكره يف كتاب ال) السنة(يسميه مؤلفه باسم 

على أن مجيع ما فيه مما يعتقده مؤلفه، بل قد يكون مجع فيه ما لقي مـن الروايـات تاركـاً    
الف األول فال نناقش املؤلف يف األسانيد بل نوجه النقـد إىل املؤلـف   متحيصها للمطالع خب

).1()مباشرة من جهة أن ما حواه هو معتقده

عند من يعتد مبا يف هذه الكتب، يقول الدكتور رضا بن نعسان به وجند أن هذا املعىن مسلَّم 
على كثري منـها اسـم   إن علماء السلف قد ألفوا كتباً كثرية وقد أطلق : (يف رسالته اجلامعية

وعـد كتبـاً   –) شرح السنة(أو ) السنة(وأحيانا يطلقون على هذه املؤلفات اسم .... اإلبانة
ويهدف مؤلفو هـذه  -منها كتاب السنة لعبد اهللا بن أمحد، والسنة البن أيب عاصم، مث قال

وشـبهها،  األخـرى عقيدة السلف كما كانت خالصة من شوائب الفرق الكتب إىل إبراز
. ذلك من خالل روايتهم لآلثار الواردة يف هذه العقيدةو

ويكاد يكون موضوع هذه الكتب وجها واحداً وهو كما قلنا رواية األحاديث الـواردة يف  
).2()مجيع أبواب العقيدة السلفية وذكر عقائد السلف الصاحل

لتجسيم ليتضـح  إذن فلننظر فيما جاء يف هذه املصنفات من مرويات أهل الكتاب اليت تفيد ا
.بذلك أثر هذه املرويات يف اعتقاد بعض املسلمني

أوحى اهللا عـز وجـل إىل   : (أخرج عبد اهللا بن أمحد بسنده عن نوف البكايل أنه قال: أوالً
، قال فتطاولت اجلبال وتواضع طور سيناء، وقال إن قُدر يل أين نازل على جبل منكاجلبال 

لتواضـعك ورضـاك   أين نـازل عليـك  إليـه شيء فسيأتيين، فأوحى اهللا عـز وجـل   
) 4(وأخرجه اخلالل يف كتاب السنة أيضاً).3()بقدري

.326مقاالت الكوثري ) 1(
.باسم فيصل اجلوابر لكتاب السنة.وانظر حنوه يف حتقيق د1/48انظر هامش اإلبابة، ابن بطة ) 2(
.5/1719، وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة 2/469السنة ) 3(
.2/469السنة ) 4(
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كان داود يطيل الصالة مث يركـع مث  :(أخرج الاللكائي بسنده عن ثابت البناين أنه قال:ثانياً
يـا سـاكن   يرفع رأسه مث يقول إليك رفعت رأسي يا عامر السماء، نظر العبيد إىل أرباـا  

) 1(..)السماء

وأسامه القصاص من )4(والذهيب) 3(وابن القيم)2()إثبات صفة العلو(واستدل به ابن قدامه يف 
) يا ساكن السـماء (فقوله .. وليس يف هذا اللفظ شيء من احملظور:(املعاصرين وقال شارحاً

السماء حيثية وجـودك، أي املكـان الالئـق    متخذايا: ، أويا موجوداً يف السماء: معناه
) 5(.).اركباستقر

إن السـموات السـبع   : (ه أنه قـال بأخرج عبد اهللا بن أمحد بسنده عن وهب بن من: ثالثاً
وهـو حيمـل   وإن قدميه لعلى الكرسـي  وإن اهليكل لفي الكرسي، )6(والبحار لفي اهليكل
)الكرسي كالنعل يف قدميهالكرسي وقد عاد 

بوال تكذتصدق اليت السرائيلياتاإلمل أقف عليه وكالم وهب هنا لعله من : (وقال احملقق
) 7()واهللا أعلم

كان وهب من أوعية العلوم، لكن جلَّ علمه عن أخبار األمم : (وحنوه قول الذهيب بعد سياقته
السالفة، كان عنده كتب كثرية إسرائيليات، كان ينقل منها لعله أوسع دائرة مـن كعـب   

.3/400اعتقاد أهل السنة ) 1(
)2 (1/96.
.169اجتماع اجليوش ) 3(
وانظر احتجـاج حـافظ   2/156) العرش(وأخرجه يف . 2/896و 1/522العلو للعلي العفار، ) 4(

.1/116حكمي به يف معارج القبول 
إثبـات  (وغري امسه احملقق كما أشار إىل ذلك فطبع باسم . إثبات علو الرمحن من قول فرعون هلامان) 5(

. 2/323انظر ) ى خلقهعلو اهللا عل
واهليكل بيت للنصاري فيه صورة يرسم وعيسى عليه ) الضخم من كل شيء: اهليكل: (قال يف اللسان) 6(

.1/290وانظر خمتار الصحاح، الرزاي ) 11/700. (واهليكل البناء املشرف. مبا مسي به ويرهم.. السالم
.2/477السنة ) 7(
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السبع يتخللها البحر وغري ذلك فيه نظر األخبار، وهذا الذي وصفه من اهليكل وأن األرضني 
) 1()دليالًهوال نتخذفال نرده واهللا أعلم، 

ويف هذا املوقف نظر ليس هذا موضع بسطه، وما يتعلق ذا املوضع هو اإلشـارة إىل عـدم   
استنكاف بعض احملدثني من بعض مرويات أهل الكتاب مع خمالفتها الظاهرة لقواطع تنزيـه   

.اجلسميةالباري سبحانه عن 
امسعـو إذاكأن النـاس  :(أخرج عبد اهللا بن أمحد عن حممد بن كعب القرظي أنه قال: رابعاً

).2()يوم القيامة فكأم مل يسمعوه قبل ذلكمن يف الرمحنالقرآن 

فقال . أتى رجل كعباً وهو يف نفر: أخرج الدارمي بسنده عن عطاء بن يسار أنه قال:خامساً
دعوا الرجل فـإن كـان   : فقال كعب. اجلبار؟ فأعظم القوم قولهيا أبا إسحاق حدثين عن 

أخربك أن اهللا خلق سبع مسوات ومـن  : مث قال كعب. جاهالً تعلم وإن كان عاملاً ازداد علماً
ا واألرض، وكـثفهن مثـل   يكما بني السماء الدنمساءينمث جعل ما بني كل . األرض مثلهن

لسموات مساء إال هلا أطيط كأطيط الرحل العاليف فما يف ا. مث رفع العرش فاستوى عليه. ذلك
واألحاديـث  : (وساق بعده أحاديث أخرى مث قال ) 3()من ثقل اجلبار فوقهنأول ما يرحتل 

عن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم وعن أصحابه والتابعني ومن بعدهم يف هذا أكثر من أن 
) 4()تدل به أولو األلبابحيصيها كتابنا هذا غري أنا قد اختصرنا من ذلك ما يس

والذي نفسي بيـده إن  : (أخرج ابن أيب عاصم بسنده عن عبد اهللا بن سالم أنه قال: سادساً
) 5()على كرسيعن ميينهيوم القيامة حممد صلى اهللا عليه وسلم جالسأقرب الناس 

.1/130العلو ) 1(
.1/148السنة ) 2(
والذهيب يف 2/611العظمة (وأخرجه أبو الشيخ يف . 277) عقائد السلف(الرد على اجلهمية ضمن ) 3(

.2/866العلو 
.279الرد على اجلهمية ) 4(
.1/720والذهيب يف العلو 4/1609وأخرجه اآلجري يف الشريعة . 1/256السنة ) 5(
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ني مبرويات أهل وسيأيت كثري من األمثلة السابقة يف الشبه السمعية اليت استدل ا بعض احملدث
الكتاب اليت تتحدث عن النزول احلسي واختاذ السماء مسكناً وأن له تعاىل عن ذلك قـدمني  
يضعهما على الكرسي، واثبات الفم، واالستواء الذي حيصل منه أطيط يف العرش مـن ثقـل   

.اجلبار، واحلمل واإلقالل، واجللوس، والكون عن ميينه وبني يديه، واجللوس معه على العرش
 ولـيس  . اخللق عن فعل مثلها، ووضع إحدى رجليه على األخرىىواالستلقاء على هيأة

أدل على هذا التأثري اليهودي من تسرب هذه املرويات وخترجيها يف كتب خصصت ألحاديث 
العقيدة املنسوبة إىل السلف الصاحل والرد على خمالفيها مع التصريح باالحتجاج ذه املرويات 

.الوسع يف اإلنكار على خمالفيها أحياناًأحياناً وبذل
يدل عليه أيضا استشهاد بعضهم بنصوص التوراة اليت تفيـد  التأثريحصول هذا على أن هذا 

التجسيم لتقوية خرب تالف منكر كما فعلوا يف اخلرب الذي جاء يف خلـق آدم علـى صـورة    
.الرمحن

على أن يف ثنايـا  . م أهل الكتابفهل من سبيل بعد هذا إىل نفي تأثر بعض املسلمني بتجسي
البحث ما يكشف عن تشابه بني ما التزمه بعض املسلمني وبني نصوص التوراة احملرفة الـيت  
تصرح بالتجسيم فإن مل يكن هذا االتفاق دليالً على تسرب شيء من عقائد اليهود إىل عقائد 

.ستعانبعض املسلمني فإن وجود تلك املرويات كاف يف إثبات ذلك، واهللا امل
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فرق اسمة يف الفكر اإلسالمي: املبحث الثاين
سبق أن أشرنا إىل أن اليهود هم أصل التجسيم يف األديان السماوية وأن أول من تكلم 

وهلـذا  . فيه يف الفكر اإلسالمي هم الروافض مث افت فيه بعض املنسبني إىل أهل احلـديث 
مث نتكلم على فرق اسمة من املنتسـبني إىل أهـل   أوالًنتكلم على التجسيم يف فرق الشيعة 

.احلديث
فرق اسمة من الشيعة: أوالً

اهلشامية
)هـ190(فرقة تنسب إىل هشام بن احلكم . على فرقتني) اهلشامية(يطلق كتاب الفرق اسم 

لفـرقتني  وأشار البغدادي إىل أن هاتني ا) 1(.والفرقة الثانية تنسب إىل هشام بن سامل اجلواليقي
وقـال  )2(قد ضمت إىل رأيها يف اإلمامـة ضـاللتها يف التجسـيم وبدعتـها يف التشـبيه     

وذهب الشهرستاين إىل أن اهلشامية فرقـة واحـدة   ) 3()وهم األصل يف التشبيه(اإلسفرائيين
اهلشامية أصحاب اهلشامني هشام بن احلكم صـاحب املقالـة يف   : (تنسب إىل اهلشامني فقال

وسـواء كانـت   ) 4()بن سامل اجلواليقي الذي نسج على منواله يف التشـبيه التشبيه وهشام 
اهلشامية فرقة أو فرقتني فإن أحد اهلشامني نسج على منوال اآلخر يف التجسيم وإن خالفه يف 

هو أبو حممد موىل بين شيبان، و(:هشام بن احلكممقالة كالم الرجلني ولنميز . بعض املسائل
وهو من متكلمي الشيعة ممن فتق الكالم يف اإلمامـة  . إىل الكوفةوهو كويف حتول من بغداد

وتويف بعـد نكبـة   … وهذب املذهب والنظر، وكان حاذقاً بصناعة الكالم حاضر اجلواب 
.) 5()وقيل يف خالفة املأمون. الربامكة مبدة مستتراً

.42د، امللطي وانظر التنبيه والر47انظر الفرق بني الفرق، البغدادي ) 1(
.47الفرق بني الفرق ) 2(
.25التبصري يف الدين ) 3(
. 184امللل والنحل) 4(
.4/544وحنوه يف سري أعالم النبالء، الذهيب 1/141انظر الفهرست، ابن النذمي ) 5(
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ر، وله نظر وجـدل  هشام بن احلكم املتكلم البارع الكويف الرافضي املشبه املعث: (وقال الذهيب
) 2(وذكر ابن الندمي من تواليفه كتاب اإلمامة وكتاب التوحيد) 1()وتواليف كثرية

اهلشـامية أصـحاب   :(مقالة هشام وفرقته يف التجسيم فقالاألشعريوقد ذكر اإلمام 
هشام بن احلكم الرافضي، يزعمون أن معبودهم جسم له اية وحد طويل عريض طوله مثل 

وإمنـا  . ومل يعينوا له طوالً غري الطويل. وعرضه مثل عمقه ال يويف بعضه على بعضهعرضه، 
. طوله مثل عرضه على ااز دون التحقيق، وزعموا أنه نور ساطع، له قدر من األقدار: قالوا

.كالسبيكة الصافية كاللؤلؤة املستديرة من مجيع جوانبها. يف مكان دون مكان
ومل . وهو نفسه لونه. هو طعمه، هو رائحته، ورائحته هي حمستهلونه. ذو لون وطعم ورائحة

يف مكـان،  وزعموا أنه هو اللون وهو الطعم، وأنه قد كان ال. يعينوا لوناً وال طمعاً هو غريه
وزعم أن املكـان هـو   . مث حدث املكان بأن حترك الباري فحدث املكان حبركته فكان فيه

.العرش
تبه أن هشام بن احلكم قال إن ربه جسم ذاهب جاء، فيتحرك يف بعض ك)3(وذكر أبو اهلذيل

تارة ويسكن أخرى، ويعقد مرة ويقوم أخرى، وإنه طويل عريض عميق، ألن مـا مل يكـن   
فأيهما أعظم إهلك أو هذا اجلبل وأومـأت إىل  : فقلت له: قال. كذلك دخل يف حد التالشي

وذكر ابن الراونـدي أن  . أعظم منهفقال هذا اجلبل يويف عليه، أي هو : جبل أيب قبيس قال
إن بني إهله وبني األجسام املشاهدة تشااً من جهة من اجلهات، : هشام بن احلكم كان يقول

.عليهتما دللوال ذلك 
وال تشبهه، وحكـى  اال يشبههوحكي عنه خالف هذا وأنه كان يقول إنه جسم ذو أبعاض 

قاويل، مرة رغم أنه كالبلورة وزعم مرة أنه عنه اجلاحظ أنه قال يف ربه يف عام واحد مخسة أ

.4/544سري أعالم النبالء ) 1(
.1/149الفهرست ) 2(
امللـل  4/139م بن احلكم يف الفصل البن حـزم  هو أبو اهلذيل العالف كان له مناظرات مع هشا) 3(

.185والنحل للشهرستايت
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وزعم مرة أنه غري ذي صورة، وزعم مرة أنه بشرب نفسه سبعة أشبار، مث رجع عن . كالسبيكة
.ذلك وقال هو جسم ال كاألجسام

وزعم الوراق أن بعض أصحاب هشام أجابه مرة إىل أن اهللا عز وجل على العرش مماس لـه  
).1()العرش عنهلضوال يفعن العرش لال يفضوأنه 

، ومعىن ذلك أنه شيء مال كاألجساوحكى عنه ابن الراوندي أنه قال هو جسم : (وقال أيضاً
وغيـر  . وكان يزعم أن اهللا تعاىل جسم: (وحكى الرازي حنوه عن هشام وقال. )2()موجود

مـرة  فزعم تارة أن اهللا تعاىل  كالسبيكة الصافية، وزعم. مذهبه يف سنة واحدة عدة تغريات
واستقر رأيـه  . أخرى أنه كالشمع الذي من أي جانب نظرت إليه كان ذلك اجلانب وجهه

عاقبة األمر على أنه سبعة أشبار، ألن هذا املقدار أقرب إىل االعتدال ليس جبسم، لكن صورته 
) 3()صورة اآلدمي، وهو مركب من اليد والرجل والعني ألن أعضاءه ليست من حلم وال دم

:ياجلواليقهشام مقالة 
اهلشامية أصحاب هشام بن سامل اجلواليقي يزعمون أن رـم علـى   : (قال اإلمام األشعري

هو نور ساطع يتألأل بياضاً وأنه ذو : ، وينكرون أن يكون حلماً ودماً، ويقولوناإلنسانصورة 
، له يد ورجل وأنف وأذن وعني وفم، وأنه يسمع بغري ما يبصر اإلنسانحواس مخس حبواس 

).4()وكذلك سائر حواسه عندهم متغايرةبه،

وحكى أبو عيسى الوراق أن هشام بن سامل كان يزعم أن لربه وفرة سوداء وأن : (وقال أيضا
.) 5()ذلك نور أسود

والفرق بني الفرق، البغدادي 24وانظر حنوه يف التنبيه والرد للمطلي . 34–31مقاالت اإلسالميني) 1(
وامللل والنحـل،  70و24والتبصري يف الدين، االسفراييين 5/132والبدء والتاريخ، املقدسي 47-20

.10/544وسري أعالم النبالء الذهيب 184يت الشهرستا
.115و 51وانظر مقالته يف الفرق بني الفرق، البغدادي 208مقاالت اإلسالميني ) 2(
.71و 24وانظر حنوه يف التبصري يف الدين، االسفرايين . 63اعتقادات فرق املسلمني ) 3(
.209و 34مقاالت االسالميني ) 4(
.209املصدر السابق) 5(
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يف ما حكاه عنه أنه قال إنه تعاىل على صورة إنسان أعاله جموف وأسـفله  الشهرستاينوزاد 
وهو مركب من اليد والرجل والعـني، ألن  ليس جبسم لكن صورته صورة اآلدمي.. مصمت
.) 1()دمليست من حلم والأعضاءه
املغريية

وكان هذا الرجـل سـاحراً   : (قال الذهيب). هـ119(هم أصحاب املغرية بن سعيد العجلي
ـ 119(وغريه من املؤرخني يف حـوداث سـنة   يوذكر الطرب. )2()فاجراً شيعياً خبيثاً ) هـ

ان بن مسعان يف نفـر  يه على خالد بن عبد اهللا القسري ومنهم بخروج املغرية بنفر من أصحاب
لو أردت : أما املغرية بن سعيد فإنه كان فيما ذُكر ساحراً وكان يقول. فأخذهم خالد فقتلهم

ويذكر املؤرخون أن خالداً أوقـد  ).3(أن أحيي عاداً أو مثود وقروناً بني ذلك كثرياً ألحييتهم
رية ومن معه وأمرهم باعتناق حزم احلطب فجبن املغـرية عـن   حزماً من القصب، وأتى باملغ

أما بيان فقد بادر إىل احلزمة فاعتنقها مـن غـري   . اعتناق حزمة احلطب حىت ضم إليها قهراً
يف كل شيء أنتم جمانني، هذا كان ينبغي : ومل يظهر منه جزع فقال خالد ألصحاما. إكراه

) 4(.أن يكون رئيسكم، ال هذا الفشل

ومنها إفراطه : (قال البغدادي. لمغرية مقاالت حكاها كتاب الفرق منها مقالته يف التجسيمول
يف التشبيه، وذلك أنه زعم أن معبوده رجل من نور على رأسه تاج من نور، وله أعضاء على 

ومنـها أنـه   ...صور حروف اهلجاء، وأن األلف منها مثال قدميه والعني على صورة عينيه، 
خيلق العامل تكلم بامسه األعظم فطار ذلـك  أنخللق فزعم أن اهللا تعاىل ملا أراد تكلم يف بدء ا

).5()سبح اسم ربـك األعلـى  : (وتأول على ذلك قوله تعاىل. االسم ووقع تاجاً على رأسه

210املصدر السابق ) 1(
.9/323سري أعالم النبالء ) 2(
.175-4/147تاريخ الطربي ) 3(
9/323والكامل البن االثري 7/193و املنتظم البن اجلوزي 175-4/147انظر تاريخ الطربي ) 4(

.1/283والنجوم الزاهرة، ابن تعزي بردي . 9/323وسري أعالم النبالء 
.من سورة األعلى) 1(اآلية ) 5(
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مث إنه بعد وقوع التاج على رأسه كتب بإصـبعه  . وزعم أن االسم األعلى إمنا هو ذلك التاج
مث نظر فيها فغضب من معاصيهم فعرق، فاجتمع من عرقـه حبـران   . على كفه أعمال عباده

مث اطلع يف البحر فأبصر ظله فذهب ليأخذه فطار فانتزع عـيين  . أحدمها ماحل واآلخر عذب
أن يكون معي مث خلق اخللق يال ينبغ: ظله فخلق منها الشمس والقمر، وأفىن باقي ظله وقال

النري فهم املؤمنون وخلق الكفرة وهـم أعـداء   من البحرين فخلق الشيعة من البحر العذب 
.)1()الشيعة من البحر املظلم املاحل

:الببانية
هذا (وهو رجل من سواد الكوفة تأول قول اهللا عز وجل ) هـ119(أصحاب بيان بن مسعان

وكان يـزعم أنـه   . وقال إنه البيان واهلدى واملوعظة(قال البغدادي ).3(أنه هو)2()بيان للناس
السم األعظم، وأنه يهزم به العساكر وأنه يدعو به الزهرة فتنجيه، مث أنه زعم أن اإلله يعرف ا

إال كل شيء هالك : (وتأول على ذلك قوله. األزيل رجل من نور، وأنه يفىن كله غري وجهه
)6()ويبقى وجه ربك(وقوله ) 5()كل من عليها فان: (وقوله) 4()هوجه

عبد اهللا القسري يف زمان واليته يف العراق فاحتال عليه حىت ورفع خرب بيان هذا إىل خالد بن 
ظفر به وصلبه وقال إن كنت زم اجليوش باالسـم الـذي تعرفـه فـاهزم بـه أعـواين       

كل :(ويقال للبيانية إذا جاز فناء بعض اإلله فما املانع من فناء وجهه فأما قوله تعاىل…عنك
ـ  ل عمل مل يقصد به وجه اهللا فمعناه راجع إىل بطالن ك) شيء هالك إال وجهه .  لعـز وج

بالرفع علـى  ) واإلكرامذو اجلالل (معناه ويبقى ربك ألنه قال بعد ) ويبقى وجه ربك(وقوله 

والتبصري لالستقرائيين 4/141وانظر الفصل البن حزم . 214و 233–231الفرق بني الفرق ) 1(
.4/429والكامل البن االثري 5/130والبدء والتاريخ للمقدسي 176وامللل للشهرستاين70

.من سورة آل عمران) 138(اآلية ) 2(
.5/130انظر البدء والتاريخ، املقدسي ) 3(
.من سورة القصص)  88(اآلية ) 4(
.من سورة الرمحن) 26(اآلية ) 5(
.من سورة الرمحن) 27(اآلية ) 6(
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ألن ) ذي(فـض  خب) ذي اجلـالل (مضافاً إىل الرب لقال ) الوجه(البدل من الوجه ولو كان 
) 1()نعت املخفوض يكون خمفوضاً وهذا واضح يف نفسه واحلمد هللا

:ليونسيةا
موىل آل يقطني، ويزعمـون أن احلملـة حيملـون    . أصحاب يونس بن عبد الرمحن القمي(

الباري، واحتج يونس يف أن احلملة تطيق محله، وشبههم بالديك، وأن رجليه حتمالنه ومهـا  
وحيمل عرش ربك فوقهم :(واستدل على أنه حممول بقوله تعاىل: (وقال البغدادي) 2()دقيقتان

) 4()وقال أصحابنا اآلية دالة على أن العرش هو احملمول دون الـرب تعـاىل  . )3()يةيومئذ مثان

زعم أن املالئكة حتمل العرش والعرش حيمل الرب تعـاىل إذ قـد ورد يف   (وقال الشهرستاين 
وهـم  (وقال الـرازي ) 5()اخلرب أن املالئكة تئط أحيانا من وطأة عظمة اهللا تعاىل على العرش

) 6()األعلى من اهللا جموف وأن النصف األسفل منه مصمتيزعمون أن النصف 

:اجلواربية
أخرج الاللكائي . )7()رأس يف الرافضة والتجسيم من مرامي جهنم. (وهم أتباع داود اجلواريب

فكفر يف صـفته  -يعين الرب–وصف داود اجلواريب : (بسنده عن وكيع بن اجلراح أنه قال
اً أن أهل واسط أتوا أمريهم وأخربوه مبقالتـه يف التجسـيم   وذكر أيض)8()فرد عليه املريسي

) 9(وأمجعوا على قتله إال أنه مات قبل أن يصلوا إليه

، 156، 23وانظر مقالة بيان يف التنبيـه والـرد للمطلـي   . 114و. 228-227الفرق بني الفرق) 1(
والكامل . 153وامللل والنحل للشهرستاين4/141والفصل البن حزم . 70والتبصري يف الدين الالسفرائيين

.4/29البن األثري 
.35مقاالت اإلسالميني لألشعري) 2(
.من سورة احلاقة) 17(اآلية ) 3(
.216و 51الفرق بني الفرق) 4(
.188امللل والنحل) 5(
.17و 24وانظر مقالة اليونسية يف التبصري يف الدين . 65اعتقادات فرق املسلمني ) 6(
.2/427انظر لسان امليزان البن حجر ) 7(
.3/532ح اعتقاد اهل السنة شر) 8(
.3/531املصدر السابق ) 9(
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حكي عن أصحاب مقاتل بن سـليمان أن  : (وذكر اإلمام األشعري مقالته يف التجسيم فقال
عضاء من حلم ودم شعر وعظم له جوارح وأاإلنسانوأنه على صورة ) 1(اهللا جسم وأن له مجة

وقالت الفرقة الثانية . يد ورجل ورأس وعينني مصمت، وهو مع هذا ال يشبه غريه وال يشبهه
منهم أصحاب اجلوارىب مثل ذلك، غري أنه قال أجوف من فيه إىل صدره ومصمت ما سوى 

أعفوين عن الفرج واللحية، واسـألوين  : حيكى عن داود أنه قال(وقال الشهرستاين ) 2()ذلك
إن معبوده جسم وحلم ودم ومع ذلـك  : وقال. ذلك فإن يف األخبار ما يثبت ذلكعما وراء 

جسم ال كاألجسام، وحلم كاللحوم  ودم ال كالدماء، وكذلك سائر الصفات، وحكي أنـه  
قال هو أجوف من أعاله إىل صدره مصمت ما سوى ذلك وأن له وفرةً سوداء ولـه شـعر   

) 3()قطط

:الشيطانية
لقـب  . اق، وهو حممد بن علي بن النعمان البحلي الكويف أبو جعفرهم أصحاب شيطان الط

وكان جيلس للصرف ا، فيقال إنـه  . بشيطان الطاق نسبة إىل سوق يف طاق احملامل بالكوفة
وقيل إن هشام بن احلكـم  . أنا شيطان الطاق: اختصم مع آخر يف درهم مزيف فغلب فقال

وكان معاصراً لإلمام ) 4()مؤمن الطاق(طاق مساه هو شيخ الرافضة ملا بلغه أم لقبوه شيطان ال
وكـان يوافـق   ) 1(وكان من متكلمي الروافض ومن رؤساء علمائهم) 5(.أيب حنيفة رمحة اهللا

1/300، ويف النهاية يف غريب احلديث البـن االثـري   6/27) واجلمة الشعر) (مجم(قال يف العني ) 1(
.اجلمة من شعر الرأس ما سقط على املنكبني(
.152مقاالت االسالمني ) 2(
4/139والفصل البن حـزم  71لدين لالسفرائيين وانظر مقالته يف التبصري يف ا. 105امللل والنحل) 3(

.10/544وسري أعالم النبالء . 63واعتقادات فرق املسلمني للرازي 5/140والبدء والتاريخ للمقدسي 
.5/300انظر لسان امليزان البن حجر ) 4(
ل الشيطان أن شيطان الطاق كان يتعرض لإلمام كثرياً فدخ1/476يف طبقات احلنفية البن أيب الوفاء ) 5(

يوما يف احلمام، وكان فيه اإلمام، وكان قريب العهد مبوت أستاذه محاد فقال الشيطان مات أستاذكم محاد 
وكشف عورتـه،  . فاسترحنا منه فقال أما أستاذكم فمن املنظرين إىل يوم الوقت املعلوم، فتحري الرافضي

ك؟ فقال منذ هتك اهللا سترك وخرج من فغمض اإلمام عينيه فقال الشيطان يانعمان مذ كم عمى اهللا بصر
احلمام يقول

.أقول ديين قويل بالغ وحكمة   وما  قلت قوالً جئت فيه مبنكر
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وقـال  (..وذكر الشهرستاين مقالته يف التجسيم فقال ) 2(هشاماً اجلواليقي على كثري من بدعه
قد ورد اخلرب إن اهللا : يكون جسماً لكنه قالإن اهللا تعاىل على صورة إنسان رباين، ونفى أن 

).4()فال بد من تصديقه) 3(خلق آدم على صورته وعلى صورة الرمحن

الشيطانية أتباع شيطان الطاق وهم يزعمون أن الباري تعاىل مسـتقر علـى   : (وقال الرازي
كن الضعيف ل. وهم وإن كانوا ضعفاء بالنسبة إىل اهللا تعاىل. العرش واملالئكة حيملون العرش

) 5(قد حيمل القوي كرجل الديك اليت حتمل مع دقتها جثة الديك

أن املصادر الشيعية تنوعت مواقفها مما نسب إىل اهلشامني ومن اجلدير بالذكر التنبيه إىل 
ورمبا اهتموا مبا ينسب إىل هشام بن احلكم أكثر من غريه ملا يذكرونه . وغريمها من التجسيم

وميكن إمجال هذه التنوع حتت . د األئمة وجهوده الكالمية ومناظراته مع املعتزلةمن منزلته عن
ستة مواقف

مواقف اإلمامية من نسبة التجسيم إىل بعض متكلمي الشيعةمناقشة 
.إام املخالفني بالكذب عليهم: املوقف األول

: ثبت ا التجسيمعبد الرسول الغفاري بعد حكاية ما نسب إىل هشام من األقوال اليت ييقول 
وغريهم حلقدهم ألصقها به خصومه من املعتزلة واالشاعرة وال أشك أن تلك االقوال قد (..

ومل جند أي نـص أو  مث مجيع ما نقل عن هشام إمنا هي حمكية يف كتب املخالفني، . وحسدهم
)6()، أو فيها مما خيالف عقائد االماميةخرب يف كتبنا تسيء إىل هشام بن احلكم

.63واعتقادات فرق املسلمني للرازي 1/250انظر الفهرست البن الندمي ) 1(
.5/132انظر التبصري يف الدين لالسفرائيين، والبدء والتاريخ للمقدسي ) 2(
.من هذا الكتاب520جه موسعاً مع نقاش مافيه يف ص سيأيت ختر) 3(
.187امللل والنحل) 4(
.63اعتقادات فرق املسلمني ) 5(
مل (...حيث قال 420وانظر حنوه يف املراجعات للسيد شرف الدين  ص . 339الكليين والكايف ص ) 6(

ا لشئ مما نسبوه إىل كل من زرارة يعثر أحد من سلفنا على شئ مما نسبه اخلصم إليه، كما أنا مل جند أثراً م
بن أعني، وحممد بن مسلم، ومؤمن الطاق، وأمثاهلم، مع أنا قد استفرغنا الوسع والطاقة يف البحـث عـن   

) ذلك، وما هو إال البغي والعدوان، واالفك والبهتان
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كالم من أخذته احلمية حىت غاب عن بصريته ما يف كتب الشيعة املشتهرة مـن نسـبة   وهذا
.التجسيم إىل اهلشامني وغريمها

قلـت أليب  :(أنه قال)1(عن علي بن أيب محزةمن هذه الروايات ما أخرجه الكليين بسنده 
نـوري،  )2(مسعت هشام بن احلكم يروي عنكم أن اهللا جسم صمدي: عبد اهللا عليه السالم

سبحان من ال يعلم أحـد  : معرفته ضرورة مين ا على من يشاء من خلقه، فقال عليه السالم
، ال حيد وال حيس وال جيـس وال  )3()ليس كمثله شئ وهو السميع البصري(كيف هو إال هو، 

)4()تدركه األبصار وال احلواس وال حييط به شئ وال جسم وال صورة وال ختطيط وال حتديد

وصـفت أليب إبـراهيم عليـه    :(عن حممد بن حكيم قالا ما أخرجه الكليين بسنده ومنه
إن : فقالقول هشام بن احلكم إنه جسم: قول هشام بن سامل اجلواليقي وحكيت لهالسالم 

جبسم أو األشياءاهللا تعاىل ال يشبهه شيء، أي فحشٍ أو خىن أعظم من قولٍ من يصف خالق 
)5()عضاء، تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياًصورة أو خبلقة أو بتحديد وأ

قلـت أليب  : (ومنها ما أخرجه الكليين بسنده عن احلسن بن عبد الرمحن احلماين قـال 
لـيس كمثلـه   إن هشام بن احلكم زعم أن اهللا جسم : احلسن موسى بن جعفر عليه السالم

جيري جمرى واحد، لـيس  شيء، عامل مسيع بصري قادر متكلم ناطق، والكالم والقدرة والعلم
قاتله اهللا أما علم أن اجلسم حمدود والكالم غري املتكلم، معاذ اهللا وأبرء : شئ منها خملوقاً فقال

تـهم  علي بن أيب محزة كـذاب م : 3/219قال مويل حممد صاحل املازندراين يف شرح أصول الكايف) 1(
. فقوله ضعيف ال يقدح يف جاللة قدر هشام بن احلكم

مصـمت ال  : صمدي يعين: (تفسري ذلك بقوله1/252نور الرباهني للسيد نعمة اهللا اجلزائري يف ) 2(
) جوف له

.من سورة الشورى) 11(اآلية ) 3(
98و انظر التوحيد للشيخ الصدوق  ص 1/104الكايف  للكليين) 4(
،  وفيه علي بن العباس اجلراذيين قال النجاشي 99، وهو يف التوحيد للشيخ الصدوق  1/105الكايف) 5(

.255انظر رجال النجاشي  ص ) رمي بالغلو وغمز عليه، ضعيف جدا: (يف ترمجته
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إىل اهللا من هذا القول، ال جسم وال صورة وال حتديد وكل شيءظ سواه خملوق، إمنا تكـون  
)1()ساناألشياء بإرادته ومشيئته من غري كالم وال تردد يف نفس وال نطق بل

دخلنا علـى أيب  : (ومنها ما أخرجه الكليين بسنده إىل إبراهيم اخلزاز وحممد بن احلسني قاال
احلسن الرضا عليه السالم، فحكينا له أن حممداً صلى اهللا عليه وآله رأى ربه يف هيأة الشـاب  

: ولـون إن هشام بن سامل وصاحب الطاق امليثمي يق: وقلنا.  املوفق يف سن أبناء ثالثني سنة
يا حممد إن رسول اهللا صلى : ،  فخر ساجداً، إىل أن قالإنه أجوف إىل السرة والباقي صمد

)2(..)اهللا عليه وآله ملا نظر إىل عظمة ربه كان يف هيأة الشاب املوفق يف سن أبناء ثالثني سنة

م وصفت أليب احلسن عليه السال: (ومنها ما أخرجه الكليين بسنده عن  حممد بن حكيم قال
إن : قول هشام اجلواليقي وما يقول يف الشاب املوفق ووصفت له قول هشام بن احلكم فقال

)3()اهللا ال يشبهه شيء

جعل املرويات اليت تنسبه إىل التجسيم خاصة بالفترة الـيت سـبقت   : املوقف الثاين
تشيعه

هشام، فإمنـا  على أنه لو فرض ثبوت ما يدل على التجسيم عن..: (يقول السيد شرف الدين
ميكن ذلك عليه قبل استبصاره، إذ عرفت أنه كان ممن يرى رأي اجلهمية، مث استبصر ـدي  

)4()فكان من أعالم املختصني بأئمتهمآل حممد، 

وهذا ختريج سقيم ألنه ال خيفى ما بني التجهم الذي يعد إفرطاً يف النفي و التجسيم الذي يعد 
. تفريطاً يف اإلثبات

املصادر الشيعية تشتد يف اإلنكار على من نسب هشاماً إىل غري التشيع وتعـده  على أن بعض 
مث هناك ادعاء يف هشـام  : (يقول عبد الرسول الغفاري. أيضاً من كذب املخالف على هشام

2/155واالحتجاج  للشيخ الطربسي 99وهو يف التوحيد للشيخ الصدوق  ص 106/ 1الكايف ) 1(
1/247وانظر نور الرباهني للسيد نعمة اهللا اجلزائري 102-100/ 1الكايف ) 2(
97وهو يف التوحيد للشيخ الصدوق  ص . 106/ 1الكايف ) 3(
420املراجعات ) 4(
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، مث رجع وأصبح جهمياً، مث اعتنق املذهب اإلمامي، وهذا ليس له دليل، )1(أنه كان ديصانيا 
تط عارضه بالشعر هلذا متادى الكتاب يف التهريج والتشنيع على هشام بل إنه إمامي قبل أن خي

)2()ومذهب اإلمامية

.تضعيف الروايات اليت تنسبه إىل التجسيم: املوقف الثالث
إن هذه الروايات بأمجعهـا  : أقول: (...من ذلك قول اخلوئي بعد سياقة بعض هذه املرويات

عف يف غري الرواية األوىل ظاهر، وأماالرواية األوىل ضعيفة ال ميكن االعتماد عليها، ووجه الض
)3(..)فإا أيضا ضعيفة، فإن راويها علي بن أيب محزة وهو البطائين

وما ذكره من ظهور الضعف يف املرويات اليت مل يفصل يف نقدها غري ظاهر حىت لبعض شراح 
ا عند اإلمجال يف الطعن ومع ذلك وقفو. الكايف ودارسيه الذين اهتموا بتربئة هشام بن احلكم

فعـل  يف مجلة الروايات ومل يفصلوا إال يف ثالث روايات وحتايدوا ما بقي من الراويات كما 
ألم رمبا وقفوا على روايات رجاهلا موثقون عندهم )4(.اخلوئي

أصحاب ديصان، أثبتوا أصلني نورا وظالما، فالنور يفعل اخلري قصدا واختيارا والظالم يفعل : الديصانية) 1(
من خري ونفع وطيب وحسن فمن النور، وما كان من شر وضرر ونـنت  فما كان. الشر طبعا واضطرارا

250انظر امللل والنحل للشهرستاين.  وقبح فمن الظالم
338الكليين والكايف ) 2(
20/320معجم رجال احلديث ) 3(
وأكثـر  (216–215من ذلك قول هاشم معروف احلسيين يف دراسات يف احلديث واحملدثني ص ) 4(

اليت ذكرها الكليين حول نفي التجسيم تشري إىل أن هشام بن احلكم، وهشام بن سامل كانا يذهبان املرويات 
وقد .ولكن املتتبع لتاريخ هشام بن احلكم بصورة خاصة يطمئن إىل برائته من هذه التهمة....إىل القول به، 

وأن القسم األكرب منها ذكرنا يف الفصول السابقة أن مرويات الكايف ليست كلها جامعة لشروط الصحة، 
ويؤيد ذلك أن بني هذه املرويات اليت تنسب التجسيم هلشام بن احلكم روايـة  ....يدخل يف نوع الضعيف

إن اهللا جسم صمدي نوري، وعلي بن أيب محزة مـن  : علي بن أيب محزة اليت يدعى فيها أن هشاما يقول
لتجسيم إىل هشام بن احلكم يونس بـن  وممن نسب ا...ضعفاء الرواة، ومتهم بالكذب، ووضع األحاديث

ومنـهم  )  ع(ويونس بن ظبيان من الغالة الوضاعني للحديث، وقد لعنه االمام على بن موسى...ظبيان، 
وعلي بن العباس مـن املـذمومني،   ....علي بن العباس الذي يروي عن احلسن بن عبد الرمحن احلماين، 

.الرجالواملتهمني بالغلو كما نص على ذلك املؤلفون يف 
ومهما كان احلال فالروايات اليت تنسب التجسيم هلشام بن احلكم وغريه من أصحاب االئمة، واليت تعطي 

خصائص اخلالق، وغري ذلك من الروايات املنافية لكتاب اهللا وسنة نبيه، هذا النوع مـن بـني   = =لألئمة
) ها يف األصول والفروع كما ذكرنـا مرويات الكايف، مل تتوفر فيها شروط الرواية اليت يصح االعتماد علي
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)2(رفعه عن حممد بن الفرج الرخجي)1(منها ما أخرجه الكليين عن علي بن حممد

احلسن عليه السالم أسأله عما قال هشام بن احلكم يف اجلسم وهشـام  كتبت إىل أيب: (قال
دع عنك حرية احلريان واستعذ باهللا من الشيطان، ليس القول ما : بن سامل يف الصورة فكتب

)3() قال اهلشامان

:ومنها ما أخرجه الصدوق فقال
، عن أبيـه  )5(بن هاشم حدثنا علي بن إيراهيم: ، قال)4(حدثنا حممد بن موسى بن املتوكل (
سألت أبا احلسن علي بن حممد بن علي بـن موسـى   : ، قال)7(، عن الصقر بن أيب دلف )6(

، فغضب عليـه  إين أقول بقول هشام بن احلكم:الرضا عليهم السالم عن التوحيد، وقلت له
ـ : السالم مث قال ه مالكم ولقول هشام، إنه ليس منا من زعم أن اهللا عزوجل جسم، وحنن من

)8()برآء يف الدنيا واآلخرة، يا ابن أيب دلف إن اجلسم حمدث، واهللا حمدثه وجمسمه

219/ 3وانظر شرح أصول الكايف ، مويل حممد صاحل املازندراين
انظر توثيقه يف . هو علي بن حممد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليين املعروف بعالن يكىن أبا احلسن) 1(

1/596علي األردبيلى و جامع الرواة حملمد 3/291و نقد الرجال للتفرشي 260رجال النجاشي ص 
الرخجي بالراء مضمومة مث اخلاء املعجمة املفتوحة واجليم، عدوه من أصحاب أيب احلسن الرضا عليه ) 2(

و خالصة األقـوال للحلـي ص   364ورجال الطوسي 371السالم ووثقوه انظر رجال النجاشي ص 
239  .

ل املهمة يف أصـول األئمـة للحـر    وانظر الفصو. 97وهو يف التوحيد للصدوق 1/105الكايف ) 3(
.1/187العاملي

). حممد بن موسى بن املتوكل، ثقة: (251قال احللي يف  خالصة االقوال  ص ) 4(
ثقة يف احلديث، ثبت، معتمد، : (260: هو علي بن إبراهيم أبو احلسن القمي قال النجاشي يف ترمجته) 5(

.135وود احللي  ص وانظر أيضا رجال ابن داود البن دا. صحيح املذهب
1/449و الفوائد الرجالية لبحر العلوم 135انظر توثيقه يف رجال ابن داود احللي  ص ) 6(
عليـه  (الصقر بن أيب دلف من أصحاب اجلواد 202/ 5قال حممد على األبطحى يف ذيب املقال ) 7(

10/151وانظر ترمجته يف معجم رجال احلديث للخوئي ) السالم
حبار األنـوار للمجلسـي   و265وانظر نور الرباهني لنعمة اهللا اجلزائري 104د للصدوق التوحي) 8(

84/197
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ويشهد هلذه الراوية روايات أخرى تتحدث عن توارد األسئلة على األئمة اليت تستفسـر  
عن صحة اعتقاد اجلسم والصورة وينص بعضها على أن انتشار القول باجلسم هو الباعـث  

على االستفسار 
كتبت إىل الرجل يعين :(إبراهيم بن حممد اهلمداين قاللك ما أخرجه الصدوق بسنده إىل من ذ

أن من قبلنا من مواليك قد اختلفوا يف التوحيد، فمنهم من يقـول  أبا احلسن عليه السالم 
سبحان من ال حيد، وال يوصف، : فكتب عليه السالم خبطهجسم، ومنهم من يقول صورة،

)1()البصري: أو قال-سميع العليم ليس كمثله شئ وهو ال

حماولة ختريج ما نسب إىل هشام بأنه خطأ يف اللفظ تارة وبأن صدور : املوقف الرابع
.ذلك منه على سبيل إلزام املخالف تارة

أن اهللا فمن األول قول حمقق الكايف يف تعليقه على إحدى الروايات اليت زعم فيهـا هشـام   
بل قوله ليس كمثله شئ يومي إىل أنه مل يقل باجلسمية احلقيقية (:جسم ليس كمثله شئ فقال
)2()عليه تعاىل ونفى عنه صفات األجسام كلهاأخطا يف إطالق لفظ اجلسم

:وهذا ختريج ال يستقيم مع ما يف الراوية من قول اإلمام تعقيباً على السؤال
اذ اهللا وأبرء إىل اهللا من هذا القول، قاتله اهللا أما علم أن اجلسم حمدود والكالم غري املتكلم مع(

فمثل هذا اإلنكار ال يكون يف حق من ) ال جسم وال صورة وال حتديد وكل شئ سواه خملوق
. أخطأ يف إطالق لفظ

وأصل الشبهة إمنا جاءت من قول هشام على سـبيل  (عبد الرسول الغفاري ومن الثاين قول 
إذا قلتم إن القدمي تعاىل شيء ال كاالشـياء،  : هلمواملعارضة يف مقابلته للمعتزلة، فقال الفرض 

والتوحيـد  104-1/100وانظر بعض هذه املرويات يف الكـايف للكلـيين    99التوحيد  ص ) 1(
58/85حبار األنوار للمجلسي و103-99للصدوق ص 

من الكايف 1/106انظر هامش ) 2(
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وليس كل من عارض بشيء وسأل عنه يكون معتقـداً لـه   فقولوا إنه جسم ال كاالجسام، 
)1()ومتديناً به، وقد فهم من هذا الفرض واملعارضة أنه يدين بذلك

شـيء ال  وهذا ختريج غري مقبول أيضاً ألنه ال يتصور أن ينازع هشام يف القـول بـأن اهللا  
)2(.كاألشياء وهو املنقول يف كتب القوم عن األئمة وعن هشام نفسه

واألقرب إىل املنطق يف ميزان املقابلة واإللزام ماذكره املعتزلة من أن هشاماً أراد أن يلـزمهم  
)3(جسماً ال كاألجسام قياساً على إثبام كونه شيئاً ال كاألشياءالباريبصحة إثبات كون

تربير ما روي عن األئمة من اإلنكار الشديد عليه بأم فعلوا ذلك تقيـة  : مساملوقف اخلا
تنكشف مواالة هشام، من ذلك قول حمقق الكايف تعليقاً على ما يف رواية الكايف السابقة لئال

قاتلـه اهللا  )4(وأما قول االمام يف احلديث السابع(": قاتله اهللا: " من قول اإلمام يف حق هشام
وهذه املصاحل هي التقية كما أشـري إليـه يف كتـب    )  5()ها يف كتب التراجم ملصاحل ذكرو

)6(.التراجم

وال خيفى ما فيه ألنه على تقدير تربير الذم بالتقية يكون األئمة معتقدين ملا روي عن هشـام  
.ودونك ما كانوا فيه من الذب عن هشام وما أوصلوا إليه من الوقيعة يف األئمة

اإلشارة إىل عدم تربيء هشام مما نسب إليه: دساملوقف السا
فان قال القائل : (..أبو الفتح الكراجكي بعد إبطال قول من قال هو جسم ال كاألجسامقال 

أليس قد اشتهر عن أحد متكلميكم وهو هشام بن احلكم أنه كان يقول إن معبـوده جسـم   

339-338ليين والكايف الك) 1(
6/95و . 2/62مستدرك سفينة البحار لعلي النمازي انظر ) 2(
فإن قيل أليس عنكم أنه تعـاىل شـيء ال   (221قال القاضي عبد اجلبار يف شرح األصول اخلمسة ) 3(

..).كاألشياء وقادر ال كالقادرين وعامل ال كالعاملني فهال جاز أن يكون جسماً ال كاألجسام ؟
.61سبق نقله ص ) 4(
1/105هامش الكايف انظر) 5(
ليث بـن  (أما الروايات الواردة يف قدحه: (468من ذلك قول السبحاين يف كليات يف علم الرجال ) 6(

، فال تعارض ما دلت على مدحه قطعا ألا إما مرسلة أو موثقة مع احتمال صدورها عن )البختري املرادي
حبـار األنـوار   وانظـر حنـوه يف  ) األجالء كزرارة وهشام بن احلكـم تقية كما صدرت يف حق سائر

. 3/290للمجلسي



92

منه وهو على هذا املقـال؟  على صفة األجسام فكيف خالفتموه يف ذلك؟ بل كيف مل تتربأوا
ينصر التجسيم ويقول فقد اشتهر عنه اخلرب بأنه كان قلنا أما هشام بن احلكم رمحة اهللا عليه 

ويـدل  . ومل يصح عنه ما قرنوه به من القول بأنه مماثل هلاإن اهللا تعاىل جسم ال كاألجسام
أن يكـون طـويالً   على ذلك أنا رأينا خصومه يلزمونه على قوله بأن فاعل األجسام جسم

عريضاً عميقاً فلو كان يرى أنه مماثل لألجسام مل يكن معىن هلذا اإللزام، فأما خمالفتنـا هلـذا   
وأما مواالتنا هشاماً رمحه اهللا . املقام فهو اتباع ملا ثبت من احلق بواضح الربهان وانصراف عنه

نصره ورجوعـه عنـه   فهي ملا  شاع عنه واستفاض منه من تركه للقول باجلسم الذي كان ي
وإقراره خبطئه فيه وتوبته منه وذلك حني قصد اإلمام أبا عبد اهللا جعفر بن حممـد الصـادق   
عليهما السالم إىل املدينة فحجبه وقيل له إنه قد آىل أن ال يوصلك ما دمت قـائال باجلسـم   

فإنين تائب إىل فقال واهللا ما قلت به إال ألين ظننت أنه وِفاق لقول إمامي، فأما إذا أنكره علي
)1()اهللا منه، فأوصله اإلمام عليه السالم إليه ودعا له خبري

)2()كان من غلمان أيب شاكر الزنديق وهو جسمي ردئ: (وقال الربقي يف ترمجته

ومل يكن يف سلفنا رمحهم اهللا مـن يـدين   : قول هشام بالتجسيم اللفظي:(وقال الشيخ املفيد
خالف هشام وأصحابه مجاعة أيب عبد اهللا عليه السالم بقولـه  وإمنا بالتشبيه من طريق املعىن 

أنه رجع عن هذا القول بعد : وقد روي. جسم ال كاألجسام:  ، فزعم أن اهللا تعاىليف اجلسم
)3()..ذلك

وقال هشام بن احلكم، وعلي بن منصور، وعلـي بـن   :(وقال الشريف املرتضى يف رسائله
ن موىل آل يقطني، وابن سامل اجلواليقي، واحلشـوية  إمساعيل بن ميثم، ويونس بن عبد الرمح

199-198كنزالفوائد  ص ) 1(
.200نقال عن رجال ابن داود احللي. 48و 35رجال الربقي انظر ) 2(
79-77احلكايات  ص ) 3(
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إن اهللا عز وجل يف مكان دون مكان، وأنه يتحرك وينتقل، تعـاىل اهللا عـن   : ومجاعة املشبهة
)1()ذلك علواً كبرياً

واحلاصل أن ما يصوره بعض املدافعني عن هشام من اختصاص كتب خمالفيه بنسـبة  
دت الروايات الشيعية الـيت تنسـبه إىل ذلـك، ومل يـتمم     التجسيم إليه غري صحيح بل تعد

الطاعنون بصحة هذه الروايات نقد مجيع أسانيدها، بل تكلموا يف ما أمكن الطعن يف سـنده  
وقد ثبت صحة إسناد عدد من هذه الروايات مع تضافر الروايات الشيعية . وتغافلوا عن الباقي

يم والصورة مما يشري إىل ذيوع هـذه املقالـة   اليت تواردت على األئمة يف السؤال عن التجس
حىت اعترف بنسبة التجسيم إليه بعض الشيعة وحاول بعضهم االعتذار لـه بتخـريج   . بينهم
ت ليست بأحسن حـاالً مـن   اوالوحاول آخرون أن يعتذروا ملا حيكى عنه وهذه احمل. أقواله

لكن .نت ما فيها من التخبطت الطعن يف األسانيد واام اخلصوم بالكذب عليه وقد بياوالحم
بقي ما ال ميكن نفيه كما مل ميكن إثباته وهو أن إثبات التجسيم كان من هشام قبل أن يلتقي 

وقال املازندراين بعد احلكايـة عـن   . باألئمة وأنه رجع عن ذلك كما أشار إليه الشيخ املفيد
)2()صدور ذلك القول منه قبل دخوله يف دين احلق حمتمل(:هشام

فرق اسمة من املنتسبني إىل أهل احلديث: ياًثان
:املقاتلية

الذي اهتم بعلم التفسري )  3()هـ150(وهم أصحاب أيب احلسن مقاتل بن سليمان البلخي 
)  1()ما أحسن تفسري مقاتل لو كان ثقة : (حىت روي عن ابن املبارك أنه قال

)1 (3 /81
232/ 3شرح أصول الكايف ) 2(
اتل بن سليمان بن ميمون الذي حيدث عنه محاد بن الوليد األزدي قال ابـن  وهو غري أيب سليمان مق) 3(

وانظر مسائل اإلمـام أمحـد   ) وهو متأخر يف الطبقة عن مقاتل املشهور(..10/245حجر يف التهذيب 
1/137و الضعفاء واللمتروكني البن اجلوزي 49والفوائد أليب القاسم الرازي 1/495
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: مجع حىت أنه قعد يف جملسه مرة وقـال وكان مقاتل واسع الدائرة يف التفسري معجباً بكثرة ما
ليس هذا من : آدم حني حج من حلق رأسه؟ فقال: سلوين عن ما دون العرش، فقال له رجل

ومل يتهافت أهل احلديث على كثـرة  ) .2(عملكم ولكن اهللا أراد أن يبتليين مبا أعجبتين نفسي
)  3(لتجسيمما مجع مقاتل بل زهدوا يف الرواية عنه لضعفه وملا أظهره من ا

. وقد سبقت اإلشارة إىل إنكار السلف على مقالة مقاتل، وهذا موضع التفصيل يف مقالته
حكي عن أصحاب مقاتل أن اهللا جسم وأن له جثةً وأنـه علـى   : (فقد قال اإلمام األشعري

صورة اإلنسان حلم ودم وشعر وعظم وجوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس وعينني مصمت 
)  4()يشبه غريه وال يشبهه غريهوهو مع ذلك ال 

وحكى عنه الشهرستاين أنه قال قد ورد يف اخلرب أن اهللا خلق آدم على صورة الرمحن فال بـد  
ومن مرويات مقاتل يف التجسيم ما أخرجه الذهيب بسنده عن مقاتـل عـن   )   5(من تصديقه

بيب اهللا ؟ فيتخطـى  إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين ح: (الضحاك عن ابن عباس أنه قال
)  6()صفوف املالئكة حىت يصري إىل العرش حىت جيلسه معه على العرش حىت ميس ركبته

مقاتل بن حيان أيب بسطام النبطي وله حديث يف صحيح مسلم ترمجه الذهيب ومقاتل بن سليمان أيضا غري
تويف يف حدود اخلمسني ومئة وعاش مقاتل املفسر الضعيف بعده : (.. وقال6/340يف سري أعالم النبالء 

وقد يستغل بعض املهتمني بالدفاع عـن  . 8/13وانظر ترمجته يف التاريخ الكبري لإلمام البخاري ) أعواماً
40سمة هذا التشابه لتربئة مقاتل بن سليمان من نسبة التجسيم إليه كما فعل السككي يف الربهـان  ا

.فاقتضى التنبيه على ذلك
وميزان االعتدال للذهيب 431/ 28و ذيب الكمال للمزي 163/ 13انظر تاريخ بغداد للخطيب ) 1(
4/173
13/163انظر تاريخ بغداد للخطيب ) 2(
وميـزان االعتـدال   7/345واجلرح والتعديل البن أيب حامت 8/14تاريخ الكبري للبخاري انظر ال) 3(

).أمجعوا على تركه: (7/202وقال الذهيب يف السري 4/172للذهيب 
والبـدء والتـاريخ   4/155وانظر حنوه يف الفصل البن حـزم  209و152مقاالت اإلسالميني ) 4(

5/141للمقدسي 
178امللل والنحل) 5(
/ 13وهو خرب موضوع كما نبه عليه الذهيب وانظر تاريخ بغداد للخطيب 4/174ميزان االعتدال )6(

162
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: ومن العجيب بعد شهرة نسبة التجسيم إىل مقاتل أن حياول ابن تيمية رمحه اهللا إنكاره فيقول
لـة وفـيهم   وأما مقاتل فاهللا أعلم حبقيقة حاله واألشعري ينقل هذه املقاالت من كتب املعتز(

احنراف عن مقاتل بن سليمان فلعلهم زادوا يف النقل عنه أو نقلوا عن غري ثقة وإال فما أظنـه  
ومقاتل بن سليمان وإن مل يكن حيتج به يف احلديث لكن ال ريـب يف  …يصل إىل هذا احلد

)  1()علمه بالتفسري وغريه

نحرفني عن مقاتل فلَم ينحرف فلو سلمنا أن اإلمام األشعري نقل ما نقل من كتب املعتزلة امل
وإفراطه يف التشـبيه  . عنه املعتزلة إال ملقالته اليت سبق عن اإلمام أيب حنيفة أنه أشار إىل خبثها

 املعتزلة فقد أخرج اخلطيب البغدادي بسنده عن أمحـد  اونسبة التجسيم إىل مقاتل مل ينفرد
)  3()الصفات مبا ال حتل الرواية عنهمقاتل متروك احلديث كان يتكلم يف: (أنه قال) 2(بن سيار

)  4(وأخرج بسنده عن اإلمام أمحد أنه قال مقاتل بن سليمان كانت له كتب ينظر فيها

كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبـهم وكـان   : (وقال ابن حبان
)  5()مشبهاً يشبه الرب باملخلوقني وكان يكذب مع ذلك يف احلديث

وظهر .. ظهر خبراسان اجلهم بن صفوان ودعا إىل تعطيل صفات اهللا عز وجل: (ال الذهيبوق
يف خراسان يف قبالته مقاتل بن سليمان املفسر وبالغ يف إثبات الصفات حىت جسم وقام على 

)  6()هؤالء علماء التابعني وأئمة السلف وحذروا من بدعهم

وأما استشهاد ابن تيمية رمحه اهللا بعلم مقاتل . لوهؤالء ال يطعن يف نقلهم باحنرافهم عن مقات
قد لطخ بالتجسيم مع أنه كان : (..يف التفسري فلم يربئه الذهيب ذا العلم من التجسيم بل قال

2/618منهاج السنة ) 1(
هو أمحد بن سيار أبو احلسن املروزي إمام احملدثني يف بلده انظر ترمجته يف تذكرة احلفـاظ للـذهيب   ) 2(
2/193وطبقات الشافعية الكربى البن السبكي 1/254
8/126و انظر حنوه يف املنتظم البن اجلوزي 13/162تاريخ بغداد )3(
162/ 13تاريخ بغداد ) 4(
والضـعفاء البـن اجلـوزي    1/197وانظر حنوه يف التعديل والتجريح للباجي 2/15اروحون ) 5(
5/255ووفيات األعيان البن خلكان 1/136
1/159طبقات احلفاظ ) 6(
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على أن اخلطيب نقل يف تاريخ بغداد ما يطعن يف هـذا  ) 1()من أوعية العلوم حبراً يف التفسري
) 2(الناس فجعلها لنفسه وحدث ا من غري مساعالتفسري أيضا فقد نقل أنه مجع تفاسري

هل من عالقة بني الرغبة يف تربئة مقاتل واتفاق ما يسمى بعقيدة السـلف  : إذا تبني هذا نقول
مع قول مقاتل يف إثبات الصورة واإلقعاد على العرش ؟

:الكرامية
عن فرق اسمة، فهذه الفرقـة مل  قبل التعريف ذه الفرقة البد من التنبيه إىل متيز هذه الفرقة 

متت مقاالا مبوت مؤسسها، ومتكنت هذه الفرقة بتلبسها لباس الزهد والتقشف أن ختـدع  
طان وتقنعه مبقاالا وتفوز بأحضانه وقمعه ملخالفيها، ومتيزت أيضـا بتسـرب بعـض    لالس

.مقاالا إىل املصنفات اليت تنتسب إىل العقيدة السلفية
رقة يوضح كيفية انتشار مقالة التجسيم بني العوام الخنداعهم مبا يظهر علـى  وتاريخ هذه الف

أصحاب املقالة من زهد وتقشف وعبادة واخنداعهم بتشنيع أصحاب املقالـة علـى التنزيـه    
وتوضيح ما سبق يتم بإطاللة على تـاريخ هـذه الفرقـة    . بدعوى موافقته للفلسفة األجنبية

. ودراسة مقالتها
)4(السجزي)3(الفرقة فهو أبو عبد اهللا حممد بن كرامأما مؤسس هذه 

نبغ رجل متنمس بالزهد من سجسـتان  : (ويقول الشهرستاين. تان ونشأ فيهاسولد يف سج
قليل العلم قد قمش من كل مذهب ضعثاً وأثبته يف كتابه وروجه علـى سـواد بـالد    …

1/147طبقات احلفاظ ) 1(
28/436و ذيب الكمال للمزي 8/126وانظر املنتظم البن اجلوزي 13/162تاريخ بغداد ) 2(
) كرام(بفتح الكاف وتشديد الراء على املشهور كان والده حيفظ الكروم فقيل له الكرام وقيل ) كرام) (3(

. 3/353ولسـان امليـزان   2/53انظر طبقات السـبكي  ). كرمي(بالكسر والتخفيف على لفظ مجع 
.51–49والتجسيم عند املسليمن وهو مذهب الكرامية سهري خمتار 

والضعفاء واملتروكني البـن  12/97، املنتظم البن اجلوزي 203انظر ترمجته يف الفرق بني الفرق ) 4(
والكشف . 11/20والبداية والنهاية البن كثري . 2/53وطبقات الشافعية البن السبكي 1/95اجلوزي 

.3/353ء احلليب  ولسان امليزان البن حجر احلثيث أليب الوفا
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وكان من خرب ابن كرام (: ويقول ابن السبكي)1()فانتظم ناموسه وصار ذلك مذهباً. خراسان
ونشـأ بسجسـتان مث دخـل    مسع يسرياً من احلـديث هذا وهو شيخ سجستاين جمسم أنه 

ـ . وعاد إىل نيسابور وباح بالتجسيم...خراسان والتعبـد  هوكان من إظهار التنسك والتأل
قـال  ..فافترق الناس فيه على قولني، منهم املعتقد ومنهم املنتقدوالتقشف على جانب عظيم

. لقد بلغين أنه كان معه مجاعة من الفقراء وكان لباسه مسك ضأن مدبوغ غري خميط: كماحلا
وكان يطرح له قطعة فرو فـيجلس  وعلى رأسه قلنسوة بيضاء، وقد نصب له دكان من لنب 

عليها فيحفظ ويذكر وحيدث قال وأثىن عليه فيما بلغين ابن خزمية واجتمـع بـه غـري    
)2(..)مرة

واختذ قطعة فرو جيلـس  .. ومسع احلديث الكثري وأظهر التقشف: (..ينوقال تفي الدين احلص
حىت أخذ بقلوب العوام والضعفاء مـن الطلبـة لوعظـه    عليها وحيفظ وحيدث ويتخشع 

)3(..)، حىت حصر من تبعه من الناس فإذا هم سبعون ألفاًوزهده

.فلما أظهر ابن كرام بدعته أنكر العلماء عليه وسعوا يف سجنه وقتله
وصاحب سجستان هو الذي نفاه، ومل يكن قصد الساعني إال إراقة دمه : (ول ابن السبكييق

وهذا ابن خزميـة  ) 4()صاحب سجستان هاب قتله ملا رأى من خمايل العبادة والتقشفوإمنا 
قال ابن حجـر  )5(الذي كان قد حكي عنه ثناؤه على ابن كرام يكفر من قال مقالة الكرامية

وأتى نيسابور أمجع ابن خزمية وغريه من األئمة على نقله منها فسكن وملا نفي من سجستان(
وكان أصحابه ببيت املقدس حنـو  . ومات فيها سنة مخس ومخسني ومائتني)6()بيت املقدس

107امللل والنحل) 1(
.2/35طبقات الشافعية البن السبكي ) 2(
.29دفع شبه من شبه ) 3(
.2/53طبقات الشافعية ) 4(
.4/21وانظر ميزان االعتدال للذهيب 3/354لسان امليزان ) 5(
.3/354لسان امليزان ) 6(
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ومع أن ابـن كـرام مل   )1(اع مثل ذلك يف خراسان وسجستانبعشرين ألفاً وكان له من األت
إال : (نيف كثرية كما ذكر ذلك البغدادي مث قـال يكن حيسن العلم وال األدب فقد ألف تصا

وكان مصري مؤلفاته احلرق بعدما أظهر بدعته، وجنـا  )2()أن كالمه يف غاية الركة والسقوط
لعز وجكتابه عذاب القرب من النار إذ نقل منه البغدادي وغريه قول ابن كرام يف وصف اهللا 

)3(.أنه أحدي الذات أحدي اجلوهر

ة مبوت مؤسسها بل ذبت مقالته يف التجسيم وزيفت حىت كثـر أتباعهـا   ومل متت الكرامي
وامتحن بذلك بعض الكبار من علماء أهـل السـنة   . واستحسنها السلطان واعتنق مذهبها

.املنزهني هللا عز وجل عن اجلسمية ولوازمها
فضائل صنف يفومن تالميذ ابن كرام وأتباعه الذين قاموا مبذهبه إسحاق بن حممشاد الذي 

إسحاق بن حممشاد روى عن أيب الفضل التميمي حـديثاً هـو   (يقول ابن حجر . ابن كرام
فانظر إىل ". جييء يف آخر الزمان رجل يقال له ابن كرام حتيا السنة به: "وضعه بقلة حياء منه

)4()دوح وسند حديثة جماهيلماملادح وامل

الذي ) 5()هـ402(ح علي بن حممد البسيتومن تالميذ ابن كرام وأتباعه الشاعر أبو الفت
وعمل يف خدمته فقربه منه حـىت تـأثر ملـك آل    )6(اتصل بامللك ناصر الدولة سبكتكني

.بالكرامية فنصروا املذهب وقسوا على خمالفيه)1(سبكتكني

.4/1وامليزان، للذهيب 12/98، واملنتظم البن اجلوزي 65فرائيين انظر التبصري يف الدين لالس) 1(
. 107وانظر امللل والنحل للشهرستاين 203الفرق بني الفرق ) 2(
لسهري خمتـار  . والتجسيم عن املسلمني108وامللل والنحل للشهرستاين203انظر الفرق بني الفرق) 3(

62-63

2/195وشذرات الذهب البن العماد 11/278البن كثري انظر ترمجته يف البداية والنهاية )  5(
صاحب بلخ وغزنة وغري ذلـك مـات يف شـعبان    : (16/500قال الذهيب يف سري أعالم النبالء )  6(
وذكر يف ) كانت دولته حنواً من عشرين سنة وكان فيه عدل وشجاعة وعسف وكونه كرامياً" هـ387"

كان أبو القاسم عبد اهللا بن عبد اهللا بـن احلسـن   : (قالمثاال لقسوته على خمالفي املذهب ف17/484
النضري قاضي مرو صلب املذهب فدخل صاحب غزنة سبكتكني بلخ ودعا إىل مناظرة الكرامية وكـان  

هؤالء عندنا : النضري يومئذ قاضياً ببلخ فقال سبكتكني ما تقولون يف هؤالء الزهاد األولياء فقال النضري
إن كنت تعتقد مذهبهم فقولنا فيك كذلك فوثـب وجعـل يضـرم    : ؟ فقالكفرة فقال ما تقولون يف 
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ومن أتباع ابن كرام أبو عبد اهللا حممد بن اهليصم الذي اجتهد يف إرمام مقالة ابن كـرام  
ردها من احملال الفاحش إىل نوع يفهم بني العقالء، فمن ذلك أنه عدل بإثبات اجلسـم  حىت 

. إىل معىن زعم أنه املراد وهوالقائم بالذات، وهذا هو الرأي الذي مال إليه ابن تيمية رمحه اهللا
ـ   ) 2(هومنه أيضاً أنه زعم أن الفوقية مبعىن العلو مع إثبات البينونة غري املتناهية بينه وبـني خلق

قد ختطى بعض الكرامية إىل إثبات اجلسمية فقال أعين ا القيام بالنفس، : (وقال الشهرستاين
مستوياً على ..وإال فمذهب أستاذهم مع كونه حمالً للحوادث… وذلك تلبيس على العقالء 

العرش استقراراً خمتصة جبهة فوق مكاناً واستعالًء فليس ينجيه من هذه املخازي تزويرات ابن
. وإمنا هو إصالح مذهب ال يقبـل اإلصـالح  ...هيصم فليس يريد باجلسمية القيام بالنفس

وكـان  ).3()وكيف يستوي الظل والعود أعوج وكيف استوى املذهب وصاحب املقال أهوج
هو الذي ينـاظر  ) 5(وكان ابن فورك) 4(ابن اهليصم من جمالسي السلطان حممود بن سبكتكني

: قال ابن السبكي. وكانت هذه املناظرات سبباً يف قتل ابن فورك) 6(ابن اهليصم يف هذا الس

وقـال يف ترمجـة   ). بالدبوس حىت أدماهم وشج النضري وقيدهم وسجنهم مث أطلقهم خـوف املالمـة  
). وكان السلطان مائالً إىل األثر إال أنه من الكرامية: (486/ 17: سبكتكني

) هـ336(وخراسان وغزنة وغريها، كان ابتداء دولتهم اتسعت دولة آل سبكتكني حىت مشلت اهلند ) 1(
ومدة واليتهم مئيت سنة وثالث عسة سنة تقريبا، وكان ملوكهم من أحسن امللوك سرية السيما السـلطان  

انظر . وأول ملوكهم جدهم سبكتكني وانتهت دولتهم على يد الغوريني) هـ241(حممود بن سبكتكني 
وطبقات الشافعية الكـربى البـن السـبكي    17/84أعالم النبالء و سري 9/370الكامل البن األثري 

5/314-317.
111انظر امللل والنحل للشهرستاين) 2(
90-89وانظر التجسيم عند املسلمني وهو مذهب الكرامية .122اية اإلقدام ) 3(
واالها كان هو السلطان حممود بن سبكتكني أبو القاسم امللقب بيمني الدولة صاحب بالد غزنة وما) 4(

غاية يف الديانة وكراهة املعاصي وأهلها وال جيرأ أحد أن يظهر معصية وال مخرا يف مملكته واختلف يف اتباعه 
و طبقات الشـافعية البـن السـبكي    30–29/ 13انظر البداية والنهاية البن كثري . مذهب الكرامية

5/314
رك الذي ال جيارى فقهاً وأصوالً وحنوا مع مهابـة  هو اإلمام األستاذ أبو بكر حممد بن احلسن بن فو) 5(

وورع بالغ، بلغت تصانيفه قريبا من املائة مسع مسند الطيالسي، وروى عنه احلافظ البيهقي وأبو القاسـم  
و 2/181و شذرات الذهب البن العماد 4/127وغريهم انظر طبقات الشافعية البن السبكي . القشريي

4/272وفيات األعيان البن خلكان 
والتجسيم عند املسلمني وهو مذهب الكرامية لسهري خمتـار  12/30انظر البداية والنهاية البن كثري ) 6(

87
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وكان ابن فورك شديداً على الكرامية، وأذكر أن ما حصل له من احملنة من شغب أصـحاب  (
فلمـا  فتحزبوا عليه ومنوا عليه غري مرة وهو ينتصر عليهم …ابن كرام وشيعتهم من اسمة

والراحة من تعبه فسـلطوا  عدلت إىل السعي يف موتهأيست الكرامية من الوشاية واملكايدة 
) 1()عليه من مسه فمضى محيداً شهيداً

ومـن هـذه   . وكان أبو إسحاق االسفرائيين قد تعني عليه مناظرة الكرامية بعد ابن فـورك 
سأل بعض أتباع الكرامية يف جملس السلطان : (املناظرات ما ذكره أبو املظفر االسفراييين قال

االسـتواء  –كتكني إمام زمانه أبا إسحاق اإلسفراييين رمحه اهللا عن هذه املسألة حممد بن سب
إن اهللا تعاىل على العرش؟ وأن العرش مكـان لـه؟   : هل جيوز أن يقال:فقال–على العرش 

كون الشيء على الشـيء  : وأخرج يديه ووضع إحدى كفيه على األخرى، وقال. ال: فقال
كون أكرب منه أو أصغر منه فال بد من خمصص خصه وكـل  يكون هكذا، مث الخيلو إما أن ي

حىت فلم ميكنهم أن جييبوا عنه فأغروا به رعاعهم…خمصوص يتناهى واملتناهي اليكون إهلاً
وملا ورد عليهم هذا اإللزام حتريوا فقال قوم إنه أكرب من العرش …دفعهم عنه السلطان بنفسه

وهـذه  . ر منهم قوله إن عرضه عرض العـرش وارتكب ابن املهاج. وقال قوم إنه مثل العرش
) 2()األقوال كلها متضمنة إلثبات النهاية وذلك علم احلدوث الجيوز أن يوصف به الصانع

وابتلي اإلمام الفخر الرازي مبناظرة الكرامية بعد ابن فورك وأيب إسـحاق، وكـان رأس   
و الذي تسبب يف حمنة الفخـر  الكرامية يف زمانه جمد الدين بن عمر املعروف بابن القدوة وه

وحدثت .)3(الرازي مستغالً مكانته عند الغوريني الذين خلفوا آل سبكتكني يف حكم بالدهم 
ويف هذه السنة حـدثت  : (فقال) هـ595(بذلك فتنة عظيمة ذكرها ابن األثري يف حوادث 

4/181وانظر شذرات الذهب البن العماد 4/131طبقات الشافعية الكربى ) 1(
66التبصري يف الدين ) 2(
ور غزنة، وكان الغوريـون أول  ينسب الغوريون إىل بالد الغور وهي جبال وعرة ومضايق غلقة جتا)  3(

األمر يستغلون طبيعة مناطقهم يف الغزو وقطع الطريق مث جتمعوا وحتزبوا ضد آل سبكتكني وقضوا علـى  
وانتهت دولة الغوريني سنة مخس ومخسمائة وآخر ملوكهم هو غياث الدين . دولتهم سنة أربعني ومخسمائة

وسري أعـالم النـبالء للـذهيب    9/356و8/62انظر الكامل البن األثري ) هـ605(حممد بن غيلث 
20/406
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ـ ..)1(ملك الغور وغزنة فتنة عظيمة بعسكر غياث الدين ن عمـر  وسببها أن الفخر حممد ب
فقصده الفقهاء ) 2(الرازي كان قد قدم إىل غياث الدين فأكرمه واحترمه وبىن له مدرسة راة

فاتفق …من البالد فعظم ذلك على الكرامية وهم كثريون راة، وأما الغورية فكلهم كرامية
بن الفقهاء من الكرامية واحلنفية والشافعية عند غياث الدين للمناظرة وحضر الفخر الرازي وا

القدوة وهو من الكرامية اهليصمية وله عندهم حمل كبري لزهده وعلمه وبيته، فتكلم الـرازي  
فاعترض عليه ابن القدوة، وطال الكالم فاستطال عليه الفخر الرازي وسبه وشتمه وبـالغ يف  

اليفعل موالنـا، وأخـذك اهللا، وأسـتغفر اهللا،   : وابن القدوة اليزيد على أن يقولأذاه، 
وذم الفخـر  يف هذه احلادثة وشكر إىل غياث الدين ) 3(على هذا، وقام ضياء الدينفانفصلوا 

فلما كان الغد وعظ ابن . فلم يصغ غياث إليهالرازي ونسبه إىل الزندقة ومذهب الفالسفة
ال إله إال اهللا، ربنـا  : محد اهللا وصلى على النيبالقدوة باجلامع فلما صعد املنرب قال بعد أن 

ت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أيها الناس إنا النقول إال مـا صـح   آمنا مبا أنزل
عندنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأما علم أرسطاليس وكفريـات ابـن سـينا    
وفلسفة الفارايب فالنعلمها، فألي شيء يشتم باألمس شيخ من شيوخ اإلسالم يذب عـن  

وثار الناس …الناس وبكى الكرامية واستغاثوادين اهللا وعن سنة رسول نبيه، وبكى وضج 
فبلغ ذلك من كل جانب وامتأل البلد فتنة وكادوا يقتتلون وجيري ما يهلك فيه خلق كثري 

السلطان فأرسل مجاعة من عنده إىل الناس وسكَّنهم ووعدهم بإخراج الفخر مـن عنـدهم   

أحد ملوك الغوريني كان على مذهب الكرامية إىل ) هـ599(هوغياث الدين حممد بن سام أبو الفتح ) 1(
وصار شافعي املذهب وبىن املدارس للشافعية ومسجدا بغزنة كما ) هـ596(أن هداه اهللا تعاىل إىل هجره 

10/246ذكره ابن األثري يف الكامل 
5/97وهي من مدن خراسان انظر معجم البلدان لياقوت )  2(
هو أحد أمراء الغوريني ضياء الدين حممد الغوري وهو ابن عم غياث الدين انظر الكامل البن األثـري  ) 3(

10/73
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إذا أردنـا أن  يف تارخية التجسيم وهذه حادثة مهمة ) 1()وتقدم إليه بالعودة إىل هراة فعاد إليها
.نأخذ من دراسته العرب

:مقالة الكرامية يف التجسيم
اختلف كتاب امللل والنحل يف ذكر فرق الكرامية فالبغدادي جعل الكرامية ثالثة أصـناف،  

والنطيل يف تفصـيل  . وجعلها الرازي ستة فرق، وأوصلها الشهرستاين إىل اثنيت عشرة فرقة
والثاين أن هذه الفرق ، )2(أوهلما أن جهداً قد بذل من قبل يف مذهب الكراميةمقاالم لسببني

إال أن ذلك ملا مل يصـدر عـن   : (..وإن كان لكل واحدة منها رأي إال أن الشهرستاين قال
وأوردنا مذهب صـاحب املقالـة   . مل نفردها مذهباً) 3(علماء معتربين بل عن سفهاء جاهلني

) 4()…وأشرنا إىل ما يتفرع منه

: فهذا بيان مقالة ابن كرام وما تفرع منها
وأهم مقاالته جتسيم معبوده إذ زعم أنه جسم له حد واية من حتته وهي اجلهة اليت يالقـي  

) 5(منها العرش

مث اختلف أصحابه يف النهاية فمنهم من وافقه، ومنهم من أثبت النهاية له من ست جهـات،  
.وقال هو عظيمومنهم من أنكر النهاية له 

وهلم يف معىن العظمة خالف فقال بعضهم معىن عظمته أنه مع وحدته على مجيع أجزاء العرش 
وقال بعضهم معىن عظمنه . والعرش حتته، وهو فوق ذلك على الوجه الذي هو فوق جزء منه

13/19وانظر البداية والنهاية البن األثري 10/262الكامل ) 1(
التجسيم عند املسلمني "ة املاجستري من األزهر الشريف بعنوان وهو رسالة نالت ا سهري خمتار شهاد) 2(

98-86واقتصرت فيها على دراسة الكرامية وتكلمت فيه على فرقها من "وهو مذهب الكرامية 
وهلذا مل يعبء املؤرخون بالترمجة هلؤالء، ومل أجد فيما بني يدي من مصادر شيئاً يستحق الذكر يف )  3(

. غري ما سبق يف تاريخ هذه الفرقةترمجة رؤساء هذه الفرق
. 7و اعتقادات فرق املسلمني للرازي 203وانظر الفرق بني الفرق للبغدادي 107امللل والنحل ) 4(
واعتقادات فرق املسـلمني  108و امللل والنحل للشهرستاين 203انظر الفرق بني الفرق للبغدادي ) 5(

.17للرازي 
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أنه يالقي مع وحدته من جهة واحدة أكثر من واحد وهو يالقي مجيع أجزاء العـرش وهـو   
) 1(.لعظيمالعلي ا

وقد حاول بعض أتباعه . وقد سبق أن ابن كرام زعم أن معبوده أحدي الذات أحدي اجلوهر
وأتباعه اليوم اليبوحـون بـإطالق لفـظ    : (ذيب هذا الوصف يف ما حكاه البغدادي فقال

وإطالقهم لفظ اجلسم عليه . اجلوهر على اهللا تعاىل عند العامة خوفاً من الشناعة عند اإلشاعة
ع من اسم اجلوهر وامتناعهم من تسميته جوهراً مع قوهلم بأنه جسم كامتنـاع شـبطان   أشن

) 2()الطاق الرافضي من تسمية اإلله جسماً مع قوله بأنه على صورة اإلنسان

واتفق أكثر الكرامية على إطالق لفظ اجلسم، واجتهد بعضهم يف تزيني هذه املقالة فزعم أنـه  
وبنوا على : (قال الشهرستاين. فسه وزعم أن هذا هو حد اجلسميريد بلفظ اجلسم أنه قائم بن

فقضـى بعضـهم   من حكم القائمني بأنفسهما أن يكونا متجاوربن أو متبايننيهذا أن من 
ومبا قالوا كل موجودين فإما أن يكون أحدمها . بالتجاور مع العرش وحكم بعضهم بالتباين

والباري ليس بعرض إذ هو قائم . هة منهحبيث اآلخر كالعرض مع اجلوهر وإما أن يكون جب
) 3()بنفسه فيجب أن يكون جبهة من العامل وأشرفها جهة فوق فقلنا هو جبهة فوق بالـذات 

وعني هذا االستدالل موجود يف املؤلفات اليت توصف جبمع العقيدة السلفية، مع أن أحداً من 
م من احملدثني هم السـلف  السلف مل يهمس فيه ببنت شفة إال أن يكون الكرامية ومن اغتر

.دون الصحابة والتابعني
ونعود إىل مقالة ابن كرام الذي زاد على ما سبق زعمه أن اهللا تعاىل مماس لعرشه من الصفحة 

وأبدل أصحابه لفظ املماسة بلفظ املالقاة منه للعرش، وقالوا اليصح وجود جسـم  . )4(العليا
ىل أسفل، وهذا هو معىن املماسة اليت امتنعـوا مـن   بينه وبني العرش إال أن حييط به العرش إ

111اين انظر امللل والنحل للشهرست) 1(
203الفرق بني الفرق ) 2(
108امللل والنحل للشهرستاين ) 3(
108و امللل والنحل للشهرستاين 204انظر الفرق بني الفرق للبغدادي ) 4(
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ومنهم من قال إنه على بعض أجزاء العرش، وقال بعضهم إن ) 1(لفظها كما نبه عليه البغدادي
) 2(العرش قد امتأل به، وصار املتأخرون منهم إىل أنه جبهة فوق وأنه حماذ للعرش

بني العرش فمنهم من قال إن بينـه وبـني   واختلفت الكرامية يف املسافة اليت أثبتوها بينه و
إن بينـه  : وقال ابن اهليصم. العرش من البعد واملسافة ما لو قُدر مشغوالً باجلواهر التصلت به

وبني العرش بعداً ال يتناهى وهو مباين للعامل بينونة أزلية ونفى التحيز واحملاذاة وأثبت الفوقية 
.ة إىل ما يسمى بعقيدة السلفوسوف نرى تسرب هذه املقال) 3(واملباينة

واختلفت الكرامية يف االستواء على العرش فنص ابن كرام على أن معبوده على العـرش  
وسوف نـرى  . استقر وأنه جبهة فوق ذاتاً وأن العرش مكان له، وجوز عليه االنتقال والنزول

. مدى تسرب هذه املقالة إىل ما يسمى بعقيدة السلف أيضاً
حابه فزعم أن العرش مكان له وأنه لو خلق بإزاء العرش عروشاً موازية لعرشه وزاد بعض أص

وهذا القول يوجب أن : (قال البغدادي. لصارت العروش كلها مكاناً له ألنه أكرب منها كلها
إنه اليزيد على عرشه مـن جهـة املماسـة    : ومنهم من قال. عرشه اليوم كبعضه يف عرضه

: وقال أيضاً) 4()وهذا يقتضي أن يكون عرضه بعرض العرش. واليفضل منه شيء على العرش
وصف معبوده بالثقل وذلك أنه قال يف كتاب عـذاب  وأعجب من هذا كله أن ابن كرام(

) 6()إا انفطرت من ثقل الرمحن عليها) 5("إذا السماء انفطرت"القرب يف تفسري قوله تعاىل 

. لفوسوف نرى من وافق على ذلك من املنتسبني إىل الس
ومن مقالة ابن كرام أنه أثبت الكيفية هللا عز وجل يف ما نقله البغدادي من كتاب عذاب 

: مث إن ابن كرام ذكر يف كتابه عذاب القرب باباً له ترمجة عجيبة فقـال : (القرب قال البغدادي

204انظر الفرق بني الفرق ) 1(
108انظر امللل والنحل للشهرستاين ) 2(
67و اعتقادات فرق املسلمني للرازي108انظر املصدر السابق ) 3(
206الفرق بني الفرق ) 4(
. من سورة االنفطار) 1(اآلية ) 5(
207الفرق بني الفرق ) 6(
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باب يف كيفوفية اهللا عز وجل، واليدري العاقل من ماذا يتعجب أمن جسارته على إطـالق  
لفظ الكيفية يف صفات اهللا عز وجل؟ أم من قبح عبارته عن الكيفية بالكيفوفية، ولـه مـن   

وقد عرب عن مكان معبوده يف بعض كتبه باحليثوثيـة وهـذه   … جنس هذه العبارة أشكال 
.وهذه املقالة مما تسرب إىل ما يسمى بعقيدة السلف أيضاً) 1()العبارات الئقة مبذهبه السخيف

عدوا يف صفات اهللا تعاىل اليـدين  به اليت زادوا فيها على مقالة كبريهم أمومن مقالة أصحا
) 2(له يد ال كاأليدي ووجه ال كالوجوه: وقالوا، والوجه فأثبتوها صفات قدميةً قائمة بذاته

) 3(وأثبتوا جواز رؤيته من جهة فوق دون سائر اجلهات

والصورة واجلوف وغريها ال يشبه ما أطلق وزعم ابن اهليصم أن الذي أطلقه اسمة من اهليأة 
الكرامية من أنه خلق آدم بيديه وأنه استوى على العرش وأنه جييء يوم القيامة حملاسبة خلقـه،  

ألنا ال نعتقد ذلك على معىن فاسد من جارحة وعضو أو مطابقـة للمكـان   وذلك : قال
حتيط به يف تفسري اـيء،  والتردد يف األماكن اليتواالستقرار بالعرش يف تفسري االستواء

وإمنا ذهبنا يف ذلك إىل إطالق ما أطلقه القرآن فقط من غري تكييف وال تشبيه، ومامل : قال
) 4(يرد به القرآن واخلرب فال نطلقه كما أطلقه سائر املشبهة

املنكرة وهذه حماولة ترقيع وترميم فاشلة مل يميز فيها بني ألفاظ القرآن وبني ما جاء يف املتون 
وبني فهمها فهماً قبيحاً، فخلطوا ألفاظ القرآن صحيحا باألسانيد الواهية وال بني فهمها فهماً 

وأثبتوا اجلميع مرقوعاً بزعمهم أنه على الوجه الذي يليـق  ،مع هذه الفهوم وتلك املنكرات
يسـمى  وسوف نرى مثل هذا الترميم يف ما.  جبالله ومستوراً بنفي التكييف والتشبيه لفظاً

.بعقيدة السلف

68وانظر حنوه يف التبصري يف الدين لإلسفرائيين 207الفرق بني الفرق ) 1(
111انظر امللل والنحل للشهرستاين ) 2(
111وامللل والنحل للشهرستاين 109انظر الفرق بني الفرق ) 3(
111ظر امللل والنحل للشهرستاين ان) 4(
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وقبل أن خنتم القول يف تارخية اسمة وفرقهم نشري إىل بعض العرب والفوائد اليت جيب أن 
. ال تغيب عن األذهان يف دراسة مثل هذه اآلراء

.مقاالت التجسيمالعرب والفوائد اليت جيب أن ال تغيب عن األذهان يف دراسة 
السلف شعار يرفعه حىت من خالف قواطع الكتاب والسـنة  إن اتباع الكتاب والسنة و: أوالً

فها هو ابن القدوة الكرامي يزعم أنه آمن مبا أنزل وما صح، وهذا مقاتل وشيطان ،والسلف
.الطاق يزعم كل منهما أنه مل يثبت صورة للرمحن على صورة آدم إال اتباعاً لألثر

. بنسبته إىل الفلسفة كما فعل ابن القدوةلبس بتشنيع مذهب املخالفأن هذا الشعار ي: ثانياً
أن مثل هذه املقاالت الشنيعة وقُودها العوام الذين ال حيسنون االستنباط ويفتقـرون إىل  : ثالثاً

الفهم الدقيق، ورمبا فنت ذه املقالة بعض ضعاف الطلبة الذين يتململون من إعمـال الفكـر   
الزهد وأطـال يف النسـك وأثـر يف الـوعظ،     فيقتنعون يف اعتقادهم بتقليد من أظهر خمايل

ويستدلون مبا يظهر من التدين على ما بطن من الدين، فها هو ابن كرام على شناعة مقالتـه  
.ينخدع بزهده ووعظه اآلالف

كما -أن هؤالء العوام يستغلون يف محاية صاحب هذه املقالة من بطش أهل احلق تارة : رابعاً
وتارة يستظهر م يف إيذاء املخـالفني  -ام واكتفى بنفيههاب صاحب سجستان قتل ابن كر

. وإثارة الفنت كما فعل ابن القدوة
أن املقالة اليت بان فسادها لن تعدم من حياول ترميمها واستئصال ما انكشـف مـن   : خامساً

عوارها فيتربأ املرمم مما الميكن إصالحه أو يتالعب بألفاظها وحيملها على معان أخرى غـري  
.عاين اليت بان فسادهاامل

أن أكثر الناس تصرحياً بالعقائد الباطلة يف هذا الباب يتمسكون بنفي التشبيه وإثبات : سادساً
. ما أثبتوه على الوجه الالئق، فهذا هشام بن احلكم يزعم أنه إمنا أثبت جسماً ال كاألجسـام 

:ويف هذه املقالة يقول ابن السبكي
اهللا جسم ليس كاجلسمانكذب ابن فاعلة يقول جلهله    
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)1(لو كان جسما كان كاألجسام يا       جمنون فاصغ وعد عن تان

ومن ذلك أيضا أن مقاتل بن سليمان بعد أن جترأ على اهللا عز وجل بإثبات اجلسم والصـورة  
.واألعضاء واجلوارح زعم أنه مع ذلك ال يشبهه شيء وال يشبه غريه

ر من العصور عن فكر اخلائضني يف وصـف اهللا عـز وجـل    وهذه النقاط ال تغيب يف عص
.واملتبعني ملا تشابه من كتابه وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

.3/379طبقات الشافعية الكربى )  1(
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التجسيم يف فكر احملدثني: املبحث الثالث
. يف الفقه وال يف االعتقـاد من املعروف أن أهل احلديث ليس هلم مذهب مستقل ال

اة ومصنفات احملدثني تشهد بأن يف رواة احلديث من احلنابلـة  وكتب الرجال وبيان حال الرو
والشافعية وسائر املذاهب الفقهية، وفيهم من احلشوية والرافضة واخلـوارج وغريهـا مـن    
املذاهب الفكرية من مل خيرجهم مذهبهم الفكري من دائرة احملدثني، وإن حكم عليهم بالبدعة 

لسنة فيهم من اختار مذهب االشاعرة أو املاتريدية، و وحىت احملدثون من أهل ا. وخمالفة السنة
فيهم أيضا من اختار املذهب الذي حيكيه الشيخ ابن تيمية وغريه عن أهل احلديث على أنـه  

والدافع إىل هذا االنتساب إىل احلديث والسـلف هـو مـا يف    . مذهب السلف وأهل السنة
فكلهم يدعي وصـالً  . د أهل السنةاحلديث النبوي والسلف الصاحل من القدسية واملكانة عن
.باحلديث والسلف ويطعن يف فهم خمالفه حلقيقة مذهبهم

وقد يستغل بعض من أخطأ يف فهم مذهبهم مكانةَ احلديث والسلف للتشنيع علـى خمالفـه   
وهذا يوجب أن حنرر مذهب أهـل  . وتقبيح مذهبه والتنفري عنه برميه بالتنكب عن منهجهم

صة ونضبط من يشمله عموم هذا االنتساب ومن هواحلقيق بشـرف  احلديث يف مسألتنا خا
.إقرار احلديث الشريف له مبا ادعاه من الوصال

فكل من صنف يف متـون احلـديث   , فأهل احلديث هم املشتغلون برواية احلديث ودرايته
النبوي وكل من اندرج يف أسانيده وكل من غلب عليه االشتغال بعلم مصطلحه اسـتحق أن  

وميكن إمجال . ويف هذه الدائرة يتفاوت هؤالء يف مواقفهم من التجسيم. من أهل احلديثيعد 
تفاوم يف موقفني 

. موقف من جياهر بتنزيه اهللا عز وجل باختيار مذهب التفويض أو التأويل يف املتشـابه :األول
ن ينهى عن الذي كا. وعلى رأس هؤالء من احملدثني إمام دار اهلجرة مالك بن أنس رمحه اهللا
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مثل احلديث الذي جاء يف صورة )  1(التحديث باألحاديث اليت توهم التشبيه وتشكل يف املعىن
) 2(آدم وكان ينكر ذلك إنكاراً شديدا كما يف سري أعالم النبالء للذهيب

وكان جمرد السؤال عن املتشابه موجباً لغضبه على السائل وطرده من الس كما هو مشهور 
نكار على جمرد التحديث وجمرد السؤال عن التحديث خبلق آدم علـى صـورة   عنه، فأين اإل

وجهه و إثبات االستواء مع األطيط وحنو ذلك مما يعدونه مذهباً ألهل احلديث؟
ومن أصحاب هذا املوقف اإلمام أمحد بن حنبل الذي ثبت عنه التأويل وتفويض املعـىن  

هذا املوقف من حكينا عنهم اختيار التفـويض  ومن أصحاب . كما سبق. ومل يثبت عنه غريه
.الذي يعده ابن تيمية من شر أقوال أهل البدع كما سبق

ومنهم أيضا من نص على اختيار وجه من وجوه التأويل يف أحد األحاديث كما سبق فلـوال  
وهؤالء الـذين .أنه رأى ما يقتضيه احلمل على الظاهر من خمالفة أدلة التنزيه ما اختار التأويل

. ساروا على ج اإلمام مالك وأمحد بن حنبل هم اجلديرون باإلنتساب إىل احلديث الشريف
. موقف من يثبت بعض األخبار الواهية املنكرة اليت ال تكاد حتتمل التأويل: املوقف الثاين

. ومن هذا الفريق من ألف ومجع من هذه األحاديث واألخبار اليت يسموا أخبار الصـفات 
وال بد من اإلشارة إىل بعـض  . بعقيدة السلفاليوم هؤالء العمدة يف تقرير ما يسمونه وعلى 

هذه املصنفات مع املرور على بعض ما فيها لندرك البون الشاسع بني أصحاب املوقف األول 
.وأصحاب هذا املوقف

كتاب الرد على اجلهمية وكتاب نقض عثمان بن سعيد على املريسي العنيد:أوالً
) 3()هـ280(بن سعيد الدارميلعثمان 

أما كتاب اجلهمية فقد احتج فيه بكثري من األسانيد الواهية واملتون املنكرة اليت ختالف التنزيه 
وأثبت فيه أن العرش يئط من ثقل اجلبار فوقه، وأنه ينزل يف الليل إىل جنة عدن وهي مسكنه 

542/ 2انظر الشفا للقاضي عياض ) 1(
)2 (5/449
13/319سري أعالم النبالء انظر ترمجته يف ) 3(
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ن عرشه إىل كرسيه مث يرتفع عن يسكن معه فيها النبيون والصديقون والشهداء، وأنه يهبط م
كرسيه إىل عرشه، وعقد فيه باباً يف تكفري اجلهمية، وباباً يف قتلهم واستتابتهم من الكفر، وال 
خيفى أن اجلهمية مصطلح تشنيع ال يراد به فرقة انتسبت إىل اجلهم بن صـفوان ألن اجلهـم   

مية من خالفهم يف صفات اهللا ه يعنون باجلهتابعمات وماتت معه أفكاره إال أن الدارمي ومن 
. عز وجل فيدخل يف هذا الوصف املعتزلة وأهل السنة من األشاعرة واملاتريدية

أما كتابه اآلخر فهو مثل سابقه، وزاد فيه إثبات احلركة هللا عز وجل، وفيه إثبات احلد، وأنه 
صابع، وأنه قـادر  مس آدم مسيساً بيده، وأنه يقعد على العرش فما يفضل منه إال قدر أربعة أ

على االستقرار على ظهر بعوضة، وأنه إذا غضب ثقل على محلة العـرش، وأن رأس املنـارة   
.أقرب إليه من أسفلها، وغري ذلك مما هو مبسوط يف موضعه

وهذان الكتابان هلما منزلة عظيمة عند ابن تيمية رمحه اهللا وتلميذه ابن القيم وقد أكثرا النقل 
وكتاباه من أجل الكتب املصنفة : (قول ابن القيم بعد الثناء على الدارميعن هذين الكتابني وي

يف السنة وأنفعها، وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على مـا كـان عليـه الصـحابة     
وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحـه اهللا يوصـي ـذين    . والتابعون واألئمة أن يقرأ كتابيه

وفيهما من تقرير التوحيد واألمساء والصفات بالعقـل  . اًالكتابني أشد الوصية ويعظمهما جد
) 1()والنقل ما ليس يف غريمها

ويف : (ومع أن احلافظ الذهيب ينقل عن الدارمي ويثين عليه إال أنه نبه إىل غلو الدارمي فقـال 
كتابه حبوث عجيبة مع املريسي يبالغ فيها يف اإلثبات والسكوت عنها أشبه مبنهج السلف يف 

) 2()ميالقد

ويالحـظ  . أن نعلم إىل أي مدى وصل الدارمي يف اإلثباتحنتاجا نال يكفي ألنالتنبيه وهذا 
تردد احلافظ الذهيب يف احلكم على ما أثبته الدارمي فهو يكتفي بأن ينبه إىل أن السكوت عنه 

143اجتماع اجليوش ) 1(
195/ 1العلو للعلي الغفار) 2(
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فهل يشتبه منهج السلف بإثبات الثقل واحلركة واحلد والقرب احلسـي  . أشبه مبنهج السلف
وغري ذلك من لوازم اجلسم اليت أثبتها الدارمي حبيث يعد السكوت عن إثباا أشبه مبنهجهم؟ 

كتاب السنة البن أيب عاصم:ثانياً
هذا الكتاب ملؤلفه أيب بكر بن أيب عاصم أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباين مـن  

كتابه من األخبار املنكرة وأثبت يف . )1(وكان مذهبه القول بالظاهر)هـ287(أهل البصرة 
ما هو مذكور يف موضعه، ومنها أن اهللا خلق آدم على صورة وجهه، وعلى صورة الـرمحن،  
وأنه جتلى للجبل منه مثل اخلنصر، وأن العرش يئط به من ثقله، وأنه يقعد حممـداً صـلى اهللا   

. ذلكعليه وسلم معه على العرش، وأن املؤمنني جيالسون اهللا عز وجل يف اجلنة وغري
)هـ 290(كتاب السنة املنسوب إىل عبد اهللا بن اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا :ثالثاً

وأخذ هذا الكتاب من نسبته إىل ابن اإلمام أمحد مكانة كبرية عند املنتسبني إىل السلف خاصة 
ة وقد قطع حمققه بنسب. وسوف نشري إىل مكانته عند املعاصرين يف موضعه. يف العصر احلديث

الكتاب إىل مؤلفه وبذل وسعه يف الرد على من نزه اإلمام أمحد عن أن خيوض ولـده الـذي   
ومل يأت احملقق بشيء علمي بل اجتهد يف كـالم  . ترىب يف كنفه يف كل ما خاض فيه املؤلف

خطايب ال يدفع ما ذكره هو نفسه من االعتراف بوجود جمهولني يف طبقتني من طبقات إسناد 
والذي يبدو يل أن هذا الكتاب من مؤلفات من يسمونه شيخ اإلسالم . مؤلفههذا الكتاب إىل

وهذا اهلـروي  . أبا إمساعيل اهلروي صاحب املؤلفات املعروفة يف ما يسمونه العقيدة السلفية
شديد التعصب رمبا ركب له إسناداً فرواه عن أيب يعقوب إسحاق بـن إبـراهيم القـراب    

وأبو إمساعيل اهلروي ال يستبعد منـه  . جمهول عن املؤلفعن شيخ جمهول عن شيخ) 2(اهلروي
أمـا ابـن   . كما سوف يتبني يف احلديث على مؤلفاته السلفية. صدور ما يف هذا الكتاب منه

13/430انظر ترمجته يف سري أعالم النبالء ) 1(
حمدث هراة رمبا زاد عدد . إسحاق بن إبراهيم بن حممد أبو يعقوب القراب السرخسي مث اهلرويهو  ) 2(

انظر ترمجته . تويف سنة تسع وعشرين وأربعمائة. شيوخه على ألف ومائيت نفس وكان زاهدا مقال من الدنيا
4/264وطبقات الشافعية الكربى 17/570يف سري أعالم النبالء 
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اإلمام أمحد فال نظن به أن يتعدى على اهللا وعلى رسوله وعلى اإلمام أمحد واإلمام أيب حنيقة 
اب وصحة نسبته إىل املؤلف نقلَ احلنابلة عنه وأخذَهم وقد ذكر احملقق يف توثيق الكت. النعمان

وكل من ذكر نقلَهم عنه من بعد عصر اهلروي املذكور، فال تدفع هذه النقـول هـذا   . منه
.الشك يف نسبة الكتاب إليه وال الشك يف صحة نسبة صحته إىل املؤلف

ام أيب حنيفـة، بـل يف   واشتمل هذا الكتاب على أكثر من مئة ومثانني نصاً يف الطعن يف اإلم
بعضها تكفريه، وأنه أُخذ من حليته كأنه تيس يدار به على احللق يستتاب من الكفر أكثر من 

كـاد  : مرة، وأنه أفىت بأكل حلم اخلنزير، وفيه نقلٌ عن اإلمام مالك أنه ذكره بسوء، وقـال 
وغري ذلك مـن  )1(الدين ومن كاد الدين فليس من الدين ووثق احملقق رجال سند هذه الرواية

وختريج هذه . ققها وناشرهاغفر حملعامل اهللا بعدله واضعها و. املثالب اليت تقشعر منها األبدان
الرواية يف كتاب صنف جلمع السنة والعقيدة املتوارثة خري مثال علـى أن الطعـن بأكـابر    

ـ  بيل إال املسلمني وعلمائهم ركن من أركان هذه العقيدة اليت تصدى هلا العلماء، فما من س
الطعن م ورميهم بالتجهم والتنكب عن منهج السلف وحنو ذلك مما تركوا بـه اجلـواب   
العلمي واستبدلوا به هذا األسلوب الناجح يف فتنة العوام املأخوذين مبا يظهره هـؤالء مـن   

. التزهد اهلروي الكرامي، املخدوعني بالفتات الدعوة إىل الكتاب والسنة واتباع السلف
اشتمل عليه هذا الكتاب من اجلرأة على اهللا عز وجل وصفُه باجللوس على العـرش،  ومما

وإثبات صدر له وذراعني، وإثبات الثقل والصورة اليت صور عليها آدم، وأنه على كرسي من 
ذهب حتمله أربعة من املالئكة، وأنه واضع رجليه على الكرسي، وأن الكرس قد عاد كالنعل 

راد أن خيوف أحداً من عباده أبدى عن بعضه، وأنه قـرب داود عليـه   يف قدميه، وأنه إذا أ
.السالم حىت مس بعضه وأخذ بقدمه وغري ذلك مما سيكشف عنه البحث

ومما اشتمل عليه يف حق اإلمام أمحد أنه نقل عنه تصحيح األخبار اليت تثبت جلوسه عـز  
اضع رجليه على الكرسـي وأن  وجل على العرش وحصولَ األطيط من هذا اجللوس، وأنه و

1/199انظر السنة ) 1(



113

وغري ذلك . الكرسي  موضع قدميه، وأنه يقعد على العرش فما يفضل منه إال قيد أربعة أصابع
مما مل يغب نكارته وال ضعف سنده على بعضهم، وسكتوا عن نسبة تصحيحه إىل إمـامهم  

ها ومـا  فحاشا هللا أن يصحح اإلمام أمحد هذه األخبار فيخفى عليه ضعف سند. وابن إمامهم
يف متنها من النكارة وخمالفة عقيدة السلف مث يأيت احملقق ليكشف عن ذلك؟

كتاب السنة للخالل: رابعاً
)هـ311(وهو أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد البغدادي اخلالل 

ورحل إىل فارس وإىل الشام ..أخذ الفقه عن خلق كثري من أصحاب اإلمام أمحد: (قال الذهيب
رة يتطلب فقه اإلمام أمحد وفتاويه وأجوبته وكتب عن الكبار والصغار حىت كتب عن واجلزي

ومل يكن قبله لإلمام مذهب مستقل حىت تتبع هو نصـوص أمحـد   ...تالمذته ومجع فأوعى
. ودوا وبرهنها بعد الثالث مئة فرمحه اهللا تعاىل

جلها وكتبها وصنفها كتباً مل قال اخلطيب يف تارخيه مجع اخلالل علوم أمحد وتطلبها وسافر أل
) 1()يكن فيمن ينتحل مذهب أمحد أحد أمجع لذلك منه

ويف كتاب السنة أطال اخلالل يف تقرير قعود النيب صلى اهللا عليه وسلم مع الباري سـبحانه  
وحشر مع ذلك نقوالً عن بعض احملدثني يف تكفري منكره . على الفضلة اليت تفضل من العرش

والتجهم وغري ذلك مما لو قرأه رجل مل يسمع عن اإلسالم شيئاً لظن أن هـذا  ورميه بالبدعة 
وفيه أيضاً الكذب على اإلمام أمحد وأنه تلهف لسماع هـذا  . اخلرب ركن من أركان اإلسالم

)2(.اخلرب إذ مل حتصل روايته له من علو

كـن  : عضه ويقـول يا داود اُدن مين فال يزال يدنيه حىت ميس ب: وفيه أن اهللا عز وجل ينادي
. أمامي فيقول رب ذنيب ذنيب، فيقول اهللا له كن خلفي خذ بقدمي

1وشذرات الذهب البن العماد 5/112وانظر تاريخ بغداد للخطيب 14/297سري أعالم النبالء ) 1(
/261
. 255-244انظر السنة للخالل ) 2(
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وبعد هذا أسعدكم اهللا فلو ذهبنا نكتب حكايات الشـيوخ  : (مث يقول اخلالل يف آخر كتابه
واألسانيد والروايات لطال الكتاب غري أنا نؤمل من اهللا عز وجل أن يكون يف بعض ما كتبنا 

به فثقوا باهللا وبالنصر من عنده على خمالفيكم فإنكم بعني اهللا بقربه وحتـت  بلغةٌ ملن أراد اهللا
) 1()كنفه

كتاب التوحيد ال بن خزمية: خامساً
صاحب الصحيح املشهود )  هـ311(وهو أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية النيسابورى

ه تأثر برأس الكراميـة  ولعل. ولكن العلماء أخذوا عليه خوضه يف الكالم) 2(له بالفقه والرواية 
وقد أثـىن عليـه   :(..فقد نقل ابن السبكي عن احلاكم أنه ذكر يف تارخيه حممد بن كرام فقال

) 3()فيما بلغىن ابن خزمية واجتمع به غري مرة

فمن ذلك ما أخرجه البيهقي بسنده عن . وقد المه بعض احملدثني على اخلوض يف ما ال حيسنه
ما أليب بكر والكالم ؟ إمنا األوىل بنا وبه أال نتكلم : (زي أنه قالعبد الرمحن بن أيب حامت الرا

والقصة فيه طويلة وقد رجع حممد بن إسـحاق إىل طريقـة   -قال البيهقي -..فيما مل نتعلمه
) 4()السلف وتلهف على ما قال واهللا أعلم

ما تنكرون : (واعترف ابن خزمية على نفسه بأنه الحيسن الكالم فقد نقل البيهقي عنه أنه قال
) 5()على فقيه راوي حديث ال حيسن الكالم

وكتاب التوحيد هو جزء من صحيحه على التحقيق ألنه حييل يف أكثر من موضع على أبواب 
وفيه باب بعنوان إثبات األصابع هللا عز وجل، وبـاب يف  . الصالة وغريها من أبواب الصحيح

ما يذكره إال أنه مل يلتزم بذلك فـأخرج  ومع أنه اشترط الصحة يف. إثبات القدم، وحنو ذلك
فيه متوناً منكرة وأسانيد واهيةً، منها ما جاء يف أن الكرسي موضع قدميه، وأن العرش يـئط  

1/265السنة ) 1(
14/365انظر ترمجته يف سري أعالم النبالء للذهيب ) 2(
304/ 3طبقات الشافعية الكربى ) 3(
342األمساء والصفات ) 4(
340صدر السابق امل) 5(
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به، وأنه جتلى منه مثل طرف اخلنصر، وأنه يهبط مث يرتفع، وأنه ينزل إىل مساء الدنيا بروحـه  
جنة عدن مسكنه، وأن حممداً صـلى اهللا  ومالئكته فينتفض تعاىل عن ذلك علواً كبرياً، وأن 

عليه وسلم رآه يف روضة خضراء دونه فراش من ذهب حيمله أربعة من املالئكة، وغري ذلـك  
. مما هو مبسوط يف موضعه

كتاب الصفات للدارقطين: سادساً
وهو احلافظ أبو احلسن علي بن عمر الذي انتهى إليه علم األثر واملعرفة بالعلل وأمساء الرجال

وهذا الكتاب تشهد حاله احلديثية على بـراءة الـدارقطين   ) 1(.مع الصدق وصحة االعتقاد
فـال تصـح   . وإمنا يصلح أن يكون من صنيع من رواه عنه. البصري بعلل احلديث ورجاله منه

أبا العز بن كادش أمحد بـن  ألن يف سنده إليه )2(نسبته إىل الدارقطين كما نبه عليه الكوثري
) 3()أقر بوضع حديث وتاب وأناب: (قال الذهيب يف ترمجته) هـ526(عبيد اهللا 

وال خيفى أن هذه التوبة التعين قبول روايته ألمرين األول أن من قواعد احملدثني أن التائب من 
الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تقبل روايته أبداً وإن حسنت طريقته، حكاه 

) 4(.حنبل وغريه من احملدثنيالسيوطي عن اإلمام أمحد بن

أنه حىت على مذهب من يقبل توبته ال يلزم قبولُ روايته ألنه ضـعيف الروايـة قبـل    : الثاين
) 5(نقل ابن حجر يف ترمجته أنه كان كذاباً ال حيتج مبثله ولألئمة فيه مقال. الكذب وبعده

شـيخ  : (ترمجتـه ويرويه ابن كادش عن حممد بن علي أيب طالب العشاري قال الـذهيب يف 
صدوق معروف لكن أدخلوا عليه أشياء فحدث ا بسالمة باطن منها حديث موضـوع يف  

3/30انظر ترمجته يف  العرب يف خرب من غرب للذهيب ) 1(
206انظر تبديد الظالم املخيم ) 2(
1/259ميزان اإلعتدال ) 3(
67وانظراملنهل الروي لبدر الدين بن مجاعة  1/329تدريب الراوي) 4(
47وانظر ترمجته يف املغين يف الضعفاء للذهيب1/218لسان امليزان ) 5(
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فقبح اهللا مـن  -وذكر بعض األباطيل عنه مث قال -فضل ليلة عاشوراء ومنها عقيدة للشافعي 
) 1()وضعه والعتب إمنا هو على حمدثي بغداد كيف تركوا العشاري يروي هذه األباطيل

لكتاب باب يف إثبات القدمني، وفيه أن الكرسي موضع القدمني، وفيـه األطـيط   ويف هذا ا
.وخلق آدم على صورة الرمحن وحنو ذلك

.كتاب التوحيد البن مندة:سابعاً
وله أيضا كتاب الرد علـى  ) 2() هـ395" (ابن مندة " وهو أبو عبد اهللا حممد بن إسحاق 

لـيس  مع أنه ،اقيه، وعزاه إىل البخاري ومسلماجلهمية وفيه أن اهللا يكشف يوم القيامة عن س
وفيه أن اهللا خلق املالئكة من نور الصدر والذراعني، وأن الكرسي موضع قدمه، )3(يف أحدمها

.وحنو ذلك من األخبار
كتاب العرش وماروي فيه: ثامنا

وحال الكتاب من حال مؤلفه الذي نقل الـذهيب  )  هـ297(حملمد بن عثمان بن أيب شيبة 
) 4(وعن غريه االام بالوضع.ضعيفه عن اجلمهور وتكذيبه عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبلت

ويف هذا الكتاب أن أقرب اخللق إىل اهللا جربيل وميكائيل وإسرافيل، بينهم وبني رم مسـرية  
مخسمائة عام، وأن السماء منفطرة من ثقل اهللا، وأن حممداً صلى اهللا عليه وسلم رأى ربـه يف  

.خضراء وحنو ذلك مما هو مبسوط يف موضعهروضة
.كتاب األربعني يف دالئل التوحيد أليب إمساعيل عبد اهللا بن حممد اهلروي: تاسعا

واهلروي هو الذي كان اسمة راة يلقبونه شيخ اإلسالم نكاية مبن مسى به احلافظ أبا عثمان 
لما ثارت نفوسهم من هـذا اللقـب   وأما اسمة مبدينة هراة ف: (الصابوين، قال ابن السبكي

. عمدوا إىل أيب إمساعيل عبد اهللا األنصاري صاحب كتاب ذم الكالم فلقبوه بشيخ اإلسـالم 

5/302وانظر ترمجته يف لسان امليزان 267/ 6ميزان اإلعتدال) 1(
17/38انظر ترمجته يف سري أعالم النبالء ) 2(
1/16الرد على اجلهمية ) 3(
وشذرات الذهب البـن العمـاد   14/21و سري أعالم النبالء 114/ 2انظر العرب يف خرب من غرب ) 4(
1/226
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وكان األنصاري املشار إليه رجالً كثري العبادة حمدثاً إال أنه يتظاهر بالتجسيم والتشبيه وينـال  
وكان أهل ..ئح األشعرية ال حتلمن أهل السنة وقد بالغ يف كتابه ذم الكالم حىت ذكر أن ذبا

هراة يف عصره فئتني فئة تعتقده وتبالغ فيه ملا عنده من التقشف والتعبد وفئة تكفره ملا يظهره 
.من التشبيه

ومن مصنفاته اليت فوقت حنوه سهام أهل اإلسالم كتاب ذم الكالم وكتـاب الفـاروق يف   
وكان ..  ها عن اعتقاد التشبيه وأفصحالصفات وكتاب األربعني، وهذه الكتب الثالثة أبان في

شديد التعصب للفرق احلنبلية حبيث كان ينشد على املنرب على ما حكى عنه تلميذه حممد بن 
طاهر  

أنا حنبلي ما حييت وإن أمت      فوصييت للناس أن يتحنبلوا
رأنـا  وترك الرواية عن شيخه القاضي أيب بكر احلريي لكونه أشعرياً وكل هذا تعصب زائد ب

) 1()اهللا من األهواء

ويف كتاب األربعني أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم رأى ربه يف صورة شاب أمرد يف قدميه 
وفيه باب بعنوان وضع اهللا عز وجل قدمه على الكرسي، وباب يف إثبات اجلهات هللا . خضرة

رة، وبـاب يف  عز وجل، وباب يف إثبات احلد، وباب يف إثبات اخلط، وباب يف إثبات الصو
إثبات العينني، وباب يف إثبات اهلرولة، ومن عناوينها يتبني ما حتتها من األخبار اليت سيكشف 

.عنها البحث
ومن كتابه ذم الكالم ينقل ابن تيمية تعثر اهلروي يف الوقيعة باإلمام األشعري فيقول ابن 

ألنصاري يف كتاب ذم الكـالم يف  وقال شيخ االسالم أبو إمساعيل عبد اهللا بن حممد ا: (تيمية
آخره ملا عقد باباً يف ذكر هؤالء األشعرية املتأخرين فقال باب يف ذكر كالم األشعري، وملـا  
نظر املربزون من علماء األمة وأهل الفهم من أهل السنة طوايا كالم اجلهمية وما أودعته مـن  

مذهبهم ومنتهى عقيدم ما رموز الفالسفة ومل يقع منهم إال على التعطيل البحت وأن قطب

273-272/ 4طبقات الشافعية الكربى ) 1(
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.. وأن قوهلم مسيع بال مسـع ..صرحت به رؤوس الزنادقة قبلهم أن الفلك دوار والسماء خالية
فقد شحنت كتاب تكفري اجلهمية من مقـاالت علمـاء   ..بال نفس وال شخص وال صورة، 

م مـن  اإلسالم ورن اخللفاء فيهم ودق عامة أهل السنة عليهم وإمجاع املسلمني على إخراجه
يردون على اليهود قوهلم يد اهللا مغلولة فينكرون الغل وينكرون اليد فيكونوا أسوأ حاالً ..امللة

من اليهود ألن اهللا سبحانه أثبت الصفة ونفى العيب واليهود أثبتت الصفة وأثبتـت العيـب   
ميـة  وإمنا اعتقادهم أن القرآن غري موجود، لفظية اجله..وهؤالء نفوا الصفة كما نفوا العيب

.الذكور مبرة واجلهمية اإلناث بعشر مرات
قالوا وقد شاع يف املسلمني أن رأسهم علي بن إمساعيل األشعري كـان ال يسـتنجي وال   ..

) 1()يتوضأ وال يصلي

نقل ذلك ابن تيمية مستشهداً به على ذم من مساهم املتأخرين من أصحاب األشعري مع أن 
داً بل حكى اإلمجاع على تكفريهم وشحن كتبـه يف  من مساه شيخ اإلسالم مل يوفر منهم أح

ذلك وسعى بني السالطني يف فتنتهم، ونضح مبا فيه من وصفهم ذلك الوصف الذي خرج به 
عن حدود األدب وصار من بعده سنة سيئة عليه وزرها مث على ابن تيمية مثل ذلك الـوزر  

لقيم ومن افـتنت ـم مـن    ألنه عمل ذه السنة يف أكثر من موضع حىت تابعه عليها ابن ا
.املعاصرين

ومبا سبق يتبني شيء من حال هذه املصنفات وسوف يكشف يف ثنايا البحـث عـن   
.على سبيل اإلمجال أيضاًغلط هؤالء املصنفنيال بد أن نبني هنالكن و. تفصيل هذا اإلمجال

:ط هؤالء املصنفني على وجه اإلمجالغل
اً متفرقة فأحدث هذا اجلمع يف داللتها تقوية لظاهرها املوهم كما أم مجعوا فيها أخبار: أوالً

. سبق يف الكالم على التفويض

.478/ 16وانظر هذه احلكاية يف سري أعالم النبالء 404-2/400بيان تلبيس اجلهمية ) 1(
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: أم مل يفرقوا فيها بني النصوص اليت تتفاوت داللة وثبوتاً فمثالً جعلوا قولـه تعـاىل  : ثانياً
ـ  ) 1()الرمحن على العرش استوى( رش مع األخبار املنكرة اليت تتحدث عن القعود علـى الع

. وأطيط العرش من ثقل اجلبار فوقه، وجعلوا هذين املتفاوتني من أدلة االستواء على العـرش 
.وبقية األمثلة مبسوطة يف الشبه السمعية

أم مل يفرقوا بني حديث مرفوع وبني حديث موقوف على صحايب أو تابعي، فـأثبتوا  : ثالثاً
ن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم    بل رمبا عارضوا ما هو مشهور ع. ذا ما أثبتوا ذا

بل مل يفرقوا . ومثال ذلك تفسري املقام احملمود باإلقعاد على العرش. مبرويات عن أحد التابعني
بني حديث نبوي وخرب إسرائيلي، فرمبا جعلوا ما لقول الرسول صلى اهللا عليه وسـلم مـن   

ه يف االستلقاء علـى العـرش   ومثال ذلك ما ذكرو. القدسية واملكانة ثابتاً لقول أهل الكتاب
.ووضع إحدى رجليه على األخرى وغري ذلك مما هو مبسوط يف الشبه السمعية

أم مل يفرقوا بني منقول بالتواتر من الكتاب والسنة وخرب مل يصح سنده فأثبتوا بالثاين : رابعاً
.لكوقد سبق بعض األمثلة لذلك وسيأيت يف الشبه السمعية بسط ذ. ما أثبتوه باألول

أمثلة تثبت وقوع االختالف والنزاع بني اهل احلديث بسبب االعتقاد
بعد أن ذكرنا عن أهل احلديث ما يستحيل معه حكاية اتفاقهم على مذهب واحد نؤكد 

فمن ذلك ما فعله حيىي بن عمار . اختالفهم ببعض ما حصل بني الفريقني من النزاع والتنازع
ي باحلافظ ابن حبان رمحه اهللا، كما ذكره الذهيب يف ترمجـة  السجزي شيخ أيب إمساعيل اهلرو

قال أبو إمساعيل األنصاري شيخ اإلسالم سألت حيىي بن عمار عن أيب حامت : (ابن حبان فقال
رأيته، وحنن أخرجناه  من سجستان كان له علم كثري ومل يكن له كبري دين : ابن حبان فقال

)2()فأنكر احلد هللا فأخرجناهقدم علينا 

من سورة طه) 5(اآلية ) 1(
ومن ظلم هؤالء احلنابلة وفتنهم ما ذكره املؤرخون يف منعهم من الدخول على .6/99ميزان اإلعتدال ) 2(

وطبقات الشافعية الكربى 272/ 14الم النبالء وسري أع7/9الكامل البن األثري ابن جرير الطربي، انظر 
125/ 3و4/34
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فانظر إىل هذا التباين بني الفريقني فمن جانب يعد إثبات احلد هللا عز وجل خمالفاً لتنزيـه اهللا  
عز وجل عنه ألنه من لوازم اجلسم، ومن جانب آخر يعد نفيه طعناً يف الدين وموجباً لطـرد  

وإن شئت فهناك موقف ثالث متذبذب كالذي ذكره احلافظ الذهيب تعليقاً علـى  . من ينفيه
إنكاره احلد وإثباتكم للحد نـوع مـن فضـول الكـالم،     : قلت: (ل حيىي بن عمار قالقو

والسكوت عن الطرفني أوىل إذ مل يأت نص بنفي ذلك وال إثباته واهللا تعاىل ليس كمثله شيء 
فمن أثبته قال له خصمه جعلت هللا حداً برأيك وال نص معك باحلد واحملدود خملوق تعاىل اهللا 

للنايف ساويت ربك بالشيء املعدوم إذ املعدوم ال حد له فمـن نـزه اهللا   وقال هو . عن ذلك
) 1()وسكت سلم وتابع السلف

وهذا املوقف الذي ال يرضى عن املوقفني السابقني موقف متهافت فقد حصل النزاع يف احلد 
لنـايف  نفياً وإثباتاً فإن كان احلد من لوازم اجلسم اليت جيب تنزيه اهللا عز وجل عنها فال يسع ا

وإن كان نفي احلد موجباً لعدم الباري فال يسـع املثبـت   . أن يسكت على إثبات التجسيم
أما ما ذكره من لزوم عدمه فهو شبهة من شبه التجسيم سيأيت اجلـواب  . السكوت على نفيه

.عنها
) 2(ليس هلم عقيدة جامعة فيكون عزو عقيدة إىل مجاعة احلديت متويهاًوذا يتبني أن احملدثني 

ولو اعتصـموا بالكتـاب   : (..ولُ ابن تيمية رمحه اهللا يف املتكلمنيال يصح قأنه يتنب أيضا و
والسنة التفقوا كما اتفق أهل السنة واحلديث فإن أئمة السنة واحلديث مل خيتلفوا يف شيء من 

) 3()أصول دينهم

6/99ميزان اإلعتدال )  1(
20انظر تبديد الظالم املخيم للكوثري ) 2(
306/ 10درء التعارض ) 3(
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التجسيم يف فكر احلنابلة: املبحث الرابع
يف عقد هذا املبحث هو الطعن مبذهب من مذاهب أهل السنة، نعوذ باهللا أن يكون غرضنا

إىل ختصيص البحث يف مسألة التجسيم يف فكر احلنابلـة  االذي دعبل األمر على عكسه ألن 
خاصة دون غريه من املذاهب الفقهية هو ميل بعض احلنابلة إىل الغلو يف اإلثبات ورغبة بعض 

واحلق أن علماء احلنابلة منزهون عـن  . لعامة احلنابلةخمالفيهم يف عد قول هؤالء الغالة قوالً
. هذا الغلو وقد هلجوا بالرباءة منه ومن تربئة إمامهم منه أيضاً

اعلم وفقـك اهللا  : (ويف ذلك يقول ابن اجلوزي رمحه اهللا كالماً ينبغي أن يكتب مباء الذهب
جال كبري القدر يف العلوم، قـد  تعاىل أين ملا تتبعت مذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل رأيته ر

بالغ رمحة اهللا عليه يف النظر يف علوم الفقه ومذاهب القدماء، حىت ال تأيت مسألة إال وله فيهـا  
، فرأيت مذهبه خاليـاً مـن   فلم يصنف إال املنقولنص أو تنبيه إال أنه على طريق السلف، 
كلم يف األصول مبا ال ورأيت من أصحابنا من ت…التصانيف اليت كثر جنسها عند اخلصوم 

وابـن الزاغـوين   ) 1(أبو عبد اهللا بن حامد وصاحبه القاضي: ، وانتدب للتصنيف ثالثةيصلح
فصنفوا كتباً شانوا ا املذهب ورأيتهم قد نزلوا إىل مرتبة العوام، فحملوا الصفات علـى  

اً زائداً فسمعوا أن اهللا تعاىل خلق آدم على صورته، فأثبتوا له صورة ووجه. مقتضى احلس
ويدين وأصابع وكفاً وخنصراً وإاماً وصـدراً  ..وعينني وفماً وهلوات وأضراساًعلى الذات،

جيوز أن يمس وميس، ويـدين  : وقالوا. ما مسعنا بذكر الرأس: وقالوا. وفخذاً وساقني ورجلني
مث …ال كمـا يعقـل  : مث يرضون العـوام بقـوهلم  . ويتنفس: وقال بعضهم. العبد من ذاته

حنن أهل السـنة، وكالمهـم   : تحرجون من التشبيه ويأنفون من إضافته إليهم ويقولوني
يـا  : فقد نصحت التابع واملتبوع فقلت هلـم . وقد تبعهم خلق من العوام. صريح يف التشبيه

ويف )   هـ458(وهذا الكتاب كثر الكالم فيه ويف مؤلفه القاضي أبو يعلى حممد بن احلسني الفراء ) 1(
أشار الذهيب إىل ما يقتضي رجوع أيب يعلى عنه بعد ما قام عليه العلماء لتأليفه 90/ 18سري أعالم النبالء

القرآن كالم اهللا وأخبار : (هذا الكتاب ووصل األمر إىل اخلليفة القادر باهللا العباسي وقال أبو يعلى على املأل
).الصفات متر كما جاءت
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:" أصحابنا أنتم أصحاب نقل وإمامكم االكرب أمحد بن حنبل يقول وهو حتـت السـياط  
نقـرأ  : فلو أنكم قلتم... ن تبتدعوا يف مذهبه ما ليس منهفإياكم أ". كيف أقول ما مل يقل

فال تدخلوا يف األحاديث ونسكت ما أنكر عليكم أحد، إمنا محلكم إياها على الظاهر قبيح، 
ولقد كسيتم هذا املذهب شيناً قبيحاً حىت . مذهب هذا الرجل الصاحل السلفي ما ليس منه

) 1(..)صار ال يقال حنبلي إال جمسم

ج شيوخ احلنابلة من قبل ابن اجلوزي يف اإلنكار الشديد على أيب يعلى حىت قالوا فيـه  وهل
شـيخ  ال نقصد بنقلها إال بيان غرية أكابر هذا املذهب على مذهبهم، كما فعل كلمة فظيعة 

لقـد  : (يف حق القاضي أيب يعلى وكتابه إبطال التأويالتفقال ) 2(احلنابلة رزق اهللا التميمي
) 3()لى الفراء على احلنابلة خرية ال يغسلها املاءخري أبو يع

وأنت إذا تأملت منزلة هذا القائل املشهود له بالرئاسة والتقدم يف الفقه واألصول والتفسـري  
والعربية واحلشمة واهليبة وعلو الكعب يف الوعظ احتجت مع ذلك إىل اإلطالع على كتـاب  

ال لغريته الشديدة على مذهب احلنابلة من أمر أيب يعلى لتعرف أن هذه الكلمة مل تصدر منه إ
فإذا وقفت على ما يف إبطال التـأويالت مـن إثبـات    . فظيع نسب إليهم بسبب أيب يعلى

األضراس واللهوات والفخذ والساعد والساق واألبعاض ورؤيته على صورة شاب أمرد وحنو 
وقـاره إال ألمـر لـو    ذلك مما هو مبسوط يف موضعه علمت أن التميمي رمحه اهللا مل يغادر

وكان الغرض من هـذه اللفظـة لفـت    . سكت عنه ملا بقي معه شيء من وقار وال حشمة
. األنظار إىل براءة املذهب مما نسب إليه بسبب الغالني فيه

33-30دفع شبه التشبيه البن اجلوزي ) 1(
وانظـر شـذرات   ) هـ488(زق اهللا بن  عبد الوهاب بن عبد العزيز اإلمام أبو حممد التميمي هو ر) 2(

قال إبن عقيل كان سيد اجلماعة (9/89قال ابن اجلوزي يف املنتظم 2/384الذهب البن العماد احلنبلي 
أجراهم قلما من أصحاب أمحد  بيتا ورياسة وحشمة أبو حممد التميمي وكان أحلى الناس عبارة يف النظر و

الفقيه الواعظ شيخ احلنابلة قرأ (..322/ 3وقال الذهيب يف العرب يف خرب من غرب ) يف الفتيا وأحسنهم وعظا
وكان كـبري بغـداد   .. القرآن على أيب احلسن احلمامي وتقدم يف الفقه والتفسري واألصول والعربية واللغة

2/384لذهب البن العماد احلنبلي وانظر شذرات ا).وجليلها وكان يقول كل الطوائف تدعيين
148وتبديد الظالم املخيم للكوثري مع  السيف الصقيل للسبكي 8/378انظر الكامل البن األثري ) 3(
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مـن ذلـك أن   . ابر احلنابلة على مذهبـهم كخاف منه أما لكن بعض املعاصرين وقع يف و
تطاول يبل )  1(نكرة ينسبه إىل مذهب احلنابلة واسمةالسقاف إذا حكى قوالً من األقوال امل

وكل : (ل تعليقاً على قول وقف هو نفسه على عدم صحته إىل أيب ثوريقوعلى اإلمام أمحد ف
، على أنه بعد هذا الوالء ألمحد رجع أمحد هذه اخلرافات أتى ا أبو ثور من أمحد بن حنبل

التطاول على األشاعرة أيضاً إذا ذكـروا مـع   بل انساقت نفسه إىل. )2(..)فقال إنه جهمي
احلنابلة فيتحدث عن اإلمام الباقالين الذي لفت نظره يف ترمجته أنه كان موالفاً لكبار احلنابلة 

أمر شيخ احلنابلة أبو الفضل التميمي منادياً يقول بني يـدي  " ذكر الذهيب يف ترمجته : (فقال
مع ما عـرف  فهذا أمر عجب عجاب " عن الشريعة جنازته هذا ناصر السنة والدين والذاب 

، وقال الذهيب يف ترمجة شـيخ احلنابلـة   به احلنابلة من معادام لألشعرية وشدة بغضهم له
ويف كتاب تبني ". كان صديقاً للقاضي أيب بكر الباقالين ومواداً له " التميمي يف السري أيضا 

وذكر الباقالين يف غـري هـذا   ) 3()لصداقةكذب املفتري البن عساكر بيان أكثر من هذا عن ا
ومل يوفر حىت اإلمام األشعري فيقول تعليقاً على اخـتالف  ) 4(املوضع فرماه بالتجسيم صراحة

فلو كان األشعري حقاً وصدقاً كما يقولون له مذهب وأتباع معروفون : (ذكره يف سنة وفاته
أدري مل وقع كل هذا؟ وكل هذا لضبط يوم موته بالساعة فضالً عن اليوم والشهر والسنة فال

) 5()واهللا أعلم حبقيقة احلال. يضع عالمات استفهام على األشعري ومصنفاته وحقيقته

والذي دعانا إىل ذكر هذا الكالم هو بيان ما آل إليه الوهم يف خلـط مـذهب احلنابلـة    
حاب أمحد كلهم وال خيفى أن املتقدمني واملقدمني من أص. وإمامهم مبذهب بعض الغالة منهم

531انظر العلو للذهيب بتحقيق حسن السقاف ) 1(
468انظر تعليقه على العلو للذهيب ) 2(
539العلو بتحقيقه ) 3(
519انظر املصدر السابق ) 4(
وما ذكره السقاف من الغمز وما وضعه من االستفهام شيء طغت . 512–511انظراملصدر السابق) 5(

عن ابـن  يف االستخفاف به كقوله و،حجم اخلط عند اسم خمالفهذلك يف تصغري وأنت ترى أثر . به نفسه
غه غمزه اإلمام أمحد ولو أن احملدث الكوثري كان حياً فبل). الشيخ احلراين بتشديد الراء مع ترقيقها: (تيمية

.نابعيوبنا وإياه ونسأل اهللا عز وجل أن يبصرخذه به بن حنبل ورميه للباقالين بالتجسيم أل



124

يقول ابن اجلوزي يف الكتـاب  على مذهبه يف التنزيه ال خالف بينهم وبني احلنابلة يف ذلك، 
أمروا األحاديث كما جاءت، وعلى هـذا  : وكان اإلمام أمحد يقول: (الذي حيققه السقاف

كبار أصحابه كإبراهيم احلريب، ومن كبار أصحابنا أبو احلسن التميمي، وأبو حممـد رزق  
. مما ال ينكره أحد مـن أهـل التنزيـه   وهذا) 1()اهللا بن عبد الوهاب  وأبو الوفاء ابن عقيل

وأنكر على من يقول باجلسم : (وحكى أبو الفضل التميمي اعتقاد اإلمام أمحد بن حنبل فقال
وقال إن األمساء مأخوذة بالشريعة واللغة وأهل اللغة وضعوا هذا االسم علـى كـل ذي   

تركيب وصورة وتأليف واهللا تعاىل خارج عن ذلك كله فلم جيـز أن  وطول وعرض ومسك 
) 2()يسمى جسما خلروجه عن معىن اجلسمية ومل جيىء يف الشريعة ذلك فبطل

ومثل هذه النصوص كثرية مذكورة يف مواضعها فنربأ إىل اهللا عز وجل من نسبة التجسـيم  
ومجاعة ..فأما أمحد بن حنبل..: (اينإىل احلنابلة كما برأهم من ذلك األشعرية فقال الشهرست

من أئمة السلف فجروا علـى منـهاج السـلف املتقـدمني علـيهم مـن أصـحاب        
وسلكوا طريق السالمة فقالوا نؤمن مبا ورد به الكتاب والسنة والنتعرض للتأويـل  ..احلديث

وهم فإنه بعد أن نعلم قطعاً أن اهللا عز وجل اليشبه شيئاً من املخلوقات وأن كل ما متثل يف ال
خالقه ومقدره وكانوا حيترزون عن التشبيه إىل غاية أن قالوا من حرك يده عند قـراءة قولـه   

فهذا التوالف بني احلنابلة واألشعرية يـدل  ) 4()وجب قطع يده ) 3("ملا خلقت بيدي: " تعاىل
ضري على اتفاق املذهبني على تنزيه اهللا عز وجل فأي سبب يدعو إىل اخلالف والنزاع؟  وأي 

وإمنا حصل النزاع واالفتراق بني غـالة احلنابلـة   . من الوفاق بني أهل السنةالسقاف جده و
وإمنا عال زبد . واألشاعرة، وكان مع األشاعرة يف هذا النزاع املقدمون يف مذهب اإلمام أمحد

وام هؤالء الغالة يف فترة عصيبة مرت ا الدولة اإلسالمية فاستغلوا غفلة السلطان وخدعوا الع

111دفع شبه التشبيه ) 1(
295-294اعتقاد اإلمام املبجل ابن حنبل ) 2(
.من سورة ص) 75(اآلية ) 3(
104امللل والنحل ) 4(
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مبا هم عليه من التزهد ومبا رفعوه من شعار السنة ونبذ البدعة والتجهم، وهذا مما شـهد بـه   
واضطربت آخر الدولة العباسـية  : (املؤرخون، من ذلك قول ابن خلدون وهو يصف بغداد

بـني  ..وأعيا على احلكام أمرهم  ورمبا حدثت الفـنت .. بالفنت وكثر فيها املفسدون والدعار
لشافعية وغريهم من تصريح احلنابلة بالتشبية يف الذات والصفات ونسبتهم ذلك إىل احلنابلة وا

ومل حيصل مـن  ..اإلمام أمحد وحاشاه منه فيقع اجلدال والنكري مث يفضى إىل الفتنة بني العوام
) 1()ملوكهم اهتمام حلسم ذلك الشتغاهلم مبا هو أعظم منه يف الدولة والنواحى

تيار الغالة مذهب اإلمام أمحد بن حنبل؟فإن قيل ما السبب يف اخ
أن اإلمام أمحد اشتهر موقفه يف حمنة خلق القرآن وطال فيها صـربه  : األول: فاجلواب لسببني

وثباته حىت صار له من القبول ما دفع إىل ادعاء الغالة االنتسـاب إىل مذهبـه متظـاهرين    
اإلمام مل يتمسك باالسـرائيليات  وال خيفى أن. بالتمسك باألثر والسنة كما فعل اإلمام أمحد

واألخبار الضعيفة واملتون املنكرة كما فعل هؤالء، واستغلوا ما كتبه اهللا لإلمام من القبول عند 
.   العوام فزخرفوا مذهبهم باالنتساب إليه واستثاروهم بالغرية على مذهبه

إلمام ال يرى وضع الكتب وكان ا(.. أن اإلمام لورعه مل يصنف إال يف املنقول املأثور: الثاين
وهلذا طمع هؤالء يف نسبة بعض أفكارهم إليه فتجـد  )  2()وينهي عن كتابة كالمه ومسائله

االختالف يف الرواية عن اإلمام أمحد كثرياً، حىت أن القاضي أبا يعلى صنف يف االختالف عن 
املسائل املتعلقـة  وجعل آخره خاصاً يف " الروايتان والوجهان "اإلمام أمحد كتابا خاصا وهو 

فيهـا رواة  مع أن وجتد بعض الرسائل املنسوبة إىل اإلمام اعتمد عليها الكثريون ) 3(.بالعقيدة
بل جتد مصنفاً معتمـداً  )4(مثل رسالة مسدد بن مسرهد ورسالة االصطخري وغريهانيجمهول

7/114و 7/57نت هؤالء يف الكامل البن األثري وانظر بعض ف. 3/477تاريخ ابن خلدون ) 1(
11/327وسريأعالم النبالء 30انظر دفع شبه التشبيه ) 2(
حقق ما يتعلق منه مبسائل الفقه وبقي اجلزء املتعلق بالعقيدة خمطوطا يف قسم املخطزطـات باملكتبـة   ) 3(

ل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة للـدكتور  املركزية يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة، انظر املسائل والرسائ
48عبد اإلله األمحدي 

مجع هذه الرسائل عبد اإلله األمحدي ومل مينعه االعتراف بوجود جماهيل يف أسانيد أكثرها من نسبتها ) 4(
. إىل اإلمام
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فهـل  " ميـة  الرد على الزنادقة واجله"ويف سنده إليه رجل جمهول وهو ومنسوباً إىل اإلمام
وخنتم الكالم انقطعت الرواية عند أهل الرواية وعن إمام الرواية حىت مل يبق هلا إال ااهيل ؟ 
:يف هذه املسألة بأبيات صادقة ختم ا ابن اجلوزي دفعه عن مذهب احلنابلة فقال

وجاءك قوم يدعون متذهبا      مبذهبه ما كل زرع له أكل
وعندهم من فهم ما قاله شغلفال يف فروع يثبتون لنصرة   

إذا ناظروا قاموا مقام مقاتل      فواعجباً والقوم كلهم عزل
قياسهم طردا إذا ما تصدروا            وهم من علوم النقل أمجعها عطل

إذا مل يكن يف النقل صاحب فطنة        تشات احلياة وانقطع احلبل
ا نقلوه يف الصفات وهم غفلومالوا إىل التشبيه أخذاً بصورة       مل

وقالوا الذي قلناه مذهب أمحد        فمال إىل تصديقهم من به جهل
وصار األعادي قائلني لكلنا         مشبهة قد ضرنا الصحب واخلل

فقد فضحوا ذاك اإلمام جبهلهم        ومذهبه التنزيه لكن هم اختلوا
كتهم ما له عقللعمري لقد أدركت منهم مشاخياً    وأكثر من أدر

وما زلت أجلو عندهم كل خصلة      من االعتقاد الرذل كي جيمع الشمل
)1()تسموا بألقاب وال علم عندهم       موائدهم ال حرم فيها وال حل

78دفع شبه التشبيه البن اجلوزي خمتصرا من ) 1(
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التجسيم يف الفكر اإلسالمي احلديثاخلامساملبحث 
ل السـنة واجلماعـة   سبق أن قدمنا أن من املعاصرين من مأل الدنيا شغباًعلى مذهب أه

مل ومسلكيهم يف ما تشابه من الكتاب والسنة وأم على كثرة ما حققوه ودرسوه ونشـروه  
العـذر  ويف هذا املبحث يتبني . يقرورا شبهة ومل حيكموا اعتراضاً ومل يزيدوا إال وباالً وبلالً

عاصـرين ممـن   فنشري إىل صنيع امل. الذي سوغ إعادة الكتابة يف هذا املذهب املستشنع اهلالك
خاضوا يف املتشابه فحاموا حول محى التجسيم، وملا وقفوا على درء التفويض والتأويل عـن  
محى التشبيه بالغوا يف تشنيع هذين املسلكني وأسرفوا يف ذم مجهور أهل السنة وأكابرها مـن  

وصرح األشاعرة واحلنفية الذين اختاروا هذين املسلكني فرموهم بالتعطيل والتجهم واإلحلاد 
بعضهم باستباحة دمائهم وأعراضهم، وعكفوا على بعض مصنفات السابقني الذين سـبقوهم  

فـال بـد مـن    . يف ذلك فأشبعوها دراسة وخدمة وقدموها على أا مصادر العقيدة السلفية
والبـد  . إىل جهودهم يف خدمة املصنفات اليت خاض فيها املتقدمون يف ما تشابهأوالًاإلشارة 

ة إىل جهودهم يف التشنيع على من اختار هذين املسلكني إلبطال ما يدرأ التجسيممن اإلشار

جهود املعاصرين يف نشر املصنفات التالفة وحتقيقها ونشرها وتعظيمها: أوالً
اهتم املعاصرون مبا صنفه بعض املتقدمني من الكتب اليت جمعت فيها األخبار املتشاة 

رة يف ما يسمونه كتب التوحيد والسنةَ والرد على اجلهمية، وقد سبق الكالم على واملتونُ املنك
هذه املصنفات إال أنا نريد هنا أن نشري إىل منزلة هذه املصنفات يف فكر املعاصـرين الـذين   
بذلوا جهدا كبرياً يف حتقيقها ودراستها على طريقتهم يف الدراسة ونشرِها وتوزيعهـا علـى   

فمن أهم هذه الكتبِ على اإلطالق كتاب السنة املنسوب لعبد اهللا . اإلسالميمكتبات العامل 
بن أمحد وكنا قد أطلنا الكالم يف هذا الكتاب وكشفنا عن كثري من الطامات الـيت ضـمتها   

ومما يشري . واملقصود هنا أن نشري إىل منزلة هذا الكتاب يف فكر املعاصرين. صحفاته السوداء
ب حتقيقُه يف رسالة جامعية نال فيها احملقـق التقـديراملمتاز يف شـهادة    إىل أمهية هذا الكتا

وقد صرح الباحث مبا يشري إىل منزلة هذا الكتاب يف الفكـر  . الدكتوراه يف العقيدة اإلسالمية
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فإخراجـه  إن هذا الكتاب من أوائل املصادر اليت كتبت يف عقيدة السلف:(السلفي فقال
هذا الكتاب من أمهات مصـادر  :(ويقول أيضاً)  1()ية مبكانللناس يف هذا العصر من األمه

لذا فهو من املصادر األوىل إذ مل يتقدمـه إال بعـض الكتـب    …العقيدة يف كتب السلف
مكانة كبرية حيث اعتمدت عليه كثري من الكتب اليت )2(فهو من هذا اجلانب ذا..الصغرية

ته يف من نقل عنه وعزا إليـه  فهو حبق مصدر رائد برزت قيم…صنفت يف عقيدة السلف
فهذا الكتاب صنو هلذه املصنفات اليت هي اليوم حتتل مكان الصدارة بعد كتاب اهللا يف …

) 3()املكتبة اإلسالمية

وقد أجريت إحصائية ملا يف هذا الكتاب من األحاديث واآلثار فوجدت احملقق قد ضعف من 
كل مئة خرب، ويف ما وثَّق احملقـق رجـالَ   أحاديثه وآثاره ما يقارب مثانية ومخسني خرباً من

إسناده من أخبار هذا الكتاب ما يزيدك علماً بقيمة هذا الكتاب وتوثيق احملقق لرجاله، فمـن  
ذلك مثالً أنه وثق ما أخرجه املؤلف بسنده عن اإلمام مالك بن أنس أنه ذكر أبا حنيفة بكالم 

ومنه أيضاً عن أيب عوانـة أن أبـا   ).4(دينكاد الدين ومن كاد الدين فليس من ال: سوء وقال
ومنه أيضاً أن اهللا عز وجـل  ) 6(وأنه استتيب من الكفر مرتني) 5(حنيفة قال يف املسكر حالل

فأنت ترى أن القوم زهدوا يف إحياء علـوم  ) 7(يدين داود عليه السالم حىت يضع يده يف يده
الضعيفة، مع أن الغزايل مل يـورد هـذه   الدين للحجة الغزايل متذرعني مبا فيه من األحاديث

بل لو كان يشترط يف األخبار ! األحاديث يف كتاب موضوعه العقيدة يف اهللا عزوجل وصفاته
 ا يف العقائد مل ينج مؤلف حتجشترط يف األخبار اليت يا يف فضائل األعمال ما ي حتجاليت ي

واطع اليت دلت على تنزيه اهللا عز وجل، فقـد  كتابِ السنة مما جنا منه الغزايل وهو معارضة الق

1/15مقدمة كتاب السنة ) 1(
ألنه خرب) ذو مكانة(الصواب) 2(
66-1/65املصدر السابق) 3(
1/199املصدر السابق ) 4(
1/207املصدر السابق ) 5(
1/193املصدر السابق ) 6(
2/205املصدر السابق) 7(
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سبق أن احملقق نفسه اعترف على بعض أخبار الكتاب بأن فيه دخوالً يف تكييف صـفات اهللا  
عز وجل فيكون أسوأَ حاالً ممن احتج حبديث ضعيف يف فضائل األعمال الـيت اليعارضـها   

قد سبق نقد هذا الكتـاب ومـا   وباجلملة ف. الشرع بل ال بد أن يشهد هلا إمجاالً أو تفصيالً
تضمنه من املنكرات واإلسرائيليات اليت مل ختف حىت على احملقق فمن العجييـب أن يـزعم   

.احملقق أن هذا الكتاب صنو ملؤلفات حتتل مكان الصدارة بعد كتاب اهللا يف املكتبة اإلسالمية
ومن يتـابع السـلف   . ومن العجيب أن القوم تظاهروا على عده من مصادر عقيدم السلفية

على نبذ التعصب والتجرد لطلب احلق يعلم أن اإلسالم أغىن ما يكون عن هذا الكتاب، ألن 
ويعلم أن ما اختص بـه  . شيئاً من دين اهللا عز وجل مل يوكَل إثباته إىل كتاب جمهول السند

جللوس هذا الكتاب هو الطعن يف السلف وإثارة الفتنة بني املسلمني ووصف اهللا عز وجل بـا 
على العرش وحصول األطيط يف العرش من ثقل اجلبار فوقه وحنو ذلك من املنكرات منسـوباً  

ولست أرى مع طبع هذا الكتاب ونشره وحتقيقه وجهاً ملـن  . إىل اإلمام أمحد وابنه عبد اهللا
تثاقل يف الرد وتذرع بالورع عن اخلوض يف ما شجر بني املسلمني، فكيف يستقيم هذا الورع 

ان هذا الكتاب واحداً من مجلة كتب ورسائل وفتاوى تظـاهرت علـى اخلـوض يف    إذا ك
.    املتشابه والطعن يف علماء األمة

كتاب السنة البن أيب عاصم فلم يكتف القوم بتحقيق األلباين لـه فحققـه   ن هذه الكتبوم
بتحقيق حممد ومل يكتفوا .)1(الدكتور باسم بن فيصل اجلوابرة وشهد للكتاب وملؤلفه بالسلفية

خليل هراس لكتاب التوحيد البن خزمية حىت حققه الدكتور عبد العزيز إبـراهيم الشـهوان   
ومن العجيب أنه أخذ علـى  ) 2(ونال بتحقيقه الدكتوراه وشهد فيها للكتاب وملؤلفه بالسلفية

كاد أن يلتمس له سبعةً وسبعني عذراً يف روايته عن بعـض  مث املؤلف تأويل حديث الصورة، 
.)3(لضعفاء واهولنيا

1/20انظر كتاب السنة بتحقيقه ) 1(
1/38انظر مقدمة حتقيق الكتاب ) 2(
1/68املصدر السابق) 3(



130

وكان عثمان بن سعيد الدارمي جديراً بالعناية واالهتمام أكثر من غريه فلم يكتف القـوم  
بتحقيق الدكتور علي سامي النشار لكتابيه الرد على املريسي والرد علـى اجلهميـة ضـمن    

ي كتاب جمموعة عقائد السلف حىت حقق رئيس مجعية أنصار السنة احملمدية حممد حامد الفق
الرد على املريسي بعد إحلاح شديد من أفاضل علماء جند وطلبة احلرمني كما زعم وقـال يف  

مث حققه الدكتور رشيد بن حسني ) 1()من أجل الكتب الداحضة ألباطيل اجلهمية: (الكتاب
ومن تأمل كتابه سيقف علـى مـا   : (يف رسالة نال ا شهادة املاجستري بتقدير ممتاز قال فيها

وشـدة احلـرص علـى إثبـات صـفات اهللا      ..ليه هذا الرجل من مناصرة السـنة كان ع
وأما كتاب الرد على اجلهمية فقد حققه أيضاً بدر البدر وشهد له باتباع السـلف  ).2()وأمسائه

وخص الطالب حممود حممد أبو رحيم الدارمي بدراسة دفاعه عـن عقيـدة   . )3(ونصر السنة
).4(أن الدارمي مل تتعثر قدمه يف اقتفاء أثر سلفه الصاحلالسلف يف رسالة جامعية زعم فيها 

ومل ير حممد بن خليفة التميمي بأساً بأن يعد من مصادر العقيدة السلفية أيضاً كتاب العرش 
لعثمان بن أيب شيبة ونال شهادة الدكتوراه على حتقيقه هلذا الكتاب وشـهد لـه وملؤلفـه    

. )5(بالسلفية
ق كتاب أحد املتهمني بالوضع وحك الكتبِ وهو أبو عبد اهللا بـن  ومل يأنف بعضهم من حتقي

بطة العكربي الذي ألف كتابه اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية، ونال رضا نعسـان معطـي   
كتاب اإلبانة البن بطة يعد أكرب موسوعة يف العقيـدة  : (شهادة املاجستري على حتقيقه وقال

48انظر الكتاب بتحقيقه ) 1(
1/14انظر مقدمة الكتاب بتحقيقه  ) 2(
10-9انظر مقدمة الكتاب بتحقيقه ) 3(
من رسائل جامعة " عثمان بن سعيد الدارمي ودفاعه عن عقيدة السلف" انظر مقدمة رسالته املوسومة ) 4(

1403أم القرى 
ل به شـهادة  وقد نا221و7ص " حممد بن عثمان بن ايب شيبة وكتابه العرش"انظر مقدمة رسالته ) 5(

.املاجستري من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
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وحاشا ملذهب إمـام أهـل   ) 1(..)مام أمحد بن حنبلهذا الكتاب ميثل مذهب اإل.. السلفية
.األثر أن ميثله متهم بالوضع والتصرف يف الكتب

ومثله كتاب التوحيد البن مندة الذي اشترك يف حتقيقه الطالبان موسى بن عبد العزيز الغصن 
) 2(وحممد بن عبد اهللا الوهييب ألنه من مصادر عقيدة السلف أيضاً 

يف دالئل التوحيد أليب إمساعيل اهلروي بعناية الدكتور علي بن حممـد   وحظي كتاب األربعني
. الفقيهي فحققه على أنه من مصادر العقيدة السلفية أيضاً

وقد سبق الكالم على هذه املصنفات والكشف عن ما تضمتنه من املنكرات الواهيات اليت إن 
دراً لألخبار املنكرة، وليس أدل كان البد من جعلها مصدراً لشيء فال جيوز إال أن تكون مص

على ذلك من أن بعض القوم عد كتاب العظمة أليب الشيخ األصفهاين من مصادر العقيـدة  
. مع أنه مادة ملن صنف يف مجع األحاديث املوضوعة) 3(السلفية

واهتموا بكتاب إبطال التأويالت أليب يعلى الفراء فحققه حممد بن محد النجدي وزعم 
كتاب فريد تضمن الرد على تأويالت األشاعرة واملعتزلة واجلهمية ألخبار الصفات اإلهلية أنه 

من هفوات كما وال خيلوالكتاب :(وقال متحلياً باملنهج العلمي) 4(وبيان مذهب السلف فيها 
فهذا احملقق) 5()هو شأن مجيع الكتب فقد أىب اهللا أن يتم إال كتابه كما قال الشافعي رمحه اهللا

يزعم أن ما عده أئمة احلنابلة عاراً حمسوباً على املذهب من اهلفوات، فهل يعد من اهلفـوات  
ومن العجيب أن احملقق شهد !  إثبات األضراس واللهوات وإثبات الفراش واحلجر يف الصفات

7-1/6انظر مقدمة الكتاب بتحقيقه ) 1(
1/23انظر مقدمة الكتاب ) 2(
وانظر أيضاً جواب . 85و83و40و1/12انظر مثال مقدمة احملقق رضاء اهللا بن حممد املباركفوري ) 3(

فقد عده من كتب السنة مع كتايب الدارمي وكتـاب  156أهل السنة لعبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب 
وانظـر  29وانظر أيضاً من عقيدة املسلمني لعلي حممد املصرايت . ابن بطة واهلروي وسنة اخلالل وحنوها

يف أبواب االعتقاد من كتاب سري أعالم النبالء وهو رسالة جامعية = = أيضاً اآلثار الواردة عن أئمة السنة
أمحد بن بشريبادي شهادة الدكتوراه مبرتبة الشرف األوىل من اجلامعة اإلسالمية باملدينـة  نال ا مجال بن

.  املنورة
1/4انظر مقدمة إبطال التأويالت ) 4(
1/6املصدر السابق ) 5(
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للمؤلف باتباع اإلمام أمحد ومذهب أهل السنة وأخذ عليه نفي التجسيم وعده مـن القليـل   
ق فيه املتكلمني من نفي أو إثبات أو تفويض مما خيالف بزعمه كتـاب اهللا وسـنة   الذي واف

) 1(رسوله

وقد اعتىن القوم يف دراسة منهج أيب يعلى فنال الطالب فهد بن موسى الفائز شهادة املاجستري 
) 2(" منهج القاضي أيب يعلى يف أصول الدين"يف رسالته

شهادة املاجستري بتقدير ممتاز يف رسالة شهد فيهـا  ونال الطالب سعود بن عبد العزيز اخللف
وقد بذل وسعه يف دفع صـولة أئمـة   ) 3(أليب يعلى باتباع منهج السلف يف إبطال التأويالت

احلنابلة على أيب يعلى وشيخه ابن حامد وما شانوا به املذهب فزعم أم يف ذلك اتبعوا السنة 
نسب إىل أيب يعلى أنه قال القول املشهور يف الفرج وعاب على ابن العريب أنه) 4(واقتفوا األثر

واللحية وزعم أن أبا يعلى بريء منه، مع أن كتاب أيب يعلى الذي شهد له احملقق فيه باتبـاع  
منهج السلف أثبت هللا عز وجل الفخذ واألضراس واللهوات واإلـام واخلنصـر والرجـل    

.غريها مما مسوه بالصفاتوالوجه واليدين والساق والصدر واحلقو والذراعني و
القاضي أبـو  "ونال الطالب سعود اخللف شهادة املاجستري يف رسالته اليت أعدها حتت عنوان 

) 5(" يعلى وكتابه مسائل اإلميان 

وأكثر القوم من الثناء على هذه املؤلفات وعدها من مصادر العقيدة السلفية ومل أقف علـى  
) 6(خالف بينهم يف ذلك

1/25املصدر السابق ) 1(
هـ1412من رسائل جامعة اإلمام حممد بن سعود سنة ) 2(
67" ه مسائل اإلميان القاضي أبو يعلى وكتاب"انظر ) 3(
114املصدر السابق )4(
هـ1406رسالة ماجستري يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ) 5(
وحواب أهل السنة لعبد اهللا بن حممد بن عبـد  3/124انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء ) 6(

وجمموع فتـاوى  11ة الصحيحة له والعقيد22وتنبيهات على من تأول الصفات البن باز 158الوهاب 
وعالقة اإلثبات والتفويض لرضا نعسان 220وعقيدة التوحيد للكتور صاحل الفوزان 1/149ابن عثيمني 

271وتعرف اخللف مبنهج السلف للكتور إبراهيم بن حممد الربيكان 29ومن عقيدة املسلمني 21معطي 
. 17وإثبات علو اهللا ألسامة القصاص 
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ذم أهل السنة من األشاعرة ورميهم بالبدعة واستباحة دمائهم وأعراضهم : ياًثان
وجيب أن نتذكر أن هؤالء مل ينقموا على األشاعرة إال التفويض والتأويـل إذ ال يـتم مـا    

فهذا ابن تيمية رمحه اهللا يشري إىل موضع . اخلوض يف املتشابه وال إثبات ما يسمونه بالصفات
إن أمهات املسائل الىت خالف فيها متأخرو املتكلمني ممـن  :(..د مناظريهالنزاع فيقول ألح

ينتحل مذهب مذهب األشعرى ألهل احلديث ثالثُ مسائل وصف اهللا بالعلو على العرش 
مسألة تأويل الصـفات  فقلت له نبدأ بالكالم على . ومسألة القرآن ومسألة تأويل الصفات

أما كون األشـاعرة مل  : (ويقول صاحل الفوزان).1()ليهافإا األم والباقى من املسائل فرع ع
خيرجوا عن اإلسالم فهذا صحيح هم من مجلة املسلمني وأما أم من أهل السنة واجلماعة 

) 2()فال ألم خيالفون أهل السنة واجلماعة يف إثبات الصفات من غري تأويل

نة يف إثبات الصفات لكوم قد فاألشاعرة وأشباههم ال يدخلون يف أهل الس:(ويقول ابن باز
إن األشاعرة ليسوا من : كما أنه ال مانع أن يقال…خالفوهم يف ذلك وسلكوا غري منهجهم

) 3()أهل السنة يف باب األمساء والصفات وإن كانوا منهم يف األبواب األخرى

ة وقد سبق بيان هذه املسالك الثالثة وإقامة األدلة على صحة هذين املسـلكني وصـح  
نسبتهما إىل السلف وبراءة الفكر السليم والسلف الصاحل من هذا املسلك الذي اختاره القوم، 
وهذا يعين أن القوم ما نقموا منهم إال أم مل يثبتوا الصفات بالظن ومل يتبعوا ما تشـابه بـل   

فويض محلوه على حمكم التنزيه وعلى ما يصح محله عليه يف لغة العرب وأساليبها أو متسكوا بت
فهل يستحق من اختار . العلم باملراد إىل اهللا عز وجل ومل يتصرفوا فيه بزيادة أو تغيري أو تأويل

. على األشاعرةوما حكمت به هذين املسلكني هذه احلملة الشرسة 

6/354لفتاوى جمموع ا) 1(
62تنبيهات على مقاالت الصابوين ) 2(
وانظر حنوه يف وسطية أهل السنة بني الفرق للـدكتور  42تنبيهات يف الرد على من تأول الصفات ) 3(

298حممد باكرمي حممد 
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عـن جـادة العلـم    هذه احلملة اليت شارك فيها ابن تيمية رمحه اهللا بوصف خـرج فيـه   
خمانيث اجلهمية وأما الكالبية فيثبتـون الصـفات يف اجلملـة    فاملعتزلة ىف الصفات:(..فقال

ولكنهم كما قال الشيخ أبو أمساعيل االنصاري اجلهمية اإلناث وهـم  وكذلك األشعريون 
) 1()خمانيث املعتزلة

ومن رزقه اهللا معرفة ما جاءت به الرسل وبصراً نافذاً وعرف حقيقة مأخـذ  :(.. وقال أيضاً
يلحدون ىف أمسائه وآياته وأم كذبوا بالرسل وبالكتاب ومبا أرسل بـه  هؤالء علم قطعاً أم 

ويقولون إن املعتزلة خمانيث وهلذا كانوا يقولون إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه . رسله
وكان حيىي بن عمار يقول املعتزلة اجلهميـة الـذكور   . الفالسفة واألشعرية خمانيث املعتزلة

وأما من قال منهم . ناث ومرادهم األشعرية الذين ينفون الصفات اخلربيةواألشعرية اجلهمية اإل
صنفه األشعرى ىف آخر عمره ومل يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من الذيبكتاب اإلبانة 

ال سيما وأنه بذلك يوهم حسناً بكـل  . لكن جمرد االنتساب إىل االشعرى بدعةأهل السنة 
) 2()ك أبواب شرمن انتسب هذه النسبة وينفتح بذل

)3()الكفران ينحازوا وال اإلميان***ليسوا خمانيث الوجود فال إىل(:ويقول ابن القيم

يف كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي امللكوت واجلربوت:(وقال أيضاً
أهون بذا الطاغوت ال عز امسه       طاغوت ذي التعطيل والكفران

ذا الطاغوت يف األزمانكم من أسري بل جريح بل قتيل     حتت
وترى اجلبان يكاد خيلع قلبه       من لفظه تبا لكل جبان

وترى املخنث حني يقرع مسعه      تبدو عليه مشائل النسوان
)4()ويظل منكوحاً لكل معطل       ولكل زنديق أخي كفران

14/348انظر احلسنة والسيئة ضمن جمموع الفتاوى ) 1(
2/114و8/227وانظر أيضاً 6/359املصدر السابق ) 2(
2/203شرح قصيدة ابن القيم ) 3(
2/320شرح قصيدة ابن القيم  ) 4(
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كر الكفر بل الذي بني أهل احلديث واجلهمية من احلرب أعظم مما بني عس..:(ويقول أيضاً
) 1()وعسكر اإلسالم

ومن ذلك ما نشره املعاصرون حتت عنوان نونية القحطاين أليب حممد عبد اهللا بـن حممـد   
، هذه النونية الـيت يعـتين   بتحقيق حممد بن أمحد سيد أمحد) هـ387(القحطاين األندلسي 

!بعض املبتدئني حبفظها وجتد نسخا منها عند أبواب معظم املساجد
:ت هذه النونيةومن أبيا

وأذيع ما كتموا من البهتانوحزبهاألشعريواآلن أهجو 
عطلتم السبع السموات العال     والعرش أخليتم من الرمحن

ما دام يصحب مهجيت جثماينألقطعن مبعويل أعراضكم
فيسري سري البزل بالركبانوألكتنب إىل البالد بسبكم
يا عمي يا صم بال آذانيا أشعرية يا أسافلة الورى

إين ألبغضكم وأبغض حزبكم     بغضاً أقل قليله أضغاين
لو كنت أعمى املقلتني لسرين     كيال يرى إنسانكم إنساين
قد عشت مسروراً ومت خمفراً     ولقيت ريب سرين ورعاين
)2(مل أدخر عمالً لريب صاحلاً     لكن بإسخاطي لكم أرضاين

ب إىل احملدثني وال االنتساب إىل احلنابلة يف منع تطاول القوم علـى مثـل   ومل يشفع االنتسا
)3(واحلافظ ابن حجر) 2(واحلافظ النووي) 1(وابن اجلوزي)3(احلافظ البيهقي

4/1333وانظر الصواعق املرسلة 154اجتماع اجليوش اإلسالمية ) 1(
وانظر رمي األشاعرة بالبدعة يف معتقد أهل السنة للدكتور حممد بـن  50-54انظر نونية القحطاين ) 2(

هل البدع للـدكتور إبـراهيم بـن عـامر الرحيلـي      وموقف أهل السنة من أ55-54خليفة التميمي 
وقد جعل الدكتور غالب بن علي العواجي اإلمام األشعري يف الدرجة الثالث مـن درجـات   .1/154

وعد رضـاء اهللا املبـاركفوري األشـاعرة    .2/989اجلهمية يف كتابه فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم 
1/83ة حتقيقه كتاب العظمةواملاتريدية من احلركات اهلدامة والفنت يف مقدم

انظر مقدمة رسالة أمحد بن على الغامدي وعنواا البيهقي وموقفه من اإلهليات وهي رسالة دكتوراه ) 3(
1402يف جامعة أم القرى 
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وقد اخندع م كـثري  :(فيقول الدكتور حممد أمان اجلامي بعد نفيه عالقةَ األشاعرة بالسلف
فانتشرت يف مصر والشـام  …بعض ما ابتدعوهمن علماء الفقه واحلديث فوافقوهم يف

ومراده مبيدان )  4()والعراق باسم عقيدة أهل السنة واجلماعة حيث خال امليدان أليب محيدان
هكذا جتسدت الـدعوة السـلفية يف الدولـة    : (أيب محيدان قلب اجلزيرة العربية حيث يقول

زمت احلكومة السـعودية أن يكـون   الت..السعودية اإلسالمية السلفية يف قلب اجلزيرة العربية
املنهج املقرر بالنسبة للمواد بالنسبة للمواد الدينية املنهج السلفي يف مجيع مراحل التعليم مـن  
املرحلة اإلبتدائية إىل الدراسات العليا فالشاب السعودي يبدأ يف دراسة العقيدة على املنـهج  

سة العقيدة والشريعة على املنـهج نفسـه   السلفي من السنة اإلبتدائية األوىل مث يستمر يف درا
بتوسع متفاوت ومطرد إىل درجة الدكتوراه كما ينهج هذا املنهج الطالب الوافـدون مـن   
خارج البالد للدراسة يف اجلامعات السعودية ليتخرجوا على ذلك املنهج السلفي ليطبقـوه يف  

وجد إن شاء اهللا منـهج  فال يوجد يف اجلامعات السعودية ولن ي…بالدهم إذا رجعوا إليهم 
وهذا شاهد على أمهية التلقني وتغيري فطر املنزهني منذ نعومـة  ) 5() آخر يزاحم املنهج السلفي

وفيه التنبيه على الطريقة اليت انتشر ا هذا الفكر يف . األظفار حىت يشيب على الفكر احلسي
. بعض أحناء العامل اإلسالمي

وهذا ..ء األشاعرة يدافعون عن الزنادقة مدافعة املسعوروهؤال:(ويقول عبد امللك علي الكليب
شأم يف الشام واهلند ومصر وكثري من بلدان املسلمني ورحم اهللا حممد بن عبد الوهاب الذي 

وقد خصه أمحد بن عطية الزهراين بالدراسة على طريقتهم يف رسالته اليت نال فيها شهادة املاجستري من ) 1(
.هـ بعنوان ابن اجلوزي بني التفويض والتأويل1397جامعة أم القرى 

.3/163وفتاوى اللجنة الدائمة 224انظر دعوة التوحيد للدكتور حممد خليل هراس ) 2(
انظر نيل عبد اهللا بن إبراهيم آل محد من احلافظ ابن حجر يف حتقيقه لكتاب توفيق الرمحن لفيصل بن ) 3(

وانظر حنوه يف .مبخالفة أهل السنة واتباع أهل البدع من األشاعرةوقد رماه 2/220عبد العزيز آل مبارك 
. وغمزه بأنه كان ذا عقيدة يشوا التمشعر131منهج احلافظ ابن حجر يف العقيدة حملمد إسحاق كندو

155الصفات اإلهلية ) 4(
136املصدر السابق ) 5(
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ويقـول  . ) 1()طهر أكثر جزيرة العرب من الشرك والبدع والعقائد الفاسدة اهلدامة الكـافرة 
كان األشاعرة يلقبون أنفسـهم  :(.. ادس اهلجريحممد بن ربيع املدخلي يف وصف القرن الس

أهل السنة واجلماعة وكاد خيتفي املنهج السلفي منهج أمحد بن حنبل ومن سبقه مـن أئمـة   
) 2()اإلسالم وأصبحت عقيدة السلف غريبة يعد أتباعها يف أحناء العامل اإلسالمي على األصابع

حىت اليعد لـه يف أحنـاء العـامل    وهذا من أصح االعتراف بشذوذ هذا الفكر وتطرفه وغلوه
وهو من أصدق الشهادة على ما سيأيت من قول ابن . اإلسالمي من األتباع إال بعدد األصابع

: قال رمحـه اهللا . هذا القول الذي حيصل به اجلواب عن ما يستحق اجلواب مما سبق. السبكي
ر ملذاهب السلف مناضـل  إعلم أن أبا احلسن مل يبتدع رأياً ومل ينشء مذهباً، وإمنا هو مقر(

عما كانت عليه صحابة رسول اهللا فاالنتساب إليه إمنا هو باعتبار أنه عقَد على طريق السلف 
نطاقاً ومتسك به وأقام احلجج والرباهني عليه فصار املقتدي به ىف ذلك السـالك سـبيلَه ىف   

أنا أعجب من -لسبكيوالده ا-ولقد قلت مرة للشيخ اإلمام رمحه اهللا. الدالئل يسمى أشعرياً
احلافظ ابن عساكر ىف عده طوائف من أتباع الشيخ ومل يذكر إال نزراً يسرياً وعدداً قلـيالً،  
ولو وىف االستيعاب حقه الستوعب غالب علماء املذاهب األربعة فإم بـرأي أىب احلسـن   

ـ  األمر علـى مـا   يدينون اهللا تعاىل؟ فقال إمنا ذكر من اشتهر باملناضلة عن أىب احلسن وإال ف
وقد ذكر الشيخ شيخ اإلسالم عز الدين بن عبـد  . ذكرت من أن غالب علماء املذاهب معه

السالم أن عقيدته اجتمع عليها الشافعية واملالكية واحلنفية وفضالء احلنابلة ووافقه على ذلك 
من أهل عصره شيخ املالكية ىف زمانه أبو عمرو بن احلاجب وشيخ احلنفيـة مجـال الـدين    

كالم الشيخ أىب عبد اهللا حممد بن موسى بن عمـار  –ابن عساكر –ونقل احلافظ .. حلصريىا
الكالعى املآيرقى وهو من أئمة املالكية ىف هذا الفصل فاستوعب فيه أهل السنة من املالكيـة  

قال املآيرقى …والشافعية وأكثر احلنفية بلسان أىب احلسن األشعرى يتكلمون وحبجته حيتجون
و احلسن أول متكلم بلسان أهل السنة إمنا جرى على سنن غريه وعلـى نصـرة   ومل يكن أب

7-6صفات التابعني وأهل الكتاب والسنة ) 1(
1/42) هـ535(لى كتاب احلجة يف بيان احملجة إلمساعيل بن حممد التميميانظر تعليقه ع) 2(
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مذهب معروف فزاد املذهب حجة وبياناً ومل يبتدع مقالة اخترعها وال مذهباً انفرد بـه أال  
ترى أن مذهب أهل املدينة نسب إىل مالك، ومن كان على مذهب أهل املدينة يقـال لـه   

كان قبله وكان كثري االتباع هلم إال أنه ملا زاد املذهب مالكى ومالك إمنا جرى على سنن من 
بياناً وبسطاً عزي إليه، كذلك أبو احلسن األشعرى وال فرق، ليس له ىف مذهب السلف أكثر 

) 1(.)من بسطه وشرحه وتواليفه ىف نصرته

تميزون ذكر بيان أن طريقة الشيخ هى الىت عليها املعتربون من علماء اإلسالم وامل: (وقال أيضاً
قد قدمنا ىف .من املذاهب األربعة ىف معرفة احلالل واحلرام والقائمون بنصرة دين سيدنا حممد

تضاعيف الكالم ما يدل على ذلك وحكينا لك مقالة الشيخ ابن عبد السالم ومن سـبقه إىل  
يون مثلها وتاله على قوهلا حيث ذكروا أن الشافعية واملالكية واحلنفية وفضالء احلنابلة أشـعر 

. هذه عبارة ابن عبد السالم شيخ الشافعية وابن احلاجب شيخ املالكية واحلصريى شيخ احلنفية
هل من الفقهـاء احلنفيـة واملالكيـة    : ومن كالم ابن عساكر حافظ هذه األمة الثقة الثبت

والشافعية إال موافق األشعرى ومنتسب إليه وراض حبميد سعيه ىف دين اهللا ومثنٍ بكثرة العلم 
يه غري شرذمة قليلة تضمر التشبيه وتعادى كل موحد يعتقد التنزيه أو تضاهى قول املعتزلة عل

.ىف ذمه وتباهى بإظهار جهرها بقدرة سعة علمه
قلت أنا أعلم أن املالكية كلهم أشاعرة ال أستثىن أحدا والشافعية غالبهم أشاعرة ال أسـتثىن  ..

بأ اهللا به، واحلنفية أكثـرهم أشـاعرة أعـىن    إال من حلق منهم بتجسيم أو اعتزال ممن ال يع
يعتقدون عقد األشعرى ال خيرج منهم إال من حلق منهم باملعتزلة، واحلنابلـة أكثـر فضـالء    
متقدميهم أشاعرة مل خيرج منهم عن عقيدة األشعرى إال من حلق بأهل التجسيم وهم ىف هذه 

)2()الفرقة من احلنابلة أكثر من غريهم

67-3/365طبقات الشافعية الكربى ) 1(
وانظر كالم احلافظ ابن عساكر يف تبيني كذب املفتـري  377-3/371طبقات الشافعية الكربى ) 2(

362و118-122332
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سكوت عن وصف اهللا عز وجل بشيء مما سبق مع التغرير بنسـبته إىل  ولست أرى وجهاً لل
السلف، وال أرى وجهاً يربر السكوت على التطاول على أكابر علماء املسلمني من األشاعرة 
ورميهم بالبدعة وخمالفة السلف خاصة يف هذا العصر الذي عال فيه الزبد واستحسـنت فيـه   

لوظيقة ولو مبجاملة من خاض يف املتشابه وتطاول علـى  املسايرة و إيثار السالمة وطمع فيه با
وما أعجب التذرع بكراهة إيقاظ الفنت مع نشر هذه املصنفات وانتشـار التطـاول   . األكابر

فإن كان بيان ما يف هذه املصنفات مـن  . على مجهور أهل السنة وأكابرها على مر العصور
.سبات الفتنة واهللا املستعاناخلوض يف املتشابه إيقاظاً فهو إيقاظ ملن غطوا يف 
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يف تعريف اجلسم وبعض املصطلحات اليت ترتبط به يف هذا البحثادسملبحث السا
بالتضعيف، وقد ذكر أهـل الصـرف مـن    " فعل"على " جسم"التجسيم يف اللغة من 

الفسـق،  نسبةَ املفعول إىل أصل الفعل وتسميته به، حنو فسـقته أي نسـبته إىل   ) فعل(معاين
وـذا املعـىن   . إذن هو نسبة اجلسمية إىل املفعولفالتجسيم) 1(.وكفرته إذا نسبته إىل الكفر

اللغوي الذي أفادته الصيغة مع معرفة املعىن اإلصطالحي يف اجلسم يعرف املراد بالتجسيم إذا 
ما وهذا حيتم علينا البحث يف لفظ اجلسم و. خص باملذهب الرديء يف وصف الباري سبحانه

.يفيده عند أهل اإلصطالح املعنيني به يف هذه املباحث
ومنه )  2(فهو من أصل يدل على جتمع الشيء كما ذكره ابن فارس اجلسم يف اللغةأما 

اجلسم وهو ما جيمع البدن أو األعضاء من الناس واإلبل والدواب وغريهـم مـن األنـواع    
: واألجسـم , شيء أي عظُـم فهـو جسـيم   وقد جسم ال. العظيمة اخللق، واجلمع أجسام

) 3(.األضخم

وقد الحظ أهل اإلصطالح أنه يقال يف اللغة فالن أجسم من فالن إذا كان بدنه أضخم مـن  
بدنه وأن املبالغة يف اللغة ال جتيء من لفظ اسم عند زيادة معىن إال وذلك االسم موضوع ملـا  

يف طول شيء وعرضه وعمقـه أو حجمـه   جاءت املبالغة من لفظ امسه، فإذا كانت الزيادة 
ومقداره تكسبه الوصف بأنه أجسم من غريه كان هذا داالً على أن اجلسم هـو ذو احلجـم   

أو حنو ذلك من التعاريف اليت خص ا املتكلمون هـذا  ) 4(واملقدار أو الطويل العريض العميق
. القسم من أقسام املوجودات

1/94انظر شرح الشافية للرضى االستراباذي ) 1(
و احملكم 2/94" جسم "ومجهرة اللغة ، البن دريد 1/457" جسم "مقاييس اللغة البن فارس انظر ) 2(

.2/158والكليات أليب البقاء الكفوي،. 2/76، واملخصص له أيضا7/200ً"  جسم"البن سيده 
والصـحاح  165والكنز اللغوي البن السكيت االهوازي  ص ) جسم(6/60انظر العني للخليل ) 3(

) جسم(99/ 12ولسان العرب البن منظور ) جسم(5/1887للجوهري
160انظر الفروق اللغوية أليب هالل العسكري ) 4(
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مما ال خيفى على ناظر ولكن العبارة عنـه تتفـاوت   وانقسام ما حولنا من املوجودات 
فمنهم من يرى أن املوجودات موجودات مادية وموجـودات معنويـة،   حبسب االصطالح، 

. ومنهم من يقول املوجودات ذوات وصفات، ومنهم من يقول املوجودات حسـية وعقليـة  
يف التعبري عن أقسـامها  والذي يعنينا هنا نظر املتكلمني يف هذه القسمة الظاهرة اليت يذكرون 

.مصطلحات اجلسم واجلوهر والعرض
أما اجلسم فهو املصطلح الذي خصوا به أظهر هذه املوجودات الذي ال خيفى متييزه على 
أحد مبا يتصف به من احلجمية والثقل وشغل الفراغ، هذه الصفات اليت يقع اجلسم فيها حتت 

أولياً ملاهية اجلسم وإن مل خيطر بباله مـا يـذكره   إدراك احلس وقوعاً جيد معه العاقل تصوراً
واجلزء الذي ال يتجزأ وغري ذلك من التصورات ) 1(املتكلمون يف تعريفه من التحيز واالنقسام

وهـذا  . الغامضة اليت يحتاج يف إدراكها إىل ما يستغىن عنه يف التصور األويل ملصطلح اجلسم
.    ه املعنييون ذا االصطالح يف تعريف اجلسميدعونا إىل االقتصاد يف استقصاء ماذكر

اجلسم هـو املتحيـز بالـذات القابـل     : فاختار احملققون من املتكلمني يف تعريفه أن يقال
) 2(للقسمة

واحتزوا بالذات عن .القابل لإلشارة احلسية إليه بأنه هنا أو هناك:باملتحيز بالذاتويعنون
) 3(.لذات ولكن على سبيل التبعية ملا قام به، كما سيأيتما يقبل اإلشارة احلسية إليه ال با

110انظر مطالع األنظار لألصفهاين ) 1(
وكشـاف االصـطالحات   6/302وشرح املواقف للجرجاين 3/10انظر شرح املقاصد للتفتازاين) 2(

50وحاشية الصاوي على اخلريدة 1/536للتهانوي 
اجلسم جوهر قابل :(فقال103ومن هذه التعارف اليت ذكرها املتكلمون ما اختاره اجلرجاين يف التعريفات 

.2/345وانظر التعريفات للمناوي) وقيل اجلسم هو املركب املؤلف من اجلوهر,لألبعاد الثالثة 
.95خلمسة واختار املعتزلة يف تعريفه أن يقال هو الطويل العريض العميق انظر شرح األصول ا

وخرج بقيد اإلشارة احلسية املوجودات اردة عن احليز والقيام باملتحيز على تقدير وجودها ألا تقبل ) 3(
2/72انظر حاشية عبد اجلكيم على شرح املواقف . اإلشارة العقلية
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واحترزوا بقيد القابل لالنقسام عن املتحيز الذي ال يقبل االنقسام، وهو اجلوهر الفرد واجلزء 
وهو العنصر األول يف تكوين األجسام واحلد الذي تنتهي إليه القسمة فاليقبل . الذي ال يتجزأ

. عندها جتزؤ وال انقسام
فقسمة الكـل إىل  .يف تعريف اجلسم ما يعم القسمة الفعلية والقسمة الومهيةراد بالقسمة وامل

ه إذا أوجبت انفصال هذه األجزاء فعالً فهي قسمة فعلية وتسمى انفكاكية أيضـاً، وإذا  ئأجزا
مل توجب انفصاالً بل كانت جمرد فرض شيء يف املنقسم يغاير شيئاً آخر منه فهـي قسـمة   

والخفاء يف أن اجلسم يقبل القسمة الفعلية بأن يفصل بعض . مة ومهية أيضاذهنية وتسمى قس
ه بالقطع أو الكسر، ويقبل القسمة الذهنية بأن يفرض يف الذهن شيء منه غـري شـيء   ئأجزا
وال خفاء يف أن اجلوهر الفرد ال يقبل القسمة الفعلية لكن يحتاج إىل التنبيه على نفي ) 1(.آخر

ة ألن القسمة الذهنية مبعىن فرض شيء غري شيء  إمنا تتصور يف مـا لـه   قبوله القسمة الذهني
ولو جاز انقسامه فرضـاً  . امتداد ما، واجلزء ليس له امتداد فال يكون قابالً للقسمة الفرضية

جلاز انقسامه فعالً ويقيسون هذه املسألة على الشخص فكما ال جيوز أن يفـرض الشـخص   
عن كونه شخصاً فكذلك فرض اجلزء منقسما خيرجه عـن  مشتركاً إذ فرض اشتراكه خيرجه

) 2(.اجلزئية وجيعله شيئاً ذا امتداد

ولكن نفي قبوله القسمة الفرضية ال يعين أن العقل ال يقدر على تقدير قسمته فإن العقل يقدر 
) 3(.على فرض كل شيء حىت وجود املستحيالت، فاملعىن إذن أن العقل ال جيوز القسمة فيه

جلملة فاملوجود الذي يشغل حيزاً إن قبل القسمة فهو اجلسم وإن مل يقبلها فهو اجلـوهر  وبا
.الفرد

كـداخل  الفراغ املتوهم املشغول باملتحيز الذي لو مل يشغله لكان خـالء : واملراد باحليز
. فإمنا قيد بكونه متومها ألنه مشغول باملتحيز حقيقة) 1(.الكوز املشغول باملاء

2/1318و كشاف االصطالحات للتهانوي 57-5/56انظر شرح املواقف للجرجاين ) 1(
.333قالين وآراؤه الكالمية لألستاذ الدكتور حممد رمضان انظر البا) 2(
559انظر كشاف االصطالحات للتهانوي ) 3(
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املمانعة على القدر املأخوذ من الفراغ وشـغلُ هـذا   : حقيقة التحيزهذا تكون وبناء على 
.)2(القدر بالذات

هو الفراغ املتوهم الذي يشغله شـيء  :املكانألن ) 3(واحليز عند املتكلمني أعم من املكان
فيختص باجلسم، وما يشغله اجلوهر الفرد ال يعد مكانـاً ألنـه ال امتـداد يف اجلـوهر    ممتد 
) 4(.الفرد

ورمبا استعمل بعض املتكلمني اجلوهر مطلقاً يف املتحيز فإذا أرادوا ما ال يقبـل االنقسـام   
وقد يذكر بعض املتكلمني مصطلحاً يعم األجسام واجلواهر الفـردة  . )5(قيدوه باجلوهر الفرد

. فوجب التنبيه عليه) 7(واألجرام) 6(كاألعيان
يف تعريف اجلسم إىل ما خيلصهم مما ألزمهم به املتكلمون كما ورمبا عدل بعض املغرضني 

وقد أقاموا بذلك شبهة عظيمة ).8(بعض اسمة أم قالوا اجلسم هو القائم بنفسهسبق عن
الفتنة بنوها على االشتراك يف لفظ القائم بالنفس، فإنه عند أهل السنة املنزهني للباري سبحانه 

الباري سبحانه ويراد به املستغين يف قيامه عن حمل أو حيز يقوم عن اجلسم ولوازمه يطلق على 
به وعن فاعلٍ يكون قيامه به، فاملراد به حقيقة هو إثبات الغىن املطلق يف مقابلـة االحتيـاج   
الالزم ألجسام العامل وأعراضه، فإن العرض حيتاج إىل حمل يقوم به فيكون قيامه بغريه، وحيتاج 

.وإن قام بنفسه لكنه حيتاج إىل فاعل يقيمه وحيز يقوم فيهإىل فاعل أيضاً، واجلسم

و كشـاف االصـطالحات   25و املسامرة البن أيب شريف 2/198انظر شرح املقاصد للتفتازاين ) 1(
1/726للتهانوي 

30انظر حاشية الشرقاوي على أم الرباهني ) 2(
مرادف للمكان عندهم وهو السطح الباطن من احلاوي املماس للسطح الظاهر من وعند احلكماء احليز) 3(

302و127والتعاريف للمناوي 312احملوي انظر مقاصد الفالسفة 
43و حاشية الدسوقي على أم الرباهني 72انظر شرح النسفية للتفتازاين ) 4(
603-1/602انظر كشاف االصطالحات للتهانوي ) 5(
48وشرح النسفية للتفتازاين 44ة األدلة انظر تبصر) 6(
30وحاشية الشرقاوي 129انظر حاشية الدسوقي على أم الرباهني ) 7(
10انظر امللل والنحل للشهرستاين) 8(
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وفسروا القيـام  .فاحلاصل أن قيام اجلسم بنفسه يراد به مقابلة العرض الذي يكون قيامه بغريه
بالغري بالتبعية يف التحيز بأن خيتص باملتحيز حبيث تكون اإلشارة احلسية إليهما واحدة كاللون 

أحدمها عني اإلشارة إىل اآلخر، دون الكوز مع املاء فإن اإلشـارة  مع املتلون فإن اإلشارة إىل
إليهما ليست واحدة فإن املاء ليس قائماً أو حاالً يف الكوز بل هـو قـائم بنفسـه شـاغل     

وإذا وصفنا الباري سبحانه بأنه قائم بنفسه مل نقصد هذا املعىن، بل أردنا إثبـات  )1(.للكوب
وذا حيصل اجلـواب عـن   . اج الذي ال ينفك عنه موجود غريهالغىن املطلق يف مقابلة االحتي

)  2(.كثري مما متسكوا به يف الشبه العقلية اليت بنوها على هذه املغالطة

وقد أشار املتكلمـون إىل  . وقال هشام هو الشيء. بعض الكرامية اجلسم هو املوجودوقال 
جلوهر الفرد، ألن الباري سبحانه بطالن هذه التعريفات بأن األول ينتقض بالباري سبحانه وبا

والثاين منقـوض  . قائم بنفسه باملعىن الذي سبق واجلوهر الفرد أيضا قائم بنفسه وليس جسماً
ألن الباري سبحانه موجود واجلوهر والعرض أيضا وليس .بالباري سبحانه وباجلوهر والعرض

أعم من اجلسم ويدخل ألن الشيء. والثالث منقوض ذه اجلملة أيضاً. يف هذه اجلملة جسم
أن الشئ مـا  : الفرق بني الشئ واجلسم: (فيه الباري سبحانه واجلوهر والعرض قال أبو هالل

" يرسم به بأنه جيوز أن يعلم وخيرب عنه، واجلسم هو الطويل العريض العميق، واهللا تعاىل يقول 
احبك مل تفعـل يف  وليس أفعال العباد أجساماً، وأنت تقول لص)3("وكل شئ فعلوه يف الزبر 

حاجيت شيئاً، وال تقول مل تفعل فيها جسماً، واجلسم إسم عام يقع على اجلـرم والشـخص   
) 4()واجلسد وما بسبيل ذلك، والشئ أعم ألنه يقع على اجلسم وغري اجلسم

2/74انظر شرح املواقف ) 1(
وشـرح  110و اية اإلقدام للشهرسـتاين  73انظر الغنية يف أصول الدين أليب سعيد النيسابوري ) 2(

و شرح اهلدهدي على أم الرباهني 179و إشارات املرام للبياضي 47فية للتفتازاين مع حاشية كستلي النس
.36واخلريدة البهية ألمحد الدردير 73وحاشية الدسوقي على أم الرباهني 55

.من سورة القمر) 52(اآلية ) 3(
رجـاين يف التعريفـات   وقـال اجل . 113وانظر إشارات املـرام للبياضـي   . 307الفروق اللغوية ) 4(

وقيل الشيء عبارة عن الوجود وهو اسم . الشيء يف اللغة هو ما يصح أن يعلم وخيرب عنه عند سيبويه(170
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على أن يف هذه التعاريف فساداً آخر ألن اللغة ال تساعد عليها بل ختالفها، ألن لفظ اجلسم 
دل على التجمع والتركيب من األعضاء والزيادة يف األجزاء كما سبق ولـيس يف  من أصل ي

)             1(.هذه األقوال إنباٌء عن هذا األصل

وإذا تبني مبا سبق ما حيتاج إليه يف تعريف اجلسم فقد متهد به بيان ما خيتص به اجلسم مـن  
.يز فقد سبق بيان املراد بهالصفات وهي التحيز والتركيب وقبول األعراض أما التح

والتركيب ) 2(جعل األشياء الكثرية حبيث يطلق عليها اسم الواحد: التركيب فاملراد بهوأما 
فبمالحظة األجـزاء هـو انقسـام    . ذا املعىن مقابل لالنقسام الذي سبق يف تعريف اجلسم

. دة املتماثلـة واجلسم عند املتكلمني مركب من اجلواهر الفـر . ومبالحظة الكل هو تركيب
ومسألة تركب اجلسم من اجلواهر الفردة املتماثلة من أمهات املسائل اليت أشبعها املتكلمـون  

ألم يبنون عليها كثرياً من مقدمات أدلتهم، وملا وقف ابن تيمية رمحـه اهللا  ) 3(.تقريراً ونظراً
هلا، وملا خطا العلم على ذلك اعترف بتمام أدلتهم إذا ثبتت هذه املسألة، وبذل وسعه يف إبطا

احلديث خطواته اهلائلة يف ميادين البحث العلمي نقل هذه املسألة من العلوم النظرية إىل العلوم 
. املؤيدة بالتجربة العلمية، ونقل اعتراضاته إىل حيز الشبه واألوهام كما سيأيت

:قبول األعراض
جودات تبني مبا سبق يف تعريف اجلسم أن العرض قسم من أقسام املو

) 4(من أحداث الدهر اليت تعرض لإلنسان وتزول، وما ال يكون له ثبـات : والعرض يف اللغة

قال ) ومنه استعار املتكلمون العرض ملا ال ثبات له إال باجلوهر كاللون والطعم: (قال الراغب

ويف االصطالح هو املوجـود الثابـت   . جلميع املكونات عرضا كان أو جوهرا ويصح أن يعلم وخيرب عنه
) املتحقق يف اخلارج

والباقالين وآراؤه 1/563و كشاف االصطالحات للتهانوي 6/305انظر شرح املواقف للجرجاين ) 1(
335الكالمية للدكتور حممد رمضان 

وانظر كشاف التهانوي . فإن حصل لبعض أجزائه نسبة إىل البعض آخر فهو الترتيب78التعريفات ) 2(
423

83و51-3/25وشرح املقاصد 21-7/10انظر شرح املواقف ) 3(
) عرض(4/276انظر مقاييس اللغة ) 4(
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والدليل علـى أن هـذا فائـدة    ..واألعراض هي اليت تعرض يف اجلواهر واألجسام:(الباقالين
فسمى األمـوال  )1("تريدون عرض الدنيا واهللا يريد اآلخرة : ("ها بأا أعراض قوله تعاىلوصف

) 2()أعراضاً إذ كان آخرها إىل الزوال والبطالن

) 3(.تعريف العرض أنه موجود قائم باملتحيزواملختار يف 

. من سورة األنفال) 67(اآلية ) 1(
18التمهيد ) 2(
وخرج بقيد القـائم بـاملتحيز   . وخرج بقيد املوجود األمور العدمية والسلوب ألا ليست موجودة) 3(

وانظر . 5/8انظر شرح املواقف للجرجاين . وخرج أيضا ذات الرب وصفاته. اجلواهر ألا قائمة بنفسها
. 339والباقالين وآراؤه الكالمية للدكتور حممد رمضان 16اإلنصاف للباقالين

واألعراض اليت تقوم باجلسم إما أن ختتص باحلي وهي احلياة وما يتبعها من اإلدراكات باحلواس ومن غريها 
وإما أن ال ختتص باحلي وهي األكـوان  . كالعلم والقدرة واإلرادة والكراهة والشهوة وسائر ما يتبع احلياة

رة يف احلركة والسكون واالجتماع واالفتراق واحملسوسات بإحدى احلـواس اخلمـس كـاحلرارة    املنحص
وانظر امتناع خلو املتحيز عن قبول . 5/14انظر املواقف مع شرح اجلرجاين .والربودة واأللوان واألصوات
.7/241و شرح املواقف 3/90األعراض يف شرح املقاصد 
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يف أدلة التنزيه:الفصل األول

وفيه مبحثان
ة على تنزيه اهللا عز وجل عن اجلسميةاملبحث األول يف الدالئل السمعي

وفيه مطلبان
يف االستدالل بنفي املثل: املطلب األول

)هل تعلم له مسيا(وقوله تعاىل )كمثله شيءسلي: (بقوله تعاىل
اإلخالصل بسورة الاملطلب الثاين يف االستد

املبحث الثاين يف الدالئل العقلية على تنزيه اهللا عز وجل عن اجلسمية
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يف االستدالل بنفي املثل: املطلب األول
)هل تعلم له مسياً(وقوله تعاىل )ليس كمثله شيء: (بقوله تعاىل

تعددت اآليات الكرميات اليت استنبط علماؤنا منها وجوهاً يف الداللة على تنزيه اهللا عـز  
.وجل عن اجلسمية و تتفاوت هذه اآليات يف وجوه الداللة على ما ذكرت

ليس كمثله شيء (من أمهات آيات الكتاب احملكمات اليت تدل على التنزيه قوله عز وجل و 
و هو نص قطعي الثبوت والداللة على أنه ال مياثله سبحانه شـيء يف  )1()وهو السميع البصري

وهلذا أطال علماؤنا النظر يف هذه اآلية الكرمية واستوقفهم . )2(ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله
الكـاف و  (وا الذي تفردت به من بني آيات الذكر احلكيم يف اجلمع بني كلميت التشبيه أسل
، وبذلوا الوسع يف ختريج وجوه هذا اجلمع وما يدل عليه وما يتضـمنه مـن األسـرار    )مثل

. البالغيه
:ما تضمنته اآلية الكرمية من األسرار واإلعجاز يف الداللة على التنزيه

إذ الغرض أنـه اليشـبه   )3(جوب احلكم بزيادة إحدى كلميت التشبيهذهب فريق منهم إىل و
ألن )1(فاختار األكثر احلكم بزيادة الكـاف . مث اختلفوا يف تعيني الزائد منهما)4(باملشبه به 

)2(.القول بزيادة احلرف أوىل من القول بزيادة االسم بل مل تثبت زيادة االمساء

. من سورة الشورى) 11(اآلية ) 1(
2/71الربهان يف علوم القران للزركشي 2/210انظر مناهل العرفان، الزرقاين ) 2(
اختلف العلماء يف وقوع الزائد يف القران الكرمي و معىن الزائد فيه، وقد أجاد الزركشـي يف عـرض   ) 3(

ائدة صلة كثري من القدماء يسمون الز: يقول الزركشي. املسألة فأختصر من كالمه ما قد يرغب القارئ فيه
واألوىل اجتناب هذه العبارة يف كتاب اهللا عز وجل فإن مراد النحويني بالزائـدة  . و بعضهم يسميه مقحماً

وال جيوز إطالقها  إال بتأويل، كأن يكون الكالم ال خيتل معناه حبذفها . من جهة اإلعراب ال من جهة املعىن
ائدة التأكيد ال أنه ال فائدة فيه أصالً، فإن ذلك أو أن أصل املعىن حاصل بدون الزيادة، وبوجودها حتصل ف
…وقد اختلف يف وقوع الزائدة يف القـرآن  . ال حيتمل من متكلم اصالً فضالً عن كالم احلكيم سبحانه

والدمهاء من لعلماء واملفسرين على إثبات الصالت يف القرآن وقد وجد ذلك على وجه ال يسعنا إنكـاره  
عرب ومتعارفهم، وهو كثري ألن  الزيادة بازاء احلذف هذا لالختصار والتخفيف نظرا إىل انه نزل بلسان ال

3/72و1/305انظر الربهان . وهذا للتوكيد والتوطئة
2/380انظر شرح الرضى على الكافية ) 4(
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ليس مثلـه شـيء،   . تقديره واهللا أعلم" كمثله شيءقوله عز وجل ليس : ("يقول ابن منظور
والبد من اعتقاد زيادة الكاف ليصح املعىن، ألنك إن مل تعتقد ذلك أثبت له عز وجل مـثالً   

: وزعمت أنه ليس كالذي هو مثله شيء فيفسد من وجهني
.  ما فيه من إثبات املثل ملن ال مثل له عز وعال علواً كبرياً: أحدمها

الشيء إذا أثبت له مثالً فهو مثله ألن الشيء إذا ماثله شيء فهو أيضاً مماثل ملـا  أن: و اآلخر
لـيس كمثلـه   : ملا جاز أن يقال–على فساد اعتقاد معتقده –ماثله، و لو كان ذلك كذلك 

)3() فهذا كله يؤكد عندك أن الكاف البد أن تكون زائدة…شيء، ألنه تعاىل مثل مثله

بـل أجيـب   . د املعىن ذين الوجهني الذين ذكرمها ابن منظور وغريهوملُ يسلم لزوم فسا
.عنهما من وجهني

وذلك يستلزم أن ال . فغاية ما فيه نفي مثل مثل اهللا تعاىل. األول أنا ال نسلم لزوم إثبات املثل
فإذا انتفى عن شـيء أن  . يكون له مثل أصالً، ضرورةَ أن مثلَ كل شيء فذلك الشيء مثله

وهو من باب نفي الشيء بنفي الزمه، ألن . عمرو انتفى عن عمرو أن يكون مثلَهيكون مثلَ
فأخو زيـد ملـزوم، واألخ   . ليس ألخي زيد أخ: نفي الالزم يستلزم نفي امللزوم، كما يقال

الزمه، ألنه البد ألخي زيد من أخ وهو زيد، فتنفي هذا الالزم ومرادك نفي ملزومه أي ليس 
أخ لكان لذلك األخ أخ هو زيد، فكذا نفيت أن يكون ملثل اهللا مثلٌ، لزيد أخ، إذ لو كان له

)4(. إذ لو كان له مثل لكان هو مثل مثله. و املراد نفي مثلِ اهللا سبحانه و تعاىل

وقد منعناه بل أحلناه من العبـارة  . واآلخر مبين على أن هذه العبارات يلزم منها إثبات املثل
)5(نفسها 

6/1725والغريببني يف القران واحلـديث للـهروي   1/362انظر الفصول يف األصول للجصاص ) 1(
1/186واملستصفي للغزايل 1/8واللمع للشريازي 2/961وتفسري الواحدي 6/198وتفسري النحاس 

3/72والربهان للزركشي 7/488والبحر احمليط أليب حيان 1/195انظر معىن اللبيب البن هشام ) 2(
9/311لسان العرب ) 3(
25/19وسي وروح املعاين لالل2/380وشرح الرضى على الكافية 1/49انظر الربهان للزركشي ) 4(
0
2/22والتقرير والتجبري 1/490انظر الربهان للزركشي ) 5(
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) مثـل (احلكم بزيادة لفـظ  )4(وغريمها)3(والقرطيب) 2(والبغوي) 1(السمعاينو اختار أبو مظفر
توكيداً يف الكالم كما قـال أوس بـن   ) مثل(و يكون لفظ . فيكون املعىن ليس هو كشيء

)5(حجر

)6(و قتلى كمثل جذوع النخيل      يغشاهم مسبل منهمر

فإن آمنـوا  (يف قوله تعاىل ) لمث(و استشهد القرطيب له بزيادة . و معىن ذلك كجذوع النخل
فإن آمنوا ()8(وكان ابن عباس يقرأ فيما حكى الطربي :(قال)7()مبثل ما آمنتم به فقد اهتدوا

وهذا هو معىن القراءة وإن خالف املصحف، فمثل زائـدة كمـا هـي يف    ) بالذي آمنتم به
و قال الشاعر . أي كهو شيء) ليس كمثله شيء:(قوله

)9(ول فصريوا مثل كعصف مأك

يف اآلية ألنه يستلزم تقدير دخول الكاف على الضمري وهو ) مثل(وضعف الزركشي زيادة 
)10(ضعيف الجييء إال يف الشعر

5/66تفسري القران ) 1(
4/121انظر تفسريه ) 2(
7/78و2/142اجلامع ألحكام القران ) 3(
وتذكرة األريب يف تفسـري  352-351واألمساء والصفات للبيهقي 25/12انظر تفسري الطربي ) 4(

1/139الغريب البن اجلوزي 
أوس بن حجر بن عتاب ترمجة ابن سالم على رأس الطبقة الثانية يف كتاب طبقات فحول الشـعراء  ) 5(
مث استقر الشعر يف متـيم  . …(1/344وقال القلقشندي يف صبح األعشى . 1/93) وهو املقدم عليهم(

).  فكان منهم أوس بن حجر ومل يتقدمه أحد حىت كان النابغة وزهري فأمهاله
25/9وتفسري الطربي 30ديوانه انظر) 6(
.من سورة البقرة) 137(اآلية ) 7(
وهي قراءة جاءت مصاحف املسلمني خبالفها وأمجع قراء القرآن على : (وقال1/569انظر تفسريه ) 8(

فإن آمنوا مبثل مـا  (فكأن ابن عباس يف هذه لرواية إن صحت عنه يوجه تأويل قراءة من قرأ …تركها 
وقيل يف توجيـه  ) لتشبيه إمنا وقع بني التصديقني واإلقرارين ومها إميان هوالء واميان هوالءفا…) آمنتم به

أي فإن آمنو اميانا . فيها أا مؤولة على زيادة الباء يف املفعول املطلق)   مثل(اآلية مع عدم التسليم بزيادة 
انظـر  . وا بكتابكم كما آمنتم بكتامأي فإن آمن. للتوراة) ما(يف اآلية للقرآن و) مثل(مثل اميانكم وقيل 

2/287والربهان للزركشي 1/159مغين اللبيت 
7/87وانظر حنوه 2/142اجلامع ألحكام القرآن القرطيب ) 9(
276/ 2الربهان) 10(
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بل قالوا إمنا . وفيه نظر، ألن الضعف يف دخوهلا على الضمري فعالً ال يف دخوهلا يف كالم مقدر
)1(يف اآلية لتفصل الكاف عن الضمري) مثل(زيدت 

هو أن الزيادة مل تثبت يف األمسـاء كمـا سـبق، و    ) مثل(راه يضعف احلكم بزيادة والذي أ
وهـو  . وال موجب لترك األصل يف اآلية. يضعفه أيضاً أن القول بالزيادة على خالف األصل

)2(مع ذلك فيه إمهال ملا فيه فائدة بليغة 

لكرمي يسـتثمر دائمـاً   إن القرآن ا:(وقد حتمس الشيخ حممد عبد اهللا دراز يف بيان ذلك فقال
فليس فيه كلمـة إال وهـي   ..برفق أقل ما ميكن من اللفظ يف توليد أكثر ما ميكن من املعاين

ودع قول الذي يستخف كلمة التأكيد …مفتاح لفائدة جليلة وليس فيه حرف إال جاء ملعىن
زيـد عليـه   ال يبايل أن تكون الزيادة فيها معىن امل.فريمي ا يف كل موطئ يظن فيها الزيادة

فتصلح لتأكيده أو ال تكون، واليبايل أن يكون باملوضع حاجة إىل هذا التأكيد أو الحاجة له 
وتأكيد النفي حبرف يدل على التشبيه هو . فإن تأكيد املماثلة يف اآلية ليس مقصوداً البتة…به

بقـوة  ولو رجعت إىل نفسك قليالً لرأيت هذا احلرف يف موقعه حمتفظـاً . من اإلحالة مبكان
داللته قائماً بقسط جليل من املعىن املقصود يف مجلته، وأنه لو سقط منها لسقطت معه دعامةُ 

)3()املعىن أو لتهدم ركن من أركانه

و الذي يبدو يل واهللا أعلم أن اجتماع الكاف ومثل يؤدي ما ال يؤديـه االكتفـاء   
.ميةبإحدامها يف الشواهد الشعرية فضال عن اآلية الكر

على معناه أيضا، ويف اجتماعهما ) مثل(أما الشواهد الشعرية فالكاف فيها على معناها ولفظ 
ألن االشتراك بني املشبه واملشبه به يتفاوت قوة . نكتة وإفادة معىن ال يفيده االكتفاء بإحدامها

ألن . يهاحلسناء كالبدر ليس كقولك احلسناء مثل البدر، أعين يف قوة التشـب : فقولك. وضعفاً

160–1/195انظر مغين اللبيب ) 1(
272/ 4انظر حاشية زادة علي البيضاوي ) 2(
2/336ناهل العرفان للزرقاين وانظر م. 123النبأ العظيم ) 3(
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وإذا قلت هي كمثل البدر تعاضدت األدتان للتعـبريعن قـوة   . املماثلة أقوى من عموم الشبه
الشبه كأنك ختشى أن يقصر أحد اللفظني عما يف ذهنك من شدة حسـنها وارتفـاع أدىن   

على خالف ما ذهب إليه الدكتور الفاضل حممد فاضل من أن قـول  . خمالفة بينها وبني البدر
وذلك يئـك  :(قال. هي كمثل البدر: البدر أقرب يف الشبه إىل البدر من قولكمثل : القائل

: ، وإذا حذفت أداة التشبيه كان الشبه أقرب، فلو قلت)الكاف ومثل(يف الثانية بأدايت تشبيه 
)1()هي البدر، لكان أقرب كما هو معلوم، ألنك تدعي أا البدر و ليست شبيهة به

ه ال ريب يف أن حذف أدوات التشبيه أقوى وأقرب ألنك تدعي أا ألن. وفيه نظر واهللا أعلم
ولكن ال يلزم منه أن أداة الشبه مبعدة للشبه، وال أن ذكر األداتـني  . البدر وليست شبيهة به

وإمنا استفاد التشبيه القوة عند حذف األداة من حيث أنك يف ظاهر الكـالم ال  . يبعده أكثر
فال يقبل التفاوت شدة و ضعفاً من هذا الوجه . ملشبه باملشبه بهتدعي التشبيه بل تدعي احتاد ا

.وعند ذكر األداة حيصل التشبيه الذي يقبل التفاوت شدة و ضعفا
والذي يؤكد هذا أنه حيث مجعت الكاف ومثل كان الغرض تأكيد الشـبه ال إبعـاده، وال   

تقول هند كمثل البـدر،  يستقيم إذا أردت التعبري عن حظ يسري من اجلمال يف هند مثالً أن
. وإمنا تستعني باألداتني إذا أردت املبالغة التامة يف التعبري عن الشبه

وهذا الوجه مردود :(وأما يف اآلية فقد ضعف ابن املنري احلكم بزيادة إحدى األداتني فقال
كاف علـى  وال. وذلك أن الذي يليق هنا تأكيد نفي املماثلة. على ما فيه من اإلخالل باملعىن

هذا الوجه تؤكد املماثلة وفرق بني تأكيد املماثلة املنفية وبني تأكيد نفي املماثلة فـإن نفـي   
املماثلة املهملة عن التأكيد أبلغ وآكد يف املعىن من نفي املماثلة املقترنة بالتأكيد إذ يلزم مـن  

متأكدة بالغة نفي مماثلة نفي املماثلة غري املؤكدة نفي كل مماثلة وال يلزم من نفي مماثلة حمققة
. دوا يف التحقيق والتأكيد، وحيث وردت الكاف مؤكدة للماثلة وردت يف اإلثبات فأكدته

.)2()فليس النظر يف اآلية ذين النظرين

3/95معاين النحو ) 1(
3/79–حاشية –الكشاف ) 2(
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. زيـد كعمـرو  : ففي سياق اإلثبات تقول إذا وجدت شبهاً بني زيد وعمرو. وهو كما قال
. ألن املماثلة أقوى من عموم الشبه. زيد مثل عمرو: وإذا قوي الشبه وتعددت وجوهه قلت

.وإذا مل تقنع بأحد اللفظني منفرداً وأردت متام املبالغة قلت زيد كمثل عمرو
زيد ليس كعمرو مبعىن أنه ال يشبهه، وإذا قلت زيد لـيس مثـل   : وأما يف سياق النفي فتقول

من وجود شبه مسكوت عنـه، وإذا  عمرو فاملعىن أنه ال مياثله من مجيع الوجوه، لكن ال مينع 
زيد ليس كمثـل  : أردت املبالغة التامة يف نفي االشتراك بينهما بشبه ولو من وجه بعيد قلت

.كأنك تنفي عنه مشاته ومماثلته أيضاً. عمرو
فمن ذلك قول الشاعر لقاتل أخيه بعد أن ظفر به . و يزداد ذلك وضوحاً بتأمل األمثلة

)1(ست كمثله       و إن كنت قُنعاناً ملن يطلب الدمافَبؤ بامرء أُلفيت ل

أنت وإن كنت يف حسبك مقنعاً لكل من طالب بثأر لكنك ال تشبه أخي وال تعادله : يقول
.وغرضه أن يبعد أدىن مكافئة و شبه بينه وبني أخيه. وال متاثله

فأما اجلمع بني الكاف :(غبقال الرا. وهذا هو النظر الذي يستقيم يف اآلية الكرمية واهللا أعلم
ومثل فقد قيل ذلك لتأكيد النفي تنبيهاً على أنه ال يصح استعمال املثل وال الكـاف، فنفـى   

) الكاف ومثـل (وقد الح لبعض احملققني أسرار أخرى يف اجلمع بني ) 2()بليس األمرين مجيعاً
وغريهم إىل أن لفـظ  ) 5(والرازي) 4(والزخمشري) 3(فلم يقبلوا احلكم بالزيادة فذهب ابن قتيبة

وقـول  . مثلك جيود ومثلك ال يبخـل : كما يف قول العرب(املثل يف اآلية كنايةٌ عن الذات 

أي كن ممن يقتل به، وباء فالن بفالن إذا كان : ومعىن بؤ به. أنشده خلف األمحر يف رجل قتل أخاه) 1(
) قنع(و 1/38) بوأ(انظر لسان العرب . ويقال فالن قنعان من فالن أي بدل منه بالدم. كفؤاً له يقتل به

8/297
. 2/236وانظر مناهل العرفان . 462املفردات ) 2(
. 218انظر تأويل خمتلف احلديث) 3(
3/79الكشاف ) 4(
.4/538و انظر أيضا إرشاد الفحول للشوكاين 27/151تفسريه ) 5(
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فإن البلغاء يثبتون ملثل الشيء وصـفاً أو  . مثل األمري حيمل على األدهم واألشهب) 1(القبعثري
وجه وآكده ألنه ينفونه عنه ويريدون إثبات ذلك الوصف لنفس الشيء أو نفيه عنه على أبلغ 

ألنه مبنزلة إثبـات الشـيء أو نفيـه    . مبنزلة إثبات الشيء أو نفيه عنه على أبلغ وجه وآكده
بالدليل وكدعوى الشيء بالبينة، وذلك ألن مثل الشيء أنقص حاالً منه كما هو القاعـدة يف  

عـد عـن   التشبيه فاملشبه به مع كونه أنقص حاالً من املشبه به إذا اتصف بصفة كمال أو تبا
صفة نقص فيكون املشبه به  متصفاً باألوىل ومتباعداً عن األخرى باألوىل ومثله يسمى إثبات 
الشيء أو نفيه بالطريق الربهاين، وهذا الطريق ال يتوقف على أن يتحقق لذلك الشيء مثل يف 

بل يكفي فيه أن يقدر له مثلٌ مث حيكم عليه بأن متحل بكذا أو متخل عـن كـذا   …اخلارج
يفيد أن املثل به أوىل، ولو توقف ذلك على ثبوت املثل والنظري يف اخلـارج لكـان قـول    ل

) 2()مثل األمري حيمل على األدهم و األشهب أشبه بالذم منه باملدح(القبعثري 

يف اآلية على معىن الصفة العجيبة اليت العهد مبثلها، فيكون املعـىن  ) مثل(والح لبعضهم محل 
وهو مبين على أن املثل و ) 3()وهو حسن ال كلفة فيه(الشأن شيء قال ليس كصفته العجيبة 

وهللا املَثـل  :(كقولـه تعـاىل  . املثَل مبعىن واحد، ويستعمل املَثل مبعىن الصفة يف القرآن الكرمي
فيكون املعىن ليس مثل صفته تعاىل شيء من الصـفات الـيت   ) 5(أي الصفة العليا) 4()األعلى

اج ملـا  هذه قصة يكثر االستشهاد ا يف كتب األدب والبالغة قال فيها الغضبان بن القبعثري للحج) 1(
توعده فقال ألمحلنك على األدهم واملراد به القيد فرأى القبعثري أن األدهم يصلح للقيد والفرس فحمـل  
كالمه إىل الفرس وقال مثل األمري حيمل على األدهم واألشهب فصرف الوعيد باهلوان إىل الوعد باإلحسان 

ل له مثلك من يفعل اخلري فيقول ال بـل  فصار مثاالعلى حسن التلطف، إذ ال يليق مبن له مهة عالية أن يقا
1/258أفعل الشر انظر خزانة األدب

4/272انظر حاشية قاضي زادة علي البضاوي ) 2(
وحاشـية الشـهاب اخلفـاجي    13وانظر شرح القاري على الفقه األكرب 2/22التقرير والتجبري ) 3(
2/563واملصباح املنري للفيومي 8/338
.لنحلمن سورة ا) 60(اآلية ) 4(
واملثل الشيء . …واملثل واملثيل كاملثل (11/610قال يف اللسان . 4/272انظر حاشية قاضي زادة ) 5(

وانظر حنـو يف القـاموس احملـيط    ) ومثل الشيء أيضا صفاته…الذي يضرب لشيء مثال فيجعله مثله 
1/41) مثل(للفريوزآبادي 
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إن وصف بكثري مما يشترك به اللفظ يف وصف خلقه فليس تلك الصـفات  فإنه تعاىل و. لغريه
.الثابته له تعاىل كاليت تثبت لغريه

: على املعنيني معاً يقول البيضـاوي ) املثل(و الح للبيضاوي وعلي القاري وغريمها محل لفظ 
نيني معاً علـى  املثل يف اآلية إما مبعىن الذات أوالصفة وينبغي أن يكون مستعمال يف اآلية باملع(

جواز استعمال املشترك يف معنييه إن كان اإلطالق بطريق االشتراك أو على جواز اجلمع بني 
) 1()احلقيقة وااز إن كان حقيقة يف إحدامها جمازاً يف اآلخر

:يقطع بالتنزيهمجيع هذه الوجوه البالغية
رها العلماء يف تفسريها ال يطمع من أسرار هذه اآلية الكرمية أا على مجيع الوجوه اليت ذك

اسم يف الظفر منها بشبهة ينفذ ا إىل التجسيم فكان اختالف هذه الوجوه زيادة يف مواضع 
. مقامع التنزيه اليت تنهال على رؤس اسمة
ثالث نتائج إىلو بيان ذلك بإرجاع اختالف هذه الوجوه 

منا بزيادة الكاف نفي املثل عن اهللا عز وجل وذلك إذا حك: األوىل
أو محلنـاه علـى   ) مثـل (نفي التشبيه عن اهللا عز وجل وذلك إذا حكمنا بزياد لفظ : الثانية

ليس كـاهللا  : فإذا علم أنه من باب الكناية مل يقع يف فرق بني قولنا: (الكناية،  قال الزخمشري
ذا قلنا إن اجتمـاع  وإ) 2()ليس كمثله شيء، إالما تعطيه الكناية من فائدا: شيء وبني قولنا

.الكاف ومثل لنفي أقل الشبه
.نفي التشبيه عن صفات اهللا عز وجل وذلك إذا فسرنا املثل بالصفة: الثالثة

.و حيتاج إىل بيان كيفية داللة هذه النتائج على تنزيه اهللا عن اجلسمية
داللة نفي املثل عن اهللا عز وجل على نفي التجسيم:  أوالً

وتفسري أيب 27وشرح الفقه األكرب للقاري 4/272انظر تفسري البيضاوي مع حاشيته قاضي زادة ) 1(
8/25السعود 

27/154وانظر حنوه يف تفسري الرازي  3/78الكشاف ) 2(
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وهو أصل يدل علـى منـاظرة الشـيء    : (قال ابن فارس) مثل(اللغة إىل يرجع لفظ املثل يف 
:وقال اخلليل) 2()أي إذا نظر إليه وإىل نظريه كانا سواء() 1()بالشيء، وهذا مثله أي نظريه

) 3()املثل شبه الشيء يف املثال والقدر وحنوه حىت يف املعىن(

) 4()الشبه:املثل بالكسر والتحريك وكأمري: (وقال الفريوزآبادي

ومع أن اللغويني ذكروا املشاة يف تفسري املماثلة إال أن يف كالمهم ما يشري إىل الفرق بينهما 
.يف االستخدام اللغوي، وذلك من وجهني

ما تتضمنه املماثلة من اشتراط التسوية يف صفة جامعة وإنْ تفاوت أحد املتشـاني يف  : األول
زيد مثـل عمـر يف   : ك زيد يشبه عمرا يف الطول كقولكفليس قول. هذه الصفة زيادة وقوة

ألنه ليس يف اجلملة األوىل ما يزيد على ادعاء مشاركة عمر لزيد يف صفة الطول، أمـا  . طوله
) مثـل (وذلك ملا يف . يف اجلملة الثانية ففيها ما يشري إىل مشاركته يف الطول واستوائه معه فيه

. املناظرة اليت تستلزم االستواء كما سبق يف تفسريهاوما فيها من معىن ) 5(من معىن التسوية
أن إطالق املماثلة يدل على زيادة يف وجوه االشتراك واجلمع بني الطرفني على ما تدل : الثاين

يدل على ذلك ما ذكره اخلليل يف تفسري املثل بأنه شبه الشـيء يف  . املشاة على االشتراك به
قال يف املصـباح  . يف املشاة فيكفي اإلشتراك يف صفة جامعةأما .املثال والقدر واملعىن وحنوه

الشـبه  : (وقال الراغب) 6()و شبهت الشيء بالشيء أقمته مقامه لصفة جامعة بينهما: (املنري
يقال فيما يشارك الشيء يف الكيفية، واملساوي يقال فيما يشارك يف الكمية، والشكل فيمـا  

) 7()ام يف مجيع ذلكيشاركه يف القدر واملساحة، واملثل ع

5/269) مثل(مقايس اللغة ) 1(
) مثـل (والعني للخليل 4/309وانظر حنوه يف جمل اللغة البن فارس 5/444) نظر(مقاييس اللغة ) 2(
.5/219) مثل(، والسان البن منظور 8/156
8/288)  مثل(العني ) 3(
.1/41) مثل(القاموس احمليط ) 4(
.1/41) مثل(والقاموس احمليط للفريوز ابادي 11/67) مثل(انظر لسان العرب ) 5(
1/303) مثل(انظر ) 6(
462املفردات ) 7(
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وقد الحظ علماء التوحيد هذا الفارق اللغوي فحققوا الكالم يف املـثلني مث فرعـوا عليـه    
) 1()ليس كمثله شيء:(االستدالل بقوله تعاىل

:حتقيق الكالم يف املثلني
فإذا أما حتقيق الكالم يف املثلني فقد نظروا يف املتعدد الذي يصح يف اللغة أن جتري فيه املماثلة 

أمحد مثل زيد وزيد مثل عمرو، فما هو القدر الذي اشتركوا بـه حـىت حتققـت    : قيل مثالً
املماثلة بينهم؟

ويقـال  . ال ميكن أن يكون هذا القدر هو الطول مثالً ألن املماثلة ال ترتفع بتقدير قصر زيد
املماثلة بتقـدير  مثله يف القوة والسن والقدر واللون واهليأة وحنوها من الصفات اليت ال ترتفع

بل القدر الثابت الباقي الذي ال يتغري بتغيري صفام هو الـذي تتحقـق بـه    . اختالفهم فيها
املماثلة وتنتفي بارتفاعه، وهذا القدر هو احلقيقة املقومة لذات كل منهم اليت اصطلح علـى  

. سانوهي اإلنسانية يف زيد و عمرو وغريهم من أفراد نوع االن) 2(تسميتها باملاهية
و قد تنوعت عبارام يف تعريف املثلني واملماثلة وترجع كلها إىل معىن واحد وهو االشـتراك  

)3(يف متام املاهية 

.من سورة الشورى) 11(اآلية ) 1(
تبار صلوحها للجواب عن السؤال مبا هو، كمـا  وتطلق على احلقيقة باع) ماهو ؟(املاهية املنسوبة إىل ) 2(

وقـال  . 3/18انظر حاشية الفناري على شرح املواقـف . يطلق عليها احلقيقة باعتبار أن حتقق الشيء ا
. اعلم أن املاهية واحلقيقة والذات تطلقان غالبا على سبيل التـرادف : (2/1424التهانوي يف الكشاف 

كلية كانت أو جزئية، واجلزئيـة  . املاهية مع اعتبار الوجود اخلارجيواحلقيقة والذات تطلقان غالبا على 
) تسمى هوية

املثل بالكسر والسكون عند احلكماء هو املشارك للشيء يف : (2/1451قال التهانوي يف الكشاف ) 3(
الـبعض  وكـذا عنـد   …التماثل واملماثلة احتاد الشيئني يف النوع أي يف متام املاهية : قالوا. متام املاهية
واجلرجـاين يف شـرح   65واألصفهاين  يف شرح الطوالع 27/152كالرازي انظر تفسريه ) املتكلمني
.4/50و8/16املواقف 

والصفة النفسية هي اليت ال . وقال بعض املتكلمني من األشاعرة التماثل هو االحتاد يف مجيع الصفات النفسية
نفس ذلك الشيء، بأن يكون منتزعا مـن نفسـه   حيتاج يف توصيف الشيء ا إىل تعقل أمر خارج عن
ويقابلها الصفة املعنوية وهي اليت تكون منزوعة من . كاالنسانية لالنسان أو من جزئة كاحليوانية  لإلنسان

نفس الشيء سواء كانت موجودة كالتحيز أو معدومة كاحلدوث فإن توصيف ا حيتاج إىل تعقل احليـز  
.والعدم
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وتفصيل الكالم فيه مسبوق مبقدمة أخرى وهي أن كل معىن ينسب إىل شـيء فإمـا أن   
ذايت مقوم لكنه الزم يكون ذاتياً له أي قوام ذاته به، ويسمى الذايت املقوم، وإما أن يكون غري

.غري مفارق وإما أن يكون ال ذاتياً وال الزماً ولكن يكون عرضياً
. هذا اإلنسان ولدته أنثى: ونقول. هذا االنسان أبيض، ونقول هذا اإلنسان حيوان: فإنا نقول

ونسـبة  . فقد أسندنا إليه البياض واحليوانية والوالدة وجعلناه موصوفا ذه األوصاف الثالثة
فليس وجوده . فإن البياض يتصور أن يبطل من اإلنسان ويبقى إنساناً. ه الثالثة إليه متفاوتةهذ

.ولنسم هذا عرضاً مفارقاً. شرطاً إلنسانيته
أما احليوانية فضرورة لإلنسان، ألننا إذا مل نفهم احليوان مل نفهم اإلنسان بل مهمـا فهمنـا   

يوانية داخلةً يف مفهومه بالضرورة، و لنسـم  اإلنسان فقد فهمنا حيواناً خمصوصاً فكانت احل
. هذا ذاتياً مقوماً

إذ جيـوز أن  . و أما كونه مولوداً من أنثى و كونه ملوناً مثالً فليس نسبته إليه كنسبة احليوانية
حيصل يف العقل معىن اإلنسان مع الغفلة عن كونه مولوداً، أو مع اعتقاد أنه ليس مبولود خطأً 

و لكن من شرطه االمتناع . م االنسان االمتناع عن اعتقاد كونه غري مولودفليس من شرط فه
.عن اعتقاد كونه غري حيوان

وأما متييزه عن البياض فهو أن البياض قد يفارق اإلنسان فيكون أمسر اللون، وكونه مولوداً ال 
.يفارق أيضاً إال أنه ميتاز عن الالزم مبا له من خاصية التقومي

لك نقول إن سؤال السائل عن الشيء مبا هو طلب حلقيقته وذاته وما يقوم بـه  و إذا عرف ذ
واملاهيـة  . وبعبارة أخرى نقول إن السؤال مبا هو طلب ملاهية الشيء. دون لوازمه وعوارضه

فينبغي أن يذكر ايب مجيـع الـذاتيات   . إمنا تتحقق مبجموع الذاتيات املقومة لذلك الشيء

لنفسية هي اليت تدل على نفس الذات دون معىن زائدة عليها و يقابلها املعنونة اليت الصفة ا: وبعبارة أخرى
.=وعليه فاملثالن مها املوجودان املشتركان يف مجيع الصفات النفسية. تدل على معىن زائدة على الذات

. 74، وشرح النسفية للتفتـازاين 2/48و شرح املقاصد للنقازاين  . 37-34انظر االرشاد للجويين = 
وكشـاف  4/67، وحاشية الفناري على شرح املواقـف  4/66وحاشية السيلكويت على شرح املواقف 

.2/1451االصطالحات الفنون للتهاوين 
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ولو ترك بعض الذاتيات مل يتمم جوابه، ومل يتم ماهيته، فإذا . جميباًاملقومة للشيء حىت يكون
ما هو؟ وأجاب بأنه شراب مل يتم اجلواب ألنه ترك ذاتياً مقوماً وهـو  : أشار إىل مخر وقيل له

.وبه كمال اجلواب ومتام املاهية) مسكر(
حده ما هو؟ كـان  فإذا سئل عن زيد و. وكذلك السائل عن املاهية غري طالب ملعرفة اللوازم

اجلواب الصحيح أنه انسان ألن الذي الذي يفضل يف زيد بعد كونه إنسانا من كونه رجـالً  
طويالً أو مريضاً أو جاهالً فكل ذلك عوارض ولوازم طرأت عليه بعد نشأته ومل تقترن به يف 

املعتـرب يف  أول خلقته، وال ميتنع علينا أن نقدر زواهلا منه ويكون مع ذلك هو زيد بعينه، ألن 
ألن الـذوات ال تـتغري بـتغري    . زيد هو حقيقته وذاته دون األعراض والصفات القائمة ا

فحقيقة زيد هي هويته وماهيته اليت ختتص به، وال تتغري حقيقته بتقلبـه يف أطـوار   . الصفات
ولـو وضـعت   . العمر وانتقاله من الطفولة إىل الرجولة و الشيخوخة وما بينهما من مراحل

لزيد وهو يف مهده جبوار صورته يف شيخوخته لعرفت أنه مع هذا االختالف الشـديد  صورة
وكذلك يصح إذا نظـرت  . يف صفات زيد مل تتغري ذاته فزيد هو زيد يف الطفولة والشيخوخة

إىل زيد وهو رضيع وإىل عمرو وهو هرم أن تقول زيد مثل عمرو مع شدة مابينـهما مـن   
واللون واهليأة وغريها ألن املعترب يف زيد و عمرو هو الذات اختالف يف السن والطول والقوة

.واحلقيقة، وألن اختالف الصفات ال يوجب تغرياً يف الذوات
فظهر مبا سبق أن املعترب يف التماثل واالختالف هو حقائق األشياء وماهيتـها ال األعـراض   

)1(موع الذاتياتوالصفات القائمة ا، وأن املثل هو املشارك يف متام املاهية وجم

:حتقيق الكالم يف املثلنيتفريع االستدالل باآلية على
وأما تفريع االستدالل باآلية على ما سبق فقد أقاموا الربهان القاطع على متاثل األجسام 
يف الذوات واحلقيقة وهو الذي أيده العلم احلديث  فلو كانت ذاته تعاىل جسماً لكان ذلـك  

ئر األجسام يف متام املاهية، فيكون كل جسم مثالً له فيثبت له من األمثـال  اجلسم مساوياً لسا

153-27/152و تفسري الفخر الرازي 105-94مستفاد من معيار العلم للغزايل ) 1(
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وبه يتم بيـان وجـه   . ما ال حيصيه عدد وهو خالف مادلت عليه اآلية الكرمية من نفي املثل
ومل أعثـر علـى   .داللة اآلية على نفي التجسيم إذا محلناها على نفي املثل عن اهللا عز وجل

غري أن ابن تيميه طعن بأدلة نفاة التجسيم . ا االستدالل من اسمةاعتراض أو إيراد على هذ
إمجاالً وتفصيالً،

:مناقشة ابن تيمية يف طعنه جبملة استدالل املنزهني
ويف اجلملة فالكالم يف التمثيل والتشيبيه ونفيه عـن  : (فقاليف مجلة استدالهلمرمحه اهللاطعن

-يعين التمثيل والتشـبيه -فإن األول . اهللا مقام آخراهللا مقام والكالم يف التجسيم ونفيه عن
وأيضا فنفي ذلك معروف بالـدالئل  …دل على نفيه الكتاب والسنة وإمجاع السلف واألئمة

وأما الكالم يف اجلسم و اجلوهر ونفيهما واثباما فبدعة ليس هلا ..العقلية اليت ال تقبل النقيض
اهللا عليه وسلم وال تكلم أحد من السلف واألئمة أصل يف كتاب اهللا وال يف سنة رسوله صلى 

)1()بذلك نفياً وإثباتاً

وقبل أن انتقل إىل طعنه يف االستدالل باآلية حمل البحث أجيب على طعنه يف مجلة األدلة 
هذا الكالم أوله يناقض آخره فإن الذي يدل من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه : أوالً

االئمة على نفي التمثيل والتشبيه يدل على نفـي التجسـيم وهـل    وسلم وإمجاع السلف و
التجسيم إال تشبيه باألجسام؟ 

ال نسلم أن نفي اجلسم واجلوهر ليس له أصل يف كتاب اهللا، بل هو مناقض ملا سلم به : ثانياً
يف مكان آخر فقال بعد ذكر ما استدل به أهل السنة من كتاب اهللا على نفي التجسيم كقوله 

وهـؤالء  …: (وسورة االخالص)3()هل تعلم له مسياً: (و قوله)2()ليس كمثله شيء(تعاىل
و سيأيت عند الكالم على كـل آيـة   )4()…اآليات إمنا يدللن على انتفاء التجسيم والتشبيه

1/100تلبيس اجلهيمة و انظر حنوه يف بيان146–4/145درء تعارض العقل مع النقل ) 1(
من سورة الشورى ) 11(اآلية ) 2(
.من سورة مرمي) 65(اآلية ) 3(
6/385كتب و رسائل وفتاوى ابن تيمية يف العقيدة ) 4(
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استدل ا أهل السنة على تنزيه اهللا عن اجلسمة من كالم ابن تيمية ما يناقض به نفسه مـن  
. نص كالمه

أما زعمه أن السلف واالئمة مل يتكلموا بنفي اجلسم فال نطيل بنقل نصوصهم يف هـذا  : ثالثاً
املوضوع، وأكتفي بنقل نص عن اإلمام أمحد حنبل الذي نسب ابن تيمية تعظيمه إىل مجيـع  

وصاروا متفقني على تعظيم أمحد و جعله إماماً (.. الطوائف من أهل السنة واحلديث مث قال 
… ): (اعتقاد اإلمام املبجل ابن حنبـل (يخ احلنابلة أبو الفضل التميمي يف يقول ش)1()للسنة

وأهل اللغة وضـعوا  . وقال إن األمساء مأخوذة بالشريعة واللغة. وأنكر على من يقول باجلسم
هذا االسم على كل ذي طول وعرض ومسك وتركيب وصورة وتأليف واهللا تعاىل خارج عن 

ومل جيئ يف الشريعة فبطـل  . خلروجه عن معىن اجلسميةذلك كله فلم جيز أن يسمى جسماً 
)2()ذلك

:مناقشة ابن تيمية يف مسألة متاثل األجسام
أشري إىل مسألة متاثل األجسام فقد بـذل  . قبل أن أنتقل إىل اعتراضه على داللة اآلية الكرمية

عتمد فيـه علـى   ابن تيمية رمحه اهللا وسعه يف نفي متاثل األجسام، فلم يذكر يف ذلك إال ما ي
اختالف األجسام املختلفة كما نعلـم  بالضرورة واحلسفنحن نعلم : (احلس الظاهر، فيقول

اختالف األعراض املختلفة وما ذكره من أن االختالف عائد إىل األعراض ال إىل املعـروض 
ودعوى من ادعى أن األجسام مركبة من جواهر ال تنقسـم  : (ويقول) 3()فمخالفة للحس

فسها ليس هلا شيء من هذه األعراض ولكن ملا تركبت صارت متصفة ذه الصفات قائمة بأن
فإن اجلسم املعني كهذه . دعوى باطلة بالعقل واحلسكاتصاف النار باحلرارة واملاء بالرطوبة 

وهذا قد بسطناه يف غري هذا ..النار مل تكن أجزاؤه قط عارية عن كوا ناراً بل النار الزمة هلا

10/250درء تعارض العقل مع النقل ) 1(
)2 (1/289
.4/176درء التعارض) 3(
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ومن عرف هذا ..ا فساد قول من يقول األجسام مركبة من اجلواهر اليت ال تنقسماملوضع وبين
. زاحت عنه شبهات كثرية يف اإلميان باهللا تعاىل وباليوم اآلخر

فهذا املوضع حيتاج إىل حتقيقه كل من نظر يف هذه األمور فإنه مبعرفته تـزول كـثري مـن    
ن الكالم الذي ذمه السلف واملعقول الذي يقال الشبهات املتعلقة باهللا واليوم اآلخر، ويعرف م

والذي يعقل مـن اجتمـاع   ..إنه معارض للرسول ما يتبني به أن هؤالء خالفوا احلس والعقل
األجزاء وافتراقها أن تفترق مع بقاء حقيقتها مثل املاء تفرق حىت تصري أجزاؤه يف غاية الصغر 

ومن قال إنه بعد اء مل يبق ماء وال زئبق وهو ماء وكذلك الزئبق وحنوه فإذا استحالت بعد هو
، وال يعقـل  انقالبه بقيت األجزاء كما تبقى إذا تصغرت أجزاؤه فقد خالف احلس والعقل

املاء وحنوه جزءا إال وهو ماء فإذا صار هواء مل يكن يف اهلواء جزء هو ماء بل جـزء اهلـواء   
) 1()يء آخرفبقاء الشيء مع تغري أعراضه شيء وانقالب حقيقته ش...هواء

ويرى ابن تيمية رمحه اهللا أنه ليس من متام وصف اهللا بالقدرة املطلقة القول بأن اهللا عـز  
وجل خيلق أجساماً متماثلة، مث ال يكون اخللق بعد ذلك إال خلق أعراض خمتلفة ختتلـف ـا   

ا اهللا بعضها واملقصود أن قول من يقول إن هذه املخلوقات اليت خيلقه: (..األجسام فيقول 
من بعض ليس خلقه هلا إال تغيري صفتها وأن حقيقة كل شيء جواهر أصلية متماثلة باقيـة  

فـدعوى أن  …ال تتغري حقيقتها أصال ولكن تكثر تلك األجزاء وتقل كالم ال حقيقة لـه 
خلق اهللا ملخلوقاته من احليوان والنبات واملعدن ليس إال إحداث أعراض وصفات ليس فيـه  

ن قائمة بنفسها وال إحداث ألجسام وجواهر قائمة بنفسها كما حتـرك الريـاح   خلق ألعيا
وهذا من أعظم ضالل هؤالء حيـث  . واملياه وتفرق املاء يف جماريه وهو أيضا من أبطل الباطل

عمدوا إىل ما هو من أعظم آيات الرب الدالة الشاهدة بوجوده وقدرتـه ومشـيئته وعلمـه    
بالكلية وادعوا أنه ليس يف ذلك إبداع عني وال خلق شيء وحكمته ورمحته أنكروا وجودها 

قائم بنفسه وإمنا هو إحداث أعراض والواحد منا يقدر على إحـداث بعـض األعـراض مث    

201-5/198درء التعارض )  1(
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مث أرادوا أن يثبتوا إبداعه جلميع األعيان . اقتصروا يف ذلك على جمرد إحداث أعراض وصفات
ا يف األعيان املختلفات متـاثال ال حقيقـة   بأن ادعوا وجود جواهر منفردة ال حقيقة هلا وادعو

) 1()له

وأما املتكلمون فقالوا األجسام متجانسة بالذات لتركبها من اجلواهر األفراد وأا متماثلـة ال  
اختالف فيها، وإمنا يعرض االختالف لألجسام ال يف ذواا بل مبا حيصل فيها من األعـراض  

.ليهبفعل القادر املختار هذا ما قد أمجعوا ع
وقد أثبت العلم احلديث صحة ماذكره املتكلمون يف جمانسة األجسام وتركبـها مـن   

بذلت االنسانية طوال عصور عديدة : (يقول الدكتور أوميد مششكك. اجلواهر الفردة املتماثلة
جهوداً مضنية للكشف عن اللبنة األولية اليت تشكل خمتلف أنواع املادة اليت يتألف منها الكون 

ونسـتطيع  . وال تزال هذه اجلهود تشكل الشغل الشاغل األساس لعلماء الفيزياء املعاصـرين 
هلا نفس املاهية فاجلسيمات اليت تؤلف ) 2(إن مجيع املواد تتكون من ذراتالقول بشكل عام

ذرة مادة معينة هي نفس اجلسيمات اليت تؤلف ذرات املواد األخرى، كل ما يف األمر أن 
تحد بنسب خمتلفة فتكون ذرات املواد األساسية،ومن احتاد هذه الذرات هذه اجلسيمات ت

) 1())3(" العناصر"بأشكال خمتلفة تتكون املواد األكثر تعقيداً 

203-5/202املصدر السابق ) 1(
. الذرة هي أدق وحدة يف املادة ميكنها أن تشارك يف أحد التفاعالت الكيميائية إلحداث تغري كيميائي) 2(

واليوجد تفاوت كبري . وكل عنصر مكون من نوع معني من الذرات. وكل شيء حولنا مكون من ذرات
باليني منها تكـون  10والذرات من الصغر حبيث إن أكثر من .  بينها يف احلجم إال أا تتفاوت يف الوزن

.147انظر أسرار الذرة . أصغر جسم ميكن رؤيته حتت امليكروسكوب
الزنـك،  : مادة مفردة ال ميكن تفتيتها كيميائيا إىل مواد أكثر بساطة، ومن أمثلة العناصـر : العنصر) 3(

ـ 20عنصرا؛ وحوايل 90ويوجد يف الطبيعة حوايل . واألكسجني، والذهب ناعيا، أخرى يتم إنتاجها ص
اصر من ذرات قابلة لالنقسام والذرة مـن جـزئني   نتتكون الع. ولكن مل يتم التعرف على كل تلك املواد

لكترونات خارج النواة سالبة الشحنة إاألول نواة صغرية احلجم نسبيا يف املركز ذات شحنة موجبة والثاين 
وهذه . اإللكتروناتيط ا ضباب من تتكون الذرة من نواة موجبة الشحنة تتركز فيها كتلة الذرة وحي.. 

النواة هي اجلزء املركزي من الذرة وتتكون من جسيمات ذات شحنة موجبة وهي الربوتونات وجسيمات 
يدور حول النواة بسـرعة  اإللكتروناتوهذا الضباب من . ذات شحنة متعادلة الشحنة وهي النيوترونات

18-17الذرية ، للدكتور خضر عبد العباس ةظر الطاقانهائلة تصل إىل سبعة ماليني دورة يف الثانية 
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أن مجيع املواد تتكون من : (وتتناول موسوعة الذرات وااللكترونات تقسيم املادة وفيها يتبني
قطرة من املاء عدة مرات حىت حنصل علـى  فإذا استطعنا تفتيت جزء من امللح أو)2(جزيئات

وإذا قسمنا هذا اجلزيء فإننـا لـن   . أصغر جزء من أجزاء امللح فلنسمه جزيء امللح أو املاء
حنصل على ملح أو ماء ألننا نكون قد شطرنا اجلزيء إىل ذرات فينشطر جـزيء املـاء إىل   

ايل مئـة نـوع مـن    ويوجد يف الطبيعة حو. ذرتني من اهليدروجني وذرة من األوكسجني
) 3()الذرات أو العناصر وباحتادها مع بعضها تتكون جزيئات كل املواد

: وقد أثبت العلم احلديث أن مادة هذا الكون املنظور واحدة، يقول الـدكتور أوميـد  
مادة الكون واحدة ومن جتمع أجزاء هذه املادة بنسب خمتلفة تظهر هـذه اجلسـيمات   (

الذي يصعب عد جلزيئات وعلى أساس اجلزيئات أقيم بناء هذا العاملبأشكال خمتلفة تظهر ا
) 4()وحصر أحيائه ومجاده 

وبتحليل الطيف الشمسي أمكن معرفة العناصر اليت تتكون منها الشمس  فوجد أا تتكـون  
بل استدل العلماء بشمول القوانني الفيزيائية يف )5(.من نفس العناصر اليت تتكون منها األرض

ون وخبضوعه لنفس القوانني اليت خيضع له ما خضع لتجارب العلمـاء علـى أن هـذه    الك
األجسام البعيدة مكونة من نفس الذرات اليت جندها على األرض، ويف ذلك يقول الـدكتور  

9أسرار الذرة، ألوميد مششكك،وترمجه أورخان حممد علي ) 1(
وقد تكون الذرتان من نفس العنصر أو من عناصر . إذا ما احتدت ذرتان أو أكثر، فإما تكونان جزيئا) 2(

وعند كسر اجلزيء . ون النتيجة مركباوإذا احتوت اجلزيئات على ذرات من عنصرين أو أكثر تك. خمتلفة
ومن املمكن أن يتكون اجلزيء مـن ذرتـني أو آالف   . فإنه ينشق إىل ذرات من العناصر اليت تكون منها

حيتوي جزيء األكسجني على ذرتني فقط، بينما حيتوي جزيء املطاط على ما : الذرات فعلى سبيل املثال
: ذرات، وجزيء املطـاط 3: ذرتان،وجزيء املاء: جزيء األكسجني،.ذرة65000إىل 13000بني 

81واإللكتروناتذرة انظر الذرات 13000-65000
61،واإللكتروناتموسوعة املعرفة، الذرات ) 3(
11أسرار الذرة، ألوميد مششكك،وترمجه أورخان حممد علي ) 4(
102انظر شهادة الكون، لعبد الودود رشيد حممد، ) 5(
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، ويبدو واضـحا  فذرة من األرض ال ميكن متييزها عن ذرة من حافة الكون املرئي:(..باول
) 1()تقع يف أبعد مناطق الفضاء هي نفسها اليت تقع يف جمرتناأن العمليات الفيزيائية اليت

ومما يبنغي التذكري به يف هذا املوطن أنه قد تدرج العلم يف الكشف عن املكونات األساسـية  
كان االعتقاد السائد حىت وقت قريب هو أننا عنـد فحـص   :(يقول الدكتور أوميد . للمادة

ألجزاء الصغرى كلما اقتربنا إىل البسيط وقـد تـدرجت   وتدقيق بنية املادة كلما نزلنا إىل ا
األفكار حسب األحباث املستمرة طيلة العصور السابقة حىت اآلن فقد اعتقـدنا حينـاً بـأن    
اجلزيئات هي اللبنة األساسية للمادة، مث ظهرت فكرة العنصر، ولكن مل ميض وقت طويل حىت 

حث عنها، وأخريا تبني أنه حىت اجلسـيمات  تبني أن هذه العناصر ليست اللبنة األساس اليت نب
اليت تؤلف الذرة ليس هي اللبنة األساس اليت تؤلف املادة، وظهر متاما أنا كلما نزلنا يف سـلم  

) 2()املادة إىل األصغر فاألصغر كلما تعقدت األمور وتشابكت

وقد تسبب هذا التدرج يف الكشف عن مكونات املادة وربطه مبـذهب اجلـوهر الفـرد يف   
أن من أثبت اجلوهر الفرد اعتقد أن اجلزيء قبل أن يثبت انقسامه هو : اخلطأ األول. خطأين

. اجلوهر الفرد، فلما أثبت العلم تركب اجلزيئات من الذرات اعتقد أن الذرة هي اجلوهر الفرد
مث ملا أثبت العلم تركب الذرة من النواة وااللكترونات ظن بعض الدارسني أن انقسام الـذرة  

وهذا هو ) 3(عين انقسام اجلوهر الفرد، وأن هذا التركيب يبطل مباحث اجلوهر الفرد بالكليةي
اخلطأ الثاين الذي تسبب به هذا التدرج، واحلق أن مثار اخلطأ يف الطرفني هو عد اجلـزيء أو  

إن بـل  . الذرة جوهراً فرداً، فانقسام الذرة يناقضه ولكن ال يبطل إثبات اجلوهر الفرد بالكلية
يقـول الـدكتور   . هذا االنقسام يشري من وجه إىل براءة لبنة املادة األوىل مـن التركيـب  

لقد دام االعتقاد حول حمدودية الذرة وعدم قابليتها لالنقسام أكثر مـن ألـف   : (كالدكوف
سنة يف حني مل يستغرق اإلثبات وبشكل جازم بأن عدم قابلية الذرة لالنقسام مل يكن سوى 

8/495انظر دائرة معارف القرن العشرين، حممد فريد وجدي و222القوة العظمى ) 1(
60-58أسرار الذرة ) 2(
.8/491انظر دائرة معارف القرن العشرين، حممد فريد وجدي ) 3(
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إال أا عكست حقاً الفكرة العامة لدى الفالسفة القدماء . عقود من السننيوهم غري بضعة 
) 1()يف ما خيص عدم انقسامية عناصر املادة األساسية

ومع أن العلم احلديث قد وصل إىل أعماق سحيقة يف عامل املادة ومكوناا حىت وصـل إىل  
ال يفترض التركيب يف مركبـات  عامل الذرة واطلع على تركيبها إال أن العقل البشري ال يز

لسنا يف حاجة اليوم ألن نربهن على : (يقول كالدكوف. الذرة لينزل إىل أعمق مما وصل إليه
، ) 2(وإلكتروناتأن مجيع املواد تتألف من جزيئات، واجلزيئات من ذرات، والذرات من نوى 

لنيوترونات؟ وقـد  ، ولكن مم تتكون الربوتونات وا)4(ونيوترونات) 3(والنوى من بروتونات
اجلسيمات األولية أي جسيمات غري قابلة لالنقسام على افتراض أطلق العلماء عليها اسم 

وقبـل  . أن أي تقسيم آخر هلا سوف حيوهلا إىل أي شيء آخر عدا كوا جسيمات أخرى
وكما . سنوات شرع العلماء يف هجوم مربمج ودؤوب على أسرار تركيب اجلسيمات األولية

عموما فقد سار هذا العمل خبطني رئيسيني األول كان حماولة ) 5(يف الفيزياء النوويةهي احلال 
تفتيت أو سحق اجلسيم األويل إىل مكوناته األولية إن كانت هناك أي مكونات، والوسـيلة  

.136-135الذرة من األلف إىل الياء ) 1(
لبة وله شحنة سا. وهو جسيم كهربائي ليس له تركيب داخلي يتحرك حول نواة الذرة بسرعة فائقة) 2(

انظر القـوة  .. والذرات حمايدة كهربيا حيث إن عدد اإللكترونات مساوٍ لعدد الربوتونات. لوحدة واحدة
96العظمى 

ويتم التعرف على العنصر بعدد الربوتونـات يف  . للذرة) القلب املركزي(الربوتون هو جزء من النواة ) 3(
ت ذرة ما بروتونا واحدا فإا تتحول إىل ذرة وإذا ما فقدت أو اكتسب. الذرة، ويسمى ذلك بالعدد الذري

حيتوي الربوتون على شحنة كهربية موجبة لوحدة واحدة،وزن الربوتون الواحد يقـارب  . لعنصر خمتلف
12انظر أسرار الذرة . جزءا من مليون  مليار مليار جزء من الغرام

يوترونات يف الذرة دون أن يغري العنصر وقد يتغري عدد الن. النيوترون جزء  من النواة متعادل الشحنة) 4(
.284انظر الذرة من األلف إىل الياء .من خصائصه

ويبلغ قطر النواة ألف مليون املليون للمتـر  ). قلب الذرة(الفيزياء النووية علم يبحث يف فيزياء النواة، ) 5(
ومات عنها وعـن اجلسـيمات   وال ميكن للعني البشرية أن ترى النواة، إال أنه مت احلصول على معل. تقريبا

وتشكل نسـبة  . وتتكون النواة الذرية من بروتونات ونيوترونات. داخلها بتحطيم النوى ومالحظة النتائج
وتتماسك النواة ببعضها البعض بواسطة قوة شـديدة  . باملئة من كتلة املادة كلها99.9تلك اجلسيمات 

وهي القوة اليت تسبب تفاعل النيوترونات والربوتونات تسمى قوة التفاعل القوي أو القوة النووية الشديدة؛ 
189انظر الذرة من األف إىل الياء،كالدكوف. وارتباطهما معا
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الوحيدة لتحقيق هذا كانت يف جهاز يقوم على تعجيل دوران جسيمات معينة إىل سـرعات  
. املعجل أو املدفع الذري على اجلسيمات اليت يراد تقسيمهاقصوى وقذفها بواسطة هذا

كتروين الذي يتمكن به اإلنسان من مشاهدة لوالوسيلة الثانية هو اإلفادة من قدرات اهر اإل
) 1(أجسام ال يزيد قطرها على بضعة انسكترومات

وطبقاً ملا أمكـن  …واتني الوسيلتني اكتشف العلماء أربعني جسيماً مل يكن معروفاً من قبل
التوصل إليه حلد اآلن فليس هناك من بني كل اجلسيمات األولية ما يتحلل إىل مكونـات  

) 2(.أصغر، وما اعتبارها جسيمات أولية إال ألن هذا يعين كوا خالية من أي تركيب

ئلة بـأن  والفكرة القا. والذرة هي املادة الرئيسية هلذا الكتاب ولكل مادة العامل الذي حييط بنا
مجيع أنواع املواد الالحمدودة يف الطبيعة تتألف من جسيمات صغرية جداً ال ميكن رؤيتـها أو  
تقسيمها إىل أجزاء أصغر قد عرفها قدميا حكماء الشرق واهلند والصني واإلغريق، غري أن هذا 

غري أن ..كله قد مت نتيجة التفكري والتأمل والتخمني وليس نتيجة التجارب واالستقراء العلمي 
ختمينات العلماء األقدمني مل تترجم إىل واقع علمي حقيقي قبل انصرام سبعة عشر قرنـا  

وقد اعتمد نظرية بناء املادة على وجـود الـذرات   لومونوزوف .على يد الروسي العظيم م
وقد أطلق على أصغر جزء من املادة يبقى … وعلى أن حركة املادة  تعود إىل حركة الذرات

خواص املادة اسم اجلزيء، وعند تسخني اجلزيء فإنه يتفكك إىل مركباته مـن  حمتفظا بكل 
) 3()…الذرات، وهي أصغر اجلسيمات اليت تتألف منه مجيع العناصر الكيماوية 

االنسكتروم وحدة قياس تستعمل يف البصريات والفيزياء النووية ويعادل جزءا من مئة مليـون مـن   ) 1(
صارت حبجم كرة السلة وعندئذ ولنتصور نسبة حجم أجزاء الذرة نفترض أا تضخمت حىت. السنتيمتر

يكون قطر النواة أقل من جزء باملئة من املليمتر ولكنها مع ذلك تزن أكثـر مـن ألفـي ضـعف وزن     
وتشغل النـواة حيـزا يبلـغ     . 59كالدكوف .انظر الذرة من األلف إىل الياء ك. االلكترونات احمليطة ا

النظام الشمسي واعتربنا الشمس هي النـواة  ولو شبهنا الكرة بالذرة يف. من حجم الذرة100,000/ا
مليون 50مرة ضعف بعدها احلايل الذي يقدر بـ500واألرض أحد االلكترونات للزم أن تبعد األرض 

.116انظر أسرار الذرة . كم عن الشمس
116-113الذرة من األلف إىل الياء ) 2(
136-135املصدر السابق ) 3(
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وذا يتبني أن العلم احلديث يفترض أن هذه اجلسيمات اليت تتركب منها الذرة تتكـون  
: يقول الدكتور خضر عبـد العبـاس  . تمن جسيمات ال تقبل االنقسام وهي الكواركا

الكوارك هو اللبنة األساسية املفترضة لتفسري تركيب اجلسيمات األساسـية يف الطبيعـة   (
ويعمل العلماء حاليا ومنذ عـدة سـنوات   . فالربوتون مثال يتكون من ثالث كواركات

رغـم  الكتشاف هذه الكواركات إال أنه مل يظهر حلد اآلن أي دليل جترييب على وجودها
النفقات الباهظة واشتراك خرية العلماء يف إجراء التجارب واسـتخدام أكـرب املعـدات    

وهذا يعين أن العلم يقنع بإثبات الذرة وأجزائها وليس لديه أي ) 1()النووية املتوفرة حالياً
يعتقد الكثري من علماء : (يقول الدكتور باول. دليل على اشتمال أجزائها على أي تركيب

والكواركات متثل حقاً جسيمات أولية ال متتلك تركيبة داخلية اإللكتروناتء اليوم أن الفيزيا
فاملادة إذن بناء هرمي فالكواركات يتكون منـها  , وأا تشيد معاً مجيع أشكال املادة املعروفة

الربوتونات والنيوترونات اليت تتكون منها الذرة، وتتحد الذرات مع بعضها لتكون اجلزيئات 
) 2()مث فإن هذه املواد األساسية مجيعها تكون األجسامومن 

واحلاصل أن العلم احلديث قد أثبت بالتجربة والربهان أن العامل مكون من مادة وطاقة فأيـد  
وأثبت العلم أيضـا أن هـذا   . بذلك ماعرب عنه املتكلمون قدمياً بقوهلم العامل أجسام وأعراض

ال ينفي متاثل ما تركبت منه هذه األجسام، وأن االختالف الذي نشاهد يف صفات األجسام
هذه األجسام تتركب من أجزاء خالية من أي تركيب، وحنن اليوم نعتقـد أن اجلسـيمات   
األولية جواهر فردة ألنه ليس لدينا أي دليل على إمكان انقسام هذه اجلسـيمات، ووقـوع   

والرأي السائد حاليا هو أن هذه اجلسيمات تتكون : (الدكتور أوميديقول. 386و67الطاقة الذرية )1(
من جسيمات أصغر منها تدعى الكوارك ، وبالنسبة لبعض العلماء فإن هناك ثالثـة أنـواع مـن هـذه     
الكواركات وال ندري ماذا سيصادفنا أو سيواجهنا عندما ننزل إىل مستوى الكوارك وإىل أساسه علما بأن 

الكوارك ليس شيئا هينا وسهال فحىت الآلن ال نستطيع توليد الطاقة اليت تستطيع جتزئـة  النزول إىل أساس
60-58أسرار الذرة ) الربوتون أو النيوترون إىل أجزائه

. 26-25القوة العظمى)2(
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ا سبق أن أشرنا إىل أن العقل الفرض الذي افترضه العلماء يف تركيبها ال خيرجها عن ذلك ألن
.له أن يفرض ما يشاء وأن ذلك ال ينايف تنزه اجلوهر الفرد عن قبول االنقسام

وبقي أن نشري إىل ما أثاره ابن تيمية رمحه اهللا من الشبهة بأن كمال القدرة يقتضي أن خيلـق  
ذوات خمتلفة بصفات خمتلفة

:وات خمتلفة بصفات خمتلفةأن كمال القدرة يقتضي أن خيلق ذاحلواب عن زعمه 
هذا الرأي خمالَف بأول النظر فإن الواحد مهما قدر على صنع خمتلفات يف الصفات من مـادة  
واحدة كان اختالف الصفات مع وحدة املادة أدعى للعجب من صنع خمتلفات مـن مـواد   

كم ومن آياته خلق السموات واألرض واختالف ألسـنت : (إىل ذلك يشري قوله تعاىل. خمتلفة
والناظر . )2()يسقى مباء واحد ونفضل بعضها على بعض يف األكل: (وقوله تعاىل) 1()وألوانكم

احلديد واملاء والنار والشمس والقمر منيف الكون يعجب غاية العجب إذا علم أن ما يشاهده
وميكن القـول بـأن   (يقول الدكتور أوميد . وغريها من املوجودات مكونة من مادة متماثلة

إذن فالذرة اليت ألقينا على بنيتها نظرة عجلى تشبه ..هي حجر األساس للكون بأكملهالذرة 
إن هـذا  ..نظاماً مشسيا مصغرا وهذا النمط من التعريف يفيد جدا لتجسيم الذرة يف خيالنـا  

النظام الشمسي املصغر يشكل اللبنة األساس جلميع املوجودات يف الكون اعتباراً من اهلـواء  
ىل أصغر جزء يف العني إىل الدنيا اليت نعيش فيها إىل الشـمس إىل النجـوم إىل   الذي نتنفسه إ

.العمالقة احلمر إىل كل املوجودات املادية اليت نراها أو حنسها أو نتصور وجودها
إن املادة األساس هي نفسها بالنسبة للكون بأكمله، ولكن مواد خمتلفة وبصفات متباينـة  

املادة األساس بصيغ وأشكال خمتلفة، وبتعبري آخـر فـإن   تظهر للوجود نتيجة احتاد هذه
املادة الواحدة اليت تستعملها يد القدرة اإلهلية مبهارة وإبداع ال حد لـه تكـون مظهـرا    

إن أبسط مادة موجودة يف الكون وأوفرها كمية هي عنصر .. لتجليات خمتلفة تفوق خيالنا 
ط والكترون واحد فقط أما ذرة عنصـر  اهليدروجني الذي تتكون ذرته من بروتون واحد فق

.من سورة الروم) 22(اآلية )  1(
.من سورة الرعد) 4(اآلية )  2(
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اهليليوم وهو أبسط عنصر بعد اهليدروجني فإا تتكون من زوج من الربوتونات ومثلها مـن  
وكلما اقتربنا من الذرات املعقدة نرى تزايد عـدد الربوتونـات   . النيوترونات وااللكترونات

لتزايد الربوتونات، ومـن  والنيوترونات ويالحظ أن عدد االلكترونات يتزايد بصورة موازية 
جتمع الذرات تتكون اجلزيئات فمثال تتكون جزيئة اهليدروجني اليت يتـألف منـها عنصـر    

من جمموع املادة يف الكون مـن ذريت هـدروجني،   %80اهليدروجني ويؤلف اهليدروجني 
وتتكون جزيئة املاء من ذريت هيدروجني مع ذرة من األوكسجني وتتكـون جزيئـة ثـاين    

ال تنسـوا  : (ويقول)  1(..)الكربون من ذرتني من األوكسجني مع ذرة من الكربون أوكسيد 
أبدا أن ذرات اهليدروجني املوجودة يف املاء العذب الذي نطفىء به ظمأنا ال ختتلف أبدا عـن  
ذرات اهليدروجني املوجودة يف مركز الشمس فذرة معينة عندما تكون يف الشـمس تكـون   

رضنا وعندما تدخل يف أوعيتنا الدموية نراها تصلح لبناء كريات الدم مصدراً للنور واحلياة أل
وهذه الذرة نفسها عندما تكون ذرة هواء تنقـل  .. احلمراء اليت هي أفضل ناقلة لألوكسجني 

األصوات واملوجات وتستمر ا احلياة ومن هذه الذرة نفسها تصدر الطاقة من هليب الفحـم  
) 2()وهذا أثر من آثار صاحب قدرة وعلم الائيني..لنقلاحملترق فيستخدم يف التدفئة وا

واعترف بتمام . واحلاصل أن ابن تيمية رمحه اهللا وقف على أمهية هذه املسألة يف أدلة التنزيه
ومل يذكر يف القدح بتماثل األجسام إال حجة حسية قد جعلها . األدلة إذا ثبت متاثل األجسام
فهب أن املتكلمني مل يوفقوا يف بيان متاثل األجسام واجلواب عـن  العلم احلديث هباًء منثوراً، 

اعتراضات ابن تيمية على أدلتهم فإنه يكفيهم ما معهم من اعترافه مع شهادة العلم احلـديث  
. وهذا حمل اإلجابة عن اعتراضاته. ليدل بذلك على سبيل القطع على تنزيه اهللا عز وجل

:راضه على االستدالل باآليةمناقشة ابن تيمية رمحه اهللا يف اعت
إذا قـالوا   : (فقـال )ليس كمثله شي(ابن تيمية رمحه اهللا على االستدالل بقوله تعاىل ضاعتر

على ) ليس كمثله شيء(املوصوفات تتماثل واألجسام تتماثل وأرادوا أن يستدلوا بقوله تعاىل

73-72لكتروناتوالذرات واال113انظر أسرار الذرة ) 1(
221العظمىةوانظر القو. 115أسرار الذرة ) 2(
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كان هذا افتراًء علـى  نفي مسمى هذه األمور اليت مسوها ذه األمساء يف اصطالحهم احلادث
وإن : " قال تعـاىل . لغة القرآن فإن هذا ليس هو املثل يف لغة العرب وال لغة العرب وال غريها

فنفى مماثلة هـوالء مـع اتفـاقهم يف    ) 1("تتولوا يستبدل قوماً غريكم مث ال يكونوا أمثالكم 
وقـال  . ما يشار إليهاالنسانية فكيف يقال إن لغة العرب توجب أن كل مشار إليه مثلٌ لكل 

فأخرب أنه )2()أمل تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد اليت مل خيلق مثلها يف البالد: (تعاىل
مل خيلق مثلها يف البالد، فكيف يقال إن كل جسم فهو مثل لكل جسم يف لغة العرب حـىت  

شـتباه  ومنشأ الغلـط مـن اال  :(..وقال أيضا)3("ليس كمثله شيء" حيمل على ذلك قوله 
واالشتراك يف لفظ اجلسم ولفظ املثل، فيقال اجلسم يف لغة العرب هو البدن وهو عندكم مـا  
ميكن اإلشارة إليه فاهلواء واملاء والنار وحنو ذلك ليس جسـماً يف لغـة العـرب و هـو يف     
اصطالحكم جسم، وإذا كان اجلسم يف لغة العرب أخص منه يف عرفكم، و قد علم بصريح 

ب ليس مثل الفضة وال اخلبز مثل التراب وال الدم كالذهب فما يسمى يف لغـة  العقل أن الذه
العرب جسماً وجسداً وحنو ذلك هو مما يعلم أنه ليس متماثالً بصريح العقل واحلس، فكيف 
مبا هو أعم من ذلك؟ مثل كونه يشار إليه أو كونه يقبل األبعاد الثالثـة الطـول والعـرض    

إن كل ما وصف ذه املعاين العامة فإنه جيب أن يكون متمـاثالً  مث يقولون مع هذا .. والعمق
مستوياً يف احلد والقدر، فهذا القول من أبعد األقوال عن املعقول الذي يعرفه الناس حبسـهم  

.وعقلهم
مث بتقدير أن يكون كذلك فال يتمارى عاقالن أن لفظ املثل يف لغة العرب وسائر األمم لـيس  

ذا قيل إن كذا مثل كذا أو ليس مثله أو ليس له مثل فإنه ليس املفهوم من وأنه إ. املراد به هذا
املثل كون هذا حبيث يشار إليه أو كون كل منهما له قدر أو له طول وعـرض وعمـق ال   

. باملعىن اللغوي وال مبا هو أقرب إليه فضالً عن اصطالحهم

.من سورة حممد) 38(اآلية ) 1(
. من سورة الفجر) 7(اآلية) 2(
533-1/532بيان تلبيس اجلهيمة )  3(
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مـع  .. النار وال اهلواء مثل املاءوحنن نعلم بالضرورة من لغة العرب أم ال يقولون اجلبل مثل 
اشتراكهما يف كثري من الصفات الزائدة على مطلق املقدار، بل قد نفي يف القرآن كون الشيء 

)1()مثلَ غريه مع كون كل منهما جسماً

:و هذا االعتراض مبين على أمرين
ىل أجوبة مـن  وحيتاج إ. قطع الصلة بني داللة املثل يف اللغة وما ذكره أهل االصطالح: األول
. وجوه

.زيد مثل عمرو يف طوله مثالً: زيد مثل عمرو غري قولك: مما ال خيفى أن قولك: أوالً
.مقيدةً يف وجه من وجوه املماثلة) مثل(حال اإلطالق غري داللة ) مثل(فداللة 

إذا قيل هو مثل على االطالق فمعناه أنه يسد مسـده : )2(قال ابن بري…: (قال يف اللسان
وعندما حقق علماء التوحيـد  ) 3()وإذا قيل هو مثله يف كذا فهو مساو له يف جهة دون جهة

الكالم يف املثلني مل يهملوا هذا الفارق فنظروا فيما يصح يف اللغة أن حيكـم بتماثلـه علـى    
اإلطالق دون التقيد بوجه من وجوه املماثلة مث سربوا ما يف املتماثلني من املعـاين املشـتركة   

ربوها فوجدوا أنه ال يصح يف اللغة أن تطلق املماثلة جمردة عن التقدير بوجه من وجوهها واخت
على مشتركني يف الالزم فال يقال الثلج مثل البيض ـرد اشـتراكهما يف اللـون ولزومـه     

وال تطلـق أيضـا علـى مشـتركني يف     . لكليهما، إال أن تقول الثلج مثل البيض يف اللون
االنسان املتحرك مثل الفرس املتحرك إال علـى إرادة تفيـد املماثلـة    : العرضيات فال يقال

ووجدوا أنه حيث أطلقت املماثلة كان طرفاها مشتركني يف ما )4(باالشتراك يف هذا العرضي

2/384وانظر حنوه يف الرد االقوم 1/355تلبيس اجلهمية ) 1(
تصـدر  ) هـ582(ته أبو حممد عبد اهللا بن بري هو اإلمام العالمة حنوي وق: قال الذهيب يف السري) 2(

وجودها جاءت يف ستة جملدات وكان ) الصحاح(وله حواش على…جبامع مصر للعربية وخترج به أئمة 
. 3/108وانظر ترمجته يف وفيات األعيان البن خلكان ) ثقة ديناً

11/610) مثل(لسان العرب البن منظور ) 3(
يدخل يف حقيقة جزئياته كاحليوان بالنسبة إىل اإلنسان والفرس وإما عرضي الكلي إما ذايت وهو الذي) 4(

وهو الذي ال يدخل يف حقيقة جزئياته بأال يكون جزءا أو بأن يكون خارجا كالضـاحك بالنسـبة إىل   
من هذا الكتاب132وص 239انظر التعريفات للجرجاين. اإلنسان
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اصطلحوا على تسميته بتمام املاهية، فصح أن يقال إن املثل إذا أطلق جمرداً عن التقييد بوجـه  
رب املشارك يف متام املاهية، فاالصطالح احلادث يف تسـمية مـا   من الوجوه يراد يف لغة الع

.اشترك به طرفا املماثلة، ال يف استعمال املثل استعماالً خيالف لغة القرآن
أما األمثلة اليت ذكرها ابن تيمية فال ترد على ما سبق، ألن املثل استعمل فيها مقيداً بوجه من 

) 1()تتولوا يستبدل قوماً غريكم مث ال يكونـوا أمثـالكم  وإن : (أما قوله تعاىل. وجوه املماثلة

) 3()اليت مل خيلق مثلها يف البالد: (وأما قوله تعاىل) 2(فاملراد أمثالكم يف التويل والزهد يف اإلميان

وال خيفى أن إمجال وجه الشبه وعدم التصريح به جار )4(فاملراد مثلها يف اجلربوت و اإلجرام
عروفة يف التشبيه فال خيفى أن القائل حممد مثل األسد ال يدعي أنه مثلُه على أساليب العرب امل

من كل وجه، بل ال فرق بني هذا القول وبني قوله حممد أسد وقوله حممد مثـل األسـد يف   
الشجاعة إال ما يفيده احلذف من املبالغة يف املشاركة يف وجه الشبه على ما هو معـروف يف  

.البالغة
نفي املماثلة يف وجه من الوجوه على عدم جواز إطالق املماثلـة يف وجـه   وباجلملة فال يدل

آخر وال يدل أيضاً على انتفاء املماثلة املطلقة بينهما، ففي اآلية اليت استشهد ا ابن تيميـة ال  
يدل انتفاء املماثلة بني القومني يف التويل والزهد يف اإلميان على عدم اتفـاقهم يف االنسـانية   

وال على أن املثل يف لغة القران ال يستعمل يف املتفقني يف متام املاهية، إذ المانع . م فيهاومتاثله
هذا االنسان الذي هو مثل هذا االنسان يف االنسانية ليس مثلَه : يف اللغة واالصطالح أن تقول

. يف الطول وال يف العرض وال يف حنو ذلك مما هو خارج عن احلقيقة أو املاهية
إمنا هو منشأ ) منشأ الغلط من االشتباه واالشتراك يف لفظ اجلسم ولفظ املثل:(قوله: نياًثا

وكي يتحرر موضع النزاع بعيدا عن خلط املعىن اللغوي باالصـطالحي  . الشبهة اليت ذكرناها
كل ما يصح اإلشارة إليه فهو مثل لكل ما يصـح  : نقول أين يف لغة العرب ما مينع أن نقول

.من سورة حممد) 38(اآلية ) 1(
5/197البيضاوي انظر تفسري) 2(
.من سورة الفجر) 8(اآلية ) 3(
3/343وتفسري ابن كثري 2/200انظر تفسري الواحدي ) 4(
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كـل ذي طـول   : ه يف كوما حبيث جتوز اإلشارة احلسية إليهما؟  أو أن نقـول اإلشارة إلي
وعرض وعمق فهو مثل كل ذي طول وعرض وعمق يف قبوله لألبعاد الثالثة ؟ بل أين ما مينع 

ذلك يف لغات سائر األمم ؟ بل أين ما مينع ذلك من صريح العقل وصادق احلس؟ 
تراضاته ينصب على األلفاظ واالصطالحات مع أن املعىن أغلب عناية ابن تيمية واع: ثالثاً

الذي يصفه مبخالفة الكتاب والسنة وأقوال األئمة والعقل يثبته يف مكان آخر ولكـن بنحـو   
األجسام بينها قدر مشترك وهو جنس : (ويف مسألة البحث يقول ابن تيمية. ألفاظ املتكلمني

مث يقول يف رد قول من قال إنه جسم )1()ثة فيهاملقدار كما يقولون ما ميكن فرض األبعاد الثال
وإن قال إنه كاألجسام املخلوقة يف القدر املشترك بينها حبيث جيوز عليه ما جيوز : (كاألجسام

على اجلميع ال على كل واحدة فهذا أيضا معلوم الفساد وال نعرف قائالً معروفاً يقول به فإن 
اهللا عنه، إذ كان كل ما سواه خملوقـاً واملخلوقـات   هذا هو التشبيه والتمثيل الذي يعلم تنزه

تشترك يف هذا املسمى فيجوز على اموع من العدم واحلدوث واالفتقارما جيـب تنـزه اهللا   
بل لو جاز ووجب وامتنع عليه ما جيوز وجيب وميتنع على املمكنات واحملـدثات لـزم   . عنه

ه عنه من مماثلة املخلوقات مينع أن يشاركها فتنزيه اهللا عما يستحق التنزي..اجلمع بني النقيضني
يف شيء من خصائصها سواء كانت تلك اخلاصة شـاملة جلميـع املخلوقـات أو خمتصـة     

)2()ببعضها

.و يف هذا النص أربع نقاط
)3(إثبات اشتراك األجسام يف قدر مشترك وهو جنس املقدار أو قبول األبعاد الثالثة: األول

ك يعين أن جيوز على كل واحد من املشتركني يف هذا القدر ما جيـوز  أن هذا االشترا: الثانية
. على اآلخر وأن جيب له ما جيب له وأن ميتنع عليه ما ميتنع عليه

. أن هذا االشتراك يف هذا القدر هو التماثل الذي يعلم تنزه اهللا عنه: الثالة

1/96بيان تلبيس اجلهمية ) 1(
. 4/144درء تعارض العقل ) 2(
اذ يطيل ابن تيمية النفس يف إنكار وقوع اإلشتراك بني 91-5/89قارن مع ما يف درء تعارض العقل ) 3(

األجسام 
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.صائص املخلوقاتتأكيد أن نفي املماثلة ال يستقيم معه إثبات شيء من خ: الرابعة
هذه النقاط هي أركان الدليل الذي نفاه ابن تيمية رمحه اهللا فلـم ينـف إال ألفاظـاً    : فيقال

واصطالحات مع أنه أثبت املعىن والداللة ولكن بعبارات غري عبارات املتكلمني ولكن تتضمن 
نـه حقيقـة   فما الذي مينع أن نصطلح يف هذا القدر املشترك وهو جنس املقدار أ. نفس املعىن

وأن املشارك له فيه مثلٌ له، وأن اهللا عز وجل تنزه عن أن يكون له مثـل  . كل جسم وماهيته
وأن يشترك مع شيء يف احلقيقة أو املاهية فال يشارك اجلسم يف األحكام الواجبـة واجلـائزة   

واملمتنعة وال يثبت له شيء من خصائص اجلسم ولوازمه ؟ 
التشابه الـذي  (اقض ابن تيمية يف هذه املسألة و غريها من قوله ليس أدل على تن: رابعاً

هو التماثل ال يكون باملوافقة يف بعض الصفات بل باملوافقة يف مجيع الصفات الذاتية اليت يقوم 
فكيف يستقيم هذا مع ما سبق من دعواه أن املتكلمني اسـتعملوا  ) 1()خرا إحدامها مقام اآل

يف لغة العرب وال يف لغة غريهم ؟املماثلة يف معىن ليس هو 
إنَّ حتمس ابن تيمية يف إنكار أن يكون املثل مستعمالً يف لغة من لغـات األمـم   : خامساً

فضالً عن لغة العرب مبعىن املشاركة يف احلقيقة وما عده افتراًء على لغة القرآن ويلٌ يكفي يف 
. مبعىن املشاركة يف احلقيقةرده االستشهاد باستعمال القرآن الكرمي للمماثلة 

قل إمنا أنا بشر مثلكم : (وقال تعاىل)2()قالت هلم رسلهم إن حنن إال بشر مثلكم: (قال تعاىل
فقال املأل الذين كفروامن قومه ما هذا إال بشر مثلكم يريـد أن  : (وقال تعاىل)3()يوحي إيل

السموات واألرض قادر على أن أو مل يروا أن اهللا الذي خلق (وقال تعاىل )4()يتفضل عليكم
)5()خيلق مثلهم

1/477تليس اجلهيمة ) 1(
من سورة إبراهيم ) 11(اآلية ) 2(
من سورة الكهف) 110(اآلية ) 3(
من سورة الؤمنون) 24(اآلية ) 4(
من سورة اإلسراء) 99(اآلية ) 5(
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ويظهر بأدىن تأمل أن اآليات الكرمية تثبت املماثلة بني مجيع البشر، بل بني رسل اهللا عز وجل 
وبني من كفر من قومهم، فهل مثة اشتراك بني رسل اهللا عز وجل وبني الكفار غري االشـتراك  

يع البشر فتتحق به املماثلة بينهم غري االشتراك يف البشرية أو االنسانية؟ ما الذي يشترك فيه مج
يف احلقيقة أو النوع؟ وإذا ثبت استعمال القران الكرمي للماثلة مبعىن املشاركة يف احلقيقة فـإن  

.االستشهاد بلغة العرب ولغة سائر األمم تطويل بال طائل
على نفي املثل عن اهللا لو تركنا ما معنا من لغة القران والعقل والنقل الذي يدل: سادساً

عز وجل وعلى متاثل األجسام وسلمنا مبا طعن به ابن تيمية يف وجه االستدالل املنزهني على 
فإن اآلية تدل من وجوه أخرى على نفي اجلسمية عن ) ليس كمثله شيء (ذلك بقوله تعاىل 

. اهللا عز وجل، وهذا موضع بيانه
:ل على نفي التجسيمداللة نفي التشبيه عن اهللا عز وج: ثانياً

إن توضيح داللة اآلية الكرمية على نفي التجسيم من هذا الوجه يستوجب أن نستحضـر  
يف األذهان ماسبقت اإلشارة إليه من أسرار تسليط النفي على أسلوب التشبيه يف اآليه الكرمية 

ري عن هـذا الـذي   مث التنبيه على أسلوب اآلية املعجز يف التعب. الذي مجع بني كلميت التشبيه
. نفت عنه بأسلوب معجز أيضا

وقد أشرنا إىل أن اجتماع كلميت التشبيه يف سياق النفي يفيد نفي أدىن مشاة ميكن التعـبري  
عنها بإحدى كلميت التشبيه، وهذا االجتماع يقطع الطريق على من يريد أن يتمسك بأن نفي 

يفيد نفي الشبه من وجه، فكـان يف هـذا   املثل يفيد نفي املثل املكاىفء من مجيع الوجوه فال
.االجتماع نفياً ألدىن مشاة أو مماثلة ميكن التعبري عنها بإحدى األداتني

أو محلناه على الكناية فاحلاصل هو نفي التشبيه لكـن  " مثل"أما إذا اخترنا احلكم بزيادة لفظ 
يء، لكن هذا القدر لـيس  ليس كاهللا ش: هذا احلاصل وإن كان يكفي يف التعبري عنه بأن يقال

بل إا كمـا  : (...كل ما ترمي إليه اآلية الكرمية كما أشار إىل ذلك الشيخ حممد دراز فقال
تريد أن تعطيك هذا احلكم تريد يف الوقت نفسه أن تلفتك إىل وجه حجته وطريقه برهانـه  

ال يكذب وال فالن : العقلي، أال ترى أنك إذا أردت أن تنفي عن امرء نقيصة يف خلقه فقلت
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: يبخل أخرجت كالمك عنه خمرج الدعوى اردة عن دليلها، فإذا زدت فيه كلمـة فقلـت  
مثل فالن ال يكذب وال يبخل مل تكن مشرياً إىل شخص آخر مياثله مربأً من تلك النقائص بل 
كان هذا تربئةً له هو بربهان كلي وهو أن من يكون على مثل صفاته وشيمه ال يكون كذلك 

التنايف بني طبيعة هذه الصفات وبني ذلك النقص املوهوم، على هذا املنـهج البليـغ   لوجود
مثله ال يكون له مثل يعين أن من كانت له تلك الصفات : وصفت اآلية الكرمية احلكيمة قائلة

فال . احلسىن وذلك املثل األعلى ال ميكن أن يكون له شبيه وال يتسع الوجود الثنني من جنسه
ا بلفظني كل واحد منهما يؤدي معىن املماثلة ليقوم أحدمها ركناً يف الـدعوى  جرم جيء فيه

واآلخر دعامةً هلا وبرهاناً، فالشبه املدلول عليه بالكاف ملَّا تصوب إليه النفي تأدى به أصـل  
التوحيد املطلوب، ولفظ املثل املصرح به مقام لفظ اجلاللة أو ضمريه فيه على برهان ذلـك  

)1()املطلوب

وإذا كان أسلوب اآلية يف التعبري عن هذا املنفي معجزاً فإن أسلوا يف التعـبريعن مـن   
وهو أعم األلفاظ " شيء " فقد عربت اآلية الكرمية عنه بلفظ . يشمله هذا النفي معجز أيضاً

فال جرم أن ماسوى اهللا عز ) 2()الشيء خمففاً هو اسم اآلدميني وغريهم من اخللق:(قال اخلليل
وال جرم أن اجلسم يدخل يف هذا العموم . من املوجودات خملوق يدخل يف لفظ الشيءوجل

.فليس يشبهه وال مياثله سبحانه جسم وال غريه
وإذا كانت اآلية الكرمية يف مقام التعبري عن هذا املنفي مل تكتف بكلمة واحدة من كلمـيت  

مل تكتف بأسلوب واحد يف التعـبري  التشبيه مع أنه ميكن أن يدل على ما يدل االجتماع فإا 
عن عموم ما نفت عنه الشبه واملماثلة مع أن لفظ الشيء ميكن أن يكون كافياً يف الداللة على 
هذا العموم، فلم تكتف بذلك بل جاءت ذا اللفظ منكراً يف سياق النفي ليدل من وجه آخر 

قام دليل نفي التشبيه على وجـه  وكأن اآلية الكرمية تريد أن تقرر يف هذا امل. )3(على العموم

78النبأ العظيم ) 1(
6/296العني ) 2(
الفخـر الـرازي يف   من القواعد املقررة يف األصول أن النكرة يف سياق النفي تدل على العموم قال) 3(

ما أكلت : أكلت اليوم شيئاً فمن أراد تكذيبه قال: وذلك لوجهني أن اإلنسان إذا قال: (2/563احملصول 
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حمكم ال يزيغ عنه إال هالك، ألنه إن غفل عن وجه داللة أداة وأسلوب فال يصح أن يغفـل  
.عن داللة أداة أخرى وأسلوب آخر إال أن يكون متغافال ركن إىل حسه وهواه

م واحلاصل أن اآلية الكرمية تدل على أنه ليس كمثله شيء يف شيء كما نص على ذلك اإلما
فلو كان الباري سبحانه جسماً لكان أكثر املوجودات مماثالً له ومشااً له ) 1(الشافعي وغريه

من وجوه ال من وجه ألن العامل أجسام وأعراض قائمة باألجسام، وبني هذه األجسام مماثلـة  
ذلك يف احلقيقة وتشابه من وجوه فما مياثل جسماً منها يكون مماثالً يف احلقيقة لكل ما مياثل

.اجلسم يف األحكام الواجبة واجلائزة واملمتنعة
داللة نفي التشبيه عن صفات اهللا عز وجل على نفي التجسيم: ثالثاً

إذا فسرنا املثل بالصفة كما سبق تكون اآلية الكرمية قد أفادت نفي الشبه بني صـفات  
جسيم ألنا نثبت الوجود اهللا عز وجل وصفات املخلوقني ويف هذا أوضح الداللة على نفي الت

صفة هللا عز وجل ونبث الوجود صفة لألجسام، ووجود األجسام يقتضي شغل قـدر مـن   
الفراغ والكونَ يف اجلهة وقبولَ اإلشارة احلسية وقبـولَ احلركـة والسـكون واالجتمـاع     
واالفتراق، وملا كان وجود اهللا ليس كوجود هذه األجسام فقد دل على تنزيهه عن لوازم هذا 

.وجود اجلسميال

رب السموات واألرض وما بينهما فاعبده واصطرب لعبادته : (قوله تعاىل: اآلية الثانية
)2()هل تعلم له مسيا

اليوم شيئاً فذكرهم هذا النفي عند تكذيب ذلك اإلثبات يدل على اتفاقهم على كونه مناقضاً له، ولو كان 
ضه ألن السلب اجلزئي ال يناقض اإلجياب اجلزئي مثالـه  ما أكلت اليوم شيئا ال يقتضي العموم ملا ناق: قوله

قل مـن أنـزل   "قال تعاىل " ما أنزل اهللا على بشر من شيء "  من كتاب اهللا تعاىل أن اليهود ملا قالت  
لو مل تكن النكـرة يف النفـي   : الثاين.  وإمنا أورد هذا الكالم نقضاً لقوهلم" الكتاب الذي جاء به موسى 

وإرشـاد  2/226وانظر اإلحكام لآلمدي ) قولنا ال إله إال اهللا نفياً لآلهلة سوى اهللا تعاىلللعموم ملا كان 
1/207الفحول للشوكاين 

.1/40و1/22والفصل البن حزم 25-1/23والتوحيد للماتريدي 1/300انظر أحكام القرآن ) 1(
من سورة مرمي ) 11(اآلية ) 2(
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هل يهلـك  : (أن االستفهام فيها يراد به النفي، كالنفي يف قوله تعاىل:ووجه االستدالل باآلية
فاملراد نفي أن يكون هللا عز وجـل  )2()روهل جنازي إال الكفو: (وقوله) 1()إال القوم الظاملون

رواه وفسره بذلك ابن عباس رضي اهللا عنهما فيما)3(والسمي هو املثل يف لغة العرب. مسي
، ورواه الطربي عنه وعن عدد من التابعني، منه ما أخرجه بسنده عن جماهـد  )4(عنه البخاري

تعلم له شبيهاً، هل تعلم له مثالً تبارك هل: قال) 5()هل تعلم له مسياً:(بن جرب أنه قال يف اآلية
وملا )7()املراد هل تعلم له شبيهاً ألن املتماثلني يتشاركان يف االسم:(وقال البيضاوي)6(وتعاىل

فيـدخل يف عمومـه   . وقع هذا اللفظ منكراً يف سياق استفهام يراد به النفي دل على العموم
لكان كل جسم مسياً له وقد دلت اآليـة  فلو كان الباري سبحانه جسماً. اجلسم وغري اجلسم

)8(على نفيه

إال أنه نفى أن يكون يف هـذه اآليـة   ) 9(ومع أن ابن تيمية وافق على تفسري السمي باملثل
واآليات األخرى وجه يدل على نفي اجلسم، مث عاد يف موضع آخر فسلم مبا نفاه من كـل  

وهؤالء اآليات إمنا يدللن على انتفـاء  : (وجه فقال بعد ذكر هذه اآلية وما معها من اآليات

.من سورة األنعام) 47(سورة اآلية ) 1(
.من سورة سبأ) 17(اآلية ) 2(
14/402) مسي(انظر لسان العرب ) 3(
وصله ابـن أيب  (6/468وقال ابن حجر يف الفتح 2/1262رواه عنه البخاري معلقا يف صحيحه ) 4(

وأخرجه البيهقي يف شـعب  4/33حامت من طريق علي بن أيب طلحة عن ابن عباس، وانظر تعليق التعليق 
ورواية علي بن أيب طلحة عن . 45والبيهقي يف االعتقاد 16/105يف تفسريه والطربي1/143اإلميان 

وأخذ تفسري ابن عباس عن ابن جماهد فلم يذكر جماهداً بـل  : (5/163وقال يف امليزان . ابن عباس مرسلة
234وحتفة التحصيل ألمحد بن عبد الرحيم1/240وانظر جامع التحصيل للعالئي ) أرسله عن ابن عباس

.من سورة مرمي) 11(اآلية ) 5(
3/132وتفسري ابن كثري  5/531والدر املنشور للسيوطي 16/105انظر تفسري الطربي ) 6(
4/6تفسري البيضاوي ) 7(
25انظر تأسيس التقديس للرازي ) 8(

.205/ نظر اجلواب الصحيح) 9(
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ل غري ما سبق يف كالمه على الستدومل يذكر طعناً يف هذا اإل.وقد سبق) 1()التجسيم والتشبيه
.على نفي املثل وقد تبعه هناك جوابه أيضاً واهللا أعلم

والذي : (لى اهللا عليه وسلم قالأخرج االمام البخاري بسنده عن أيب سعيد اخلدري اأن رسول اهللا ص) 1(
.1/56وانظر صحيح مسلم . 4/1915اجلامع الصحيح ) نفسي بيده إا لتعدل ثلث القرآن
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اإلخالصبسورة لستدالملطلب الثاين يف اإلا
جاء فيها من األخبار اليت تنص على أا تعدل حتدث العلماء عن فضل هذه السورة وما 

ألا تدل على جمامع صفات التنزيه، وأشار العلماء إىل استنباط داللتها علـى  )1(ثلث القرآن
) اهللا الصـمد (والثـاين  ) قل هو اهللا أحد(األول قوله تعاىل : نفي التجسيم من ثالثة مواضع

).ومل يكن له كفوا أحد: (والثالث  قوله تعاىل
:)قل هو اهللا أحد(االستدالل بقوله تعاىل : أوالً

واستعماله، واتفقوا على اختصاص اهللا عز وجل بـه إذا  ) أحد(اختلف اللغويون يف معىن 
أحد يستعمل على ضربني أحدمها يف النفي فقـط والثـاين يف   :(استعمل وصفاً، قال الراغب

على طريق الكثريني، ويتناول القليل وفأما املختص بالنفي فالستغراق جنس الناطق. اإلثبات
واحد وال اثنـان فصـاعداً ال جمـتمعني وال    : االجتماع واالفتراق حنو ما يف الدار أحد، أي

مفترقني، وهلذا املعىن مل يصح استعماله يف اإلثبات ألن نفي املتضادين يصح وال يصح إثباما، 
ات ما فوق الواحد جمـتمعني ومفتـرقني   يف الدار أحد لكان فيه إثبات واحد مع إثب: فلو قيل

:وأما املستعمل يف اإلثبات فعلى ثالثة أوجه.. وذلك ظاهر اإلحالة
.يف الواحد املضموم إىل العشرات حنو أحد عشر وأحد وعشرين: األول
أما أحدكما فيسقي ربه : (أن يستعمل مضافاً أو مضافاً إليه مبعىن األول، كقوله تعاىل: والثاين

) 3(.يوم األول: يوم األحد أي: وقوهلم)2()مخراً

قـل هـو اهللا   (أن يستعمل وصفاً مطلقاً، وليس ذلك إال يف وصف اهللا تعاىل بقوله : والثالث
).أحد

.من سورة يوسف) 41(اآلية ) 2(
واالتفان للسيوطي ) أحد(3/70وانظر حنوه يف  لسان العرب . 12املفردات يف غريب القرآن انظر ) 3(
.2/650واملصباح املنري للفيومي . 30/272وروح املعاين لآللوسي 1/429
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، أو األحد ال يوصف به إال اهللا سبحانه األياماألحد مبعىن الواحد يوم من : (وقال يف القاموس
تلفوا على قولني يف معىن األحـد املسـتعمل   واخ) 1()وتعاىل خللوص هذا االسم الشريف له

هل هو مبعىن الواحد على سبيل الترادف أم يزيد معناه على معىن الواحد؟: وصفاً
وأحـد  ) 2(فأبدل من الواو مهزة، وهو قليل يف الواو املفتوحـة ) وحد(أصل أحد :(قال مكي

: زلة اليوم األحد وكقوهلمنوقد قيل إن أحد مبعىن أول ال إبدال فيه وال تغيري مب..مبعىن الواحد
ويكون أحد مرادفاً لواحد يف موضـعني مساعـاً   :(وقال يف املصباح املنري) 3()ال أحد يف الدار

واملوضع الثاين أمساء العدد للغلبة .. أحدمها وصف الباري تعاىل فيقال هو الواحد وهو األحد
القرطيب أن تكون األمساء وأنكر ) 4()أحد وعشرون وواحد وعشرون: وكثرة االستعمال حنو

تدل إال على معىن واحد واستبعده غاية االسـتبعاد مث  احلسىن اليت يتقارب معناها مترادفة ال
خيتلف إال حروفها، وإمنـا  األسامي املترادفة اليراد حلروفه بل ملعانيه، وألن االسم ال:(قال

فالبـد أن  .. مل يبق إال األلفاظفضيلة هذه األسامي ملا حتتها من املعاين فإذا خلت عن املعىن
يدل عليها اآلخـر  نتكلف إظهار مزية ألحد اللفظني على اآلخر ببيان اشتماله على داللة ال

كالغافر والغفور مل يكن بعيدا أن يدل الغافر على أصل املغفرة فقط والغفور يدل على كثـرة  
بيان مزية لفظ األحد على لفظ وقد اجتهد العلماء يف) 5()املغفرة باإلضافة إىل كثرة الذنوب

الواحد يف وصف اهللا عز وجل، على أن هذه املزية ال ترفع الداللة على نفي التجسـيم عـن   
.الوصفني أو عن األحد إذا فسر مبعىن الواحد

.3/70وانظر لسان العرب 2/853) أحد(لفريوزأبادي ا) 1(
قلب الواو املفتوحة املصدرة مهزة ليس بالقياس اتفاقا، بل جاء ذلك يف أحرف يسرية حنو أمساء يف اسم ) 2(

ر من التسمية باجلمع وحنو أحد امراة فعالء من الوسامة عند األكثرين وليس جبمع ألن التسمية بالصفة أكث
انظر تفسري معـاين القـران   . فإا أصلية) األحد(إذا استعمل يف النفي ويوم ) أحد(أما مهزة ). وحد(يف 

.3/446) أحد(ولسان العرب البن منظور 3/79وشرح الشافية البن احلاجب 2/853للزجاح 
.2/853مشكل إعراب القران ملكي بن ايب طالب ) 3(
.3/70) احد(وانظر حنو يف لسان العرب البن منظور 2/65صباح للفيومي امل) 4(
.1/4املقصد األسىن شرح أمساء اهللا احلسىن ) 5(
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فنتكلم على داللة األحد على نفي التجسيم إذا فسرناه بالواحد، أو على الداللـة علـى   
) 1()حانه هو اهللا الواحد القهارسب: (ذلك يف قوله تعاىل

على نفي التجسيم إذا فسرناه بالواحد)األحد(داللة 
) 2(وهو أصل يدل على االنفراد) وحد(أما الواحد يف اللغة فمن 

ويبدو ) 3()املنفرد، والرجل الوحيد ذو الوحدة وهو املنفرد ال أنيس معه: الوحد: (قال اخلليل
من استعماله مبعىن املنفرد بذاته بال أنيس معه ليشـمل املنفـرد   أن استعمال الواحد قد تطور 

وهو واحد قبيلته إذا مل يكن فيهم مثلـه قـال   : (قال ابن فارس. )4(بصفة من الصفات أيضاً
:الشاعر

ورجل واحد متقـدم يف  :(وقال ابن منظور) 5()يا واحد العرب الذي    ما يف األنام له نظري
) 6()مثل لهه الغري ذلك كأنعلم أو بأس أو

أما املتكلمون فقد نظروا يف ما يصح يف اللغة أن يوصف بالوحدة فوجدوا أنه ما من جزء من 
أجزاء املوجودات ينفك عن الوحدة باعتبار ما، فحىت العدد قد تعرض له الوحدة فالعشـرة  

املئة الواحدة مثالً مع اشتماهلا على كثرة عرضت هلا الوحدة من حيث كوا عشرة، وكذلك
الواحدة واأللف الواحد، فال شيء من املوجودات ينفك عن الوحدة حىت وإن عرضت لـه  

ووجدوا كذلك أن وجـود  .)7(من جهة أخرى غري اجلهة اليت عرضت له الوحدة منهاةالكثر
معىن الواحد يتفاوت يف أفراد املوجودات من حيث األولوية يف االتصاف ا كما أن البياض 

سورة الزمرمن) 4(اآلية ) 1(
.3/446وحد (واللسان البن منطوز . 6/90) وحد(انظر مقاييس اللغة البن فارس ) 2(
.3/28) وحد(العني ) 3(
.668) وحد(للزخمشري انظر أساس البالغة) 4(
لبشار بن برد ميدح به عقبة بـن  3/172والبيت مسنوب يف األغاين . 6/90) وحد(مقاييس اللغة ) 5(

.مسلم
والنهاية يف غريب احلديث البن ) وحد(281–3/280وانظر العني للخليل. 3/446لسان العرب ) 6(

.1/27اجلزري 
وشرح املواقـف للجرجـاين   2/28املقاصد للتقتازاين وشرح 35انظر امللل والنحل للشهرستاين ) 7(
4/20.
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من املوجودات، لكن الثلج مثالً أوىل بوصف البياض من عظم العـاج ألنـه   موجود يف كثري
فاملوجودات تتفاوت يف الوحدة حبسب قبوهلا لالنقسام وعروض الكثرة هلـا مـن   . أشد منه

اإلنسان واحد مع أن الكثرة تعرض من جهة أنه مفهوم يقال على : فيقال مثالً. بعض الوجوه
. ا كزيد وعمر وخالد وغريها مـن األفـراد أو اجلزئيـات   كثري من األفراد اليت يصدق عليه

هذا زيد فال تعرض له الكثرة من جهة أنه ال يصدق على فرد آخر، بل تعـرض لـه   : وتقول
تماله على أجزائه املختلفة من يد ورجل وجسد وروح وعقل شالكثرة من جهة أخرى وهي ا

.يقسم عليهاونفس فال يصري واحداً إال باجتماع أجزائه املختلفة اليت
ووصـف  . وتقول هذه حلقة واحدة من هذه السلسلة الواحدة اليت تشتمل على أربعني حلقة

الواحدية غري وصف السلسلة ا ألن الواحدية قد ترتفع عن السلسـلة بانقسـامها   باحللقة 
أما احللقـة فـال   . وانفصال بعض حلقاا فتصري سلسلتني كل واحدة من عشرين حلقة مثالً

هـا  ئا الكثرة من هذه اجلهة فهي أوىل بالوحدة من السلسلة اليت تتكثر بانفصال أجزاتعرض هل
. توصف بالوحدة إال باتصال األجزاء اليت تقسم عليهاوال

وليس وصف . وتقول هذه نقطة واحدة فال تعرض هلا الكثرة من جهة األجزاء وال اجلزئيات
نسـان بالوحـدة   بل ليس وصـف اإل هذه النقطة بالوحدة كوصف اإلنسان بالوحدة مثالً،

كوصف زيد ا من حيث أولوية أحدمها بوصف الوحدة فإن ماال ينقسم إىل اجلزئيات كزيد 
. مثالً هو واحد بالشخص، وهو أوىل بالوحدة من اإلنسان الذي يقسم على أفراده وجزئياته

وهـو أوىل  أصال فهو الواحـد احلقيقـي،  مال ينقسمث الواحد بالشخص كهذه النقطة مثالً 
.ه املتشاة كالسلسلةئبالوحدة مما يصري واحداً باتصال أجزا

مث الواحد باالتصال أوىل بالوحدة مما يقسم على أجزاَء خمتلفة يصري واحداً باجتماعها، كهذه 
فالواحد إذن يقال بالتشـكيك علـى   ) 1(الشجرة اليت تقسم على األغصان واألوراق وغريها

) 1(أفراده

.4/46وشرح املواقف للجرجاين 2/32انظر شرح املقاصد للتفتازاين ) 1(
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وذه النظرة إىل املوجودات ووصفها املتفاوت بالوحدة تفاوتاً من حيث اَألوىل عرف 
العقليـة وقبلـوا هـذا    ةمث قبل اللغويون ذه النظر) 2(مال ينقساملتكلمون الواحد بأنه شيء 

ـ  : الوحدة: (التعريف قال الراغب ه االنفراد، والواحد يف احلقيقة هو الشيء الذي ال جـزء ل
نظري له الواحد هو الذي اليتجزأ وال يتثىن وال يقبل االنقسام وال(وقال ابن منظور ) 3()البتة
الواحد هو الذي اليتجزأ وال يتثىن، أما الذي اليتجزأ فكاجلوهر : (وقال القرطيب) 4()مثلوال

. جزء هلـا الو كذا النقطة. جزء له البتةفيقال إنه واحد مبعىن أنه ال. ينقسمالواحد الذي ال
.واهللا واحد مبعىن أن يستحيل تقدير االنقسام يف ذاته

نظري له كالشمس مثالً، فإا وإن كانت قابلـة لالنقسـام   يتثىن فهو الذي الوأما الذي ال
إال أنه ميكن أن يكـون هلـا   . نظري هلابالوهم متجزئة يف ذاا ألا من قبيل األجسام فهي ال

ميكن أن يشاركه غريه فيه د موجود منفرد خبصوص وجوده تفرداً الفإن كان يف الوجو. نظري
أصالً فهو الواحد املطلق أزالً وأبداً والعبد إمنا يكون واحداً إذا مل يكن له يف أبناء جنسه نظري 
يف خصلة من خصال اخلري وذلك باإلضافة إىل أبناء جنسه وباإلضافة إىل الوقت، إذ ميكن أن 

االسم عند املتكلمني إما أن مينع نفس تصوره معناه من وقوع الشركة فيه فهو جزئي ألنه يصدق على ) 1(
مينع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه فهو كلي ال وإن مل . فرد واحد بعينه كهذه الورقة وزيد وعمر

مينع فرض صدقه على أفراد كثريين كاإلنسان فإنه يصدق على زيد وعمر وكل فرد من أفـراد اإلنسـان   
مث هذا املعىن الذي يشترك فيه أفراد هذا الكلي إن تساوى واتفق وجوده يف األفراد اليزيد  فرد منها . الكلي

. تركوا فيه متواطئ كاالنسان مثالً إذ كل فرد من أفراده اليزيد على اآلخر يف اإلنسانيةعلى اآلخر فيما اش
ويسمي بذلك لكونه يشكك الناظر هل هو متواطئ . وإن تفاوت وجود هذا املعىن يف األفراد فهو املشكك

مث . يف العـاج لوحدة احلقيقة فيه أو مشترك يتعدد معناه ويتحد لفظه كالبياض الذي هو يف الثلج أشد منه
التفاوت قد يكون من حيث أن وجوده يف أحدمها أشد من اآلخر كما سبق يف البياض وقد يكون من جهة 
أن أحدمها أقدم اتصافاً به كالوجود، وقد يكون من حيث األوىل كالنور املنعكس على املرآة من املصباح 

واإلاج . 1/311واحملصول للرازي 82ايل انظر ميار العلم الغز. فإن املصباح أوىل به من النور املنعكس
.1/210للسبكي 

الواحد شيء ال ينقسم، وإمنا قلنا شيء احتزازا عن املعدوم : وقال الرازي. 52انظر االرشاد للجويين ) 2(
رجل واحد فان يقبل القسمة، أمـا الواحـد   : وإمنا قلنا ال ينقسم احتزازا عن قولنا. ألن املعدوم ال ينقسم

.308فإنه اليقبل القسمة بوجه البتة انظر لوامع البيانات احلقيقي 
.514املفردات ) 3(
.3/448لسان العرب وجد ) 4(
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واهللا : (وقال الزجاج) 1()ه، وباإلضافة إىل بعض اخلصال دون اجلميعيظهر يف وقت آخر مثل
وملا كان الواحـد يقـال   ) 2()تعاىل هو الواحد يف احلقيقة ومن سواه من اخللق آحاد تركبت

بالتشكيك على أفراده وجب إذا وصف اهللا عز وجل به أن يكون املراد الواحدية الكاملة كما 
د يف أشياء كثرية مع تفاوته يف تلك األشياء فاجلوهر أوىل مـن  قلنا يف الوجود إن معناه واح

يلحقه نقص بوجه من العرض مبعىن الوجود ووجود اهللا سبحانه هو الوجود الكامل الذي ال
فكذلك وصف اهللا عز وجـل  . الوجوه، وكل كمال ثبت يف معىن معني للوجود فاهللا أوىل به

يصح أن يـراد بالواحـد   وال. أزيد منها وال أكمليكونبالواحدية يراد ا الواحدية اليت ال
العدد إذ خيلو الكالم عن الفائدة فإن الباري سبحانه ليس عدداً وال بعض عدد وليس معدوداً 

يضاف إىل سواه، يتكثر البتة والوال بعضاً ملعدود فهو سبحانه الواحد على احلقيقة الذي ال
. فإنه إذا قسم استبان أنه كان كـثرياً ال واحـداً  وكل ما وقع عليه اسم واحد مما دونه تعاىل

عن أحناء التركيب والتعدد ومـا يسـتلزم أحـدها    هواهللا سبحانه هو املنفرد بالوحدانية املنز
) 3(كاجلسمية والتحيز الذين يستلزمان التركيب واملشاركة يف األلوهية اليت تستلزم التعدد

:ى هذا االستداللمناقشة ابن تيمية رمحه اهللا يف اعتراضه عل
إن ما فسر به هؤالء اسم الواحد من التفاسري اليت ال أصل هلا يف الكتـاب  : (رمحه اهللاقال 

.والسنة وكالم السلف واألئمة باطل بال ريب شرعاً وعقالً ولغةً
فالقرآن وحنوه من الكالم العريب متطابق على ما هو معلوم باالضطرار يف لغـة  .. أما يف اللغة

وإذا ...سائر اللغات أم يصفون كثرياً من املخلوقات بأنه واحد ويكون ذلك جسماًالعرب و
ة اجلسم الواحد واحداً امتنع أن يكون يف اللغة معىن الواحد يكان أهل اللغة متفقني على تسم

ونذكر ما يف اللغة من ذكر الواحد مع كونـه  ..ينقسم إذا أريد بذلك أنه ليس جبسمالذي ال

.3/133املقصد األسىن ) 1(
.1/57تفسري أمساء اهللا احلسىن ) 2(
5/547وتفسـري البيضـاوي   . 124وحبر الكالم  للنسفي 1/43انظر التوحيد لالمام املاتريدي ) 3(

.30/272وروح املعاين لآللوسي 1/31حرم والفصل البن 
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وقبـل أن  ) 1()يوجد يف اللغة اسم واحد إال على ذي صفة ومقدارقدار، بل الموصوفاً ذا م
:نسترسل يف اعتراضه رمحه اهللا جنيب على ما سبق من وجوه

هو الفهم الصحيح املعتمد على استقراء استعمال ) الواحد(أصل ما فسر به املتكلمون : األول
وليس يف القرآن وال يف السـنة وال  . انهالواحد يف لغة القرآن والسنة ولغة العرب كما سبق بي

يف كالم السلف واألئمة ما يعارض هذا التقسيم، وكل أدلة التنزيه من العقل والنقل شـاهدة  
.مؤكدة هلذا التفسري

ريب أن العرب تصف كثرياً من األجسام بأنه واحد، ولكن ليس يف لغة العرب مـا  ال: الثاين
ام من كل وجه؟ بل ما من موجود واحـد مـن   مينع من سلب الوحدة عن جسم من األجس

فهذا املاء الواحد يف هذا الكـوب  . املخلوقات إال ويصح أن يوصف بالكثرة من أحد الوجوه
هذا ماء وهذا ماء، فترتفع الوحدة ويتكثر بانقسامه، أمـا الـذي ال   : إذا جعل يف كوبني قيل

.ينقسم وال تعرض له الكثرة من وجه فهو الواحد احلقيقي
إذا كان أهل اللغة متفقني على تسمية اجلسم الواحد واحداً امتنع أن  يكون ": قولك: الثالث

إن كل ما مسوه واحداً ال ينقسم البتة، : إمنا يتم إذا قلنا"يف اللغة معىن الواحد الذي ال ينقسم
اال الواحد على أقسام منه ما يقسم على جزئيات، ومنه ما يقسم على أجزاء، ومنه م:وإمنا قلنا

مما مسوه واحداً ال ينقسم من جهة مـا  هينقسم البتة، وهو الواحد احلقيقي، فكل ما ستذكر
قبل إنه واحد وإن كان كثرياً ليس واحداً من جهة أخرى كاإلنسان الواحد فإنه يستحيل أن 

، ولكنه يقسم على أجزاء وأبعاض يتركـب منـها   ثانيقسم من حيث هو إنسان إىل إنسان
مينع انقسامه من جهة أخرى، وانقسامه من جهة الوصفه بالوحدة من جهة الو. ويتكثر ا

.يستحيل أن ينقسم منهايرفع عنه الوحدة من جهة ال

.7/114وانظر حنوه يف درء التعارض 1/483بيس اجلهمية تل) 1(
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أهل اللغة متفقون على تسـمية اجلسـم   ": ومنشأ الغلط من تصرفه يف لفظ الواحد يف قوله
ه، فال ميتنـع لغـة أن   فإن أردت باجلسم الواحد الذي يقال إنه واحد من وج"الواحد واحداً

.يكون معىن الواحد احلقيقي الذي ال ينقسم من أي وجه
وإن أردت باجلسم الواحد الذي يقال إنه واحد من كل وجه فال يتم استداللك إال إذا أثبت 

.أنه مع ذلك منقسم وهو تناقض ألنه يصري واحداً من كل وجه وكثرياً من أحد الوجوه
اهللا مردود بقـول ) اللغة اسم واحد إال على ذي صفة ومقداريفدال يوجبل :(قولك: رابعال

وقـال  ) 2()قل إمنا أعظكم بواحدة: (وقال تعاىل) 1()فيميلون عليكم ميلة واحدة: (عز وجل
واستقصاء ما يف لغة العرب مـن  ) 3()تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثرياًال: (تعاىل

. م جماراة يف تطويل بال طائلإطالق الواحد على غري األجسا
إذا مل يصح اعتراضك على تفسري الواحد احلقيقي مبا ال ينقسم فإن كالم من سـبق  : امساخل

الزجاج شاهد إسحاقمن اللغويني اخلبريين بلغة العرب ومفرداا كالراغب وابن منظور وأيب 
مال الواحد يف اللغة كما لصحة هذا التفسري العقلي الذي استنبطه املتكلمون من استقراء استع

.سبق توضيحه
إذا مل جند يف اللغة لفظ الواحد إال يف ذي صفة ومقدار فكيف تفهم وصف اهللا عز : ادساملس

وجل به؟ هل تلتزم باملقدار يف وصف اهللا عز وجل أو تفسره مبعىن مل تستعمله فيـه العـرب   
فيعود عليك ما أنكرته على املنزهني؟ 

فهذا الواحد الذي وصـفوه  : وأما العقل: (رمحه اهللا يف محلة اعتراضاتهمث يقول ابن تيمية
يعقل وال له وجود يف اخلارج، وإمنا مة إنه أمر الييقول هلم فيه أكثر العقالء وأهل الفكر السل

يتميز قدر واليكون له صفات والليس يف اخلارج شيء موجود ال. هو أمر مقدر يف الذهن
يرى وال يدرك وال حيـاط بـه وإن مسـاه املسـمى     ميكن أن المنه شيء عن شيء، حبيث

.من سورة النساء) 102(اآلية ) 1(
.من سورة سبأ) 46(اآلية ) 2(
.من سورة الفرقان) 14(اآلية ) 3(
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وقد سبق ما فيه اجلواب عنه لكن يتعني اإلشارة إىل ما يلزمه لزوما بيناً أنه سبحانه ) 1()جسماً
.يشترك مع املوجودات يف اخلارج يف أن له مقداراً وأنه يتميز منه شيء منه دون شيء

وأما الشرع فمن املعلوم باالضطرار أن اسـم الواحـد يف   (: مث يقول ابن تيمية رمحه اهللا
كالم اهللا مل يقصد به سلب الصفات وسلب إدراكه باحلواس ول انفي احلد والقدر وحنو ذلك 

يوجد نفيها يف كتـاب وال سـنة وال عـن    من املعاين اليت ابتدع نفيها اجلهمية وأتباعها وال
) 2()صاحب وال أئمة املسلمني

يقصد به سلب الصفات ال شك أن من املعلوم بصحيح النظر أن اسم الواحد الواجلواب أنه
مية بالقـدر أحيانـاً   يالذي يسميه ابن ت-وإمنا يسلب به التجسيم ولوازمه من احلد واملقدار 

وغري ذلك من املعاين اليت تستلزم التجسيم مما ابتدع اسـمة  -ويصرح بلفظ املقدار أحيانا 
عز وجل فانربى العلماء ممن ينبذهم ابن تيمية بالتهجم ونفوا عن اهللا مـا  إثباا يف وصف اهللا

وسيأيت بيان هذا . أثبته هؤالء مما خيالف أدلة التنزيه من القرآن والسنة وأقوال األئمة والسلف
األسلوب الذي سنألفه من ابن تيمية رمحه اهللا يف ويله حبشر الكتاب والسنة وأقوال السلف 

والذي يعنينا يف هذه النقطة . اجلانب املقابل للتنزيه واملساير إلثبات لوازم التجسيمواألئمة يف
فنقول زيادة على ما سـبق  . هو داللة لفظ الواحد على سلب احلد واملقدار عن اهللا عز وجل

من املعلوم باالضطرار أن اهللا عز وجل وصف نفسه يف كالمه بأنه الواحد القهار، وتـبني أن  
يكون وصفه بالواحد كماالً، بل كمال ذي احلد واملقدار بكرب حده وكثرة قدر الاحملدود امل

قال إن اهللا اصطفاه عليكم وزاده بسطة يف العلـم  : (مقداره كما قال تعاىل يف وصف طالوت
كان ذو احلد والقدر مقدراً بقدر واحد لكان حقرياً صغرياً وكان األكثر منه ولو) 3()واجلسم

واهللا سبحانه قد متدح بالواحد فله الكمال املطلق . منه، فالوحدة صفة نقص فيهمقداراً أكملَ 

.1/483تلبيس اجلهمية ) 1(
.1/484املصدر السابق ) 2(
.سورة البقرةمن ) 247(اآلية ) 3(
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يف أوصافه ال يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ولو كان ذا مقدار وحد ملا كان كماالً وصـفه  
.بالواحد، فلما وصف به متدحاً دل على تنزهه عن املقدار من هذا الوجه أيضاً

ويف النفي الذي يذكره النفاة ويفسرون به اسم الواحد هـو  (:مث يقول ابن تيمية رمحه اهللا
عند أهل السنة واجلماعة مستلزم للعدم مناقض ملا وصف به نفسه يف كتابة من أنـه األحـد   
الصمد وأنه العلي العظيم وأنه الكبري املتعال وأنه استوى على العرش وأنه يصعد إليه ويوقـف  

) 1()مس والقمرعليه وأنه يرى يف اآلخرة كما يرى الش

ينايف ما وصـف  على نفيه عن اهللا عز وجل ال) الواحد(مما يدل ةأن ما ذكره النفا: واجلواب
اهللا به نفسه يف كتابه من أنه العلي العظيم الكبري وأنه استوى على العرش إال إذا محل ذلـك  

هة، وكـذلك  على ما حيمل على األجسام من العلو الذي يستلزم التجسيم بإثبات املكان واجل
الواحدية احلقيقية وعدم قبـول  وإال فكيف تتناىف. الكرب والعظمة الذي توصف به األجسام

وقد وجد يف كتاب اهللا عز وجل كـثرياً  . االنقسام مع الكرب والعظمة يف غري مقياس التجسيم
قلتم ما يكـون لنـا أن  : (مما وصف به غري األجسام بالكرب والعظمة مع أنه واحد قال تعاىل

: وقال تعاىل) 3()وجاؤوا بسحر عظيم: (وقال تعاىل) 2()نتكلم ذا سبحانك هذا تان عظيم
) 4()وذلك هو الفضل الكبري(

:وذلك يظهر الكالم على صحته من وجوه: (مث يتابع ابن تيمية قائالً
) أحـد (اجلسم أقله أن يكون مركباً من جوهرين وذلك ينايف الوحدة وقوله أحدها أنه قال

منافياً للجسمية، يقال له هذا يقتضي أن شيئاً مما يقـال  ) أحد(مبالغة يف الوحدانية فكان قوله 
ومعلوم أن هذا خالف ما يف الكتاب والسنة وخـالف لغـة   .. له جسم ال يوصف بالوحدة

أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها يا: (" العرب قال اهللا تعاىل

.1/488تلبيس اجلهمية ) 1(
.األعرافمن سورة ) 116(اآلية ) 2(
.سورة النورمن ) 16(اآلية ) 3(
من سورة فاطر) 32(اآلية ) 4(
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وقد مساها األجساموإذا كانت حواء خلقت من جسد آدم وآدم جسم من .... ) 1("زوجها 
)2()اهللا نفساً واحدة علم أن اجلسم قد يوصف بالوحدة

ذكره اإلمام الرازي، وفيه تكرير لشبهة سبقت مع جواا، فال خيفى وليس هذا جواباً عن ما
صف بالوحدة احلقيقية، وليس فيه أنه يوأن قول الرازي يقتضي أن شيئاً مما يقال له جسم ال

)3(.يوصف بالوحدة اإلضافيةال

: الوجه الثاين من وجوه االستدالل بأنه واحد سبحانه
وحىت لو سلمنا باعتراضات ابن تيمية على استدالل املنزهني بوصفه سـبحانه وتعـاىل   

من وجه آخـر علىالتنزيـه،   بالواحد وتفسريه مبا ال ينقسم فإن وصفه بالواحد سبحانه يدل
وهـو  : (..وذلك بأن يفسر الواحد باملنفرد الذي ليس له مثل وال نظري كما قال ابن فـارس 

الرب سبحانه موجود فرد متقدس :(وقال إمام احلرمني) 4()واحد قبيلته إذا مل يكن فيهم مثله
فلو كـان  ) 5()نظريعن قبول التبعيض واالنقسام، وقد يراد بتسميته واحداً أنه ال مثل له وال

الباري جسماً لكان كل جسم مثالً له، وقد دل اسم الواحد على تنزهه عن املثل والنظري فال 
. يكون جسماً

وهنا نتساءل إذا كان تفسري الواحد يدل يف اللغة على نفي التشبيه واملثيل والنظري كما نـص  
وإذا كـان  ) 6(واهد ال حتصىعلى ذلك اللغويون واشتهر استعماله وثبت يف لغة العرب يف ش

. من سورة النساء) 1(اآلية ) 1(
489-1/488تلبيس اجلهمية ) 2(
افية هو كون الشيء حبيث والوحدة اإلض. الوحدة احلقيقية هي كون الشيء ال ينقسم أصال كالنقطة) 3(

ينقسم إىل أمور مشاركة يف املاهية كاالنسان الذي ينقسم إىل اليد والرجل انظر شرح املطالع لألصفهاين 
.2/1773وكشاف االصطالحات للتهانوي . 62

3/466) وحد(وانظر حنوه يف لسان البن منظور 6/90) وحد(مقاييس اللغة ) 4(
وفتح الباري البن حجر 4/571وتفسري ابن كثري 1/63عتقاد للبيهقي ، وانظر اال52انظر االرشاد ) 5(

13/344
98والبيان للجاحظ 3/87واجلمهرة البن دريد 3/276و1/38انظر قرى الضيف ) 6(
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جل اعتراض ابن تيمية علىاملنزهني ألم يف دعواه فسروا ألفاظ القرآن مبا ال يعرفه العـرب  
فما موقفه هنا من استعماهلم لفظ الواحد مبا يدل على نفي التجسيم؟

سـني  إن ابن تيمية رمحه اهللا جعل هذا التفسري رأياً لطائفة من املعتزلة وح: ويف اجلواب نقول
و ذهب حسني النجار وطائفة مـن  : (.. تشنيعاً هلذا الرأي، وإيهاماً لشذوذه فقال)1(النجار

مث زعم أن هـذا  ) 2()املعتزلة إىل أن الواحد هو الذي ال شبيه له كما يقولون فالن واحد دهره
ه هـو  وحنن لو سلمنا بأن تفسري الواحد مبن ليس له شبي)3(املعىن غري متفق عليه بني املسلمني

رأي املعتزلة فما الذي مينع أن يكون حقاً إذا وافق لغة العرب اليت يغار ابن تيمية على فهمها 
مبا ينفي التجسيم، أما إذا استعمل العرب لفظاً من ألفاظ القرآن مبا يدل على التنزيه فال يعاب 

. املسلمنيعلى خمالفيه، وينسب االستدالل به إىل غري أهل السنة، ويزعم أنه حمل خالف بني
مث كيف نسلم بذلك وشهرة نفي التشبيه بل وتفسري الواحد به ال يكاد خيفي ولـه أمثلـة ال   

وال ريب أن كونه واحداً مينـع  : (حتصى وحىت ابن تيمية نص على ذلك يف موضع آخر فقال
.بذلك يف موضعه) األحد(وسيأيت تفسري)4()أن يكون له شبيه

:و داللته على نفي التجسيم)واحدال(مبا يزيد على )األحد(تفسري 
مزية ) أحد(سبق أن بعض العلماء مل يقنع باحلكم على الوصفني بالترادف، ألنه قد ثبت للفظ 

فهو مبين " أحد" يف االستعمال على الواحد فالواحد يكون يف اإلثبات امساً ملفتتح العدد، أما 
رم خملوق أن يوصف به ولو علـى  على نفي ما يذكر معه من العدد، مث إن لفظ الواحد اليح

هلذا : (قال الرازي. فقد استأثر اهللا عز وجل بإطالقه على سبيل الوصف) أحد(وجه، أما لفظ 
وذلك ألنه صـار  ) قل هو اهللا أحد(فقال ) أحد(السبب مل يذكر اهللا سبحانه الم التعريف يف 

هو حسني بن حممد النجار وافق املعتزلة يف أصول وانفرد يف أصول انظر ترمجته ومقاالته  يف مقاالت ) 1(
. 2/89والفصل البن حزم 196والفرق بني الفرق للبغدادي 1/136اإلسالمني لألشعري

1/466انظرتلبيس اجلهمية )  2(
1/466انظراملصدر السابق ) 3(
1/502املصدر السابق ) 4(
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وأمـا  (وقال األزهري )1()نعتاً هللا عز وجل على اخلصوص فصار معرفة فاستغىن عن التعريف
رجل أحد وال درهم أحد، كما :اسم اهللا عز وجل فال يوصف شيء باألحدية غريه، ال يقال

صفة من صفات اهللا عز وجل اليت استخلصها لنفسـه  ) أحداً(رجل واحد أي فرد ألن: يقال
شـيء  : اهللا واحد، وهذا شيء واحـد وال يقـال  : وال يشركه فيها شيء، وليس كقولك

علـى  ) األحـد (فال بد أن يكون االختصاص باللفظ مع املعىن ملعىن يزيد فيه لفظ . )2()أحد
.وقد اجتهد العلماء يف بيان هذه امليزة). الواحد(

):الواحد(على معىن )  األحد(املزية اليت خيتص ا معىن بيان 
فيـده  الفرق بني الواحد و األحد أن الواحد يفيد وحدة الذات فقط واألحد ي: (قال الزجاج

أراد املتفرد بوحدانيتـه يف ذاتـه   ) قل هو اهللا أحد(بالذات واملعاين، وعلى هذا جاء التنزيل 
والذي يبدو يل واهللا أعلم أن العمدة يف هذا التفريق على كون )3()وصفاته وتعاىل علواً كبرياً

مجيع يدل حقيقة على املنفرد بذاته ولفظ األحد يدل على كمال الواحدية من) الواحد(لفظ 
ولكن لفظ الواحد أيضاً يستدل به على الوحـدة يف  . اجلهات يف الذات والصفات واألفعال

الصفات ألن الوحدة تدل يف اللغة على االنفراد بالذات مث يتوسع يف استعماهلا لتـدل علـى  
هو واحد قبيلته، ال مبعىن أنه منفرد بذاته ليس فيهم غريه، بل : الوحدة يف الصفات كما يقال

اد به أنه منفرد عنهم بصفاته اليت ال يوجد فيهم من هو مثله فيها، وملا مل ينفـك يف شـأنه   ير
سبحانه تعاىل تفرده بذاته عن تفرده بصفاته قيل هو الواحد األحد سبحانه وفسر بالـذي ال  
نظري له وال وزير وال نديد والشبيه وال عديد وال قسيم، تعـاىل عـن األقسـام واألجـزاء     

فكأن اهللا سبحانه أشار إىل عجز العقول عن درك وحدانيته وضيق لسان العرب )4(واألبعاض

311لوامع البيانات ) 1(
3/448انظر لسان العرب ) 2(
وزاد 67واالعتقاد لـه أيضـا   49وانظر االمساء والصفات للبيهقي 1/57تفسري أمساء اهللا احلسىن ) 3(

30/272وروح املعاين لآللوسي9/267املسري البن اجلوزي 
20/244واجلامع ألحكام القران للقرطيب 67، 63واالعتقاد للبيهقي 2/60انظر تفسري الطربي ) 4(

13/345وفتح الباري البن حجر 4/571وتفسري ابن كثري 
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عن وصفه بذلك فاختار سبحانه من مفرداا ما تستعمله العرب لنفي العـدد ليسـتعمل يف   
وصفه سبحانه وتعاىل يف اإلثبات ليكون يف جمرد إثبات توحده نفيها عمن سواه، كما أشـار  

فاهللا سبحانه هو الواحد ()1()ء خلقنا زوجني لعلكم تذكرونومن كل شي: (إىل ذلك بقوله
فإنا إذا ترقينا يف مدارج ما يوصـف مـن   )2()يف احلقيقة ومن سواه من اخللق آحاد تركبت

ـ املخلوقات بالوحدة فتركنا ما يتكثر بكثرة أفراده مث ما يتكثـر بكثـرة أجزا   ه فـإن أوىل  ئ
اجلوهر الفرد إذ ال يتكثـر بانقسـامه إىل   مايستحقه املخلوق من الوصف بالوحدة هو هذا 

األجزاء وال تقع الشركة يف مفهومه عند اإلشارة إليه فإذا أمهلت اإلشارة إليه دبت فيه الكثرة 
وبان أن أكثر املخلوقات من موجودات هذا الكون هم له مثل ونظري فال يكاد يصدق عليـه  

املتفـرد  سبحانه و تعـاىل هـو  من الوحدة وجه إالمع الذهول عن تكثره من وجوه، فاهللا
مث بعد هذا كيـف  ). األحد(بالوحدانية وهو املتفرد بوصفه ذه الوحدة والتعبري عنها بلفظ 

فما من جسم إال .)األحد(يكون جسماً واجلسم ال يوصف بالواحد من كل وجه فضالً عن 
سام متكثر بكثـرة  وله ما حيصى من املثل و النظري والعديد، وما من جسم إال وهو قابل لالنق

ه فكيف يكون مع ذلك واحداً؟ بل كيف يكون مع ذلك أحـداً، فاجلسـمية تنـايف    ئأجزا
بل ما ينايف وصـف املخلـوق   . الوصف بالواحدية فتنايف الوصف باألحدية من باب األوىل

أوىل أن يكون منافياً لوصف من يوصف بكمال هذا الوصف وال يسلب عنه بوجه ) بالواحد(
. من الوجوه

، من باب األوىلما يقدح يف النقصان يكون قادحا يف الكمالأن وهذا معروف بالبداهة أعين 
.النقصانيف الكمال قد ال يقدح ويتبعه أن ما يقدح يف 

عكـس األمـر  حاول أن يوبالتنبيه على هذا نتبني الوهم الذي وقع به ابن تيمية رمحه اهللا إذ
: فقالعدم قدحه يف الكمال أيضاعلى دليالن جيعله فعمد إىل ما ال يقدح يف النقصان وأراد أ

إذا كان ما ذكروه من املعاين اليت جيعلوا كثرة وعدداً وتركيباً هي ثابتة لكـل موجـود   (..

. من سورة الذاريات) 49(اآلية ) 1(
1/57تفسري أمساء اهللا احلسىن للزجاج ) 2(
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وذلك ال مينع أن يكون املخلوق واحداً فكيف مينع أن يكون اإلله الذي ليس كمثله شـيء  
وحنـن لـو   . وق واحداً قد مينع أن يكون أحداًفظاهر أن ما ال مينع أن يكون املخل) 1()واحداً

سلمنا بأنه ال مينع ذلك من وصف املخلوق بالواحد فال داعي الستبعاد أن يكون ذلك مانعاً 
ففي صفة القدرة مـثالً ال  . من وصفه باألحد ألن ما يقدح يف الكمال قد ال يقدح النقصان

شهراً، أما القدير سبحانه فقد تنزه يعاب على واحد من اخللق إذا أزاح جبالً أن يستريح ولو
مع خلق السموات و األرض وما بينهما عن أن ميسه يف ذلك شيء من لغوب، وما ذلك إال 
ألن ما ال يقدح يف ناقص القدرة يقدح يف كمال القدرة، فكذلك الوصـف بالوحـدة، إذ   

ل هذا البيـت  مث تقو. تصف أمرين بالوحدة فتقول هذا البيت واحد وتقول هذا الفرد واحد
كثري األبواب وهو كثري من جهة كثرة لبناته وجدرانه أيضاً، ومع ذلك ال تقدح هذه الكثرة 
يف وصفه بالوحدة من اجلهة اليت وصف ا، ومبعىن آخر ال يقدح يف وصفه بالوحدة قبولـه  

وحـدة  أما إذا قلت هذا اجلوهر الفرد واحد فإن هذه ال. لالنقسام إىل أجزائه اليت يتكون منها
وما ذاك إال . فيقدح يف وصفه بالوحدة ما مل يقدح يف غريه. تنتفي عنه مبجرد قبوله لالنقسام

ألن اجلوهر الفرد أوىل من البيت بالوحدة ألنه واحد حقيقي، وهو أوىل بالوحدة من الواحد 
ة وباجلملة فيقدح قبول االنقسام يف الوحدة احلقيقية وال يقدح يف وحد. باالجتماع كما سبق

. وما ال مينع أن يكون املخلوق واحداً ال يلزم منه أن ال مينع كون اخلالق واحداً. دوا
:مناقشة ابن تيمية رمحه اهللا يف اعتراضه على هذا االستدالل

:االعتراض األول واجلواب عنه
إن كـان  :(..فيقول. يعترض ابن تيمية على استدالل املنزهني ذا الوجه على نفي اجلسمية

فظ األحد ال يقال على ما قامت به الصفات بل وال على شيء من االجسام ألا منقسمة مل ل
، فـإذا  )أحد(يكن يف الوجود غري اهللا من املالئكة واإلنس واجلن والبهائم من يدخل يف لفظ 

مل يكن هذا نافياً ملكافأة الرب إال عمن ال وجود له أو مل يكن ) ومل يكن له كفوا أحد(قيل 

2/70تلبيس اجلهمية ) 1(
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وال أشرك بـريب  : (وجودات ما أخرب عنه ذا اخلطاب أنه ليس كفواً هللا، وكذلك قولهيف امل
فإنه إذا مل يكن األحد إال ما ينقسم وكل جسم وخملوق منقسم مل يكن يف املخلوق )1()أحدا

)2()فيكون التقدير وال أشرك بريب ما مل يوجد) أحد(ما يدخل يف مسمى 

الذي يستعمل و صفاً هللا عز وجل ويفسر مبا ال ) أحد(لفظ وال خيفى أن ابن تيمية خلط بني
وواضح أنه ال . الذي يستعمل يف النفي ليدل على استغراقه كما سبق) أحد(ينقسم وبني لفظ 

الذي جاء يف سياق النفي مبا فسـروا  ) أحد(يتم ما ذكر إال إذا كان املنزهون قد فسروا لفظ 
فهـذا  . ظن أن أحداً من أهل العلم صدر منه ذلكوال أ. يف وصف اهللا عز وجل) األحد(به 

اسم األحد ال يسـتعمل يف  (وحىت ابن تيمية مل خيف عليه ذلك ألنه هو القائل . أمر ال خيفى
)3()قال أحدمها إين أراين أعصر مخراً: (حق غري اهللا إال مع اإلضافة أو يف غري املوجب كقوله

)4()احدفهو أبلغ يف إثبات الوحدانية من اسم الو...

احلاجـة  يسلم من وليت الشيخ مل جيتهد يف االعتراض على أدلة التنزيه، ألنه مل يوفق فيه ومل 
ليس خمتصاً باهللا عز وجل وأنـه يصـدق   ) األحد(يلزمه أن إىل اجلواب عن الالزم القبيح، إذ 

ماً مل إذا مل يكن األحد إال ما ينقسم وكان كل خملوق وجسم منقس": ألنه يقول. على اجلسم
، وال بد أن يصدق النفي باالتفاق فإما أن يصدق األحد على ما "يصدق نفي الكفو على أحد

وال ميكن أن خيتار األخري ألنه نص على أن . ينقسم، وإما أن يكون ليس كل خملوق منقسماً
وليس يف املخلوقات إال ما يقبل أن يتجزأ ويتفرق وينفصل بعضـه  : (كل خملوق منقسم فقال

ويعظم اخلطب إذا كـان  . قد يراد به اجلسم أو ما ينقسم)  األحد(فيلزمه أن لفظ ) عن بعض
)5()لفظ األحد مل يوصف به شيء مـن األعيـان إال اهللا وحـده   (حاضراً يف الذهن قولك 

.من سورة الكهف) 38(اآلية ) 1(
7/114و1/114وانظر حنوه يف درء التعارض 1/495تلبيس اجلهمية ) 2(
.من سورة يوسف) 36(اآلية) 3(
7/121درء التعارض ) 4(
17/237انظر جمموعة رسائله يف التفسري ) 5(
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الذي يستعمل وصـفاً هللا  ) األحد(يف سياق النفي غري لفظ ) أحد(واملخرج منه يف كون لفظ 
عز وجل

:اجلواب عنهاالعتراض الثاين و
إن طوائف كثرية من أبناء جنسك : (مث يعترض ابن تيمية من وجه آخر فيقول خماطباً الرازي

إنه ال موجود إال جسم أو ما قام به أو ال موجـود إال  : املتكلمني األولني واآلخرين يقولون
سم اجلسم فقط، وأنه ال يعقل موجود إال كذلك فهوالء عندهم إذا فسرت األحد مبا ليس جب

وال جوهر يقولون لك فسرته باملعدوم مثل أن تفسره مبا اليقوم بنفسه أو بغريه أو تفسره مبـا  
أن تثبت وجود موجود أوالًليس خبالق وال خملوق وتفسره مبا ليس بقدمي وال حمدث فتحتاج 

)1()غري اجلسم ليمكنك تفسري األحد به

السنة وغريهم مـن املسـلمني األولـني    و يف هذا جرأة من ابن تيمية فإن املتكلمني من أهل 
واآلخرين أمجعوا على أن املوجود الذي ينحصر يف اجلسم أوما قام به اجلسم هـو املوجـود   
احلادث أما احملدث سبحانه فهو القدمي الذي جيب وجوده ويستحيل حدوثه، والذي حكـاه  

ـ  )2(ن املسـلمني ابن تيمية هو مذهب املالحدة واسمة وال يعرف به أحد من املتكلمني م

ورحم اهللا ابن تيمية فكم تكلف بالرد على أدلة التنزيه بكل لسان فإن . وشتان ما بني املذهبني
رضي بقوهلم لزمه التجسيم ألن فيه حصر املوجودات يف اجلسم وما يقوم به، وإن مل يرض به 

.فليعلم أنه مذهب املالحدة واسمة
م والجوهر مثل تفسريه مبا اليقوم بنفسه أو بغـريه  مث كيف يكون تفسري األحد مبا ليس جبس

أو تفسريه مبا ليس خبالق وال خملوق إال اذا كان كل وجود مبا يف ذلك وجود اخلالق ينقسـم  
ثبـات  إفيحتـاج إىل  (إىل جسم وما يقوم باجلسم، والزمه التجسيم أو إنكار الصانع  فقوله

من أَحوج إىل ذلك منكراً لوجود غري إن كان) موجود غري اجلسم ليمكنك تفسريه األحد به

1/498س اجلهمية تلبي) 1(
316وحكى البغدادي إمجاع أهل السنة على خالفه يف الفرق بني الفرق. 18انظر اإلرشلد للجويين ) 2(

وقد أطلت البحث يف مقاالت اإلسالميني لألشعري عسى أن أجد فيـه  96-95وانظر التبصري يف الدين 
. خالفاً فلم أعثر وكيف يعثر ذلك وهو اإلحلاد بعينه
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اجلسم مع إنكار الصانع فإن الرازي وغريه من املتكلمني سدوا هذه احلاجة فأطالوا يف إثبات 
وجوده سبحانه ووحدانيته، وإن كان منكراً لوجود غري اجلسم مع االعتراف بوجود اهللا عـز  

لتقديس، وزعمت أن ما قام به وجل فهو اسم الذي أسسس الرازي الكالم يف الرد عليه وا
تلبيس بذلت الوسع يف بيانه واالعتراض عليه بكل لسان، وكل مقدمة أنكرا عليه يف موضع 
سلمت ا يف آخر فأي الفريقني أوىل بأحد الوصفني؟ وسيأيت املزيد من نقض هذه الشـبهة  

.العقلية يف موضعه
ى اجلسم واجلوهر ليس نصاً يف اللغة وال كون لفظ األحد ال يقال عل: (مث يقول ابن تيمية

ظاهراً، بل إن كان صحيحاً فإمنا يعلم ذه املقدمات اخلفية اليت فيها نزاع عظيم بـني أهـل   
ال ..األرض، ومعلوم أن إفهام املخاطبني مبثل هذه الطريقة ال جيوز وليس هذا من البالغ املبني

يف كالمهم وهم ال يعلمون إال اجلسم أو سيما والقوم كانوا يستعملون لفظ الواحد واألحد 
فإذا قصد ذا اللفظ أن يبني هلـم معنـاه ال   . ما قام به ال يطلقون هذا اللفظ إال على ذلك

)1()يكون جسماً كانوا خوطبوا بنقيض معىن لغتهم

: واجلواب من وجوه
وما قام به، ال زعمت أن القوم كانوا يستعملون لفظ األحد وهم ال يعلمون إال اجلسم : أوالً

لفـظ األحـد مل   : (يطلقون هذا اللفظ إال على ذلك وليس صحيحا، وجوابه من كالمـك 
امسه األحد ال يستعمل يف حق غري اهللا (وقولك )2()يوصف به شيء من األعيان إال اهللا وحده

)3()فهوأبلغ يف إثبات الوحدانية من اسم الواحد..إال مع اإلضافة أو يف غري الواجب

ال يقال على اجلسم واجلوهر يف اللغة ظاهر فقد خصوه به سـبحانه  ) األحد(كون لفظ : ثانياً
. دون ما يعلمونه من اجلسم وغريه، وليس شيء من األجسام يوصف عندهم باألحدية البتة

1/499جلهمية تلبيس ا) 1(
17/237انظر جمموعة رسائله وكتبه يف التفسري ) 2(
7/121انظر درء التعارض ) 3(
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يقال لو كان جسماً مث وصف نفسه بأنه الواحد األحد لكانوا قد خوطبوا بنقيض معىن : ثالثاً
يف لغتهم هو الذي ال نظري له و المثيل وسلمت هلم ذا التفسـري فقلـت   لغتهم ألن الواحد

يقتضي أنه ال مثل له وال ) األحد(وقلت )1()وال ريب أن كونه واحداً مينع أن يكون له شبيه(
فلو كان جسماً وهم ال يعلمون إال اجلسم وما قام به فكل ما يعلمونه هو لـه مثـل   )2(نظري

) األحـد (ال سيما وأن القوم ما كانوا يستعملون لفظ . يان يف شيءونظري، وليس هذا من الب
يف وصف شيء مما يعلمون فاستحدث هلم لفظاً يدل على مبالغة يف االنفراد عن املخلوقني مع 

.أنه إذا كان جسماً فليس منفرداً وال واحداً فكل ما يعلمونه هو له نظري
فإنه حيتاج : (خاطبني مبثل هذه الطريق فيقولمث يعلل ابن تيمية سبب عدم جواز إفهام امل

أن يقال هلم لفظ األحد والواحد ينفي العدد، فهذا ظاهر، مث يقول هلم وكل ما ترونـه مـن   
املوجودات فليس واحداً ألن ميينه ليست بيساره وأعاله ليس هو أسفله، وكل ما يتميز منـه  

خيطر ببال عامة اخللـق بـل ال   شيء عن شيء فليس هو بواحد وال أحد، ومعلوم أن هذا ال
يتصوره إال بعد كلفة ومشقة، وإذا تصوروه أنكرته فطرم وأنكروا أن يكون هذا لسـام  
الذي خوطبوا به، واستلزم ذلك أن يقال الشمس ليس واحدةً والقمر ليس واحـداً وكـل   

)3()إنسان ليس بواحد

: وجوابه من وجوه
بني مبثل هذه الطريقة ال جيوز ألنه حيتاج أن يقال هلم لفظ ال نسلم أن إفهام املخاط: أوالً

وكل ما : األحد والواحد ينفي الواحد ينفي العدد فهذا ظاهر كما سلمت بذلك مث يقال هلم
ترونه من املوجودات وتعلمونه فليس واحداً ألنه له أمثال وألنه ال بد أن يكون كـثرياً مـن   

واهللا سـبحانه  (معروف يف لغة العرب قال الزجاج جهة ألنه مركب من أجزاء كثرية، وهذا 

1/502تلبيس اجلهمية ) 1(
ومنـهاج السـنة   2/58وانظر حنوه يف تلبيس اجلهمية 16/98جمموعة رسائله وكتبه يف التفسري ) 2(
2/529
1/499تلبيس اجلهمية ) 3(



201

إن : (وقد سلمت بذلك فقلت)1()هو الواحد يف احلقيقة و من سواه من اخللق آحاد تركبت 
أحديته هلا من اخلصائص ما ال جيوز مثله لشيء من املخلوقات فإنه ال مثل له يف شـيء مـن   

)2("يء خلقنا زوجني لعلكم تذكرونومن كل ش: "قال تعاىل. األشياء وأما غريه فله األمثال

ليس يف املخلوقات إال ما يقبل أن يتجـزأ  : (وقلت)3()فتعلمون أن خالق األزواج واحد: قال
ويتفرق وينقسم وينفصل بعضه عن بعض واهللا سبحانه هو الصمد الذي ال جيوز عليه شـيء  

وجوه كما ال ميكن من ذلك بل حقيقة الصمدية وكماهلا له ال ميكن عدم صمديته بوجه من ال
ومعلوم أن هذا ال خيفي على عامة اخللق بـل إن مل يكـن   )4()تثنية أحديته بوجه من الوجوه

بديهيا فبأول النظر يكتسب وبسالمة الفطرة يصدق، فال جيد صعوبةً يف تصوره بعد يسري من 
آفـة  إعمال النظر إال بليد جمسم، وال تنكره إال فطرةٌ أخلد صاحبها إىل احلـس وتلـوث ب  

فإذا تصوروا ذلك وخاطبهم القرآن مبا خاطبهم علموا أنه املوافق للغتهم ولسـام  . التجسيم
وحمكمات كتام اليت تقطع بنفي التجسم والتشبيه وعلموا أنه موافق لفطرم اليت تنزه اهللا عز 

.وجل عن األشباه وصفات األجسام
ليست واحدة واالنسان ليس واحداً، بل ال مننع أن يستلزم ذلك أن يقال الشمس: ثانياً

كل خملوق ميكن سلب الوحدة عنه من وجه ألنه مل يوصف ا إال من وجه دون وجه كمـا  
سبق فالتناقض أن يسلب الوحدة من اجلهة اليت قيل إنه واحد منها فال تناقض إذا قلنا مـثالً  

دينارين وال أكثر ولكنـه  هذا دينار واحد لكنه ليس بواحد إذا أردت أنه دينار واحد ليس ب
.ليس سكة واحدة بل عشرون كل واحدة بدرهم

)الصمداهللا : (االستدالل بقوله تعاىل

1/57تفسري امساء اهللا احلسىن) 1(
.من سورة الذاريات) 49(اآلية ) 2(
2/71تلبيس اجلهمية ) 3(
17/238جمموعة رسائله وكتبه يف التفسري ) 4(
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وهو أصالن أحدمها القصد واآلخر الصـالبة يف  : (قال ابن فارس) صمد(الصمد يف اللغة من 
إليه وفالن مصمد إذا كان سيداً يقصد. صمدته صمدا: القصد يقال: فاألول الصمد. الشيء

وقيل . يف األمور، وصمد أيضاً، واهللا جل ثناؤه الصمد ألنه يصمد إليه عباده بالطلب والدعاء
: يف الصمد

)1(خذهاحذيف فأنت السيد الصمد******علوته حبسام مث قلت له

هوالسيد املصمود :صمد: (قال الزخمشري)2(واألصل اآلخر الصمد وهو كل مكان صلب
صمده يصمد صمداً، وصمد : (..وقال ابن منظور)3()فعول كاحلَسب والقَبضمبعىن م) فَعل(

والصمد بالتحريك السيد املطاع الذي ال يقضى دونه أمر، وقيل الـذي  .. إليه كالمها قصده
: يصمد إليه يف احلوائج، أي يقصد، قال

)4(بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد ******أال بكرالناعي خبريي بين أسد

)5()و املصمد الصلب الذي ليس فيه خور…

والصمد من صفاته تعاىل وتقدس ألنه :(وأما الصمد يف أمساءه تعاىل فقد قال فيه ابن منظور
وقيل املصمت الذي ال جوف له، وهذا ال جيـوز  . أصمدت إليه األمور فلم يقض فيها غريه

)6(..)ذي ال جوف لهعلى اهللا عز وجل واملُصمد لغة يف املُصمت وهو ال

و قد نقل بعض احملديثن واملفسرين كثرياً من التعاريف اليت ميكن إرجاعها إىل األصـلني  
واملعول عليـه تفسـريه   : (قال اآللوسي بعد حكاية هذه التعاريف. الذين ذكرمها ابن فارس

وليس فيهما نسبته ألحد الشعراء  3/259) صمد(واللسان 7/104البيت يف العني للخليل ) 1(
3/310مقاييس اللغة ) 2(
3611) صمد(وانظر أساس البالغة 2/315الفائق ) 3(
أنشده يف األغاين لنادبة من بين أسد تندب عمرو بن مسعود وخالد بن املفضل وكانا ندميي املنذر بن ) 4(

22/96انظر األغاين لألصفهاين  . ماء السماء قتلهما حال سكره
واملعرب يف بيـان  1/49وانظر إصالح املنطق البن السكيت 259-3/258) صمد(لسان العرب 5

1/375) صمد(والقاموس احمليط للفريوزابادي 1/482) صمد(املغرب 
358) صمد(اللسان ) 6(
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وما عدامها بالسيد الذي يصمد إليه اخللق يف املطالب واحلوائج وتفسريه بالذي ال جوف له،
. )1()فإما راجع إليهما أوهو مما ال تساعد عليه اللغة

وهذان التفسريان يتعلق ما البحث فاألول يستدل به على التنزيه اهللا عن اجلسمية ولوازمهـا  
والثاين قد يدل على ذلك وإن كان يف ظاهره حيتمل إفادة . كاحليز واجلارجة والعضو واجلهة

.بعض أهل السنةاستدالهلماسمة، وافتنت بالتجسيم وهلذا استدل به 
:داللة التفسري األول على التنزيه فمن وجوه

أنه ملا وصف اهللا سبحانه نفسه بأنه املصمود إليه يف احلوائج دل على كمـال هـذا   : األول
الوصف فهو الذي يستغين عن غريه مطلقاً، وكل ماعداه حمتاج إليه، وروى الطربي بسـنده  

السيد الـذي كمـل يف سـؤدده،    : (س رضي اهللا عنهما أنه فسر الصمد فقالعن ابن عبا
فهـذا الوصـف يقتضـي    )2()والغين الذي كمل يف غنـاه ..والشريف الذي كمل يف شرفه

واجلسم ال يثبت له الغىن بل هو مفتقر إىل جزئه ألن كل جسـم  . االستغناء املطلق عما سواه
ه غـريه  ئه ضرورة وكل واحد من أجزائامركب وكل مركب حمتاج إىل كل واحد من أجز

)3(فكل مركب حمتاج إىل غريه واحملتاج إىل الغري ال يكون غنياً وال صمداً مطلقاً

لو كان مركباً من اجلوارح واألعضاء الحتاج يف اإلبصار إىل العني ويف الفعل إىل اليد : الثاين
)4(ويف املشي إىل الرجل وذلك ينايف كونه صمداً مطلقاً

أما بيان داللته على أنه تعاىل منزه عن احليز واجلهة فهو أنه تعاىل لو كان خمتصـاً بـاحليز   و
)1(واجلهة فلم يكن غنياً صمداً على االطالقزيواجلهة لكان حمتاجاً يف وجوده إىل احل

وسوف نأيت على ما حنتاج اليه من نقل هذه التعاريف يف موضعه بعد قليل 30/273روح املعاين ) 1(
1/303وأبو الشيخ يف العظمة 78وأخرجه البيهقي يف األمساء والصفات 30/347انظر تفسريه ) 2(

وعبد اهللا  ترمجه النسـائي يف  .  بد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل بن أيب طلحة عنهمجيعاً من طريق ع
: وعلي بن أيب طلحة روايته عن ابن عباس مرسلة) له مناكري(121/وقال الذهيب يف امليزان 1/63الضعفاء 

1/240وجامع التحصيل للعالئي 5/163انظر امليزان للذهيب 
وسيأيت بسط الكالم عل هذا الدليل يف األدلة العقلية، وإمنـا دعـت   20-19انظر تأسيس التقديس ) 3(

نقليته عقليته ) بالغىن املطلق(احلاجةإىل ذكره هنا ألن مقدمة هذا الدليل وهي وصفه 
20-19انظر تأسيس التقديس للرازي ) 4(
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:التفسري الثاين ووجه داللته على التنزيه
مبا الجوف له إال يف األجسـام كمـا   مفسراً ) الصمد(ملا ثبت أن العرب ال تستعمل لفظ 

وأشار إليه ابن تيمية ونص على أن األجسام نوعان منها أجوف )2(أشار إىل ذلك ابن منظور
ومنها مصمت دل ذلك على أن التجويف واإلصمات من املعاين املتناقضة يف اجلسـم، فـال   

حدمها يستلزم ثبـوت  ميكن نفيها معاً عن معني من األجسام وال ميكن وصفه ما معاً فنفي أ
وكـذلك القـول يف   , كالوجود والعدم فإذا نفينا العدم عن شيء ما ثبت أنه موجود, اآلخر

هذا يف حـق األجسـام الـيت تقبـل التجويـف      . اجلسم إذا نفينا جتويفه ثبت أنه مصمت
أما غري األجسام مما ال يقبل التجويف واإلصمات كالعرض مثالً فال يدل نفـي  , واإلصمات

يوضح . أنه عرض مصمت ألنه ال يقبل اإلصمات وال التجويف أصالًباألجوف علىوصفه 
ذلك أن الذكورة واألنوثه من املعاين املتناقضة يف األزواج فإذا نفيت األنوثة عن أحد األزواج 
ثبت أنه ذكر، أما ما ال يقبل الزوجية كاملالئكة فال يدل نفي األنوثه عنهم علـى وصـفهم   

نفي األنوثه عنهم يف القرآن الكرمي على نفي الذكورة أيضاً وعلى بـراءم  بالذكورة، بل دل 
من أوصاف املخلوقات اليت اقتضت احلكمة اإلهلية أن يكون بقاء نوعها بالتزاوج بني ذكورها 

أم خلقنـا  :(وقال تعـاىل ) 3()وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن إناثاً: (قال تعاىل. وإناثها
فكذلك القول يف تفسري الصمد بأنه ليس بأجوف يكون داالً )  4()اً وهم شاهدوناملالئكة إناث

على أنه اليقبل االتصاف بصفات األجسام اليت تقبل التجويف واإلصمات والبد من اتصافها 
نعم يحتاج معه إىل نفي اجلسم عنه وعدم قبوله ملا قبلته األجسام، فإمـا أن  . بأحد الوصفني

م على األدلـة  وسيأيت بسط الكالم يف هذا الدليل عند الكال20-19انظر تأسيس التقديس للرازي ) 1(
159العقلية

قيل الصمد هو املصمت الذي ال جوف له وهذا الجيوز على اهللا : (3/259) صمد(قال يف اللسان ) 2(
).عز وجل

.من سورة الزخرف) 19(اآلية ) 3(
.من سورة الصافات) 150(اآلية ) 4(
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بنفي اجلسم فيلزمه قبول االستدالل بتفسري الصمد املذكور على نفـي  يكون اخلصم مسلِّماً
. اجلسمية، وإما أن ينكر فنحتج عليه باألدله القاطعة من العقل والنقل بنفي التجسيم

:التفسري الثاين واستدالل اسمة به
سبق أن من اسمة من أرجع لفظ الصمد يف وصف الباري به إىل معىن الصـلب املصـمت   

كما سبق نقله عـن داود اجلـواريب   . ه ليدل على إثبات التجسيملذي ال جوف له، وتأولَّا
والبن تيمية رمحه اهللا موقف ورأي من هذا التفسري جيب التنبيه علـى  .)1(ومقاتل بن سليمان

.ما فيه
:الواجبة للباري سبحانه) الصمدية(موقف ابن تيمية من تفسري اسمة ورأيه يف 

مية يف تفسري الصمدية اليت جتب للباري سبحانه كثريا العبارات والقرائن اليت جتعل ذكر ابن تي
املسترشد يف حرية من التصريح مبا تدل عليه هذه العبارت والقرائن، وأنـا أشـري إىل هـذه    

.العبارت والقرائن يف هذا املوضع مع بعض املناقشة اليت يتعني اجلواب عنها
مث حكـى  . هإنكارجهد يف أي ومل يبذل به اسمة اهللا استداللحكى ابن تيمية رمحه : أوالً

وقـد احـتج بسـورة    : (قال رمحه اهللا. استدالل املنزهني فسال قلمة معترضاً من كل وجه
االخالص من أهل الكالم احملدث من يقول الرب جسم كبعض الذين وافقوا هشام بن احلكم 

د ال جوف له، وهذا إمنا يكون يف األجسام هو صمد والصم: قالوا...وحممد بن كرام وغريمها
أصل الصمد االجتماع ومنـه  : وقالوا...املصمتة فإا ال جوف هلا كما يف اجلبال و الصخور

الصمد الذي ال جيوز عليـه  : تصميد املال، وهذا إمنا يعقل يف اجلسم اتمع، وأما النفاة فقالوا
)2()…التفريق واالنقسام

إىل االصحابة والتابعني وعامة السلف وزعـم أن نسـبته  اسمة عن حكى عني شبهة : ثانياً
قـال عامـة   قد أخرب اهللا تعاىل يف كتابه أنه الصمد وقد : (اسمة من صنيع أهل الكالم قال

وقالوا أمثال هذه . السلف من الصحابة والتابعني وغريهم إن الصمد هو الذي ال جوف له

من الرسالة) 67و57(وانظر ص 209مقاالت اإلسالميني ) 1(
17/269وكتبه يف التفسري جمموعة رسائله) 2(
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يتفرق، واللغة تدل على ذلك فإن هذا اللفظ وهو لفـظ  العبارات اليت تدل على أن معناه ال
وقد قال من قـال مـن   صمدت املال إذا مجعته : يقتضي اجلمع والضم، كما يقال) صمد(

ألن األجسام نوعان أجوف ومصـمت،  حذاق أهل الكالم وغريهم إن هذا تفسري اسمة 
الصمد يدل على أنه ولفظ(:وقال أيضا. )1()قالوا هذا يقتضي أنه جسم مصمت ال جوف له

ال جوف له وعلى أنه السيد، ليس كما تقول طائفة من الناس إن الصمد يف اللغة إمنـا هـو   
السيد ويتعجبون مما نقل عن الصحابة والتابعني من أن الصمد هو الذي ال جوف له فإن أكثر 

ليه أظهر مـن  الصحابة والتابعني فسروه ذا وهم أعلم باللغة وتفسري القرآن، وداللة اللفظ ع
يدل على االجتماع و االنضمام املنايف للتفـرق  ) صمد(داللتها على السؤدد وذلك أن لفظ 

وهو مجع وضم … صمد املال إذا مجعه و ضم بعضه إىل بعض: واخللو والتجويف، كما يقال
وهلذا يقال للعظام وحنوها من األجسـام منـها أجـوف ومنـها     . ينايف االنفتاح والتفريج

)2()مصمت

وأمـا  : (زعم أن استدالل املنزهني باآلية على نفي التجسيم فيه قلب لداللتـها قـال  : ثالثاً
فإن وهو قلب الداللة،استدالل هوالء املتأخرين بذلك على نفي التجسيم واحلد فباطل أيضاً 

)3()كون املوصوف مصمتاً ال مينع أن يكون جسماً أو حمدوداً كسائر ما وصف بأنه مصمد

.القلب، وتأمل بعده ذلك التعليلفتأمل هذا
إثبات ما يقابل لوازم اجلسم املصمت دون االعتراض على على يكتفي باالعتراض أنه: رابعاً

،مطلق التجسيمإلثبات اسمة باآلية مطلق التجسيم فمن ذلك أنه ال يعترض على استدالل 
ين يقولون إن اهللا حلـم و  وأما استدالل اسمة الذ: (يقول. بل على زعمهم أنه حلم وعظم

حنو ذلك والذين جيعلون الباري من جنس شيء من األجسام املخلوقة ذا االسـم فباطـل   

3/1025وانظر حنوه يف الصواعق املرسلة البن القيم 17/296جمموعة رسائله يف التفسري ) 1(
واحملاضرات السنية البن عثيمني 4/407وانظر حنوه يف اجلواب الصحيح 60-2/59تلبيس اجلهمية ) 2(
1/45
1/512املصدر السابق ) 3(
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أن املالئكـة موصـوفة   : الثاين. على ذلك من تفاسريه)1()دل(لوجوه أحدها  أن هذا اللفظ 
ن هـذا  يالحـظ أ و)2()بأا صمد واألجسام املصمتة موصوفة بأا صمد وليست حلماً ودماً

.استدالل اسمة الذين قالوا إنه جسم ال كاألجساماجلواب اليرد على 
. يعد من النقائص اليت أثبتها اليهود واسمة وصفه تعاىل بأنه أجـوف هومن ذلك أيضاً أن

حكى عن بعض اليهود والرافضة واسمة أم يصفونه بالنقائص الـيت  : (.. يقول ابن تيمية
واحلق أن وصـفهم الـذي   )3(..)أنه أجوف وأنه بكى حىت رمدت عيناهتعاىل عنها كوصفه 

.تعاىل اهللا عنه هو التجسيم الفرق فيه بني جسم أجوف وجسم مصمت
يف وصـف األجسـام   إال تسـتعمل  الباستعمال ألفاظ يف تفسري الصمدية مث يزيد ابن تيمية 

واالنضـمام  ،واالحناللصالواالنفالتفرق واالنقسام والتمزقوالقوة اليت تنايف كاالجتماع 
.املنايف للخلو والتجويف واالنفتاح والتفريج

يالحظ أن الفخر الرازي يلزم من أثبت التحيز على العرش بعدد من اللوازم، منـها  : خامساً
لزوم إثبات اجلوانب اليت حياذي ا ميني العرش وتغاير اجلوانب اليت حياذي ا يسار العـرش،  

جزاء اليت تستلزم قبول االنقسام، وابن تيمية رمحه اهللا ال ينازع يف هـذا  ومنها لزوم إثبات األ
االجتمـاع  اللزوم، بل يسلم بلزومه للمخلوق، مث يعدل يف حق اخلالق إىل مقابلتها بإثبـات  

أمل يكن نفي الوازم اليت ذكرها الرازي أوىل من الزيادة يف إيهام التجسيم !واالنضماموالقوة 
ا من لوازم اجلسم؟بإثبات ما يقابله

:أكثر الصحابة والتابعنياالعتراض على صحة ما نسبه إىل 
يف عزو ما يرتضيه إىل السلف وموافقته للعقل والنقل والفطرة فإذا مسع بذلك ابن تيمية بالغ ي

غري املطلع على مذهب السلف يب خمالفة هذا احلشر واستوحش من فطرته إن أنكرت مـا  
ويف مسألتنا ال يصح . متهماً هلا بقلة الفهم وقصر النظر وفساد الفطرةألفوه، فيعود على نفسه

رة ولعلها ساقطة من األصل واهللا اعلم زيادة مين لتستقيم العبا) 1(
1/512تلبيس اجلهمية  ) 2(
5/435جمموعة رسائله يف العقيدة ) 3(
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أخرجه بعض احملدثني واملفسرين عـن  إمنا و. عن صحايب واحد نسبة تفسري الصمد مبا ذكره
بضعة نفر من التابعني ال يصح من تلك اآلثار إال ما روي عن جماهـد واحلسـن البصـري    

فهم ابن الف ذه املرويات يف فهم كالمهما وتفسريه مبا خيولنا كالم بعد سياقة ه. رمحهما اهللا
. لهتيمية

):الصمد(املرويات عن السلف يف تفسري
أتـت  :(أخرج أبوالشيخ بسنده عن أنس رضي اهللا عنه حديثاً طويالً و فيه أنه قالأوالً

ك عز وجل؟ فلم يهود خيرب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا يا أبا القاسم أخربنا عن رب
ليس له عروق ) قل هو اهللا أحد(يا حممد : جيبهم النيب صلى اهللا عليه وسلم فأتاه جربيل فقال

)2(وهو منكر املنت سقيم السند.)1()ليس باألجوف) اهللا الصمد(فتتشعب إليه

أخرج الطربي يف تفسريه بسنده عن صاحل بن حيان عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيـه  : ثانياً
)4(وهو ضعيف أيضاً . )3(الصمد الذي ال جوف له: قال ال أعلمه إال قد رفعه قال

الصـمد الـذي ال   : أخرج ابن أيب عاصم بسنده عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال:ثالثاً
)6(وهو ضعيف أيضاً.)5(جوف له

6/410وذكره السيوطي يف الدر املنثور 1/370العظمة ) 1(
280وله ترمجة يف الكشف احلثيـث  7/434فيه حيىي بن عبد اهللا وهو ضعيف انظر لسان امليزان ) 2(

واروحني البن حيـان  1/38ابن عباس وهو متروك انظر ترمجته يف ضعفاء العقيلي يرويه عن أبان عن 
1/96
وأبو الشيخ 2/22والطرباين يف املعجم الكبري 1/80وأخرجه الروياين يف مسنده 30/345تفسريه ) 3(

.1/378يف العظمة 
وذيب التهـذيب  8/21يف سنده حممد بن رومي وهو لني احلديث انظر ترمجته يف اجلرح والتعديل) 4(

وتقريب 3/121وفيه عبيد اهللا بن سعيد قائد األعمش انظر ترمجته يف ضعفاء العقيلي 9/230البن حجر 
3/401وانظر ترمجته يف امليزان 271وفيه صاحل بن حيان وهو ضعيف كما يف التقريب 371التهذيب 

7/144للهيثمي وجممع الزوائد 4/54وانظر تضعيف احلديث يف الكامل البن عدي 
1/229السنة) 5(
وأخرجه 326وتقريب التهذيب 1/65يف سنده عبد اهللا بن ميسرة انظر ترمجته يف ضعفاء للنسائي ) 6(

478انظر تقريب التهذيب6/144الطربي يف تفسريه بسند فيه حممد بن ربيعة الكاليب له ترمجة يف امليزان 
يرويه عن عطية 3/68ولسان امليزان 1/175للذهيب يروي عن سلمة بن سابور وهو ضعيف انظر املغين
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. )1(أخرج الطربي بسنده عن سعيد ابن املسيب قال الصمد الذي ليس له حشـوة : رابعاً
)2(وهو ضعيف أيضاً

: ن يعقوب الطهوي أنه قـال الصـمد  أخرج ابن أيب عاصم بسنده عن ميسرة ب: خامساً
)3(املصمت

)4(أخرج الطربي بسنده عن الضحاك بن مزاحم أنه قال الصمد الذي ال جوف له: سادساً

الصمد : وأخرج ابن أيب عاصم وغريه بأسانيد صحيحة عن جماهد بن جرب رمحه اهللا أنه قال
)5(املصمت الذي ال جوف له

الصمد الـذي ال جـوف   :ه بسند صحيح عن احلسن البصري أنه قالوأيضاً أخرج هو وغري
)6(له

وبعد فال خيفى مايف نسبته هذا التفسري إىل أكثر الصحابة والتابعني وعامة السلف مـن  
املبالغة، إذ مل يصح عن صحايب واحد وإمنا صح عن اثنني من التابعني وأمام ذلك مجـع مـن   

فكيف يعـد األول مـذهباً   )7(بغري هذا التفسري) الصمد(فظ األقوال اليت يفسر فيها السلف ل

واملغـين يف الضـعفاء   2/273بن سعد عن ابن عباس وعطية ضعيف أيضا انظر اروحني البن حبـان  
5/369
1/383وأبو الشيخ يف العظمة 1/301وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة 30/344تفسري الطربي ) 1(
واملغين يف 2/170انظر ترمجته يف ضعفاء ابن اجلوزي . بن عبد امللكألنه من رواية املستقيم عثمان ) 2(

7/124وذيب التهذيب 2/427الضعفاء 
255وميسرة هو صاحب راية علي رضي اهللا عنه قال احلافظ يف ترمجته يف التقريب1/303السنة ) 3(
: ب قال الذهيب يف ترمجتهو يرويه عنه عطاء بن السائ14/388وانظر ترمجته يف ذيب الكمال ) مقبول(
.5/90و امليزان 134انظر من تكلم فيه وهو موثق) تغري بأخره وساء حفظه(
من طريقني عنه بإسناد جـوده  1/303و أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة 30/344انظر تفسريه ) 4(

صدوق كثري 280األلباين، ومل أجد قدحاً يف رجاله إال أن الضحاك نفسه قال فيه ابن حجر يف التقريب 
. 3/446وانظر ترمجته يف ميزان االعتدال للذهيب . اإلرسال

2/794وتفسري جماهد 30/344وتفسريالطربي 3/407وانظر تفسري الصنعاين 1/301السنة ) 5(
وأخرجه كالمها من طرق عن عبد الرمحن بن مهدي 30/344وانظر تفسري الطربي 1/302السنة ) 6(

ن مسلم عن احلسن قال حدثنا الربيع  ب
والسنة البـن  3/407انظر ما نقل عن التابعن من أقوال أخرى يف تفسري الصمد يف تفسري الصنعاين ) 7(

وانظـر  1/370وأبوالشيخ يف العظمة 347–30/344وتفسري الطربي 303-1/299أيب عاصم 
4/571و تفسري ابن كثري 4/445حكاية هذه األقوال يف تفسري البغوي 
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هلم؟ ومل ال يعد اآلخر؟ وما صح عن بعض التابعني يف تفسريه فليس فيه الولـوج يف شـرحه   
باخللو من التجويف واالنضمام املنايف لالنفتاح والتفريج وحنوها من صفات األجسام، فـال  

قبل وصف الباري ) الصمد(اً لغوياً ألصل لفظ تفسريهكونعلىا نقل فيه عن التابعني زيد مي
. به، ويعد تفسرياً ملا يوصف به من األجسام

)ومل يكن له كفوا أحد:(االستدالل باآلية الثالثة
إذا اسـتعمل يف  ) أحد(وسبق أن . يف هذه اآلية ينفي سبحانه أن يكون أحد كفواً له

وم اجلسم وغري اجلسم، فما من خملوق إال وهو ويدخل يف هذا العم. النفي فهو نص يف العموم
.منفي عنه أن يكون كفوا هللا عز وجل

) 2(ورضيه طائفة من املفسـرين ) 1(مث املراد بالكفو املثل والنظري كما أشار إىل ذلك اللغويون

) 3(ونسبه الطربي إىل بعض السلف

)  5()) 4(النظري، لغة يف الكفء: الكفو:(قال ابن منظور

والكَفيء النظري، وكذلك الكفء والكفُوء على فعل وفعول، وتكافأ الشـيئان  : (ضاًوقال أي
) 6(..)متاثال

واملفردات للراغـب  5/188) كفأ(ومقاييس اللغة البن فارس . 5/414) كفأ(ظر العني للخليل ان) 1(
وخمتـار الصـحاح للـرازي    4/180والنهاية يف غريب احلديث البن اجلزري 2/222واملغرب 436

1/239.
وزاد املسري البن2/241وتفسري الواحدي 4/545وتفسري البغوي 30/347انظر تفسري الطربي ) 2(

.30/277وروح املعاين لآللوسي 5/518وفتح القدير للشوكاين 9/269اجلوزي 
.30/347رواه عن ابن عباس رض اهللا عنهما وعن ابن جريج وأيب العالية رمحهما اهللا انظر تفسريه ) 3(
وقرأ . ساكنة الفاء) كفئا(قرأ محزة وإمساعيل : (وهي قراءة فيه أيضا قال ابن زجنلة يف حجة القراءات) 4(

مضمومة الواو مفتوحة الواو غري مهموزة أبـدل مـن   ) كفوا(وقرأ حفص . الباقون بضم الفاء ومها لغتان
اهلمزة واوا، والعرب تقول ليس لفالن كفو وال مثل وال نظري واهللا عزوجل ال نظري له والمثل انظر السبعة 

.160-1/158يف القراآت ملكي 
.1/139) كفأ(لسان العرب ) 5(
.15/227) كفي(ن العرب لسا) 6(



211

فاحلاصل أن عموم ما نفي عنه أن يكون كفواً ومثالً ونظرياً يدل على نفي التشـبيه عمومـاً   
وأمجعوا على أنه عز وجل غري مشـبه : (قال اإلمام األشعري. ويدل على نفي التجسيم أيضاً

وبقوله عز وجـل  ) ليس كمثل شيء(لشيء من العامل وقد نبه اهللا عز وجل على ذلك بقوله 
وإمنا كان ذلك كذلك ألنه تعاىل لو كان شبيهاً لشيء مـن خلقـه   ).ومل يكن له كفوا أحد(

القتضى من احلدث واحلاجة إىل حمدث له ما اقتضاه ذلك الذي أشبهه، أو اقتضى ذلك قـدم  
وليس كونه . قد قامت األدلة على حدوث مجيع اخللق واستحالة قدمهما أشبهه من خلقه، و

عز وجل غري مشبه للخلق ينفي وجوده ألن طريق إثباته كونه تعاىل على ما اقتضته العقـول  
) 1()من داللة أفعاله دون مشاهدته

: الويدل أيضا على نفي التجسيم ولوازمه كاحليز واجلهة كما نبه عليه الفخر الرازي فق
لو كان تعاىل جوهراً فرداً لكان كل جوهر مثالً له، وذلك ينفي كونه أحداً، مث أكدوا هـذا  (

. ولو كان جوهراً لكان كل جوهر فرد كفواً له) ومل يكن له كفواً أحد: (الوجه بقوله تعاىل
وإذا ثبت أنه تعاىل. وهرجبفدلت هذه السورة من الوجه الذي قررناه على أنه ليس جبسم وال

يكون يف شيء من األحياز واجلهات، ألن كل ما كـان  ليس جيسم وال جبوهر وجب أن ال
خمتصاً حبيز وجهة فإن كان منقسماً كان جسماً، وقد بينا إبطال ذلك، وإن مل يكن منقسـماً  
كان جوهراً فرداً، وقد بينا أنه باطل، وملا بطل القسمان ثبت أنه ميتنع أن يكـون يف جهـة   

) 2()أصالً

سـم  جبفهذا أيضاً يدل على أنه ليس " ومل يكن له كفوا أحد:" وأما قوله تعاىل: (ل أيضاًوقا
جوهر، ألنا سنقيم الداللة على أن اجلواهر متماثلة، فلو كان تعاىل جوهراً لكـان مـثالً   وال

جلميع اجلواهر فكان كل واحد من اجلواهر كفواً له، ولو كان جسماً لكان مؤلفاً من اجلواهر 

.44انظر شرح هذا االستدالل يف االعتقاد للبيهقي .  210رسالة إىل أهل الثغر ) 1(
.18أساس التقديس ) 2(
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سـم  جبجلسم يكون كذلك فثبت أن هذه السورة من أظهر الدالئل على أنه تعاىل ليسألن ا
) 1()حاصل يف مكان وحيزجبوهر والوال

:مناقشة ابن تيمية رمحه اهللا يف اعتراضه على هذا االستدالل
مع أن ابن تيمية رمحة اهللا سلم بداللة اآلية على نفي املشاركة واملماثلة وعموم هـذا النفـي   

).2()ينفي املشاركة واملماثلة) ومل يكن له كفوا أحد(مع قوله ) أحد(فقوله : (لفقا

ومل (كما قال يف آخر السورة . مياثله شيء من األشياء بوجه من الوجوهفهو أحد ال: (وقال
فاستعملها يف النفي أي ليس شيء من األشياء كفواً لـه يف شـيء مـن    ) يكن له كفوا أحد
نقول مع أن ابن تيمية سلم باألمرين إال أنه كثر كالمه يف االعتـراض  ) 3()األشياء ألنه أحد

زيه حىت ألزم نفسه مبا الحاجة يف التزامهنعلى أدلة الت
:االعتراض األول وجوابه

: بعد سياقة استدالل الرازيفقالابن تيمية رمحه اهللا يف ذكر مطلوب الرازي ذا الدليلوهم
كونه جوهراً فرداً وهو أمر متفق عليه بني اخلالئق كلهم بـل  املطلوب ذا الدليل وهو نفي(

هو معلوم بالضرورة العقلية أن رب السموات واألرض ليس يف القدر بقدر اجلوهر الفرد فإنه 
فهو أصغر من الذرة واهلباة وغري ذلك، فكيف خيطر . حيسه أحد من حقارتهعند مثبتيه أمر ال

).4()در حىت يحتاج هذا إىل دليل على نفيهببال أحد أن رب العاملني ذا الق

:واجلواب من وجوه
احتاج الفخر الرازي إىل نفي اجلوهر الفرد إلمتام دليله وإحكامه حىت يسلم من إلزامات : أوالً

ألن اجلسم مركب مـن  ) أحد(اخلصم واعتراضه، فلما استدل على نفي اجلسم بأنه سبحانه 
نفي اجلوهر الفرد لئال يلزمه ملزم بأنه جوهر فـرد ألن  جوهر وهذا ينايف الوحدة احتاج إىل

.20املصدر السابق)1(
.17/325انظر جمموعة رسائله يف التفسري ) 2(
.17/328انظر املصدر السابق ) 3(
.502–1/501تلبيس اجلهمية ) 4(
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اجلوهر الفرد أيضاً واحد غري مركب، فقال ما حاصله أنه ليس جوهراً إما ألن اجلوهر متحيز 
كـان  وت اجلوهر الفرد، وإما ألن األحد ليس له مثل و لوبثواملتحيز منقسم عند من ينكر

.جوهراً لكان كل جوهر مثالً له
زيه وإحكامهـا، فمـا الـذي أحـوج إىل     نهذه حاجة الفخر الرازي إىل إمتام أدلة الت: ثانياً

االعتراض على دليل يتوصل به إىل تنزيه اهللا عن اجلسيمة ولوازمها، خاصـة وقـد أدى إىل   
االعتراض على إثبات اهللا مقدراً بقدر اجلوهر الفرد مع السكوت على أصل إثباته مقدراً بقدرٍ 

إليه الشيخ رمحه اهللا يف إثبات املقدار حلسن املرور عليه من غري تنبيه عليه ولوال ما ذهب. ما
.وال وقوف عنده

وقد ثبت باألدلـة العقليـة   األجسامرمحه اهللا بتمام دليل الرازي إن ثبت متاثل اعترف: ثالثاً
اجلواهر وال ريب أن كونه واحدا مينع أن يكون من :(قال رمحه اهللا. النظرية واألدلة التجريبية
فلو ) 2()يف حقائقها) 1()متماثلة(إمنا تتم إذا كانت اجلواهر املنفردة . املتماثلة لكن هذه الداللة

.مل يكن مع املنزهني إال هذا الدليل مع تسليم ابن تيمية بتمامه إذا ثبت متاثل األجسام لكفاهم
:اعتراض وجوابه

فإن املعىن "  ومل يكن له كفوا أحد "وكذلك قوله : (واعترض ابن تيمية من وجه آخر فقال
يتميز منه شيء عـن شـيء   مل يكن أحد من اآلحاد كفواً له، فإن كان األحد عبارة عما ال

ويشار إىل شيء منه دون شيء فليس يف املوجودات ما هو أحد إال ما يدعونه مـن اجلـوهر   
قد نفى عن نال يكوئذ ومن رب العاملني وحين–وهذا عند أكثر العقالء ممتنع وجوده –الفرد 

) أحد(شيء من املوجودات أن يكون كفواً للرب ألنه مل يدخل يف مسمى 

تضها سالمة العبارة ومتام معناه ولعلها ساقطة من االصل كما يدل عليها قول ابن تيمية بعـد  زيادة اق) 1(
) ومن العجيب أن كالمه يدور يف هذا الباب على متاثل األجسـام : (اعتراضه على استدالل الرازي السابق

.1/522انظر تلبيس اجلهمية 
. 1/502املصدر السابق ) 2(
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الذي وقـع يف  ) أحد(ة رمحة اهللا بني لفظ يأنه قد سبقت اإلشارة إىل خلط ابن تيم: واجلواب
لال يستعميف صدرها الذي ) أحد(آخر السورة يف سياق النفي ليدل على العموم وبني لفظ 

الـذي  ) أحد(ومل يفسر أحد من العلماء لفظ . مطلقاً إال يف حق الواحد سبحانهيف الوصف
واعتراضه مبين على أن اللفظـني  . لعز وجيف وصف اهللا ) أحد(يف آخر السورة مبا فسر به 

.وقد سبقت اإلشارة إليه. مبعىن واحد وليس كذلك
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:املبحث الثاين
اجلسميةالدالئل العقلية على تنزيه الباري سبحانه عن 

وفيه مطالب

كان متحيزاً لكان مثالً لسائر املتحيزاتلو: املطلب األول
لو كان خمتصاً باحليز واجلهة لكان حمتاجاً: املطلب الثاين

لو كان إله العامل متحيزاً لكان مركباً: املطلب الثالث
لو كان خمتصاً باجلهه واحليز لكان متناهياً: املطلب الرابع

إذا كانت األرض كرة امتنع كونه تعاىل يف اجلهة: املطلب اخلامس
لو كان متحيزاً لكان متحركاً أو ساكناً: املطلب السادس
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الدالئل العقلية على تنزيه الباري سبحانه عن اجلسمية: املبحث الثاين
:متهيد

ه ال خيفى أن فكرة التجسيم قامت على أساس شبه هشة تعتمد على قياس البـاري سـبحان  
. ومل جتد هلا مناصراً إال مطعوناً يف دينه ومأبوناً يف عقله باع عقله وأخلد إىل حسه. مبخلوقاته

فكيف وقد هبـت  . فليس هلذه الفكرة أساس يستقل ا ولو من غري تقدير معارض يصادمها
وإن من خبس هذه. تذرقواطع النقل والعقل متضافرة على شبه هذه الفكرة ال تبقي منها وال

الفكرة أن أرباا مل يعبء التاريخ حبفظ تراثهم وتقريرهم لفكرم واعتراضـهم علـى مـا    
.يبطلها

وما حفظه لنا كتاب الفرق من النزر اليسري عن ابن كرام وابن احلكم وغريهم يعطـي خـري   
. مثال على قيمة هذا الفكر ومينع من األسف على تضييعه

الرازي الذي تعني عليه ذلك لما ابتلي بـه  رة الفخرومن الرجال الذين تصدوا هلذه الفك
فلم يعنت أحد من املتكلمني بالرد على اسمة كما اعـتىن  .عصره من فنت الكرامية وخمازيهم

. الرازي، فكشف عن افت مذهبهم وأقام احلجة عليهم بقواطع النقل والعقـل بذلك الفخر
ـ مذهب الكرامية إىل االحنوض معه مبثله أساطني أهل السنة حىت أجلأوا  ار واالنكمـاش  س

وأحلقوهم مبذهب اسمة األوائل الذين مل يبق من فكرهم إال ماحفظته صـفحات التـاريخ   
حجة قادحة، ومل يبق ملذهبهم معتقـد وال  وكتب الفرق وامللل، فلم تعد هلم شبهة قائمة وال

ع الكرامية وغريهم من اسـمة وهلذا ال جند بني أيدينا شيئاً يذكر من دفا. ناصر وال منافح
. عن أدلتهم

نظر إىل املذهب الذي خيالف مذهبه يف املتشابه ووقف على جاء عصر ابن تيمية رمحه اهللا وملا
وملا صرح ابن . التجسيمالرد على مذهب العذر الذي أجلأ خمالفه إىل التأويل أو التفويض وهو 

نزه الباري عن اجلسمية ولوازمها وأدلة املثبتني، بأدلة منالنظر تيمية جر املذهبني اجتهد يف 
ووقف على عناية الفخر الـرازي بإبطـال   وعنون هذه احملاولة برغبته بالعدل بني الفريقني، 

علـى  اعتراضه ةمذهب التجسيم يف كتاب تأسيس التقديس فاعتمد هذا الكتاب أساساً حلمل
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ألحد من املسلمني أجد بل مل . هذه األدلةأدلة التنزيه حىت صار املتفرد األول باالعتراض على
احملاكمـة  فرأيت أن الفائدة تتجلى يف . جهدا كجهد ابن تيمية يف االعتراض على هذه األدلة

وال . بني التأسيس ونقضه فأذكر دليل الفخر وأناقش ما اعترض عليه ابن تيمية رمحـه اهللا 
ار فيحتاج الوقوف على اعتراضه رمحه اهللا يكثر من االستطراد والتكره خيفى على مطلع أن

. إىل استخراج املراد واستخالصه وطرح تكريره واستطراده ومجع ما تناثر وترك ما تكرر
جتنبا لالام التصرف يف عباراته لكين مل أجد مع ذلك بدا من التطويل بالنقل أحيانا وترك 

. والتصرف فيهاأسوء فهم عبارته ب
تقرير األدلة العقلية على نفي اجلسم ولوازمه من وجوه بغلوا ومن املالحظ أن املتكلمني اشت

ألن نفي األعم يستلزم نفي األخص ضـرورة،  . فقد يستدلون بنفي اجلوهر على نفي اجلسم
ويستدلون بنفي اجلوهر على نفي لوازمه كالتحيز وقبول األعراض، ويستدلون بنفي اجلسـم  

دلون على نفي اجلهة مبا يشتمل على نفـي  على نفي لوازمه كقبول االنقسام والصورة، ويست
كأن يقال لو كان متحيزاً فإما أن يكون منقسـماً وهـو   . اجلسمية ال مبا يتوقف على نفيها

.اجلسم وإما أن يكون غري منقسم وهو اجلوهر الفرد
وال خيفى أيضا أن املتكلمني يف هذا املقام إذا أبطلوا شبهة أبطلوها من وجوه، وإذا أثبتوا 
أمراً أثبتوه بوجوه ال يكتفون مبا يبطل الشبهة ويتمم احلجة، بل يزيدون على ذلك وجوهـاً  

وهذا ما يستغله . ورمبا تساهلوا بعد التقرير مبا يراد به التأكيد. للتأكيد وقطعاً لشغب املعارض
املنازع إذ مير على الوجه القوي مرور الكرام فإذا وصل إىل وجه ضـعيف أقـام يف إبطالـه    

. وهاً لعله جيرب تقصريه يف اجلواب عن القوي، ويشفع له التطويل يف نقض هذا الضـعيف وج
وملا مل يتسع املقام الستيفاء الكالم على مجيع الوجوه اليت يذكرها املنزهون مع مجيع ما أورده 
عليها ابن تيمية رمحه اهللا فقد ختطيت بعض املقدمات والوجوه اليت زادها املتكلمون للتأكيـد  

صل فيها نزاع طويل فإن كانت الغلبة للمنازع يف هذه اجلولة فلن يهنـأ بـذلك ألنـا    وح
.يف جوالت وجوالته يتنزالسنكشف عن صولة قواطع 



218

مناقشة ابن تيمية رمحه اهللا يف ما بدأ باالعتراض به على مجلة حجج التنزيه
قـامني، فهـو جيمـل    اعتراضه على مجيع حجج الرازي مبابن تيمية رمحه اهللا استفتح 

وحنتاج إىل مجع ما أمجله وكرره يف املقـام  . االعتراض يف املقام األول مث يفصله يف املقام الثاين
.األول يف موضع واحد

هذه احلجة وغريها من احلجج كلها مبنية على أن القول بكونه فوق العرش : (قال رمحه اهللا 
زاع مشهور بني الناس من مثبتة الصـفات و فقد تقدم أن هذا فيه ن..يستلزم أن يكون متحيزاً

نفاا فإن كثرياً من الصفاتية من الكالبية واألشعرية وغريهم من الفقهاء والصـوفية وأهـل   
.احلديث يقولون ليس جبسم وهو فوق العرش

. وقد يقولون ليس مبتحيز وهو فوق العرش إذا كان املراد باملتحيز اجلسم أو اجلـوهر الفـرد  
يقول ليس مبركب وال منقسم وال ذي أجزاء وأبعاض، ولكن منهم من 

.ومنهم من ال ينفي ذلك
وأما سلف األمة وأئمتها ومن اتبعهم فألفاظهم فيها أنه فوق العرش وفيها إثبات الصـفات  

. اخلربية اليت يعرب هؤالء املتكلمون عنها بأا أبعاض وأا تقتضي التركيب واالنقسام
وأن ذلك ال يعلمه غريه وأنه مباين خللقـه، ويف  ف أم قالوا هللا حدوقد ثبت عن أئمة السل

، وهذا هو معىن التحيز عند من تكلم به من األولـني ذلك ألهل احلديث والسنة مصنفات 
والفقهاء والصوفية وأهل احلديث يقولـون هـو فـوق    وكثرياً منهم من الكرامية والشيعة 

.اً ما يكون النزاع بينهم لفظياًفإن هؤالء كثري. العرش وهو جسم وهو متحيز
لكن أهل السنة واحلديث فيهم رعاية أللفاظ النصوص وألفاظ السلف، وكثري مـن مبتغـي   
ذلك يؤمن بألفاظ ال يفهم معناها وقد يؤمن بلفظ ويكذب مبعىن آخر غايته أن يكـون فيـه   

الء الـذين  وهلذا يطعن كثري من أهل الكالم يف حنـو هـؤ  . بعض معىن اللفظ الذي آمن به
)1()يتكلمون بألفاظ متناقضة ال يفهمون التناقض فيها
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هذه احلجة من جنس قوهلم لو كان فوق العرش لكان إما أن يكون أصـغر منـه أو   :(وقال
.بقدره أو أكرب منه ببعد متناه أو غري متناه وهذه حجج اجلهمية قدمياً كما ذكر األئمة

منع املقدمة األوىل والثاين منع املقدمة الثانية  والكالم على هذه احلجة يف مقامني أحدمها 
أما األول فهو قول من يقول هو فوق العرش وليس له حد وال مقدار وال هو جسـم كمـا   
يقول ذلك كثري من الصفاتية من الكالبية أئمة األشعرية وقدمائهم ومن وافقهم من الفقهـاء  

هؤالء وهم أمم ال حيصـيهم إال اهللا  والطوائف األربعة وغريهم وأهل احلديث والصوفية وغري
…

وأما املقام الثاين فهو كالم من ال ينفي هذه األمور اليت حيتج ا عليه نفاة العلو على العـرش  
ليس هلا أصل يف الكتاب والسنة بل قد يثبتها أو يثبت بعضها لفظاً أو معىن، أو ال يتعرض هلا 

ه سلف األمة وأئمتها ومجاهري أهل احلـديث  وهذا املقام هو الذي تكلم في. بنفي وال إثبات
)1()وطائفة من أهل الكالم والصوفية وغريهم، وكالم هؤالء أسد يف العقل والدين

هذه من حجج اجلهمية قدمياً كما ذكر ذلك األئمة وذكروا أن جهماً وأتباعـه  (: وقال أيضا
ل قوهلم ليس فـوق  هم أول من أحدث يف اإلسالم هذه الصفات السلبية وإبطالَ نقيضها مث

وإذا . وحنو هذه العبـارات ...العامل وال داخل العامل وال خارجه وليس يف مكان دون مكان
عرف أصل هذا الكالم فجميع السلف واألئمة الذين بلغهم ذلك أنكروا ما فيه مـن هـذه   

)2()املعاين السلبية اليت تنايف ما جاء به الكتاب والسنة

:يف هذا املقام يف أربع نقاطوميكن اجلواب عن حاصل اعتراضه
"على العرش"إلمجال يف قوله وهو التنبيه على ا: أوالً

من نفى اجلسم والتحيز وآمن مبـا  أما ف: "على العرش"جيب التنبيه على اإلمجال يف قوله وهو 
جاء عن اهللا على وفق مراده وفوض العلم به إىل الباري سبحانه أو محله على بعض ما حيتمله 

من جتوز من هؤالء يف التعبري عن بعض نصـوص  ووالشرع فال يعترض على الرازي،يف اللغة
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القرآن الكرمي بأنه سبحانه فوق العرش فال يلزمه إثبات اجلهة واحليز واإلشارة احلسية ألـا  
وال يتصـور يف هـذا   . تقيد التجسيم الذي يتنزه عنه الباري سبحانه يف أصول هذا املذهب

وليس يف دليل الرازي ما يبطـل  . شيء من لوازم التجسيم نفياً وإثباتاًاملذهب االختالف يف
.ألن املطلوب نفى لوازم اجلسم املذكورة.وال يعارضهذلك

وإمنا أراد ابن تيمية رمحه اهللا أن يشد عرى اعتراضاته بإظهار معارضة حجة الـرازي لقـول   
إذ حياول بذلك تكثري هذا الفريـق  وهو . الطوائف من الفقهاء وأهل الكالم واحملدثني وغريهم

ليكثر من خمالفي الرازي يشهد بذلك على تكثري خمالفيه، ألنه نص على نفي اجلسم والتحيـز  
.يف حكاية مذهبهم

إثبات الفوقية احلقيقية اليت تقتضي إثبات التحيز والكون يف بأما من فسر فوقيته على العرشو
فهو الذي طلب الرازي نفيه أنه يف تلك اجلهة حصراً جهة الفوق وجتويز اإلشارة احلسية إليه ب

. يصح نسبته إال للكرامية واسمةوال 
وأما من سكت عن اجلسم ولوازمه نفياً وإثباتاً فإما أن يعتقد إثبات ما سكت عنـه فتكـون   

ر أهل التنزيه مبخالفته ألن تنزيه الباري سبحانه فوق تنزيه البشهااحلجة معه أيضا وال يعبأ عند
عن اخلطأ يف االعتقاد، وتقديس الباري سبحانه فوق تقديس الرجال، وإما أن ال يعتقد ذلك 

رمحه اهللا تكثري صفه ذا الفريق ما مل يصـرحوا بإثبـات   هفال تكون احلجة معه وال ميكن ل
وإمنا يريد ابن تيمية رمحه اهللا أن يشنع هذه احلجة بوضعها يف مقابل كـل  .اجلسم أو لوازمه

.املذاهب ويهيأ السامع للحكم بشذوذهاهذه 
:بعض أهل احلديث والفقهاء والصوفيةالسلف وإىل لوازم اجلسم التجسيم وةنسب: ثانياً

ننبه إىل أنه نسب التجسيم والتحيز والتركيب واالنقسام واألبعاض واألجزاء إىل بعض أهـل  
ا إىل من هم حمل ثقة العوام، احلديث والفقهاء والصوفية، وفيه إيهام حسن هذه البدعة بنسبته

أمـا أهـل   . مع أن بدعة التجسيم تزري بقائلها وخترجه من عداد العقالء فضالً عن الفقهاء
.احلديث فال ينبغي أن يعد معهم من أظهر القول بالتجسيم وإن تصدر للروايـة والتصـنيف  

.اهبوأما الصوفية فلم يسبقه بنسبة التجسيم إليهم أحد ممن يتصدر حلكاية املذ
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ونشري إىل أن ابن تيمية ملا حكى اإلمام األشعري عن مقاتل بن سليمان قولـه إن اهللا جسـم   
. استبعده واستنكف من نسبته إىل أحد من أهل العلم كما سبق، فما باله ينسبه هنا إىل هؤالء

:  ما ذكره من نسبة احلد: ثالثاً
يف العزو فإن إثبات احلد مل ينقل إال عن أسلوبه أما ما ذكره من نسبة احلد فينبغي التنبيه على 

اإلمام عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا يف عبارة ال نسلم بفهم ابن تيمية هلا فلو سلمنا له ووافقناه 
: وقول ابـن املبـارك رمحـه اهللا   . على فهمه فال يكون قول واحد من السلف قوالً ألئمتهم

ائن من خلقه حبد وال نقول كما قالـت  نعرف ربنا عز وجل فوق سبع مسوات على العرش ب(
يراد به نفي ما نسب إىل املعتزلة من إثبات خمالطـة  )1()اجلهمية ههنا وأشار بيده إىل األرض

املخلوقات والكون فيها، فال ينبغي إلزام ابن املبارك بإثبات حد لذات اهللا عز وجل يكـون  
.بعده حداً حليز املخلوق

زعم أن ألهـل  ، وقد بني معىن احلد ومعىن احليزعليه تسويتهو الخيفى أعظم اخلطر الذي دل 
ويف هذا قطع بنا شوطا كبريا أغنانا عن منازعته يف معىن احليز . احلديث والسنة مصنفات فيه

وحقيقته، فهذا احلد الذي يسميه املتكلمون حيزا صنف أهل احلديث والسنة فيه مؤلفـات،  
الباري سبحانه فال ينبغي حكايته عنهم مع السكوت عنـه  ملا يتنزه عنه إثباتاًفإن كان إثباته 

ألنه نسبته إىل السنة واحلديث يوهم حسن هذه البدعة، وهو من أعظم املنكر الـذي جيـب   
إنكاره، وإن كان إثباته حقا وكماال فلماذا يتردد يف التصريح به فأي حمظور يف إثبات كمال 

ألف فيه أهل السنة واحلديث مؤلفات؟
:سبة تنزيه اهللا عز وجل إىل اجلهم وغلطه يف فهم موقف السلفن: رابعاً

تشنيع مذهب خمالفه بنسبته إىل اجلهمية وتقوية مذهبه حبكايته عـن السـلف   حماولة نشري إىل 
من لوم من نفى اجلسم حممـال إيـاه وزر   رمحه اهللا كثر أأما النسبة إىل اجلهمية فقد. ئمةواأل

أن إثبات اجلسم هو السابق إىل البدعـة الـذي حيمـل وزر    احلق و. اخلوض فيه نفياً وإثباتاً
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وهل يتصور من املسـلمني إذا  . الفريقني إن كان تنزيه الباري سبحانه عن هذه البدعة باطالً
انتشر الكالم يف إثبات ما ال يليق بالباري سبحانه أن يظلوا على ما كان عليه احلال قبل ظهر 

إنكار املنكر بدعةً مل يفعلها السلف؟  فكيف إذا كان من بدعة التشبيه ؟ أليس السكوت عن
أعظم املنكرات؟

وال خيفى أن بعض السلف قبل اشتداد الفتنة وانتشارها قد أنكر جماراة أهل الباطل يف اخلوض 
يف املتشابه لكن ليس هذا ما حيكيه ابن تيمية رمحه اهللا ألنه يزعم أن هذه املعاين السلبية تنـايف  

وال . الكتاب والسنة وأن السلف واألئمة أنكروا مايف كالم النفاة من املعاين السلبيةما جاء به 
فأين أثبت أحد السلف واألئمة املكان . خيفى على عاقل أن إنكار النفي ال يكون إال باإلثبات

واحليز والنهاية واحلد واجلسم؟ هيهات أن يصح عن مشهود له بالدين والعقل إثبـات مثـل   
. ن من اخللف فضالً عن أن يكون من السلفذلك ولو كا

:حتكيمه بني الطائفتني: خامساً
الفريـق  .هماحكم بينحتدث ابن تيمية رمحه اهللا عن فريقني ال يرضى قول كل منهما، مث 

والفريق اآلخـر هـو   ،األول هو من ينازع يف إثبات الفوقية واملقصود م الرازي ومن معه
فقـال  . إن اهللا نفسه فوق العرش ويقول إنه ليس جبسم وال متحيزاألشعري وغريه ممن يقول 

واملنازعون هلم يف كونه فوق العرش كالرازي ومتأخري األشـعرية وكاملعتزلـة   :(..رمحه اهللا
وتبني أن األولني أعظم خمالفـة للضـرورة   ...يدعون أن هذا تناقض خمالف للضرورة العقلية

هؤالء ال يسع أحدهم يف نظره وال مناظرته أن يوافـق  العقلية وأعظم تناقضاً من هؤالء، وأن 
أولئك على ما سلكوه من النفي فراراً مما ألزموه إياه من التناقض ألنه يكون كاملستجري مـن  
الرمضاء بالنار فيكون الذي وقع فيه من التناقض وخمالفة الفطرة الضرورية العقلية أعظم مما فر 

وإن كان قد يضـطر  . والسنة وما اتفق عليه سلف األمةمنه مع ما يف ذلك من خمالفة القرآن 
إىل نوع باطل يف األول فإنه مبنزلة قول الواقف يف الرمضاء أنا أجد حرارا وأملها فيقال لـه  
النار اليت فررت إليها أعظم حرارة وأملاً وإن كنت ال جتدها حني وقوفك على الرمضاء بـل  

ناقض وخالف بعض الضرورة فوقع يف أنواع من جتدها حني تباشرها فيكون قد فر من نوع ت
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التناقضات وخمالفة الضرورات وبقي ما امتاز به األول يف كالمه من الزندقه واإلحلاد ومشاقة 
.الرسول من بعد ما تبني له اهلدى واتباع غري سبيل املؤمنني زيادة على ذلك

الصدق ما ليس ملن هو من أولئك وهلذا كان يف هؤالء املثبته ممن له يف األمة من الثناء ولسان 
وإن كان قد يذمه من يذمه من وجه آخر فليس الغرض بيان صوام مطلقاً ولكن بيـان أن  

)1()طريقهم أقل خطأً وطريق األولني أعظم ضاللة فهذا أحد املقامني وقد تقدم بيانه فال نعيده

حكـم بـه علـى فريـق     الذيف.أعظم اخلطراحملاكمة من البد من االنتباه إىل ما يف و
األشعري، ثالثة أحكام األول أن من أثبت الفوقية ونفى التجسيم مضطر إىل نوع باطـل يف  

أـم  : والثالـث . والثاين أنه يقع يف نوع من التناقض و خالف بعض الضرورة. هذا املسلك
ويترتب على ذلـك . وإن مل يكن مسلكهم صواباً مطلقاً ولكن طريقهم أقل خطأً من األولني

أنه ال يسع أحدهم يف مناظرته أن يوافق فريق الرازي على ما سلكوه من نفي الفوقية فراراً مما 
وهذه احملاكمة وهذا احلكم . ألزموه إياه من التناقض ألنه يكون كاملستجري من الرمضاء بالنار

يكشف عن أمور
تص ا األجسام ألنـه  ختيت محه اهللا بأن الفوقية اليت يريد إثباا هي الفوقية اله رتسليم: اأوهل

سلم أن نفي التجسيم يناقض إثباا، وأن هذا اإلثبات مع هذا النفي خيالف الضرورة، ويتعني 
.وأن املختص جبهة الفوق جسم, أن تكون تلك الضرورة هي أن الفوقية من لوازم اجلسم

ي التجسـيم، ألن  أنه ال يرضى عن إثبات أن اهللا نفسه فوق العرش إذا اجتمع معه نف: الثاينو
وإذا أردنا أن حندد مثـار هـذا   . للضرورة العقليةيف هذا املسلك نوع باطل وتناقضٍ وخمالفةً

الباطل والتناقض واملخالفة فعلينا أن نتذكر أن حاصل هذا املسلك إثبات أن اهللا نفسه فـوق  
ند ابن تيمية العرش ونفي التجسيم وال ميكن أن يكون إثبات الفوقية على العرش من الباطل ع

ألنه املوافق عنده للكتاب والسنة، فيتعني أن يكون نوع الباطل هو نفي التجسيم ألنه يناقض 
.إثبات الثابت
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ه هو إثبات أن اهللا نفسه فوق العرش دون نفي التجسـيم ألن هـذا   رضيأن الذي ي: الثالثو
التجسيم فيه تناقض أن إثبات الفوقية مع نفي فهل يصح. النفي يؤدي إىل نوعِ باطل وتناقض

ن النجاة من التناقض بنفي التجسيم والفوقية استجارة بالنار للخـالص مـن   وأ؟ونوع باطل
يـتعني النجـاة مـن    ؟ وهل الرمضاء وانتقال من طريق هي أقل خطأً إىل طريق أعظم ضاللة

هل و؟التناقض بإثبات الفوقية واعتقاد التجسيم دون التصريح به ألن إثبات هذا اللفظ بدعة
؟املسلك الثالث الذي ال رابع له، خالص من الرمضاء والنار واخلطأ والضاللهذايف 
ما أشرنا إليه من أن األحكام اليت يستصدرها من العقل ال بد أن تكون من الـوهم  : الرابعو

فإذا عرضنا على العقـل مـا   . ألن هذه األحكام فيها تذبذب وتردد يف ما ال يتردد فيه العقل
به ابن تيمية رمحه اهللا أعين إثبات الفوقية مع نفي التجسيم، ونفي الفوقية مـع نفـي   حكَّمه 

التجسيم، فإذا نظر يف األوىل فإما أن يقطع باجلواز أو باملنع فإن كانت الفوقية مـن لـوازم   
اجلسم قطع بأن إثبات الفوقية مناقض لنفي اجلسم وقطع مبنع إحدامها وإثبات اآلخرى وعـد  

أما . وإذا نظر يف اآلخرى قطع يف حكمه أيضا وهو ظاهر. للضرورة العقلية قطعاًذلك خمالفاً
أن يكون احلكم فيه رمضاء ونار أو نوع تناقض وخالف لبعض الضـرورة، أو مـا لـيس    

. بصواب مطلقا وما هو أقل ضالالً فهذا ال يقبل من العقل يف مثل هذه املسألة
:غلطه يف حتديد مقصود الرازي: سادساً

وهذا الفصل يتضمن أنه ليس على العرش وال فوق السموات وأن الرسول مل (: قال رمحه اهللا
وإذا كان كذلك فينبغي أن يعلم أن الكالم يف هذا الفصل مقصود لنفسه وفيه ...يعرج به إليه

ينفصل أهل التوحيد من أهل االحلاد، فإن القول بأن اهللا فوق العرش هو مما اتفقـت عليـه   
كلهم وذكر يف كل كتاب أنزل على كل نيب أرسل وقد اتفق على ذلك سلف األمة األنبياء

وأئمتها من مجيع الطوائف، ومجيع طوائف الصفاتية تقول بذلك الكالبية وقدماء األشـعرية  
.وأئمتهم والكرامية وقدماء الشيعة من اإلمامية وغريهم

…ئمة مطلقاً وال نفوه مطلقاًخبالف لفظ اجلسم واملتحيز فإن هذا مل يثبته السلف واأل
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وإذا كان ألفاظ النصوص هلا حرمة ال ميكن املظهر لإلسالم أن يعارضها فهم يعـربون عـن   
املعاين اليت تنافيها بعبارات أخرى ابتدعوها ويكون فيها اشتباه وإمجال كما قال االمام أمحـد  

يقولون على اهللا ويف اهللا فهم خمتلفون يف الكتاب خمالفون للكتاب حممعون على خمالفة الكتاب
ويف كتاب اهللا بغري علم يتكلمون باملتشابه من الكالم وخيدعون جهال الناس مبـا يشـبهون   

. عليهم
إقامة الرباهني على أنه ليس مبختص حبيز : "ومن هذا الباب قول املؤسس وحنوه ممن فيه جتهم

ه ليس على العرش وال فوق العامل فإن املقصود الذي يرده على منازعه ذا الكالم أن"..وجهة 
كما يذكره يف سائر كالمه وحيرف النصوص الدالة على ذلك ولكن مل يترجم للمسألة بنفي 
هذا املعىن اخلاص الذي أثبتته النصوص بل عمد إىل معىن عام جممل يتضمن نفي ذلك وقـد  

.يتضمن أيضا نفي معىن باطل فنفامها مجيعا نفي احلق والباطل
ل ليس يف جهة وال حيز يتضمن نفيه أنه ليس داخل العامل وال يف أجواف احليوانات فإن القائ

ويتضمن أنه ليس على العرش وال فوق العـامل وهـذا   . وهذا كله حق. وال احلشوش القذرة
…باطل وكان يف نفيه نفي احلق والباطل

يلـزم بـاحلق ال   وإذا كان القول بأن اهللا فوق العرش وفوق العامل ولوازم هذا القول الـذي 
بالباطل هو قول سلف األمة وأئمتها وعامة الصفاتية مل يكن رد هذا املؤسس على طائفـة أو  

...طائفتني بل على هؤالء كلهم
وال يقدر أحد أن ينقل عن أحد من سلف األمة وأئمتها يف القرون الثالثة حرفاً واحداً خيالف 

ليس يف السماء واهللا ليس فوق العرش، وال أنه ذلك مل يقولوا شيئاً من عبارات النافية إن اهللا
ال داخل العامل وال خارجه، وال أن مجيع األمكنة بالنسبة إليه سواء، وال أنه يف كل مكان أو 
أنه ال جتوز اإلشارة احلسية إليه، وال حنو ذلك من العبارات اليت تطلقها النفاة ألن يكون فوق 

قون متفقون على أنه نفسه فوق العرش وعلى ذم مـن  بل هم مطب. العرش ال نصاً وال ظاهراً
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ينكر ذلك بأعظم مما يذم به غريه من أهل البـدع مثـل القدريـة واخلـوارج والـروافض      
)1(.)وحنوهم

الكالم يف هذا الفصل مقصود لنفسه وفيه ينفصـل أهـل   …:"قوله:ونقول يف اجلواب
بن تيمية رمحه اهللا وجرأته يف رمي خمالفيه هذا كالم يتينب به حدة ا.." حلادالتوحيد من أهل اإل

وسيبقى هذا النص وأمثاله سنة سيئة جـرأ فيهـا   . من أهل السنة وغريهم بالكفر بل باإلحلاد
وسيبقى مثل هذا الـنص حجـة   . على التطاول على علماء األمة بالتكفري أو التبديعمقلديه

.يف فهم مذهب خمالفيههوشاهداً على غلط
ه إىل أن املقصود يف هذا الفصل ليس ما ذكره، بل املقصود نفـي أن تكـون   والبد من التنبي

الفوقية الثابتة هللا عز وجل فوقية تستلزم اإلشارة احلسية واالختصاص باحليز واجلهة ألن هذه 
. وليس يف كالم اهللا وال يف كالم رسوله ما يثبت لـوازم اجلسـمية  . الفوقية ختتص باألجسام

على ما يقتضي لوازم التجسيم باطل بالشرع والعقـل باتفـاق   ومحل ما فيهما من نصوص
سلف األمة وأئمتها من مجيع الطوائف، ومجيع طوائف الصفاتية تقـول بـذلك الكالبيـة    
واألشعرية مجيعهم أئمتهم وعوامهم املتأخرون منهم واملتقدمون ال يتصور من أحدهم خالف 

.يف ذلك
رمة ال ميكن املظهر لإلسالم أن يعارضـها فهـم   وإذا كان ألفاظ النصوص هلا ح:"..قوله

"يعربون عن املعاين اليت تنافيها بعبارات أخرى ابتدعوها 
سبقت اإلشارة إىل أن الذي دعا إىل نفي اجلسم هو اخلوض يف إثباته على عكس ما يصـوره  

ـ ومن العجيب أن ي. ابن تيمية رمحه اهللا من ابتداء املنزهني بنفي اجلسم ي ي فريـق الـراز  رم
عند الرازي واألشـاعرة معروفة حرمة همالفاظألفإن ،ألفاظ الكتاب والسنةبالتطاول على 

مذهب التفويض الذي أوجب الوقوف على ألفاظ الشرع ومنع تفسريها مباُ يظن أنـه  حيفظها 
مرادف هلا يف لغة العرب أو لغة غريهم من األمم، بل منع من إطالق تصاريف هذه األلفاظ،

45-2/8مستخلص بنفس حروفه من تلبيس اجلهمية ) 1(
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وتصرف يف ألفاظها حىت قال إن اهللا نفسـه فـوق   . تيمية رمحه اهللا منهم ذلكفلم يرض ابن 
العامل وفسره مبا يقتضي حتيزه سبحانه يف جهة يشار إليه وأثبت هللا جوانباً وحدوداً وأقطـاراً  
وايةً من مجيع اجلوانب وحيزاً متصالً الزماً لذاته وحيزاً منفصالً معيناً هو العرش يتحيز فيـه  

إىل شيء منه دون شيء لكنه ال يقبل التفريق والتفكيك والتمزيـق  يصح أن يشارو. باختياره
الفريقني أحق باحلكم على مذهبه يف هذه املسألة بالعدول عن ألفاظ الشرع يأف. واالنفصال

إىل ألفاظ يكون فيها إمجال واشتباه؟ فإذا فرضنا أن من ألفاظ الشرع أنه سبحانه فوق العرش 
وأين البيان يف تفسـري  .إمجال فيهال ي من االختصاص باحليز واجلهة واإلشارة فما نفاه الراز

ذلك بأنه خمتص حبيز وجهة؟ وأين الرباءة من رميه ملخالفه بالعدول عن ألفـاظ الشـرع إىل   
معان مبتدعة؟ وأي الفريقني أحق باحلكم على مذهبه باخلوض يف املتشابه، من اختار التنزيـه  

أم الـذي فسـره   " ليس كمثله شيء"كور على احملكم يف قوله سبحانه ومحل حنو اللفظ املذ
باالختصاص باحليز واجلهة واإلشارة احلسية واحلدود واجلوانب واألقطار؟

"فان املقصود الذي يرده على منازعه ذا الكالم أنه ليس على العرش وال فوق العامل:"قوله
صاص باحليز واجلهة واإلشارة، أما نفي ما أي توضيح يف النفي أكثر من كالمه يف االخت:يقال

ومقصودهم نفي الباطل الذي أثبته احلشوي حبمل االستواء . ذكرت على كل وجه فغري دقيق
والفوقية وحنوها على ما يفهم من استواء األجسام وفوقيتها، وقد أثبتوا ما أثبته الشرع من غري 

اموا األدلة على نفيـه فـال رضـيت    وخصوا املنفي بأصدق عبارة تدل عليه وأق. زيادة عليه
ب عليهم التفصيل يف النفي وإمنا فعلوا ذلك ألسباب اعهوالعجب أن. تفويضهم وال تفصيلهم

.منها دفع ما يتوقع من خصمهم أن يرميهم بنفي ما أثبته الشرع وصدقه العقل
مث أي القريقني أحق بالوصف بالتحريف، من عمد إىل معىن خاص يشترك الوصف فيه بـني 
األجسام فنفاه عن الباري سبحانه ودل على براءة النصوص منه إذا أجرينا النص على أساليب 

فصرفه إىل ما يشترك " فوق عباده"العرب وعاداا يف اخلطاب؟ أم من عمد إىل اللفظ امل 
فيه األجسام من االختصاص باجلهة واحليز واحلدود واجلوانب والنهايات وأعرض عن أساليب 

التنزيه؟ قواطع يف اخلطاب والعرب 
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وإذا كان القول بأن اهللا فوق العرش وفوق العامل ولوازم هذا القول الـذي يلـزم   " قوله 
.."رد هذا املؤسس على هؤالء كلهمكان مة  باحلق ال بالباطل هو قول سلف األ

إال ما ذكره مـن لـوازم اجلسـم   يقال ماهي لوازمه باحلق؟ هيهات أن يلزم إثبات التحيز و
بالباطل واإلعراض عن أساليب العربية وغض الطرف عن قواطع السمع اليت تنفـي التشـبيه   
وترك النظر يف قواطع العقل اليت تشارك قواطع السمع يف منع محل املتشاات على ما يفيـد  

األشعري وأتباعه فإم مجيعاً متفقون علـى أن  وسلف لريد نسبته ليمالذي و.لوازم التجسيم
. و القاهر فوق عباده وأنه الرمحن على العرش استوى مع نفي احليز واجلسمية وحنوهـا اهللا ه

وما ذكره املؤسس من االختصاص باحليز واجلهة هو من لوازم اجلسمية، فمن الذي أنكر على 
القرون املؤسس نفيها منهم؟ وال يقدر أحد أن ينقل عن أحد من سلف األمة وأئمتها يف سائر

بت أن اهللا يشار إليه حبسب احلس وأن لذاته حداً متصالً الزماً له وأقطـاراً، مل  حرفاً واحداً يث
يقولوا شيئاً من هذه العبارات وال أن السماء والعرش مكانه وال أنه يف مكان دون مكان، وال 

وليس يف كتاب اهللا عز وجل وال سنة رسوله حرف واحد يدل علـى  .حنو ذلك من العبارات
وسنة رسوله ما يقطع بأن الباري سبحانه ال حيكم عليه مبا حيكم بـه  بل يف كتاب اهللا. ذلك

ويف كالم األئمة من خري القرون ما يشـهد  . على املخلوقات ألنه ليس كمثله شيء يف شيء
عن أحد من هـؤالء حـرف   هوال مع غريابن تيمية وليس مع. عنهمهبذلك ويقدح حبكايت

. واحد يثبت فيه ما أثبته
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كان متحيزاً لكان مثالً لسائر املتحيزاتلو: لاملطلب األو
لو كان الباري متحيزاً لكان مماثالً لسائر املتحيزات يف متـام املاهيـة  : قال الفخر الرازي

.وهذا ممتنع
مث بعد هـذا ال  . بيان األول أنه لو كان متحيزاً لكان مساوياً لسائراملتحيزات ىف كونه متحيزاً

خمالف لسائر األجسام ىف شيء من مقومات ماهيته وإمـا أن ال يكـون   خيلو إما أن يقال إنه 
. كذلك، واألول باطل فيبقى الثاىن

وإمنا قلنا إن األول باطل ألنه إذا كان مساوياً لسائر املتحيزات ىف كونه متحيزاً وخمالفاً هلا ىف 
وم  كونه متحيزاً شيء من مقومات تلك املاهية، وما به املشاركة غري ما به املخالفة فكان عم

.وقعت ا املخالفةيتمغايراً لتلك اخلصوصية ال
فيفتقر هنا إىل بيان أنه ميتنع أن يكون مساوياً لسائر املتحيزات يف عموم املتحيزية وخمالفاً هلا 

بتقدير أن يكون مساوياً لسائر هفنقول الدليل على أن ذلك ممتنع هو أن. يف ماهيته املخصوصة
عموم املتحيزية وخمالفاً هلا يف اخلصوصية كان ما به االشتراك مغايراً ال حمالة ملـا  املتحيزات يف 

اليت وقعـت ـا   فحينئذ يكون عموم املتحيزية مغايراً خلصوص ذاته املخصوصة . به االمتياز
.املخالفة

ما وقعت به املشاركة وهو املتحيزية ومـا وقعـت بـه    -إذا ثبت هذا فنقول هذان األمران
إما أن يكون كل واحد منهما صفة لآلخر، وإما أن ال يكون كل واحد منـهما  -فة املخال

. صفة لآلخر
.به املشاركة صفةالذيو إما أن يكون ما به املخالفة موصوفاً واملتحيز 

.وإما أن يكون العكس وهو أن يكون املتحيز موصوفاً وما به املخالفة يكون صفة
. وذلك يفيد القول بأن األجسام متماثلة ىف متام املاهيه. رابعواألقسام الثالثة باطلة فيبقى ال

أن يكون كل واحد منهما ذاتـاً مسـتقلة   يقتضيوإمنا قلنا إن القسم األول باطل ألن ذلك 
. بنفسها ومع ذلك يكون صفة مفتقرة إىل غريها وذلك باطل
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ا ذاتاً مستقلة بنفسها وال وإمنا قلنا إن الثاىن باطل ألن على هذا التقدير يكون كل واحد منهم
. يكون لواحد منهما تعلق باآلخر وكالمنا ليس إال ىف الذات الواحدة

وإمنا قلنا إن الثالث باطل ألنا إذا افترضنا أن ما به املخالفة هو الذات وما به املشاركة وهـو  
. أن ال يكونبه املخالفة إما أن يكون خمتصاً باحليز واجلهة وإما الذيفنقول إن , التحيز صفة

. فان كان األول فهو جسم متحيز فيلزم أن يكون جزء ماهية اجلسم جسماً مادياً وهو حمال
وألن كل ما كان حاصالً يف حيز وجهة على سبيل االستقالل كان متحيزاً فلو كانت تلـك  
اخلصوصية اليت فرضناها خالية عن التحيز حاصلة يف احليز لكان اخلايل عن التحيـز متحيـزاً   

.وذلك حمال
ألن ذلك الشيء ال حصول له ىف شيء من احليـز،  . وان كان الثاىن امتنع حصول املتحيز فيه

والشيء الذي جيب أن يكون حاصالً يف اجلهات ميتنـع أن  واملتحيز واجب احلصول ىف احليز 
. وذلك من حماالت العقوليكون حاصالً يف الشيء الذي ميتنع حصوله يف اجلهة، 

رنا فساد األقسام الثالثة فلم يبق إال الرابع وهو أن يكون ما به املشاركة وهـو  فتثبت مبا ذك
فإذا كان املفهوم من املتحيز مفهوماً واحداً فحينئذ  تكون . املتحيزية ذاتاً وما به املخالفة صفة

.وليس املطلوب إال ذلك.املتحيزات متماثلة ىف متام املاهية والذات
ن يكون ذات اهللا تعاىل مساوية لذوات األجسام يف متام املاهية لوجوهوإمنا قلنا إنه ميتنع أ

منها أن من حكم املتماثلني االستواء يف مجيع اللوازم فيلزم من قدم ذات اهللا تعاىل قدم سـائر  
. األجسام أو من حدوث سائر األجسام حدوث ذات اهللا تعاىل وذلك حمال

ات سائر املتحيزات فكما صح يف سائر املتحيـزات  ومنها أنه ملا كانت ذاته تعاىل مساوية لذ
كوا متحركة تارة وساكنة أخرى وجب أن يكون ذاته أيضاً كذلك، فعلى هذا التقدير يلزم 
أن يكون ذاته تعاىل قابلة للحركة والسكون، وكل ما كان كذلك وجب القول بكونه حمدثاً 
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وملا كان حمدثاً وحدوثه حمال فكونه ملا ثبت يف تقرير هذه الدالئل يف مسألة حدوث األجسام 
)1(.جسما حمال

ويضاف إىل ذلك أنه لو كانت ذاته تعاىل مساوية لذات سائر املتحيزات جلاز عليه مـا  : قلت
جيوزعلى سائر املتحيزات من جواز االنقسام واالجتماع واالفتراق واالختصـاص بالشـكل   

من هذه اللوازم فيوافقنا يف نفيه ويلزم والصورة واملقدار، واخلصم قد يتنبه إىل استحالة شيء
. من نفي أحد اللوازم نفي اجلسم وسائر اللوازم ضرورة

فإن قيل حصول الشيء يف احليز وكونه مانعاً لغريه أن حيصل حبيـث  : قال الفخر الرازي
؟هو حكم من أحكام الذات، وال يلزم من االستواء يف األحكام واللوازم االستواء يف املاهية

: فاجلواب عنه من وجهني
والثاين كونه مانعـاً  . األول أن املتحيز له ثالثة أحكام أحدها أنه حاصل يف احليز شاغل له

والثالث كونه حبال لو ضم إليه أمثاله حصل لـه حجـم كـبري    . لغريه بأن حيصل حبيث هو
ثـة، إال أن  وال شك أن كل ما حيصل يف حيز فقد حصل له هذه األمور الثال. ومقدار عظيم

الذات املوصوفة ذه األحكام الثالثة البد وأن يكون هلا يف نفسها احلجم واملقدار وهذا املعىن 
. معقول مشترك بني كل األحجام

مث إنا قد دللنا على أن هذا املفهوم املشترك ميتنع أن يكون صفة لشيء آخر، بـل البـد وأن   
اا متماثلة واالختالف إمنا وقع يف الصـفات  يكون ذاتاً، وإذا كان كذلك فاملتحيزات يف ذو

)2(وحينئذ حيصل التقريب املذكور

:اعتراض ومناقشته
أحدها ال نسلم أنه لو كان خمتصاً بشيء من األحياز واجلهات لكان :(قال ابن تيمية رمحه اهللا

ذلك وقد تقدم إبطال . وما ذكروه من احلجة مبين على متاثل املتحيزات. مساوياً للمتحيزات

باختالف يسري 35-32وأساس التقديس 20-2/18ذكر الرازي هذه احلجة يف املطالب العالية ) 1(
. وكذلك فعلت باعتراضات ابن تيمية رمحه اهللا. ملوضعني مجعاً للفائدة وجتنباً للتكرارفآثرت أن أمجع بني ا

. والتزمت يف ذلك كله بنص العبارة
.8/25وشرح املواقف 20-2/18واملطالب العالية 58-57انظرأساس التقديس) 2(
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مبا ال حاجة إىل إعادته وأن القول بتماثلها من أضعف األقوال بل من أعظمها خمالفة للحـس  
وال ريب أن قوهلم بتماثل األجسام قول باطل سواء فسروا ...والعقل وملا عليه مجاهري العقالء

)1(..)اجلسم مبا يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو باملوجود

ن أسلوب ابن تيمية رمحه اهللا  يف حكاية مذهب خصـمه إذ  ونشري إىل ما تقدم يف البحث م
وقد سبق أن اكتشافات العلم احلديث أخرجت احلكـم بتماثـل   . يعده من أضعف األقوال

وبـذلك  . األجسام من املسائل النظرية الفكرية إىل احلقيقة املؤيدة بالتجربة واحلس والعقـل 
رية اردة املنزهة عن كدر احلس والوهم يشهد العلم احلديث بأن املتكلمني نظروا بعني البص

.  فأثبتوا ا ما أذعن له احلس بعد ما استعان مبكتشفات العلم احلديث وجتاربه
:اعتراض وجوابه

اعترض رمحه اهللا على يبان الفخر الرازي أن املساواة يف التحيـز مسـاواة يف متـام املاهيـة     
)2(قد قدمنا... "أن يكون مساوياً لسائر املتحيزاتفيفتقر هنا إىل بيان أنه ميتنع "قوله (..:فقال

وكـل  : "قال تعاىل. أن هذا املشترك وهو املقدار صفة املقدر قائم به ال نفس املقدر وحقيقته
فجعل املقدار والقدر لألشياء )4("قد جعل اهللا لكل شيء قدراً :" وقال)3("شيء عنده مبقدار

: قـال ) 5("وما ننزله إال بقدر معلـوم : " ما قال تعاىلمل جيعل ذلك أعيان األشياء أو ذواا ك
وتبني أيضا أنه لو كان املقدار هو الذات مل جيب أن تكون املقدرات متساويات فـإن بينـها   
اختالفاً يف صفات ذاتيات هلا وهي خمتلفة يف تلك الصفات الذاتيات وإن كانت مشـتركة يف  

ن مبنزلة األنواع املشتركة يف اجلنس املتمايزة أصل املقدار الذي جعله الذات، وغايتها أن تكو
)6()بالفصول

1/595بيان تلبيس اجلهمية ) 1(
101يف ص" ليس كمثله شيء"قوله تعاىل سبق يف الكالم على احلجة السمعية وهي ) 2(
. من سورة الرعد) 8(اآلية ) 3(
.من سورة الطالق) 3(اآلية ) 4(
. من سورة احلجر) 21(اآلية ) 5(
234/ 2وانظر حنوه يف . 1/595و193/ 1بيان تلبيس اجلهمية ) 6(
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:من وجوهجوابه 
هذا اعتراض على بيان املالزمة فلو وفق يف االعتراض يكون قد وفق يف االعتراض على : أوالً

يف العلم ومتاثل األجسام صار. البيان وبقي أصل الدعوى مبين على متاثل األجسام كما ذكر
علـى  مية ال يبطلها إبطال تقريرها بالفكر والنظر إذا سلمنا بتمام اعتراضه احلديث حقيقة عل

. التقرير
املقدر والقدر واملقدار ال بـد أن  : وبيانه بأن يقال. حقيقة املقدر هو الذات اليت هلا قدر:ثانياً

يكون يف هذه اجلملة ما هو قائم بنفسه ويقوم به غريه، فأي واحد من هذه اجلملـة يقـوم   
ه وأيها يقوم باآلخر؟ أو نقول ما هو املوصوف وما هو الصفة من هؤالء؟ واملطلوب أن بنفس

القائم بنفسه منها له يف نفسه احلجمية واملقدار وكل ذي قدر يشاركه بأن له ما له يف نفسـه  
. احلجمية واملقدار

صفة املقدار هب أنا سلمنا أن املقدار صفة قائمة باملقدر فنقول هذا الذي قامت به : أو نقول
هل هو قائم بنفسه أو قائم  بغريه ال ميكن أن يكون قائماً بغريه ألن القائم بغريه ال يقوم بـه  
قائم بغريه فال بد أن يكون قائماً بنفسه فيكون له يف نفسه احلجمية والتقدير، وكل مقدر ال 

.  بـه صـفاته  بد أن يكون له مثل ذلك أعين ما له يف نفسه احلجمية والتقدير أو ما تقـوم  
وخنلص إىل أن كل مقدر يشارك كل مقدر يف أن كالً منهما له يف نفسه ما تقوم به صـفاته  

. والبد أن يكون هذا الذي تقوم به الصفات قائماً بنفسه وهو الذي عربنا عنه بالذات
يته لو كان الباري سبحانه متحيزاً ومل يكن ما حتيز منه هو الذات لكان متحيزاً جزء ماه: ثالثاً

. مادي متحيز، وهوحمال
غري صحيح ألن كالمنا يف معان إن استشهاد ابن تيمية رمحه اهللا باآليات الكرميات هنا : رابعاً

ستعملها القرآن يف معىن غري املعـىن  اما يف اآليات من لفظ القدر والقدر واملقدار اصطالحية و
وكان أمر اهللا : (ات كقوله تعاىلاالصطالحي فتكون ألفاظ القرآن هنا مفسرة بنحوها من اآلي
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ومقدار الشيء للشيء املقدر له وبه وقتاً كـان أو زمانـاً أو   : (قال الراغب)1()قدرا مقدوراً
وقال القرطيب يف تفسري قوله )3())2("يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة" غريمها قال تعاىل 

حيتسب  ومن يتوكل على اهللا فهو ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال: ("تعاىل
أي لكل شيء من الشـدة والرخـاء   )4("حسبه إن اهللا بالغ أمره قد جعل اهللا لكل شيء قدرا

وقـال  )5()هو قدراحليض يف األجـل والعـدة  : وقال السدي. أجالً ينتهي إليه، وقيل تقديراً
إنا : " ه كقوله تعاىلبقدر ال جياوزه وال ينقص عن):6("وكل شيء عنده مبقدار: (" البيضاوي

وأين هـذا  )8(..)فإنه تعاىل خص كل حادث بوقت وحال معينني)7("كل شيء خلقناه بقدر
من املقدار االصطالحي املتعلق باحلجمية واجلسمية؟

وتبني أيضا أنه لو كان املقدار هو الـذات مل جيـب أن تكـون املقـدرات     (قوله :خامساً
)نواع املشتركة يف اجلنس املتمايزة بالفصولوغايتها أن تكون مبنزلة األ..متساويات

وهذا متوقف على إثبات ذايت جلسم ال يشاركه فيه جسم آخر وقد سبق أن اجلسم له صفات 
.التماثل كما ذكرما مسيناه االشتراك يف متام املاهية وهو ذاتية يشاركه فيها كل جسم وهذا 

فقد أراد هنـا  . اعتراضه على أدلة التنزيهيفابن تيمية رمحه اهللا  ما وقع به وهنا نشري إىل أن 
ومل يتوصل إىل ذلك إال مع السكوت عل التزام ، أن يتخلص من التزام املشاركة يف متام املاهية

، فماذا حقق ذا االعتراض غري هـذا  إثبات املقدار والتحيز وأنه مشترك بني اخلالق واملخلوق
على أقل تقدير مل يتخلص من شيء ألن االسـتراك  ف!اإلثبات مع املنازعة يف كونه متام املاهية

لو " يف هذا القدر يستلزم االشتراك يف احلدوث أو القدم حىت على أصله الذي سلم به إذ قال

.من سورة االحزاب) 38(اآلية ) 1(
من سورة املعارج ) 4(اآلية ) 2(
396فردات يف غريب القرآن امل) 3(
. من سورة الطالق) 3(اآلية ) 4(
5/350وانظر حنوه يف  تفسري البيضاوي 161/ 18تفسري القرطيب ) 5(
. من سورة الرعد) 8(اآلية ) 6(
.من سورة  القمر) 49(اآلية ) 7(
3/320تفسريه ) 8(
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قُدر أنه ماثل شيئاً يف شيء من األشياء للزم اشتراكهما فيما جيب وجيوز وميتنع علـى ذلـك   
وسوف يأيت بعد قليل. الشيء

وهـذا  . باري يشارك املتحيزات يف التحيز تعاىل عن ذلك علـوا كـبرياً  هب أنا سلمنا أن ال
ولكن هذا يقتضـي أن يكـون املخلـوق    .االشتراك اشتراك يف جزء املاهية وليس يف متامها

مشاركاً للخالق يف جزء ماهيته فيكون اخلالق مع املخلوق مبنزلة األنواع املشتركة يف اجلنس مث 
ك؟ فإن مل يكن التشبيه بإثبات االشـتراك بـني اخلـالق    تتمايز بالفصول كما نص على ذل

مع " ليس كمثله شيء"واملخلوق يف جزء املاهية فبأي شيء يكون؟ وكيف يستقيم قوله تعاىل
عد الباري مشاركاً للمخلوق يف جزء ماهيته؟ وكيف ميكن البن تيمية إنكار ما ينسـبه إىل  

حتت قضية كلية إذا كان قد أدخل الباري مع املنزهني من إدخال الباري سبحانه مع خملوقاته 
املخلوق حتت جنس واحد؟ 

إن ابن تيمية رمحه اهللا وإن عد املقدار من الصفات هنا فقد ذكر يف غري هذا املوضع : سادساً
: ما يفرق به بني سائر الصفات وحدود املقدار وايته وما يشري إىل عالقته بالـذات فقـال  

املتحيز الذي هو حدوده وجوانبه ونواحيه واياته أبلغ يف لزومـه  احليز الذي هو داخل يف (
بل صرح ابن تيميـة أنـه   .)1()لذاته من بعض الصفات كالسمع والبصر والقدرة وغري ذلك

)2(بعض املتحيز وأنه منه

:اعتراض آخر وجوابه
يف متـام  اعترض رمحه اهللا على امتناع أن تكون ذات اهللا تعاىل مساوية لذوات األجسـام 

.وهو حمالمن حكم املتماثلني االستواء يف مجيع اللوازمإذا اعتمدنا على املنع بأن املاهية 
فإن قيل إن الشيء إذا شابه غريه من وجه جاز عليه من ذلك الوجه أو وجب له مـا  : (فقال

قيل هب أن األمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القـدر  . وجب له وامتنع عليه ما امتنع عليه
املشترك ال يستلزم إثبات ما ميتنع عن الرب سبحانه وال نفي ما يستحقه مل يكن ممتنعاً، كمـا  

2/240بيان تلبيس اجلهمية) 1(
184ا فيه مطوالً انظر ص سيأيت نقل كالمه وبيان م)  2(
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إذا قيل إنه موجود حي عليم مسيع بصري وقد مسى بعض عباده حياً مسيعاً بصرياً قيل الزم هذا 
ـ  اً القدر املشترك ليس ممتنعاً على الرب تعاىل فإن ذلك ال يقتضي حدوثاً وال إمكاناً وال نقص

وال شيئاً مما ينايف صفات الربوبية، وذلك أن القدر املشترك هو مسمى الوجود أو املوجود أو 
)1(..)احلياة أو احلي أو العلم أو العليم

:  وجوابه
األول التشكيك حبكمنا على الشيء إذا شابه غريه مـن  : هذا االعتراض مبين على أمرين أن 

وقد سلم بذلك يف موطن آخـر،  . له من هذا الوجهوجه أنه يشاركه يف األحكام اليت ثبتت 
فلو قدر أنه ماثل شيئاً يف شيء من األشياء للزم اشتراكهما فيما جيب وجيـوز  : (فقال فيه

، وكل ما سواه ممكن قابل للعدم بل معدوم مفتقر إىل فاعل وهـو  وميتنع على ذلك الشيء
م أن يكون هـو والشـيء   فلو ماثل غريه يف شيء من األشياء للزمصنوع مربوب حمدث، 

، وقـد  الذي ماثله فيه ممكناً قابالً للعدم بل معدوماً مفتقراً إىل فاعل مصنوعاً مربوباً حمدثاً
تبني أن كماله الزم لذاته ال ميكن أن يكون مفتقراً فيه إىل غريه، فضالً عن أن يكون ممكناً أو 

األشياء للزم كـون الشـيء الواحـد    مصنوعاً أو حمدثاً، فلو قُدر مماثلة غريه له يف شيء من 
)2()موجوداً معدوماً ممكناً واجباً قدمياً حمدثاً وهذا مجع بني النقيضني

دعواه أن مشاركته لألجسام يف القدر املشترك ال يستلزم إثبات ما ميتنع على الـرب  : والثاين
يقتضي حدوثاً سبحانه وأن الزم هذا القدر املشترك ليس ممتنعا على الرب تعاىل فإن ذلك ال 

.ألنه كاإلشتراك يف مسمى الوجود أو املوجود أو احلياة
االشتراك يف القدر املشترك بني األجسام اشتراك يف متام املاهية وقد اعترفت : يقالوجوابه أن 

وعلى تقدير كونه اشتراكاً يف جـزء املاهيـة   . بأنه يلزم منه االشتراك يف ماجيب وجيوز وميتنع
مسمى كاالشتراك يف القدر املشترك بني األجسام، وقد اعترف باستحالته فليس االشتراك يف 

وإن قال إنه كاألجسام املخلوقة يف القدر املشـترك  : (فقال.. واستلزامه االشتراك يف األحكام

1/597بيان تلبيس اجلهمية ) 1(
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. بينها حبيث جيوز عليه ما جيوز على اموع ال على كل واحد فهذا أيضا قول معلوم الفساد
اً يقول به فإن هذا هو التشبيه والتمثيل الذي يعلم تنزه اهللا عنه إذ كان وال نعرف قائالً معروف

كل ما سواه خملوقاً، واملخلوقات تشترك يف هذا املسمى فيجوز على امـوع مـن العـدم    
بل لو جاز ووجب وامتنع عليه ما جيـوز وجيـب   .واحلدوث واالفتقار ما جيب تنزيه اهللا عنه

فتنزيه اهللا عما يستحق التنزيه عنه من مماثلة ...مع بني النقيضنيوميتنع على احملدثات لزم اجل
املخلوقات مينع أن يشاركها يف شيء من خصائصها سواء كانت تلك اخلاصـة شـاملة   

)1()جلميع املخلوقات أو خمتصة ببعضها

4/144درء التعارض ) 1(
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لو كان خمتصاً باحليز واجلهة لكان حمتاجاً: املطلب الثاين
يز واجلهة لكان حمتاجاً يف وجوده إىل ذلك احليز وتلك اجلهة لو كان خمتصاً باحل: قال الرازي

.وذلك حمال فكونه يف احليز واجلهة حمال
. والدليل عليه وجوه)1(بيان املالزمة أن احليز واجلهة أمر موجود

أن األحياز الفوقانية خمالفة يف احلقيقة واملاهية لألحياز التحتانية بدليل أـم قـالوا   : أحدها
ن يكون اهللا خمتصاً جبهة فوق وميتنع حصوله يف سائر اجلهات واألحياز يعين التحـت  جيب أ

واليمني واليسار، ولوال كوا خمتلفة يف احلقائق واملاهيات المتنع القول بأنه جيـب حصـوله   
وإذا ثبت أن هذه األحيـاز خمتلفـة يف   . تعاىل يف جهة الفوق وميتنع حصوله يف سائر اجلهات

.  كوا أموراً موجودة ألن العدم احملض ميتنع كونه كذلكاملاهيات وجب 
هو أن اجلهات خمتلفة حبسب اإلشارات فإن جهة الفوق متميزة عن جهة التحـت يف  : الثاين

.  اإلشارة، والعدم احملض والنفي الصرف ميتنع متيز بعضه عن بعض يف اإلشارة احلسية
ز فاملتروك مغاير ال حمالة للمطلوب واملتنقل عنـه  أن اجلوهر إذا انتقل من حيز إىل حي: الثالث

. مغاير للمنتقل إليه فثبت ذه الوجوه الثالثة أن احليز واجلهة أمر موجود
وأما الذي يكون . مث إن املسمى باحليز واجلهة أمر مستغن يف وجوده عما يتمكن ويستقر فيه

فإن الشيء الذي ميكن حصـوله يف  . هةخمتصاً باحليز واجلهة فإنه يكون مفتقراً إىل احليز واجل
احليز يستحيل عقالً حصوله ال خمتصاً باجلهة فثبت أنه تعاىل لو كان خمتصاً باجلهـة واحليـز   

.لكان مفتقراً يف وجوده إىل الغري
: وإمنا قلنا إن ذلك حمال لوجوه

ومعىن وجودها كون الغري يف اخلارج حبيث . املراد أا موجودات يف اخلارج إما يف نفسها أو يف غريها) 1(
يف نفسه وال يف شيء ينتزع منه بل هو جمرد اعتبار والعدم احملض ما ليس له وجود . تنتزع منه تلك اجلهة

وقد استوىف الفخر الرازي الكالم . 7/83انظر حاشية عبد احلكيم على شرح املواقف .  متوهم من الوهم
.90-5/65على وجودية احليز واجلهة يف املطالب العالية 
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الغري عدمـه  األول أن املفتقر يف وجوده إىل الغري يكون يف وجوده حبيث يلزم من عدم ذلك 
.وكل ما كان كذلك كان ممكناً لذاته، وكل ذلك يف حق واجب الوجود حمال

الثاين أن املسمى باحليز واجلهة أمر متركب من األجزاء واألبعاض ملا بينا أنه ميكن تقـديره  
بالذراع والشرب وميكن وصفه بالزائد والناقص، وكلما كان كذلك كان مفتقـراً إىل غـريه   

غريه ممكن لذاته فالشيء املسمى باحليز واجلهة ممكن لذاته فلو كان اهللا مفتقراً إليه واملفتقر إىل
لكان مفتقراً إىل املمكن واملفتقر إىل املمكن أوىل أن يكون ممكناً لذاته فالواجب لذاته ممكـن  

.لذاته وهو حمال
واجلهة موجـوداً يف األزل  الثالث لو كان الباري أزالً وأبداً خمتصاً باحليز واجلهة لكان احليز 

.فيلزم إثبات قدمي غري اهللا وذلك حمال بإمجاع املسلمني
فثبت ذه الوجوه أنه لو كان يف احليز واجلهة يلزم هذه احملذورات، فيلزم امتناع كونـه يف  

.   احليز واجلهة
:مث يفترض الرازي جوابا من مناظره فيقول

جلهة إال كونه مبايناً عن العامل منفرداً عنه ممتازاً عنـه،  فإن قيل ال معىن لكونه خمتصا باحليز وا
وكونه تعاىل كذلك ال يقتضي وجود أمر آخر سوى ذات اهللا تعاىل فبطل قولكم لـو كـان   
تعاىل يف اجلهة لكان مفتقراً إىل الغري، والذي يدل على صحة ما ذكرناه أن العامل ال نـزاع يف  

باحليز واجلهة ال معىن له إال كون البعض منفرداً عـن  أنه خمتص باحليز واجلهة، وكونه خمتصاً
البعض ممتازاً عنه، وإذا عقلنا هذا املعىن ههنا فلم ال جيوز مثله يف كون اهللا تعاىل خمتصاً باحليز 

.واجلهة
: مث جييب الرازي عنه فيقول

عـة أـا أشـياء    أما قوله احليز واجلهة ليس أمراً موجوداً فجوابه أنا قد بينا بالرباهني القاط
.موجودة، وبعد قيام الرباهني على صحته ال يبقى يف صحته شك

"املراد من كونه خمتصاً باحليز كونه منفرداً عن العامل أو ممتازاً عنه أو مبايناً عنـه "وأما قوله 
ن االنفراد واالمتياز واملباينة قد تذكر ويراد ا املخالفـة يف إهذه األلفاظ كلها جمملة ف: قلنا



240

احلقيقة واملاهية، وذلك مما ال نزاع فيه ولكنه ال يقتضي اجلهة، والدليل على ذلـك هـو أن   
حقيقة ذات اهللا تعاىل خمالفةٌ حلقيقة احليز واجلهة، وهذه املخالفة واملباينة ليست باجلهة فـان  

. امتياز ذات اهللا تعاىل عن اجلهة ال تكون جبهة أخرى وإال لزم التسلسل
األلفاظ ويراد ا االمتياز يف اجلهة، وهو كون الشيء حبث يصح أن يشار إليه وقد تذكر هذه 

بأنه ههنا أو هناك، وهذا هو مراد اخلصم من قوهلم إنه تعاىل مباين عن العامل أو منفرد عنـه  
وممتاز عنه، إال أنا بينا بالرباهني القاطعة أن هذا يقتضي كون ذلك احليز أمراً موجوداً ويقتضي 

.حيز حمتاج إىل احليزأن املت
فنقول غاية ما يف الباب أن يقال األجسام حتتاج إىل ..."األجسام حاصلة يف األحياز"قوله 

شيء آخر، وهذا غري ممتنع أما كونه تعاىل حمتاجاً يف وجوده إىل شيء آخر فممتنـع فظهـر   
)1()الفرق

:اعتراض ابن تيمية رمحه اهللا على هذا الدليل وجوابه
:  فالكالم على هذا من وجوه: (اهللا بتفصيل االعتراض يف املقام الثاين فقالبدأ رمحه 

الوجه األول أن كالم هذا وغريه يف احليز هل هو أمر وجودي أو عدمي أو إضايف مضطرب 
)2()متناقض فإنه وإن كان قد قرر هنا أنه وجودي فقد قرر يف غري هذا املوضع أنه عدمي

غاية هـذا  : به الفخر الرازي  يف غري هذا املوضع فنقولابأجمن وجهني أحدمها ما هوجواب
خصمك وهذا ال يكون برهانـاً قاطعـاً   تناقض الوجه أن يكون حجة جدلية احتججت فيه ب

.مث يقال من أين تعلم أن احليز أمر عدمي. على أن احليز أمر عدمي
ه بعض املتكلمني عدمياً فما عد. مل يسلم من االضطراب والتناقض يف هذه املسألةهأن:واآلخر

. هوسيأيت يف الوجه التايل من اعتراض. وبعضهم وجودياً أثبته مرة عدمياً ومرة وجودياً
:اعتراض آخر ومناقشته

27-2/26وانظر حنوه يف املطالب العالية 49-47أساس التقديس) 1(
2/112لبيس اجلهمية ت) 2(
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. الوجه الثاين أن يقال ال نسلم أن كل ما يسمي حيزاً وجهة فهو أمر وجودي(قال رمحه اهللا 
وجودياً وهو األمكنة الوجودية مثل داخل بل قد يقال إن املسمى باجلهة واحليز منه ما يكون

العامل فإن الشمس والقمر واألفالك واألرض واحلجر والشجر وحنو هذه األشـياء كلـها يف   
. أحياز وجودية وهلا جهات وجودية وهو ما فوقها وما حتتها وحنو ذلك

هة فليس هـو يف  فإن العامل إذا قيل إنه يف حيز أو ج. ومنه ما يكون عدمياً مثل ما وراء العامل
جهة وجودية وحيز وجودي ألن ذلك الوجودي هو العامل أيضاً، والكالم يف جهـة مجيـع   

وهو مل يقم دليالً على أن كل ما يسمي . وألن ذلك يفضي إىل التسلسل. املخلوقات وحيزها
وإذا مل يثبت ذلك مل جيب أن يقال أن الباري إذا كان يف حيز . حيزاً وجهة فهو أمر وجودي

ة كان يف أمر وجودي، وذلك ألن األدلة اليت ذكرها إمنا تدل لو دلت على وجود تلك وجه
األمور املعينة املسماة باحليز واجلهة، فلم قلت إن كل ما مسـي بـاحليز أو اجلهـة يكـون     

)1()موجوداً

:جوابه
يف هنا يثبت ابن تيمية رمحه اهللا وجودية اجلهة واحليز الذي يوجد فيه اجلسم وخيص العـدمي  

وال خيفى أن األحياز واجلهات اليت اختلف فيها املتكلمون يـنب قائـل   . ما وراء العامل فقط
وابن تيمية رمحـه اهللا  . بوجوديتها وقائل بعدميتها هي أحياز األجسام وجهاا وهي من العامل

يسلم بوجودية ما يكون فيه الشمس والقمر واألفالك واألرض واحلجر والشجر، ويسـلم أن  
وذا يوافق من قال بوجودية مـا  . شياء كلها يف أحياز وجودية وهلا جهات وجوديةهذه األ

لن يثبت على هذا فسيأيت تشكيكه بوجودية هذه األحياز واجلهات لكنه أثبته البعض عدمياً، و
.اليت ختتص ا األجسام

كيف يسميه بذلك وهو الـذي عـاب علـى   ؟ وغريهمث نسأل من مسى ما وراء العامل حيزاً
املثل واجلسم، بل قد عاب على املتكلمني كالمهم يف احليز واجلهة ألم املتكلمني كالمهم يف 

2/115املصدر السابق ) 1(
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خالفوا اللغة فيه مع أنه اصطالح خاص م مل يدعوا فيه أنه معىن لغوي خالص، فلم يكـون  
االصطالح مقبوالً يف طرف وحراماً معيباً على املتكلمني؟ مع أن اللغـة تطـاوعهم يف هـذا    

طالح أكثر من مطاوعتها له يف تسميته ما وراء العامل حيزاً وجهة إال إذا كـان هنـاك   االص
.جسم

وجيب أن نشري إىل أن هذا الفرق بني ما وراء العامل وما يف داخل العامل من األحياز مل يفـد  
ي رمحه اهللا أثبت يف غري هذا املوضع أن احليز العدمهنفي التجسيم، بل زاد يف إيهام ثبوته ألن

. من لوازم اجلسم
العامل إذا قيل إنه يف حيز أو جهة فليس هو يف جهة وجودية وحيـز  :" أما اجلواب عن قوله

وألن .وجودي ألن ذلك الوجودي هو العامل أيضا والكالم يف جهة مجيع املخلوقات وحيزها
"ذلك يفضي إىل التسلسل

فمفهوم احليز هو مـا  . عبارة واحدةمجلهما يففأيفرق يف هذا الكالم بني احليز واجلهة لمف
يشغله اجلسم ومفهوم اجلهة هو احليز باعتبار عروض اإلضافة إىل متحيز آخر، فاحليز واجلهة 
على مذهب املتكلمني قد يتحدان ذاتاً وخيتلفان اعتباراً فإذا حللت يف احليز الذي يلي ميني زيد 

. عن ميني زيد هو جهة لزيـد فذلك احليز من حيث حلولك فيه هو حيزك ومن حيث كونه 
الكالم يف وجودية اجلهة تابع وليس حاصالً يف اجلهة، و)1(وعلى هذا فالعامل حاصل يف احليز

ووجودية اجلهة إمنا تفضي إىل التسلسل إذا كانت وجودية اجلهـة  . للكالم يف وجودية احليز
جهة كـل العـامل،   غري وجودية احليز، أي بإثبات حيز آخرغري حيز العامل تقوم به وجودية

وليس هنـاك  . وخصم ابن تيمية رمحه اهللا اليقول ذلك بل يقول العامل يف حيز وليس يف جهة
. متحيز يكون العامل يف جهة منه، وليس هو يف جهة باإلضافة إىل متحيز آخر

131انظر حاشية الدسوقي على أم الرباهني ) 1(
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أما القول بوجودية احليز الذي يكون العامل حاصالً فيه فال يفضي إىل التسلسل ألنه علـى  و
ذهب يكون موجوداً جمرداً كاملوجودات اردة عن احليز اليت أثبتها الفالسفة والغـزايل  هذا امل

. والراغب وغريهم من املتكلمني
وهو مل يقم دليالً على أن كل ما يسمي حيزاً وجهة فهو أمـر  : " وأما اجلواب عن قوله

يز وجهة كان يف أمـر  وإذا مل يثبت ذلك مل جيب أن يقال إن الباري إذا كان يف ح. وجودي
فقد سبق أن ابن تيمية رمحه اهللا سلم بأن املسمى باجلهة واحليز منه مـا يكـون   .." وجودي

إال أنه . وجودياً وهو األمكنة الوجودية يف داخل العامل فإن الشمس والقمر يف أحياز وجودية
لدليل على وجودية زعم أن من األحياز نوعاً خارج العامل يعد عدمياً مث طالب الرازي بإقامة ا

, ولو أن ابن تيمية رمحه اهللا أثبت بالدليل ما زعمه الحتاج دليل الرازي إىل إمتام . هذا النوع
ألن الرازي ذكر األدلة اليت تدل على وجودية ما يسمى به اهللا متحيزاً فيه على رأي مثبتيـه،  

.وهو الذي أراد ابن تيمية أن يصرف مشول الدليل له مبجرد الدعوى
أن دليل الرازي مل يشمل ماذكره ابن تيمية رمحه اهللا فإنا نقـول بعـد مراعـاة هـذا     هب

هذا الذي حصل فيه الباري سبحانه ومسيته حيزاً عدمياً وجهة عدمية خيـالف يف  : االعتراض
احلقيقة واملاهية األحياز التحتانية بدليل أنك قلت جيب أن يكون اهللا خمتصاً جبهة فوق وميتنـع  

ائر اجلهات يعين التحت واليمني واليسار، ولوال كونه خمتلفاً يف احلقيقة واملاهية حصوله يف س
وإذا . المتنع القول بأنه جيب حصوله تعاىل يف جهة الفوق وميتنع حصوله يف سائر اجلهـات 

ثبت أن هذه األحياز خمتلفة يف املاهيات وجب كوا أموراً موجودة ألن العدم احملض ميتنـع  
.  كونه كذلك

وأيضا فاجلهات خمتلفة حبسب اإلشارات فإن جهة الفوق متميزة عن جهـة التحـت يف   
.اإلشارة، والعدم احملض والنفي الصرف ميتنع متيز بعضه عن بعض يف اإلشارة احلسية

بل هذه األدلة تدل على وجه اخلصوص على وجودية ما يسمى باحليز واجلهة الذي خص به 
وقد سلم بـذلك  . على وجودية كل ما يسمى باحليز واجلهةوعلى وجه العموم تدل. الباري

ومن العجيب أن ابن تيمية رمحه اهللا يف إثبات ما خيـتص بـه   . يف حق األجسام داخل العامل
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الباري من احليز واجلهة يعتمد على قياسه على املتحيزات من أجسام العـامل فكيـف ينـتج    
؟ !ايزاً عدميحسلم بوجوديته حيزالقياس على 

:تراض آخر وجوابهاع
ال نسلم أن احليز ال يطلق إال على املعدوم ال يطلق على املوجـود  : (ابن تيمية رمحه اهللاقال
وهذا قول كثري من املتكلمني الذين يفرقون بني احليز واملكان ويقولون العامل يف حيـز  . حبال

نزلة ما قبـل خلـق   وليس يف مكان وما يف العامل يف مكان واحليز عندهم هو تقدير املكان مب
العامل ليس بزمان ولكنه تقدير الزمان، وإذا كان أمراً مقدراً ومفروضاً ال وجود له يف نفسـه  

.بطل ما ذكره، لكن حيتاج إىل اجلواب عن وجوهه الثالثة
فأما الوجه األول فإنه إحتجاج بقول املنازع له إنه جيب أن يكون اهللا يف جهة الفوق وميتنع 

. ائر اجلهاتحصوله يف س
فإن كان قول املخالف حقاً فقد صح مذهبه الذي تستدل على إبطاله ومل تسمع منه الداللـة  

وإن كان باطالً مل يدل على أن احليز أمر وجودي فعلى التقديرين ال تكون هـذه  . على ذلك
.   احلجة مقبولة ألا إما أن تكون باطلة أو تكون مستلزمة لصحة قول املنازع

أنا ألزم املنازع ا، قيل له فغاية ما يف الباب أن تكون حجة جدلية احتججت فيهـا  فإن قال
.بكذب خصمك، وهذا ال يكون برهاناً قاطعاً على أن احليز أمر وجودي

مث يقال لك أنت من أين تعلم أو تفيد الناس الذين يسترشدون منك وال يتقلدون مذهباً أن 
ك وتعلمه لقول خصمك لزم صحته وبطل مذهبك وإن احليز أمر وجودي فإن كنت تعلم ذل

مل حتتج بقول خصمك الذي تدفعه عنه بطلت هذه احلجة أن تكون طريقاً لك إىل العلـم أو  
إىل التعليم واإلرشاد وكان غايتها ذكر تناقض اخلصم وللخصم عنها أجوبـة ال حنتـاج إىل   

)1()ذكرههنا
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وإذا سـأله  . املنازع بوجودية احليز الذي أثبتهأن الفخر الرازي  يف هذا الوجه يلزم: وجوابه
ابن تيمية رمحه اهللا عن ما يرشد إىل إثبات احليز من غري اعتماد على كالم املنازع فقد ذكره 

ومن العجيب أن يعترض على الفخر الرازي تقصريه يف هذا . الرازي ومل يكتف بكالم اخلصم
على ذلك ويهمل  االعتراض عليه بقولـه  املوضع عن ذكر ما يثبت به وجودية احليز مث يقف

فال خيفى أن مبىن دليل الرازي على وجوديـة  " وللخصم عنها أجوبة ال حنتاج إىل ذكرههنا "
واملنازع يقول ال أسلم أن اجلهة أمـر  (ومع أن ابن تيمية رمحه اهللا نبه على ذلك بقوله . احليز

يف االعتراض على إنكار ذلك إال أنه واعتمد) 1()فإن النزاع ما وقع إال يف وجودها...موجود
. يف مقام احلاجة إىل بيان الدليل غيب التفصيل وتذرع بعدم احلاجة إىل البيان يف هذا املـوطن 

فإذا مل يكن يحتاج إىل االعتراض على وجودية احليز يف هذا املوطن فأين حيتاج إليه ؟ مع أنا 
يان والتفصيل واالستطراد حيث ال ينتظر نبهنا على ما يقف عليه كل مطلع من تطويله يف الب

أليس اجلواب ولو من وجه أوىل مما عودنا عليه من اإلجابة من عشـرين وجهـاً   .منه ذلك
وأكثر؟

إن جهة الفوق متميزة عن جهـة  "وأما قوله يف الوجه الثاين (مث قال ابن تيمية رمحه اهللا 
نع متيز بعضه عـن بعـض يف اإلشـارة    التحت يف اإلشارة، والعدم احملض والنفي الصرف ميت

،  "احلسية
فيقال له إن كانت اإلشارة إىل ما فوقنا من العامل وما حتتنا منه فال ريب أن هذا موجود لكن 
ليس ذلك هو مسمى احليز واجلهة الذي ينازعونك يف أن اهللا فيه فإم مل يقولـوا إن اهللا يف  

كانت اإلشارة إىل ما فوق العامل وما حتته فـال  فإن. جوف العامل وإمنا قالوا هو خارج العامل
وأما ما فوق العامل فاهللا هو الذي فـوق العـامل   . نسلم أن أحداً يشري إىل ما حتت العامل أصالً

وال يسلم أنه يشار إىل شيء موجود فـوق  . فاإلشارة إىل ما هناك إشارة إليه سبحانه وتعاىل
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ومل يشر أحد إىل جهة عدميـة  . ىل شيء معدوم حبالالعامل غري اهللا تعاىل فلم حتصل اإلشارة إ
.حبال بل املشار إليه ليس هو اجلهة اليت ينازع فيها املنازعون

إن اجلوهر إذا انتقل من حيز إىل حيز فاملتروك مغـاير ال حمالـة   "وأما قوله يف الوجه الثالث 
ر وجودية، وإن كان فيقال إن كان اإلنتقال يف أجسام العامل املوجودة فهذه أمو"للمطلوب،

بل األحياز . فيما ليس كذلك فال نسلم أن هناك شيئاً يكون متروكاً ومطلوباً أصالً) االنتقال(
املوجودة قد ال يكون املنتقل فيها طالباً حليز دون حيز بل قصده شيء آخر فكيف جيـب أن  

)1()تقل عنهيكون كل منتقل ومتحرك طالباً حليز وجودي يكون فيه وتاركاً حليز وجودي ان

:من وجوههجوابو
هة إذ من ملا كان حصول التمييز باإلشارة احلسية بني اجلهات يوجب وجودية اجل: األول

املسلم به أن العدم ال يشار إليه فال يعقل متييزه باإلشارة فقد التزم أن اإلشارة احلسية تكـون  
شارة إىل مـا يف داخـل   لكنه خص ذلك باإل. إشارة إىل موجود يف جهة وجودية بال ريب

فاإلشارة إىل ما فوق العامل إشـارة  . العامل، وفرق بينها وبني اإلشارة احلسية إىل ما يف خارجه
أن من أشار إىل موجود يف داخل العامل ممـا  : إليه سبحانه وليس هناك موجود غريه فريد عليه

نـه أن يشـري إىل   يلي رأسه فقد أشار إىل ما هو يف جهة سلمت بوجوديتـها، وإذا أردت م 
الباري كرر الفعل األول فال فرق بني اإلشارتني يف الفعل، لكن زعمت أنه إن أراد اإلشـارة  
إىل ما يف داخل العامل فقد أشار إىل وجودي وإن امتدت إشارته حىت خرجت مـن العـامل   

. كانت إشارة إىل اهللا يف جهته العدمية وحيزه العدمي
ن جهة اليمني وامتدت إشارته إىل غاية ما ميكن أن تنتهي إليـه  مث من أشار إىل ما يليه م

هل تنتهي إىل خارج العامل أم ال؟
فإن مل تنته إىل خارج العامل فقد اختلفت اجلهتان يف املاهية وهذا يقتضـي وجوديتـهما ألن   

وإن انتهت إىل خارج العامل كانت إشارة إىل اهللا سبحانه ألنـه خـارج   . العدميات ال تتمايز
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فلم ال جيوز اإلشارة إليه إىل جهة الـيمني؟  . هالعامل حميط به كما هو مشهور وموثق من مذهب
ومل ال يقال إنه يف جهة اليمني؟ بل يف اجلهات الست؟ فحىت إذا أشار الواقف إىل ما حتـت  

. سلم أن أحداً يشري إىل ما حتت العامل أصالًيأقدامه فإن إشارته ال تنتهي إىل حتت العامل إذ مل 
فأي معىن الختصاصه باإلشارة إىل الفوق مع أن اإلشارة إىل اجلهات الست تنتهي إىل خارج 

. هالعامل واهللا موجود خارج العامل عند
اجلهات احلقيقية هي العلو والتحت وإذا كان ما حتت العامل ال يشار إليه فكل إشـارة  : ثانياً

. قيقيهي إشارة إىل خارج العامل وهي إشارة إىل العلو احل
غاية كالمك أن اإلشارة إىل ما فوقنا من العامل وما حتتنا منه إشارة إىل حيز وجودي أما : ثالثاً

وهذه الـدعوى  . وهذا ليس جوابا بل دعوى.اإلشارة إىل الفوق فهي إشارة إىل حيز عدمي
ه فلنا أن نعيد االعتراض مع مراعاة مـاذكر . وإن كانت يف مقابل االعتراض لكنها ال تدفعه

كل إشارة إىل اليمني أو اليسار أو الفوق أو التحت البد أن تنتهي إىل حدود العـامل  : فنقول
ضرورة فالبد أن تنتهي إىل نقاط متماثلة من حيث أا اية العامل فال اختصاص جلهة الفوق 
باالنتهاء إىل خارج العامل  فلما خصوا جواز اإلشارة إليه بالفوق دل على متييزهم هلـا عـن   
اإلشارات اليت البد أن تنتهي إىل مثل ما انتهت إليه اإلشارة إىل الفوق، والعدم احملض والنفي 

الصرف ميتنع متيز بعضه عن بعض يف اإلشارة احلسية 
واحلاصل أن جمرد اإلشارة احلسية املعينة ال بد من انتهائها إىل موجود يف جهة وجودية وقـد  

م بذلك إذا كانت اإلشارة إىل ما يف داخل العامل فريد عليه ساعدنا ابن تيمية رمحه اهللا بالتسلي
أن جمرد اإلشارة احلسية ال  يظهر له أثر يف التفريق يف احلالني 

أحد أقواهلم سميهم أهل اإلثبات ما ال حيتمل هذا التخريج فإن سلم يأن يف أقوال من : الرابع
لَم ذا اله وجودية احليز بأن يثبت العرش مكاناً مبا يلزم منمنهم من صرح قول تخريج فال يس
من أثبت النزول وخلو العـرش  ال قول و،من أثبت وجوده يف إحدى السمواتوال قول ،له

باب إثبات : (األربعنيكتابه يف اهلروي إذ قال االسالم شيخوال قول من مساه ابن تيمية ،منه
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ه الكون يف األرض كما فعـل  ن أثبت لكيف يسلم ذا التخريج مو)1()اجلهات هللا عز وجل
)2(وحنو ذلك مما هو مبسوط يف موضعه!ابن القيم ومن أثبت له الكون يف األمام واخللف

ي خيتص به الباري سـبحانه مـن   ذأن ابن تيمية رمحه اهللا وإن زعم هنا أن احليز ال: اخلامس
ال يكـون إال  ه عدميا ويتناىف مع كوناألمورالعدمية إال أنه يف أكثر املواطن يصف ما يثبته مبا 

كيـف  ويف األثر أن اهللا ملا خلق العرش أمر املالئكة حبمله قالوا ربنا: (فيقول مثال. لوجودي
.    فقال قولوا ال حول وال قوة إال باهللاحنمل عرشك وعليه عظمتك

واهللا إذا جعل يف خملوق قوة أطاق املخلوق محل مـا  فإمنا أطاقوا محل العرش بقوته تعاىل، 
فكيـف  .فهو بقوته وقدرته احلامل للحامل واحملمـول ،شاء أن حيمله من عظمته وغريها

يكون مفتقراً إىل شيء وأيضا فاحملمول من العباد بشيء عال لو سقط ذلك العايل سقط هـو  
.    واهللا أغىن وأجل وأعظم من أن يوصف بشيء من ذلك

عالية واحليز العايل إذا قـدر شـيئاً   خلق ذلك املكان العايل واجلهة الوأيضا فهو سبحانه 
كما يف شعر حسان    موجوداً كما لو جعل ذلك امساً للعرش وجعل العرش هو املكان العايل

)3(وكان مكان اهللا أعلى وأعظما*****تعاىل علواً فوق عرش إهلنا

كـان  وبقوته صار عالياً والشرف الذي حصل لـذلك امل فاملقصود أنه خلق املكان وعاله
العايل منه ومن فعله وقدرته ومشيئته فإذا كان هو عالياً عال ذلك وهو اخلالق له وذلك مفتقر 
إليه من كل وجه وهو مستغن عنه من كل وجه فكيف يكون قد استفاد العلو منه ويكـون  

)4()ذلك املكان أشرف منه

وتأمـل  . شرفها وعالهاوأن اهللا عز وجل فتأمل أنه حكم للمكان واحليز واجلهة بأا خملوقة
، فهل يعقل أن يكـون  لعرشهو اذلك املكان العايل واجلهة العالية واحليز أنه أجاز أن يكون
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يكون عدميا ما وصـفه يف  بل كيف العرش عدميا مع ما يف األحاديث من أوصافه املشهورة، 
ومحل العظمة ، وما تبعه من هذا الوصف اخلطري يف احلامل واحملمولكالمه بأن املالئكة حتمله

. وغريها
فيه تسـليم  " إن كان االنتقال يف أجسام العامل املوجودة فهذه أمور وجودية: "السادس قوله

: بعد ذلك قولهأما . ثانياًوحيز يتنقل إليه أوالًبقول الرازي بوجودية حيز يكون اجلسم فيه 
تروكاً ومطلوباً أصالً فيما ليس كذلك فال نسلم أن هناك شيء يكون م) االنتقال(وإن كان "
ن كان مراده أن اإلنتقال يف أجسام غري أجسام العامل فهو القـول  إف. كالم مضطربفهو " 

وإن كان مراده انتقال غري األجسام من دون أن يكون هناك حيز متروك وال حيز . بالتجسيم
متحيز فقد وافق مطلوب فال يتصور إال إذا كان املنتقل غري متحيز أصالً فإذا أثبته اخلصم غري 

املطلوب وإذا صرح بنفي التحيز هان اخلالف يف تسمية هذا الفعل انتقاالً على سبيل ااز أو 
.االصطالح

االعتراض على نفي مشاته لألجسام يف التحيز جوز عليه االنتقال لكنه يف سبيل هأن: السابع
ت انتقاالً من غريأن يستلزم ذلك إذا جوز:فيقال،انتقال ال يستلزم حيزاً متروكاً وال مطلوباً

أمرين يكون أوهلما متروكاً واآلخر مطلوباً فلم أنكرت وجود موجود غري خمتص بشيء مـن  
ر انتقال ال من حيز وال إىل حيز يوجب أن يكون مثل هذا املنتقـل ال يف  فإنَّ تصو؟األحياز

. حيز ابتداء
ت احليز للباري سبحانه يصرح بالقياس علـى  أن نذكر بأن ابن تيمية رمحه اهللا يف إثبا: الثامن

فـإذا كـان   .املتحيزات ويلتزم مبا يلزمه الرازي به ولكن يزعم أن ذلك خيتص بأجسام العامل
األصل يف هذا القياس يثبت له االنتقال يف أحياز وجودية فكيف ينتج القياس على املتحيزات 

يف الفرع انتقاالً يف أحياز عدمية؟   
األحياز املوجودة قد ال يكون املنتقل فيها طالباً حليز دون حيز بـل قصـده   " : قوله: التاسع

يف كـالم منازعـه   ) املطلوب(فيه مغالطة ظاهرة ألنه اعتمد على تفسري لفظ .." شيء آخر
. بالغرض والقصد



250

:اعتراض آخر وجوابه
يت فيهـا إضـافة   الوجه الرابع أن يقال ال ريب أن اجلهة واحليز من األمور ال(:رمحه اهللاقال

وأما …واجلهة أصلها الوجهة الذي يتوجه إليها الشيء .ونسبة فإنه يقال هذا جهة هذا وحيزه
احليز فانه فيعل من حازه حيوزه إذا مجعه وضمه وحتيز تفعيل كما أن حيوز يفعل كمـا قـال   

الـذي يتـرك   فاملقاتل)1("ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفاً لقتال أو متحيزاً إىل فئة: "تعاىل
مكاناً وينتقل إىل آخر لطائفة تفيء إىل العدو فاجتمع إليها وانضم إليها فقد حتيز إليها 

وإذا كان كذلك  فاجلهة تضاف تارة إىل املتوجه إليها كما يقال يف اإلنسـان لـه سـت    
ـ  لي جهات ألنه ميكنه التوجه إىل النواحي الست املختصة به اليت يقال إا جهاته واملصلي يص

إىل جهة من اجلهات ألنه يتوجه إليها وهنا تكون اجلهة ما يتوجه إليها املضاف، 
وتارة تكون اجلهة ما يتوجه منها املضاف كما يقول القائل إذا استقبل الكعبة هـذه جهـة   

وكما يقال هذه ناحية الشام وهذه ناحية اليمن واملراد هذه اجلهة والناحية اليت يتوجه ..الكعبة
الشام واليمن ؟منها أهل 

وذلك قد يقال على . فأما احليز فلفظه يف اللغة يقتضي أنه ما حيوز الشيء وجيمعة وحييط به
قطاره إـا حيـزه   أوقد يقال لنفس جوانبه و. الشيء املنفصل عنه كداره وقبوه وحنو ذلك

ولون فإم تارة يقوهذا كما أن لفظ احلدود اليت تكون لألجسام،. فيكون حيزه بعضا منه
يف حدود العقار حده من جهة القبلة ملك فالن ومن جهة الشرق ملك فالن وحنو ذلك فهنا 

وقد يقال حدها من جهة القبلة ينتهي إىل ملك فالن ومن . حد الدار هو حيزها املنفصل عنها
جهة الشرق ينتهي إىل ملك فالن فحدها هنا آخر احملدود وايته وهو متصل ليس منفصـال  

…ضا حيزه عنه وهو أي
وإذا كان هذا هو املعروف من لفظ اجلهة واحليز يف املوجودات املخلوقة فنقـول إذا قيـل   

: اخلالق سبحانه يف جهة فإما أن يراد يف جهة له أو يف جهة خللقه

.من سورة األنفال) 16(اآلية ) 1(
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فإما أن تكون جهة يتوجه منها أو جهة يتوجه إليها:فإن قيل يف جهة له
فهو جهة نفسه سبحانه ال يتوجه منها إىل نفسه وعلى التقديرين فليس فوق العامل شيء غري

شيء موجود خارج العامل وال يتوجه إليها من شيء موجود خارج العامل وليس هناك شيء 
ومن قال إن العامل هناك ليس يف جهـة ـذا   .موجود غري نفسه يتوجه منه وال يتوجه إليه

.االعتبار فقد صدق
.قد قال معىن صحيحاًومن قال إنه جهة نفسه ذا االعتبار ف

ومن قال إنه فوق املخلوقات كلها يف جهة موجودة يتوجه إليها أو يتوجه منها خارجة عـن  
وإن أريد مبا يتوجه منه أو يتوجه إليه ما يراد باحليز الذي هو تقدير املكان . نفسه فقد كذب

. فال ريب أن هذا عدم حمض
ود ذاته واما احليز فقد حيوز املخلوق جوانبه وحد

وقد حيوزه غريه فمن قال إن الباري فوق العامل كله حيوزه شيء موجود ليس هو داخالً يف 
مسمى ذاته فقد كذب فإن كل ما هو خارج عن نفس اهللا اليت تدخل فيها صفاته فإنه من 

.العامل
ومن قال إن حيزه هو نفس حدود ذاته وايتها فهنا احليز ليس شيئاً خارجاً عنه

ل تقدير فمن قال إنه فوق العامل مل يقل إنه يف حيز موجود خارج عن نفسـه وال يف  وعلى ك
جهة موجودة خارجة عن نفسه وإذا كان صاحب املذهب يصرح بنفي ذلـك فاالحتجـاج   

)1()على أنه ليس يف حيز موجود احتجاج يف غري حمل النزاع فال يضر املنازع

واجلواب عن هذا الوجه خبمسة وجوه
ولكـن بـني   . أن يقال ال ريب أن اجلهة من األمور اليت فيها إضافة ونسـبة : ولالوجه األ

األجسام وال يتصور أن يكون عرض فوق جوهر أو حتته ألن الكون يف اجلهة خمتض اإلضافة 
.بني األجسام
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رمحه اهللا قد حيدث قوالً ال يعرف عن أحد قبله وال ينسـبه إىل  هننبه فيه إىل أن: الوجه الثاين
فالقول بأن اهللا يف جهة نفسه مل أجده يف كتب املقاالت والفرق وغريها من املؤلفات ،نفسه

أنه صحح معناه وال نعرف هل صـح يف  يهعليؤخذاليت يتوقع وجود مثل هذا القول فيها، و
اللغة أوالعقل أو الشرع؟

اللغة وإذا كان املعروف من لفظ اجلهة يقتضي أن يكون بني مضافني فتارة فكيف استقام يف
أمـا  ! يتوجه إىل نفسه أو تتوجه إليه نفسه: أن ال تكون اجلهة معىن إضافياً، وما أغرب قوله

العقل فقد أخذ من اللغة أن اجلهة اعتبار بني مضافني فال يصحح ما ذكر، وأما الشرع فليس 
يف كتاب اهللا وال سنة رسوله وال يف كالم أحد من األئمة وال السلف واخللف ذكـر هـذا   

وكان رمحه اهللا يف غىن عن هذا التطويـل  . قول فهو بدعة مع ما فيه من خمالفة اللغة والعقلال
. الذي مل يفد يف االعتراض شيئاً ومل يصحح به مذهباً قائماً، كما سيتبني يف الوجه الثالث

ت شيئاً ثبيل به يف تنويع احليز واجلهة نفياً وإثباتاً مل أن يقال على كل تقدير طو:الوجه الثالث
فهذه النظرية . نفه عن اجلسمينف عن الباري سبحانه شيئاً مل يثبته للجسم، ومل يمن ذلك مل 

والغرض يف هذا الوجه . يف التنويع مل تنف شيئاً من لوازم اجلسم بل زادت يف توضيح لوازمه
أن نبني ذلك 

احليز الذي يسميه الالزم املتصلهإثباتأوالً
ه اهللا للمتحيزات هو حدودها واياا اليت يسميها احليـز الوجـودي    مما أثبته ابن تيمية رمح

وهو أبلغ من صفاا الذاتية فال تفارقها يف . الذي يكون متصالً باملتحيز وهو داخل يف ذواا
وهذا احليز بعض من املتحيز، وال يقال فيه إن املتحيز مفتقر إليه وكل ذلك . زمان وال مكان

.  وخلالق الألجسامثابت عنده لألجسام 
احليز الذي هو من لوازم وجوده كالصفة الذاتية الالزمة له ال يفارقه بزمان : (قال رمحه اهللا
وقد ذكرنا أن احليز الوجودي يراد به حد الشيء املتحيز الذي حيوزه، ويراد بـه  وال مكان، 

فتقراً إىل حيـز  واهللا سبحانه ليس هو بل وال غريه من املخلوقات م. شيء منفصل عنه حيوزه
.وجودي باملعىن الثاين
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وأما احليز الوجودي باملعىن األول فهذا ال جيوز أن يفارق املتحيز ال يف زمان وال يف مكان 
ال وال وجود إال إذا فُرق ذلك املتحيز، وحينئذ فال يكون هو إياه مع أن اهللا سبحانه صمد

)1()جيوز عليه التفرق واالنقسام

احليز بعض من ذاته وهو ايات املتحيز وحدوده قوله يف اجلواب عن ما ألزم ومما أثبت فيه أن
يقـال لـه   :(به الفخر الرازي منازعه من إثبات قدمي غري اهللا وخمالفته بذلك إلمجاع املسلمني

هؤالء إذا قالوا بأنه خمتص حبيز وجودي أزالً وأبداً فليس ذلك عندهم شيئاً خارجاً عن مسمى 
يز الذي هو ايات املتحيز وحدوده الداخلة فيه ليس خارجاً عنه بل هـو  احلاهللا كما أن 

وعلى هذا التقدير فيكون إثبام لقدم هذا احليز كإثبات سائر الصفاتية للصفات القدمية . منه
ال فرق بني حتيزه وبني قيامه بنفسه وحياته وسائر صفاته الالزمة، من علمه وقدرته وحياته 

كمـا أنـه كـذلك يف سـائر     ، والعلم بل أبلغ منه يف لزومه للـذات واحليز مثل احلياة 
فاحليز الذي هو داخل يف املتحيز الذي هو حدوده وجوانبه ونواحيه واياته أبلغ . املتحيزات

)2()يف لزومه لذاته من بعض الصفات كالسمع والبصر والقدرة وغري ذلك

جوانبه وأقطاره إا حيزه فيكـون  وقد يقال لنفس: (وقال يف إثبات بعضية هذا احليز أيضا
)3().حيزه بعضا منه

بل يصرح ابن تيمية رمحه اهللا بإثبات ما يثبته لألجسام واملتحيزات ويقرر ذلك كما لـو  
كان الباري سبحانه فرداً من أفراد األجسام واملتحيزات املخلوقات فيعدد ما يثبت هلـا ومـا   

:جب وما هو ممتنع يف حق الباري سبحانه فيقولميتنع مث يعد منه ما هو جائز وما هو وا
لفظ احليز واجلهة وحنو ذلك فيه اشتراك كما تقدم فقد يراد به شيء منفصـل عـن اهللا   (..

. كالعرش والغمام وقد يراد به ما ليس منفصالً عنه
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كما ذكرنا أن لفظ احليز واحلد يف املخلوقات يراد به ما ينفصل عن احملدود وحييط به ويـراد  
وقد يراد باحليز أمر عدمي وهو ما يقـدر فيـه   به اية الشيء وجوانبه فإن كالمها حيوزه، 

وهو املعروف من لفظ احليز عند املتكلمني الذين يفرقون بني لفظ احليـز واملكـان   .األجسام
.فيقولون احليز تقدير املكان

يقتضي موجوداً غريه، وكذلك اجلهة قد يعىن ا أمر وجودي منفصل عنه وقد يعىن ا ما ال
.بل يكون إما أمراً عدمياً وإما نسبياً وإضافياً

وإذا كان يف األلفاظ اشتراك فمن مسمى ذلك ما يكون واجباً ومنه ما يكـون جـائزاً   
.واالستفصال يكشف حقيقة احلال

وحينئذ فالكالم عليها من وجوه
اجلهات واألحياز لكان إمـا أن  لو حصل يف شيء من "األول أن يقال ما تعىن بقولك 

؟ أتعىن باحليز ما هو من لوازم املتحيز وهي ايتـه  "حيصل مع الوجوب أو مع عدم الوجوب
وحده الداخل يف مسماه؟ أم تريد باحليز شيئاً موجوداً منفصال عنه كالعرش؟ وكذلك اجلهـة  

حساس ار إليه وميكن اإلأتريد باجلهة أمرا موجوداً منفصال عنه؟ أم تريد باجلهة كونه حبيث يش
به وإن مل يكن هناك موجود غريه؟

وإن أراد باجلهة كونه يشـار  . فإن أراد باحليز املعىن األول وهو ما هو من لوازم كل متحيز
بل جيـب يف سـائر   …إليه من غري وجود شيء منفصل عنه مل نسلم أن ذلك غري واجب

ويلزمه احليز قدره وايته اليت حتيط به الذوات املتحيزة أن يكون لكل منها حتيز خيصه وهو 
)1()الذي هو تقدير املكان وهو عدمي

اته و ايأا حييط باحملدود وفسرها مبلفظ احليز واحلد يف املخلوقات فتأمل أنه ذكر االشتراك يف 
، مث نص على أن هذا االشتراك ليس شيء قدر فيه األجسامالذي تعدمي المر أو باألوجوانبه 
فمن مسمى ذلك ما يكون واجباً ومنه ما يكون جائزاًعلى اهللا عز وجل منه ممتنع
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إثباته جواز اختصاص الباري سبحانه حبيز وجودي منفصل: ثانياً
واملراد ذا احليز عنده املوجود املنفصل عن الشيء الذي حيوزه كداره وقميصه وحنو ذلـك  

وثبت . ه متحيز بضرورة العقل واحلسوهذا احليز بزعمه ليس من لوازم اجلسم و ال يفتقر إلي
على زعمه جواز اختصاص الباري سبحانه حبيز وجودي منفصل عن اهللا تعاىل بـأن يكـون   

ألن الباري يتصرف يف خملوقاته فيخصـص بعـض   . على العرش أو يأيت يف ظلل من الغمام
لنفسه حيـزاً  األحياز مبا شاء من خملوقاته، وتصرفه بنفسه أعظم من تصرفه مبخلوقاته فيختار 

.  معيناً
وقد ذكرنا أن احليز الوجودي يراد به حد الشيء املتحيز الذي حيوزه، ويـراد  :(قال رمحه اهللا

واهللا سبحانه ليس هو بل وال غريه من املخلوقات مفتقراً إىل حيز . به شيء منفصل عنه حيوزه
نـه بضـرورة العقـل    وأن املتحيز ال يفتقر إىل حيز موجود منفصل ع..وجودي باملعىن الثاين

)1()واحلس واتفاق العقالء

يقال له كل جسم فإنه خمتص حبيزه، وحيزه الذي هو جوانبه وايته وحـدوده  :(وقال أيضا
)2()وأما اختصاصه حبيز وجودي ينفصل عنه فذاك شيء آخر ال يلزمالداخل يف مسماه، 

منفصل عن اهللا تعاىل مثل وهذا الوجه إمنا هو إقامة دليل على حيز وجودي ...: (وقال أيضا
إن ذات اهللا ليست مستلزمة لوجود حيز وجودي منفصـل  العرش، واملنازعون له يقولون 

، وإمنا قد يقول من يقول منهم إنه يكون على العرش أو يأيت يف ظلل من الغمام أو كـان  عنه
بل هو من قبل ان خيلق العرش يف عماء وهو السحاب الرقيق، لكن مل يقولوا إن ذلك الزم له 

)3()فال يكون مفتقراً إليهاألمور اجلائزة عليه
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فليس اختصاصه حبيز معني من لوازم ذاته بل هو باختياره وإذا كان خيصـص  ...(وقال 
)1()بعض األحياز مبا شاء من خملوقاته فتصرفه بنفسه أعظم من تصرفه مبخلوقاته

الرازي وتكلم على األول والثاين وملا رمحه اهللا عدد ثالثة احتماالت ملراد الفخر هونالحظ أن
.وصل إىل الثالث سكت عنه وتكلم على غريه

فاألول هو احليز املعني املوجود فإن كان هو مراد الرازي فالرب سبحانه ليس متحيزاً ـذا  
.االعتبار عند طائفة معروفة

زي فال يسلم املنازع هو احليز املعني موجوداً كان أو معدوماً، فإن كان هو مراد الرا: والثاين
.كونه متحيزاً ذا االعتبار

فلم جيب عنه بل عاد إىل -وهو مراده-هو احليز املطلق فإن كان هو مراد الرازي  : والثالث
الكالم على احليز املعني موجوداً كان أو معدوما وقال إن اختصاصه حبيز معني ليس من لوازم 

.ذاته بل هو باختياره
تصاصه باملعني ليس من لوازم ذاته وإمنا خيتص به باختياره فإما أن يكون إذا كان اخ: ويقال

وإما أن ال يكون من لـوازم ذاتـه   . اختصاصه مبطلق احليز من لوازم ذاته فيلزم قدم حيز ما
فتكون ذاته حبيث ال ختتص حبيزما مث تكون حبيث ختتص ذا احليز املعني، وهذا هو االنقالب 

اعترف ابن تيمية رمحه اهللا بأن مثل هذا يعد انقالباً وعده نظري مـا يف  والتغري يف الذات وقد 
. املوجودات إذا صار ماليس جبسم جسماً

واحلاصل أنه إذا أجاز حدوث اختصاص الباري سبحانه حبيز معني فإما أن يلزمه قدم حيز ما 
قال يف الوجه الثاين ويتعني أن يلزمه األول ألنه. وإما أن يلزمه التغيري الذي اعترف باستحالته

جيمع املوجودات حيزها إما حدودها احمليطة ا واياا وهي منها فتلك ال توصف : (..عشر
. باالستغناء عنها
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وإذا كانـت  ...وأما ما حييط ا منفصالً عنها فليس يف املخلوقات ما حيتاج إىل حيز بعينـه 
ان موجود بعينه وإن كان فيها ما املخلوقات ال تفتقر إىل حيز موجود وجهة موجودة أو مك

وما يسمى هلا مكاناً قد يفتقر إليها وكذلك ما يسمى حيـزاً  . يفتقر إىل نوع ذلك على البدل
هلا متصالً أو منفصالً قد يكون مفتقراً إليها وكذلك اجلهة مفتقرة إليها يف معىن كوا جهـة  

يف حق املخلوقات لـيس علـى   وكان دعوى افتقار املتحيزات للحيز مع استغناء احليز عنه 
إطالقه بل إطالق ذلك دعوى باطلة، فكيف يف حق اخلالق الغين عن كل ما سواه املفتقر إليه 

)1()كل ما سواه

فأثبت رمحه اهللا يف هذه العبارة أن جيمع املوجودات املتحيزة إما أن يكـون حيزهـا هـو    
ستغناء عنها، وإمـا أن تكـون   حدودها احمليطة ا واياا وهي منها، فتلك ال توصف باال

أحيازها ماحييط ا منفصالً عنها، وليس يف املخلوقات ما حيتاج إىل حيز منفصل بعينـه وإن  
وإذا كانت املخلوقـات ال تفتقـر إىل حيـز    .  كان فيها ما يفتقر إىل نوع ذلك على البدل

موجود بعينه فكيف يثبت يف حق اخلالق الغين االفتفار إىل حيز معني؟ 
ما لزوم افتقاره إىل احليز املطلق فقد راغ عنه يف السابق واكتفى هنا بالسكوت عليه وإمجاله أ

مع االفتفار إىل معني يف عبارة واحدة إذ ليس أمامه إال التسليم بلزوم االفتقار إىل نوع احليـز  
. على سبيل البدل أوترك االعتراض

إثباته احليز العدمي: ثالثاً
جسام وهو املعروف من لفظ احليز عند املـتكلمني و جيـب يف سـائر    وهو ما يقدر فيه األ

. الذوات املتحيزة وهو الزم احليز الوجودي املتصل
وإن أريد مبا يتوجه منه أو يتوجه إليه ما يراد باحليز الذي هو تقدير املكان فال : (قال رمحه اهللا

)2()ريب أن هذا عدم حمض
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يزة أن يكون لكل منها حتيز خيصه وهو قدره وايته بل جيب يف سائر الذوات املتح: (وقال
)1()اليت حتيط به، ويلزمه احليز الذي هو تقدير املكان وهو عدمي

واحلاصل أن تطويله يف الكالم على تنويع احليز وما يثبت منه وما ينتفي مل يفد شيئاً بل زاد يف 
املتحيزات فله من أنواع احليز تقرير الشبهة ألنه حتدث عن الباري سبحانه كأنه فرد من أفراد

ما لألجسام و ينفى عنه ما ينفى عن األجسام فيجب لذاته احلدود والنهايات وهي أبلغ مـن  
صفاته الذاتية كالعلم والقدرة وحنوها وهذ هو احليز الوجودي املتصل، ويلزمـه أن يكـون   

و . ذي يقدر تقديراملكانموجوداً يف احليز الذي يثبته املتكلمون لألجسام وهو احليز العدمي ال
جيوز عليه أن خيصص حيزاً من األحياز الوجودية املنفصلة فيحصل فيه كما خصـص كـل   
جسم حبيز وجودي حيصل فيه، وملا كان احلصول يف هذا احليز املعني باالختيار واإلرادة فـال  

.يكون مفتقراً إليه كما أن اجلسم ليس مفتقراً إىل حيز معني
يف بيان أن احلجة اليت ذكرها الرازي قائمة على من أثبت احليز واجلهة يف وهو : الوجه الرابع

وصف الباري سبحانه باملعىن الذي يذكره ابن تيمية رمحه اهللا يف هذه النظرية،  ومبىن هـذا  
الوجه على أن كالمه يف احليز الذي أثبته الباري سبحانه هو نفس الكالم يف احليـز الثابـت   

الوجه السابق، فيقال حمل النزاع إذن يف وجودية احليز الذي خيتص لألجسام كما كشف عنه 
ويف كالم ابن تيمية رمحه اهللا ما يثبت وجوديته أيضا فقد أثبـت  . به اجلسم وقد سبق إثباته

وخمالفه يدعي أن هذا الذي مساه حيـزاً ال يكـون   . احليز املتصل وهو حدود الذات واياا
بل ال بد أن يكون معه حيز منفصل يكون فيه املتحيز حبدوده وحده كافياً يف حصول املتحيز 

وقد ساعدنا ابن تيمية رمحه اهللا على إثبات هذا الالزم ملَّا أثبت أن األجسام كلَّهـا  . واياته
فلما كان يلزم من هذا قدم احليـز  . تفتقر إىل نوع احليز املنفصل الوجودي على سبيل البدل

وبه مرة مصرحاً جبوازه، وفرق مرة بني املتحيز يف داخل العامل املنفصل أنكره مرة، وأنكر وج
. واملتحيز خارج العامل وزعم أن ما يف خارج العامل أحياز عدمية وما يف داخله أحياز وجودية

203/املصدر السابق) 1(
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بأي حجة جعل التحيز الزماً لوجود اخلالق ووجود املخلوق، وجعـل مـن لوازمـه    : فيقال
. جعل احليز املنفصل الزماً للمخلوق وحـده مـرة  احلدود والنهايات اليت تكون للذات، مث

وجائزاً للخالق واملخلوق مرة؟ 
قائم بنفسه، ولذات كل منـهما  متحيز اخلالق واملخلوق كالمها اعتمد رمحه اهللا أن: أو يقال

حدود واية، فبعد ذلك كيف حيصل األول يف حيزعدمي، والثاين حيصل يف حيز وجـودي؟  
الق واملخلوق حىت أوجب االشـتراك يف القيـام بـالنفس والتحيـز     فما الذي اشترك به اخل

وحمدودية الذات؟ وبعد هذا االشتراك ما الذي خالف به اخلالق املخلوق فكان حصـوله يف  
. حيز عدمي وكان حصول املخلوق يف حيز وجودي؟

ـ  هايات؟ وهذا الفارق الذي أثبت هذا التمييز هنا كيف ال يكون مانعاً من إثبات احلدود والن
وكيف ال مينع من إثبات أصل التحيز؟

واحلاصل أن هذه النقطة هي حمز اخلالف ومبىن احلجة وقد بذل وسعه يف االعتراض على هذا 
.املوضع وأكثر من وجوه اعتراضه هنا  فلم يزدد بذلك اال اضطراباً وتناقضاً كما بينا

بت التحيز واالختصاص باجلهـة  اتفاق من أثصور يأراد يف كالمه هنا أن أن : الوجه اخلامس
على التصريح بنفي احليز الوجودي واجلهة الوجودية ليخلِّص هذا املذهب من إلزامات الرازي 

فال بد من أن نشري إىل كثرياً مـن  . ويدعي ورودها على غري حمل النزاع كما نص على ذلك
يف وجودية احليـز  أهل اإلثبات مل خيض يف وجودية احليز، بل مل أعثر على شيء من الكالم

وعدميته عند أحد من أهل اإلثبات قبل ابن تيمية رمحه اهللا، فالغالب على مثبتيه االقتصار على 
بل يف كالم بعض أهل اإلثبـات مـا   . تشويه ظواهر النصوص وترك االشتغال بتقريرها عقالً

لى موضع النزاع يعده ابن تيمية رمحه اهللا حيزاً وجودياً، فتكون احلجة قائمة عليهم وواردة ع
باتفاق، وتقوم على من يلزمه وجودية ما ادعى عدميته ومل ينفعه تسمية املعاين بغري مسمياا 

.كما مل ينفع من أثبت لوازم اجلسم جمرد التلفظ بنفي ما أثبته
:اعتراض آخر وجوابه
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يـاز  األحياز الفوقانيـة خمالفـة باحلقيقـة لألح   "قوله (:مث اعترض من وجه آخر فقال
ولوال كوا خمتلفة يف احلقائق واملاهيات المتنع القول بأنه جيب حصوله يف جهـة  ..التحتانية

".الفوق وميتنع حصوله يف سائر اجلهات
يقال له الذي اتفق عليه أهل اإلثبات أن اهللا فوق العامل وميتنع أن ال يكون فوق العامل سـواء  

على املتعايل فوق العـامل أمـر   اىل هو العلي األقدر أنه يف التحت أو غري ذلك بل كون اهللا تع
واجب ونقيضه وهو كونه ليس فوق العامل ممتنع فثبوت علوه بنفسه علـى العـامل واجـب    

هذا هو الذي اتفق عليه أهل اإلثبات من سلف األمة وأئمتها وسائر . ونقيض هذا العلم ممتنع
.أهل الفطر السليمة املقرة بالصانع

قول القائل جيب أن يكون خمتصاً جبهة فوق وميتنع حصـوله يف سـائر   وأما ما ذكره من 
اجلهات واألحياز فهؤالء يريدون بذلك أنه جيب أن يكون فوقنا وميتنع أن يكون حتتنا أو عن 

وهم ال يعنون بذلك أنه يكون متصالً برؤوسنا بل يعنون أنه فوق اخللق ،مييننا أو عن مشائلنا
وقد قلنـا إن  .يتوجه إليه من حتت رجليه أو عن ميينه أو عن مشالهفالعبد يتوجه إليه هناك ال

اجلهة فيها معىن اإلضافة فالعبد يتوجه إىل ربه بقلبه إىل جهة العلو ال إىل جهة السفل واليمني 
وهم ال يريدون بذلك أنه من جهة العلو املوجودة يف العامل دون جهـة الـيمني   ... واليسار

و فيما على رأس العبد من األجسام وال فيما عن ميينه وال فيمـا  واليسار والتحت بل ليس ه
عن مشاله فهذه األجسام املختلطة بالعبد من جهاته الست ليس شيء منها مما جيب أن يكـون  

قط يقول إنه جيب أن يكون يف شيء موجود منفصل عنه سواء كـان  ااهللا فيه وما أعلم أحد
أن يكون فوق العامل وهي اجلهة اليت فـوق، وال  ذلك فوق العبد أو حتته فالرب جيب عندهم

وأما أن القوم يثبتون وراء العـامل أمـوراً   . جيوز أن يكون فوق العامل وغريه بالنسبة إليه سواء
وجودية يقولون جيب أن يكون اهللا يف واحد منها دون سائرها فهذا ما علمنا أحداً قالـه وإن  

ول أهل العلم واالميان الذين يقولون إن اهللا فوق قاله أحد تكلم معه خبصوصه وال جيعل هذا ق
. العرش
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ولكن منشأ غلط كثري من الناس هنا أن اجلهة نوعان إضافية متغريه وثابتة الزمـة حقيقـة   
فاألوىل هي حبسب احليوان فإن كل حيوان له ست جهات جهة يؤمها هي أمامـه وجهـة   

ه وجهة فوقه وجهة حتته وهذه اجلهات خيلفها هي خلفه وجهة حتاذي ميينه وجهة حتاذي يسار
. تتبدل وتتغري حبسب حركته وليس هلا صفة الزمة ثابتة

وإمنا اجلهة الالزمة الثابتة احلقيقية هي جهتا العلو والسفل فقط فالعلو ما فوق العامل والسـفل  
. سجني وأسفل السافلني وهو أسفل العامل وقعره وجوفه

اينة اهللا للعامل أن يكون فوقه وليس هناك شيء آخر جيوز مر كذلك لزم من مبوإذا كان األ
أن يكون جهة هللا تعاىل ال ميني العامل وال يساره وال حتته وكالم هؤالء خارج باعتبار جهام 

)1()االضافية املتنقلة ال باعتبار اجلهة الالزمة احلقيقية

:واجلواب من وجوه
احلجة ألن الذي زعم أن أهل اإلثبات وسـلف  هذا التطويل الذي مل يدفع شيئاً من : األول

وميتنع أن يكون حتتنا أو عـن مييننـا أو عـن    ،أنه فوق العاملإثباته وا علىاتفقمة وأئمتها األ
سائر اجلهات املمتنعة سواء كانت عنوهذا يدل على امتياز هذه اجلهة اليت وجبت له ،مشائلنا

وقد . على أا وجودية ألن العدم احملض ال يتميزواالمتياز يدل. هذه اجلهة اعتبارية أم حقيقية
متيـاز  افالعدم احملـض ال يوجـب   : (..سلم بذلك ابن تيمية رمحه اهللا بعد صفحات إذ قال

فهذا التفريق بني اجلهات احلقيقية واالعتبارية مل خيلص من اإللزام الذي ) 2()أحدمها عن اآلخر
صالً يف اجلهة احلقيقية حبيث يشار إليه باحلس ذكره الفخر الرازي فإن كان الباري سبحانه حا

أنه هناك فهذه اجلهة الفوقانية خمالفة باحلقيقة للجهة التحتانية بدليل أم قالوا جيب أن يكـون  
يـات هملااواهللا خمتصاً جبهة فوق وميتنع حصوله يف جهة التحت ولوال كوا خمتلفة يف احلقائق 

.الفوق وميتنع حصوله يف التحتالمتنع القول بأنه جيب حصوله يف جهة
.قد بينا أن هذه اإلضافة مل تثبت إال بني جسمني" اجلهة فيها معىن اإلضافة:"قوله: الثاين
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ألن الكالم يف هذا املوضع ال يليق " فالعبد يتوجه إىل ربه بقلبه إىل جهة العلو: " قوله: الثالث
ك يف تلك اجلهة دون باقي اجلهات سـواء  يف توجه العبد إىل ربه باإلشارة احلسية إليه أنه هنا

والخيفى ما بني توجـه القلـب   . كان املقصود بالباقي جهة التحت أو باقي اجلهات الست
.وتوجه احلس من اختالف اللوازم

:اعتراض آخر وجوابه
هب أن وراء العامل ست جهات وقـالوا  : (مث ذكر ابن تيمية رمحه اهللا وجهاً آخر فقال

بالعلو دون غريه كما أنه جيب أن يكون فوقنا فاالختصاص من األمور النسبية جيب اختصاصه 
واإلضافية قد يكون ملعىن فيه ويف العامل أو ملعىن فيه ال يف العامل أو يف العامل ال فيه أو ملعـىن يف  

فاحلاصل أن وجوب علوه هو ملعىن فيه سبحانه يستحق به أن يكـون  ...أمر وجودي غريمها
لظاهر الذي ال يكون فوقه شيء فال جيوز أن يكون يف جهة تنايف علوه وظهوره، هو األعلى ا

وذلك ال يوجب أن تكون اجلهة وجودية ألن العلو والظهور نسبة بينه وبني اخللق فإذا قيـل  
جيب أن يكون فوقهم وأن يكون عالياً عليهم وال جيوز غري ذلك مل يكن يف هذا ما يقتضي أن 

ودي له حبيث لو فرض أن وراء العامل ست جهـات وأن العـامل   يسبق ذلك ثبوت حمل وج
كاإلنسان الذي له ست جهات لكان إمنا هو إجياب لنسبة خاصة وإضافة خاصة له إىل العامل 

)1()ال يقتضي ذلك أن يكون هناك أمور وجودية فضالً عن أن تكون خمتلفة احلقائق

ىن يف املختص باجلهة ال ملعىن يف العامل، ألن كون يف جهة هو إضافة ملعالال نسلم أن : أوالً
فال يتصـور أن  . مثل هذه اإلضافة تقتضي مضافا يكون املختص باجلهة يف جهة منه ضرورة

بـل  . يكون يف جهة من العدم مثال، بل ال بد من موجود يتم بوجوده طرفا النسبة أواإلضافة
ضافة مع متيز اجلهـة باإلشـارة   وحصول هذه اإل،ال تكون إال بني متحيزينإن هذه اإلضافة 

فأي معىن قدر يف املضافني البد أن يكون معه حتقق معىن اجلسم . احلسية يدل على وجوديتها
ولو قدرت هذا املعىن يف موجود ذهين أو موجود جمرد مل تتحق هـذه النسـبة   . يف املضافني

2/122تلبيس اجلهمية ) 1(
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هـذه النسـبة إال أن   وكذلك لو قدرت العامل موجوداً جمرداً أو ذهنياً مل تتحقق،واإلضافة
.يتحقق معىن اجلسم يف املتضايفني

هذا التطويل يف تفسري االختصاص باجلهة مل يدفع من احلجة شيئا فقد عاد األمر إىل : ثانياً
هذه النسبة اخلاصة أواإلضافة اخلاصة اليت أثبتها، فإن وجوب حصوله فيها وقبـول اإلشـارة   

يتها ملاهية النسب اليت تقابلها وميتنع حصـوله فيهـا وال   احلسية إليه فيها يدل على خمالفة ماه
تصل اإلشارة احلسية إليه فيها، وهذه املخالفة تقتضي وجودية اجلهة،المتناع التمـايز بـني   

. العدميات
:اعتراض آخر وجوابه

:مث ذكر ابن تيمية رمحه اهللا  وجوهاً مبنية على هذا الوجه إىل أن قال
واجلهة أمر موجود مل نسلم املقدمة الثانية وهو قولـه إن املسـمى بـاحليز    إذا قدر أن احليز (

واجلهة أمر مستغن يف وجوده عما يتمكن ويستقر فيه، والذي يكون خمتصا بـاحليز واجلهـة   
فإن الشيء الذي ميكن حصوله يف احليز يسحيل عقال حصوله .يكون مفتقراً إىل احليز واجلهة

.ال خمتصاً باجلهة
وجود موجود مستغن عن اهللا ممتنع فإن كل ما سواه مفتقر إليه وهو خالق كـل  وذلك أن 

.   شيء وربه ومليكه
قياس مشـول  "إن املسمى باحليز واجلهة أمر مستغن يف وجوده عما يتمكن ويستقر فيه"وقوله

عام عدل اهللا فيه بأحقر املخلوقات فان األجسام الضعيفة من املواد واحليوان كاحلجر واملـدر 
والبعوضة وحنوها إذا كانت يف مكان أو حيز فال ريب أا قد تكون حمتاجة إليه وهو مستغن 

لكن قياس اهللا اخلالق لكل شيء الغين عن كل شيء الصمد الذي يفتقر إليه كل شـيء  . عنها
باملخلوقات الضعيفة احملتاجة عدلٌ هلا برب العاملني ومن عدهلا برب العاملني فانـه يف ضـالل   

وذلك أن أعظم األمكنة العرش وال خالف بني املسلمني الذين يقولون إنه مستو عليـه  .مبني
أو مستقر أو متمكن عليه والذين ال يقولون ذلك أن العرش مفتقـر إىل اهللا واهللا غـين عـن    
العرش، بل هم متفقون على أن اهللا بقدرته الذي ميسك العـرش ومحلـة العـرش وسـائر     
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تعاىل كاحلديث الذي رواه عن الـنيب  اآلثار من إثبات مكانهجاء يفاملخلوقات هذا مع ما 
إن الشيطان قال وعزتك يارب ال أبرح أغوي عبادك ما دامـت  : " صلى اهللا عليه وسلم قال

أرواحهم يف اجسادهم فقال الرب تعاىل وعزيت وجاليل وارتفاع مكاين ال أزال أغفر هلم مـا  
ويف شعر حسان ) 1("استغفروين 

وكان مكان اهللا أعلى وأرفعا******واً فوق عرش إهلنا تعاىل عل
قضية عامة ضرب "إن احليز واجلهة أمر مستغن يف وجوده عما يتمكن ويستقر فيه":فقوله

ا مثالً يف قياس مشويل ليس معه فيه إال جمرد متثيل اخلالق باملخلوق الضعيف الفقري وإن كان 
)2()من اجلنس احلقري

:وهواجلواب من وج
ب يف هذا الوجه على الفخر الرازي قياس الشمول فلنبطل هذا القياس نفياً ايقال قد ع: األول

ثبت من دون استعماله أن اهللا يف حيز وجهة يشار إليه حبسب احلس وأن لـه  يوإثباتاً فكيف 
ـ . حدوداً وايات وحيزاً واجباً متصالً وحيزاً جائزاً منفصالً كـل  (هأليس قياساً مشولياً قولُ
وذلـك أن املوجـودات كلـها    . شيئني قائمني بأنفسهما ال يباين أحدمها اآلخر إال باجلهة

فالقائمان بأنفسهما ال يتميز بعضهما عـن  . الواجب واملمكن إما قائم بنفسه وإما قائم بغريه
)3()بعض إال باجلهة وأما القائم بغريه فإنه تبع يف الوجود للقائم بنفسه

ولٍ عامٍ عدل اهللا فيه بكل املخلوقات من األجسام كاحليوان كاحلجر واملدر أليس فيه قياس مش
فال ريـب أن هـذا   .وحنوها إذ كانت قائمة بأنفسها ال يتميز بعضهما عن بعض إال باجلهة

.قياس هللا الذي ليس كمثله شيء بكل قائم بنفسه من املخلوقات وعدلٌ هلا برب العاملني
كل "لى الرازي أنه أدخل الباري على زعمه يف قضية كلية وهيرمحه اهللا ينكر عهوعجيب أن

: مع أنه أدخل الباري مع مجلة املخلوقات يف قوله. "متحيز يستغين عنه ما يتمكن ويستقر فيه

564ص. سيأيت خترجيه يف الشبه السمعية)  1(
126-2/125بيان تلبيس اجلهمية ) 2(
2/147املصدر السابق ) 3(



265

القائمـان  ": وقولـه . "املوجودات كلها الواجب واملمكن إما قائم بنفسه وإما قائم بغـريه "
."باجلهةبأنفسهما ال يتميز بعضهما عن بعض إال

مث إذا كان الباري داخالً عنده مع أفراد القائم بنفسه اليت ال تتميز عن بعضـها إال باجلهـة    
وقد سـلم ابـن   . "كل متحيز مفتقر إىل حيزه": يكون داخالً بذلك مع هذه األفراد يف قولنا

ن أو حيز تيمية رمحه اهللا بأن األجسام الضعيفة من املواد واحليوان كاحلجر إذا كانت يف مكا
وبعد أن أدخل الباري سبحانه يف مجلة .فال ريب أا قد تكون حمتاجة إليه وهو مستغن عنها

هذه املفردات فهل يستثنيه من هذا الالزم ألنه ليس من األجسام الضعيفة؟
أن نقول النسلم أن الرازي اعتمد على هذا القياس الشمويل بل القياس الذي اعتمـده  : الثاين

املوجودات كلها الواجب واملمكن إما ":محه اهللا يتضمن املقدمة اليت ذكرها إذ قالابن تيمية ر
مث . "قائم بنفسه وإما قائم بغريه والقائمان بأنفسهما ال يتميز بعضهما عن بعض إال باجلهـة 

األجسام إذا كانت يف مكان أو حيز فال ريب أا قد تكون حمتاجة إليه وهو مسـتغن  "قال 
قائم بنفسه يف عبارته ال ميكن أن يكون املراد به إال اجلسم ألن القائم بنفسـه  فلفظ ال. "عنها

من املمكنات هو اجلسم فلما جعل الواجب قائماً بنفسه باملعىن الذي اشترك فيه املمكنـات  
وجعله فرداً من أفراد املوجودات اليت تنقسم إىل القائم بنفسه وجب أن يكون قائماً بنفسـه  

ف به اجلسم، مث يقطع بذلك أنه جعل القائمني بأنفسهما ال يتميز بعضـها  باملعىن الذي يوص
األجسام إذا ":إذا تبني هذا فقوله بعد ذلك. عن بعض إال باجلهة وهذه من خواص األجسام

يـدخل فيـه   "كانت يف مكان أو حيز فال ريب أا قد تكون حمتاجة إليه وهو مستغن عنها
ائم بنفسه إذا كان يف مكان أو حيز فال ريب أنـه يكـون   والق": الواجب واملمكن كأنه قال
.وهذا ظاهر بأدىن تأمل معه جترد."حمتاجاً إليه وهو مستغن عنه

:اعتراض آخر وجوابه
ومن ذلك التقريع واخلطابة يسند حججه العقلية بكثري من ابن تيمية رمحه اهللا من املالحظ أن

مثـال  يشركون باهللا ويعدلون به ويضربون لـه األ وهؤالء اجلهمية دائماً(:قوله يف هذا املقام
بأحقر املخلوقات بل باملعدومات كما قدمنا التنبيه عليه غري مرة فلما رأوا أن املستوي علـى  
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الفلك أو الدابة أو السرير يستغىن عنه مكانه قالوا جيب أن يكون اهللا أيضا يستغىن عنه مكانه 
وملا رأوا أن احلجر واملدر والشجر واألنثى والـذكر  تشبيهاً له ذا املخلوق العاجز الضعيف 

يستغىن عن حيزه ومكانه قالوا فرب الكائنات مشبه ذه املتحيزات يف افتقاره إىل مـا هـو   
)1()مستغن عنه تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علواً كبرياً

لنكتـة هـذه   امنر على رمي أهل السنة باجلهمية وعلى نسبة دوام الشرك إليهم لننبه على و
النقطة وهي أن إثبات التحيز وحنوه بين على قياس الغائب علـى الشـاهد، فـإذا    
استعمل النايف هذا القياس يف إثبات لوازم هذا القياس اليت ال خيفى قبحها ويساعدنا 
املثبت على نفيها مل نقبل من املثبت أن يدعونا إىل ترك القياس، ألنه ال قيام ملا أثبته 

.عن هذا القياساالستغناءعند 
:اعتراض آخر وجوابه

إن كثرياً مما مسي مكاناً وحيزاً وجهة لإلنسان يكون مفتقراً إليـه بـل لغـري    (: قال رمحه اهللا
فمن قال إن املكان هو السطح الباطن من اجلسم احلاوي املالقـي للسـطح   ،اإلنسان أيضا

ألمكنة حمتاجـاً إىل املـتمكن   الظاهر من اجلسم احملوي كبطانة قميص الالبس كان كثري من ا
.كاحتياج القميص إىل البسه واستغناء صاحبه عنه

وكذلك احليز قد ذكرنا أنه يراد به حدود الشيء املتصلة به اليت حتوزه وهو جوانبه وتلك 
وقد يراد به الشيء املنفصـل عنـه   . تكون داخلة فيه فال تكون مستغنية عنه مع حاجته إليها

وقـد يكـون   . ميص املخيط وهذا قد يكون مفتقراً إىل اإلنسان كقميصهالذي حييط به كالق
.مستغنياً عنه وإن كان مستغنياً عن اإلنسان

لكن اإلنسان ال حيتاج إىل حيز بعينه فليس اإلنسان مفتقراً إىل حيز معني خارج غـري ذاتـه   
وهي منها فتلـك  بل وكذلك جيمع املوجودات حيزها إما حدودها احمليطة ا واياا . حبال

ما ما حييط ا منفصالً عنها فليس يف املخلوقات ما حيتـاج إىل  إال توصف باالستغناء عنها، و
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وإذا كانت املخلوقات ال تفتقر إىل حيز موجود وجهة موجودة أو مكان موجود ...حيز بعينه
زات للحيز وكان دعوى افتقار املتحي...بعينه وإن كان فيها ما يفتقر إىل نوع ذلك على البدل

مع استغناء احليز عنه يف حق املخلوقات ليس على إطالقه بل إطالق ذلك دعوى باطلة فكيف 
)1()يف حق اخلالق الغين عن كل ما سواه املفتقر إليه كل ما سواه

قد تقدم أن ابن تيمية رمحه اهللا يتحدث عن احليز املعني ويدفعه يف اعتراضه مبا يوهم إثبـات  
باعتراضه إىل ما يقتضي التصريح بإثباته أو نفيه سـكت أو أمجـل أو   نوع احليز فإذا وصل

وهذا الوجه ال يدل على نفي االفتقار إىل احليز املطلق بل يصرح بافتقار املخلوقات إىل . خلط
نوع احليز على سبيل البدل، وهذا التصريح يف سياق قياسه باملخلوق فيوهم مثله يف اخلالق أو 

م افنقتار وومعلوم أن كالم الرازي يف لز. ار إىل النوع على كل تقديرال يدل على نفي االفتق
.املتحيزات إىل احليز املطلق ال إىل أحد حيز معني

والشيء الذي ميكن حصوله يف احليـز يتسـحيل عقـالً    "قوله :(مث قال يف وجه آخر
أفتقول إنه يستحيل ، يقال له األجسام كلها حاصلة يف احليز كما ذكرته، "حصوله ال يف جهة

بل يعلم ببديهة العقـل أن  . عقالً حصول كل جسم يف غري جهة وجودية فهذا ال يقوله عاقل
كل جسم ميكن حصوله يف غري جهة وجودية منفصلة كما أن العامل حصل يف غـري جهـة   

وما علمنا عاقالً قال إن كل جسم جيب أن يكون حاصالً يف حيز وجودي منفصل . وجودية
والشيء الذي ميكن حصوله يف احليز يستحيل عقال حصوله "كان كذلك كان قوله عنه، وإذا

علـى  ) 3(معلوم الفساد ببديهة العقل متفـق ) 2(قول-الىت قد قدم أا وجودية-" ال يف جهة
.فساده بني العقالء وهذا ليس مما خيفى على من تأمله

لم أن اجلسم ال يكون إال متحيـزاً  وإمنا الرجل غلط أو خلط يف املقدمتني فإنه قد مسع وع
فال بد لكل جسم من حيز مث مسى حيزه جهة، وقد قرر قبل هذا أن اجلهـة أمـر وجـودي    
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فركب أن كل جسم يفتقر إىل حيز وجودي منفصل عنه وهذا الغلط نشأ من جهـة مـا يف   
ـ  ذ مـن  لفظ احليز واجلهة من اإلمجال واالشتراك فيأخذ أحدمها مبعىن ويسميه باآلخر مث يأخ

ومن املعلوم أن اجلهة اليت نصر أا وجودية وهي مستغنية عـن  . ..ذلك اآلخر املعىن اآلخر 
)1()احلاصل فيها ليست هي احليز الذي جيب لكل جسم

وما علمنا عاقالً قال إن كل جسم جيب أن يكـون  ": مبىن هذا االعتراض وما بعده على قوله
الشـمس  (.. يبعد بنا العهد عـن قولـك    فيقال مل. "حاصالً يف حيز وجودي منفصل عنه

والقمر واألفالك واألرض واحلجر والشجر وحنو هذه األشياء كلها يف أحياز وجوديـة وهلـا   
لكن ،وأما كرة العامل وجمموعه فهي حاصلة يف احليز دون اجلهة كما سبق. )جهات وجودية

ازي من الغلط واخللط أما ما ام به الفخر الر.ذلك ال يدل على أن كل جسم يكون كذلك
.فقد سبق يف بيان عالقة احليز باجلهة ما يربأ معه الفخر من هذا اإلام

من املعلوم لكل عاقل أن : (مث يوضح ابن تيمية رمحه اهللا هذا الوجه يف وجه غريه فيقول
ـ  الً حتيز اجلسم أمر قائم به حمتاج إليه ليس هو مستغنيا عن اجلسم وهذا هو الذي يستحيل عق

وكل جسم متحيز وحصـول  .حصول املتحيز بدونه فإنه يستحيل حصول متحيز بدون حتيز
املتحيز بدون التحيز حمال وهو مثل حصول اجلسم أو حصول املقدور بدون تقدر أو حصول 

وأما كون املتحيز يستحيل عقالً حصوله يف غري حيز وراء هذا التحيـز  .املميز بدون التميز
لك فيعلم أن املتحيز ال يفتقر إىل حيز وجهة غري هذا التحيز الـذي  فالعقل يعلم خالف ذ

. قام به
فظهر أنه ناقض ما يعلم بالعقل خالفه بأن العقل يعلم افتقار املتحيز إىل حيز منفصل عنه بل 
يفتقر إىل حيز هو ايته اليت حتيط به فقلب القضية وجعل احليز املنفصل الذي هـو اجلهـة   

تحيز واملتحيز يستحيل عقالً حصوله بدونه وظهر ببطالن املقـدمتني بطـالن   مستغنياً عن امل
)2()املقدمة األوىل من احلجة وهو قوله لو كان خمتصا باحليز واجلهة لكان مفتقراً إىل غريه
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أن ابن تيمية رمحه اهللا نقل الكالم إىل حمل ال نزاع : أيضا، وجوابه هناوهذا مبين على ما قبله
املتحيز وهو الذي يشـغل  : ز الذي يقوم باملتحيز، فصار يف املسألة أمور ثالثة فيه وهو التحي

وهذا الذي مساه حتيزا وهو شغل ذلك األمر، والثالث هذا األمر الذي يشغله املتحيـز  ،أمرا ما
فإنه زعم هنا أن العقل يناقض دعوى الفخـر الـرازي   فيه وننبه إىل تناقضه .وهو حمل النزاع

وكان قد أثبت قبل صفيحات أن املتحيز إمنا يستغين عـن  . إىل حيز منفصل عنهافتقار املتحيز
. حيز منفصل بعينه لكنه يفتقر إىل نوعه على سبيل البدل

:اعتراض آخر وجوابه
" لو كان خمتصاً باحليز واجلهة لكان مفتقراً إىل غـريه :" قولك:(مث يقول يف وجه آخر

ظريه غري مرة وهو أن لفظ الغري عند كثري من الصـفاتية أو  لفظ جممل قد تقدم الكالم على ن
أكثرهم منهم أصحابك هو ما جاز مفارقة أحدمها اآلخر بزمان أو مكان أو وجود، أو مـا  
جاز وجود أحدمها دون اآلخر، وعند كثري من نفاة الصفات ومثبتيها ما جاز العلم بأحـدمها  

لو كان خمتصاً باحليز واجلهة لكان مفتقـراً  " ك فما الذي تريد بلفظ الغري يف قول. دون اآلخر
"  إىل غريه

فليس يف املوجـودات مـا   . لكان مفتقراً إىل ما جيوز وجوده دونه فهذا باطل: إن أردت به
جيوز وجوده دون اهللا، وعلى هذا التقدير فيمتنع افتقار اهللا إىل غريه المتناع الغري الذي جيـوز  

إىل مثله المتناع مثله وميتنع خوفه من نده المتناع نده فـالفقر  وجوده دونه كما ميتنع افتقاره
واحلاجة وغناه إىل ما يستغىن عنه حمال هذا إن اراد وجود ذلك الغري دونه  

وإن أراد وجود اهللا دون ذلك الغري فيكون املعىن أنه مفتقر إىل الغري الذي جيوز وجـود اهللا  
ن هو سبحانه موجوداً دونه مل يكن مفتقرا إليـه وإذا  دونه وهذا مجع بني القيضني فإنه إذا كا

.كان مفتقرا إليه مل يكن سبحانه موجوداً دونه
فقول القائل إنه مفتقر إىل الغري الذي يوجد دونه مثل قوله  مفتقر إىل ما هو سبحانه وتعاىل 

مستغن عنه وذلك مثل قول القائل مفتقر ال مفتقر ويستغىن ال يستغىن  
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أراد بالغري ما جيوز مفارقته هللا بزمان أو مكان أو وجود فاحليز الذي هو مـن  إن وكذلك
.لوازم وجوده كالصفة الذاتية الالزمة له ال يفارقه بزمان وال مكان

احليز الوجودي يراد به حد الشيء املتحيز الذي حيوزهوقد ذكرنا أن 
ويراد به شيء منفصل عنه حيوزه

غريه من املخلوقات مفتقراً إىل حيز وجودي باملعىن الثاين واهللا سبحانه ليس هو بل وال
وأما احليز الوجودي باملعىن األول فهذا ال جيوز أن يفارق املتحيز ال يف زمان وال يف مكان 
وال وجود إال إذا فرق ذلك املتحيز وحينئذ فال يكون هو إياه مع أن اهللا سبحانه صمد ال 

.جيوز عليه التفرق واالنقسام
لو كان خمتصا باحليز واجلهـة لكـان مفتقـراً يف    :فإن أراد بالغري هذا املعىن كان التقدير

وجوده إىل ما هو الزم لذاته ال جيوز مفارقته له وال انفصاله عنه، وهكذا حكم مجيع الصفات 
لو كان له صفة ذاتية لكان مفتقراً إليها افتقار املوصـوف :فيكون املعىن كما لو قيل،الذاتية

...إىل الصفة
سواء إذا فهـم  ،فقوله لو كان خمتصاً باحليز واجلهة لكان مفتقراً يف وجوده إىل ذلك مثل هذه

أن احليز الذي يلزم املتحيز هو أمر الزم له ليس شيئاً منفصالً عنه وأن املتحيـز ال يفتقـر إىل   
)1()حيز موجود منفصل عنه بضرورة العقل واحلس واتفاق العقالء

أما مـا  .هذه االعتراض على إنكار ما قد أثبته أعين لزوم احليز الوجودي املنفصلمبىن: يقال
ادعاه من اإلمجال يف لفظ الغري فاملراد به املشهور من معناه اللغوي وهو املقابل للعني فلو كان 

وما أطال به ابـن تيميـة   . الباري خمتصاً باحليز واجلهة لكان مفتقراً إىل ما يقابل ذاته وصفاته
رمحه اهللا يف نفي لزومه هو احليز الذي يسميه متصالً، أما الذي يسميه منفصالً وهـو الـذي   

ومل جين رمحـه  . يريده الرازي فقد أراح نفسه بنفيه فلم حيقق مراده من الطعن يف هذه احلجة
ال يفارقه بزمـان  له حد حيوز ذاته، ومتحيزاًاهللا من هذا االعتراض إال إثبات الباري سبحانه 
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أن اهللا سبحانه صمد ال كيف أحال هذه املفارقة بوتأمل . مكان إال إذا فرق ذلك املتحيزوال
إثبات ال يفهم من عبارته وهل ميكن لناصح أن يدلنا على وجه . !جيوز عليه التفرق واالنقسام

هو من إثبات حد لذات الباري سبحانه الوجود املكاين والزماين للباري سبحانه بعد أن جوز 
.وجوده ال يفارقه بزمان وال مكانلوازم

: اعتراض آخر وجوابه
، وملا استدل الفخر الـرازي بتركـب   مث ذكر وجوهاً مبنية على إنكار وجودية احليز

املسمى باحليز واجلهة من األجزاء واألبعاض على إمكان الباري ألنه يكون مفتقرا إىل املمكن 
قد تقدم أن احليز الوجودي الذي يقـال إن ذات اهللا  يقال له(:نازع ابن تيمية يف ذلك فقال

مستلزمة له ليس هو شيئاً منفصالً عنه حىت يقال إنه مركب من األجزاء واألبعاض أم لـيس  
،وهذا الوجه إمنا هو إقامة دليل على حيز وجودي منفصل عن اهللا تعاىل مثل العرش. مبركب

.لوجود حيز وجودي منفصل عنهواملنازعون له يقولون إن ذات اهللا ليست مستلزمة
وإمنا قد يقول من يقول منهم إنه يكون على العرش أو يأيت يف ظلل من الغمام أو كان قبل أن 

بل هو من األمور ن ذلك الزم لهإخيلق العرش يف عماء وهو السحاب الرقيق لكن مل يقولوا 
)1()...فال يكون مفتقراً إليهاجلائزة عليه

مث ،حصول الباري سبحانه يف حيز وجودي منفصل مل يكن فيه من األزلز مل مينع جتويوهنا 
جتـدد النسـب   ه من قبيـل  ألنقرر جوازه بأن حصوله فيه من التجدد الذي ال مينعه الدليل

إمنا يلزم االنقالب يف ذاته لو كـان يف  زعم أنه و.جائز باتفاق العقالءوهو واإلضافات عليه 
املتصل وهو جوانب املتحيز وايته مث جتدد ذلك فيه ونظـريه يف  األزل مربًء عن احليز الالزم 

.املخلوقات أن يصري ما ليس جبسم جسماً
ذات الباري سبحانه يف األزل هل تقبل احلصول يف حيز منفصل أم ال؟ أي هـل  : أوالًفيقال 

هي حبيث ميكن حصوهلا يف حيز معني؟ فإن مل تقبل ذلك لزم االنقالب ضرورة وهو ظـاهر  
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وإن كان يف األزل قـابالً  .ظريه يف املخلوقات أن يصري ما ليس جبسم جسماً كما سلم بهون
للحصول يف حيز منفصل فقد جتددت له خبلق العرش إضافته إليـه وصـار العـرش حيـزه     

لكن هذه اإلضافة ال تكون إال بني جسم وجسم ضرورة والبد لذلك من .الوجودي املنفصل
ميها ابن تيمية رمحه اهللا حدود املتحيز وجوانبه واياته، وهو احليز إثبات لوازم اجلسم اليت يس

وإال فلو قدرنا موجوداً غـري قابـل   . الالزم املتصل وقد سبق أنه أثبتها للجسم وخالق اجلسم
هلذه اللوازم بأن ال يكون ذاتاً حمدودة حبد وجوانب كأن يكون موجوداً ذهنيـاً أو موجـوداً   

أراد أن يتخلص من لـزوم  أنه واحلاصل .ون له تلك اإلضافة ضرورةجمرداً فال يتصور أن تك
. تص ا األجسامختالتغيري يف الذات ولكن بالتزام اإلضافة اليت 

:اعتراض آخر وجوابه
حقيقـة  ثبات املخالفة بني حقيقة الباري سبحانه وإللزوم إثبات اجلهة الفخر الرازي ىنفملا 

املعلوم من املباينة واالمتياز باحلقيقة واملاهية ال :يقال(:فقالاعترض ابن تيمية رمحه اهللاجلهة 
وذلك أنه إما أن يكون بني جوهرين وجسمني وما يقوم ما وكل منـهما  ،خيلو عن اجلهة

وإما أن يكون بني عرضني جبوهر واحد وعني واحدة كطعمـه ولونـه   ،مباين لآلخر باجلهة
صفاته وأعراضه كالتميز بني اجلسم وبني طعمه ولونه ورحيه وعلمه وقدرته أو بني العني وبني 

ورحيه وهذان املوضعان ال خيلو عن املباينة باجلهة أيضاً فإن اجلوهر هو يف احليز بنفسه خبالف 
العرض الذي فيه فإنه قائم يف احليز تبعاً لغريه وأما الصفتان والعرضان فهما أيضـا قائمـان   

اآلخر مبحله فليس يف األشياء املوجودة اليت يعلم تباينها مبتحيز وإن كان أحدمها ال يتميز عن 
)1(..)ومتايزها ما خيلو عن اجلهة واحليز

وهذا الوجه مصادرة ظاهرة على املطلوب ألنه مبين على أنه ليس يف األشياء املوجودة الـيت  
ه مـن  وهذا املعلوم الذي ذكـر . يعلم تباينها ومتايزها ما خيلو عن اجلهة واحليز كما صرح به

يرد عليه أن اردات ومع ذلك . املباينة واالمتياز باحلقيقة واملاهية خمتص مبا ال خيلو عن اجلهة
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يرد عليه أن أحد العرضني يباين اآلخر حبقيقته و. تباين األعراض واجلواهر باحلقيقة دون اجلهة
. مع اتفاق حملهما فلم تقتض املباينة يف احلقيقة التباين يف اجلهة

كل شيئني (:قال فيه. جهاً مستقال بعدهوارد األخري والل ابن تيمية رمحه اهللا جواب وقد جع
املوجودات كلـها الواجـب   قائمني بأنفسهما ال يباين أحدمها اآلخر إال باجلهة وذلك أن 

واملمكن إما قائم بنفسه وإما قائم بغريه فالقائمان بأنفسهما ال يتميز بعضهما عن بعض إال 
يوضح ذلك أن القائم بغريه هـو  . لقائم بغريه فإنه تبع يف الوجود للقائم بنفسهباجلهة وأما ا

.حمتاج إىل حمل ومكان
وهـي قسـمان، أحـدمها    .وأيضا فقد يقال األعراض نوعان أحدمها ماال تشرط له احلياة

األكوان وهي احلركة والسكون واالجتماع واالفتراق فهذه ال تتميـز وتتبـاين إال باجلهـة    
ز، وإن كان تبعاً للمحل فال يفرق بني احلركة والسكون وال بني االجتماع واالفتراق إال واحلي

باحليز واجلهة، فإن احلركة انتقال يف حيز بعد حيز والسكون دوام يف حيز واحد واالجتماع 
. يكون بتالقي احليزين واالفتراق يكون بتباينهما
لصفات فهذه األمور ال تدرك بشيء واحد بل والثاين الطعوم واأللوان والروايح وهذه هي ا

تتميز حبواس خمتلفة فالذي يتميز به هذا غري الذي يتميز بـه هـذا فحقائقهـا ال تظهـر إال     
بإدراكها، وإدراكها من أجناس يف أحياز متباينة فامتياز األحياز اليت إلدراكاا تقـوم مقـام   

.  امتياز أحيازها
اة كالعلم والقدرة فهذه أيضا متابينة قد حيصل بـني حماهلـا   والقسم الثاين ما تشترط له احلي

التباين فقد حيصل بني آثارها من تباين احملال ما يقوم مقام تباين حماهلا 
وقد يقال هذه األعراض كلها مفروضة اإلضافة إىل الغري وذلك الغري الذي هي مضافة إليـه  

وظهر أنه ليس يف املوجودات ما يبـاين  . هتهتتباين جبهته فهي متباينة باإلضافة إىل ما تتباين ج
)1()غريه مبجرد حقيقته اردة عن اجلهة من كل وجه بل البد من شيء يظهر حتصل به
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بعد أن بني الفخر الرازي أن املباينة باحلقيقة ال تقتضي التباين يف اجلهة اعترض ابـن تيميـة   
رضني القائمني جبوهر واحد يتباينان يف رمحه اهللا  وزعم أا تقتضي ذلك فلما ورد عليه أن الع

احلقيقة وال يتباينان يف احملل ذكر هذا الوجه الذي يفترض أن يبني فيه أن العرضني يف جـوهر  
رمحه اهللا عدل بعد تطويل وتفصيل إىل أن حنو األكوان هواحد يتباينان باحلقيقة واجلهة، ولكن

وليس املطلوب إثبـات متـايز تبعـاً    . لمحلاحلركة والسكون يتباينان باجلهة واحليز تبعاً لك
وأما األلوان والروايح فقد ذكر أن امتياز أحياز ما تدرك بـه  . بل إثبات متايز باحملل. للمحل

وفيه نظر ظاهر ألن متايز ما يدرك به عرضان قائمان جبوهر واحـد  . يقوم مقام امتياز أحيازها
منهما يف حيز، وإمنا الذي حصل منهما يف ال يعين امتياز هذين العرضني باجلهة وحصولَ كل 

وأما حياة زيد وقدرته فهذه أيضا متابينة يف احلقيقـة  . جوهرين هو ما مساه أثرمها وإدراكهما
أما ما يقوم مقام تباين حماهلا ،وحملها من قامت به وهو زيد فلم تباين قدرة زيد حلياته يف احملل

. يقوم مقامهفال يعنينا ألن املطلوب تباين احملل ال ما
وأما ما ذكره من أن األعراض كلها مفروضة اإلضافة إىل الغري وذلك الغري الذي هي مضـافة  
إليه متباين جبهته فهي متباينة باإلضافة إىل ما تتباين جهته فال يعنينا أيضا ألنه يف تباين اجلوهر 

واحد تباينـاً يف  الذي قامت به األعراض مع غريه واملطلوب هو تباين عرضني قائمني جبوهر
.احملل أو اجلهة

ولن يثبت ابن تيمية رمحه اهللا  مقدار سطور حىت يسلم مبا ينازع فيه هنـا ويصـرح بـأن    
العرضني املختلفني يف حمل واحد يتباينان يف احلقيقة والصفة دون احليز فيقول يف األجسـام و  

احليز كالعرضني املختلفني وأدىن ما تتباين به اإلختالف يف احلقيقة والصفة دون: (األعراض
)1()يف حمل واحد

يقال ال نسلم أنه إذا قيل هذا مباين هلذا وممتاز عنه أو منفرد عنه فإنه :(مث قال يف وجه آخر
. ال يراد به إال أن حقيقته ليست مثل حقيقته
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بل املراد بذلك أن هذا يف ناحية عن هذا وأنه منفصل عنه حبيث يكون حيزه غري حيزه هـذا  
.هو املعروف من هذا

وأما اإلختالف يف احلقيقة فمعناه عدم املماثلة فإن احلقائق إما خمتلفة وإما متماثلة
ومن املعلوم أنه إذا قيل إن اهللا مباين للعامل أو ممتاز عنه ومنفرد عنه مل يرد به أن اهللا ليس مثل 

ا أنه منفصل عنه وتصور ذلك بديهي فهذه املباينة ال يراد ا عدم املماثلة بل يراد ...العامل، 
وما يعلم يف املواضع اليت يستعمل فيها لفظ مباينة الشيء لغريه وامتيازه عنه وانفـراده  . ظاهر

دليل ذلك أنه ال يعرف أن يقال اللـون  ...عنه إال ويكون ذلك مع إنفصال أحدمها عن اآلخر
علم أن املخالفة اليت مضموا عدم منفرد عن الطعم ومباين له مع أن أحدمها ليس مثل اآلخر ف

)1()املماثلة فهي متضمنة اإلنفصال

الفخـر الـرازي   بإثبات يتمسك ه يريد به ألن،واجلواب أنه اعتراض ال يرد على حمل النزاع
املعروف من لفـظ املباينـة   ألن ،باجلهةنفصالاإلللمباينة بني اخلالق واملخلوق ليلزمه إثبات 

وظاهر أن الفخر ال يلتزم بإثبات االنفصال باجلهة ألنه ملـا أثبـت   .باجلهةنفصالإلاتضمن ي
بإثبات حيز وجـودي  الفهخمملا ألزمالرازي وحنن نتذكر أن الفخر. املباينة مل يثبتها ذا املعىن

ال أعـين  : الزم لذات الباري أراد اخلصم أن يتخلص منه مبا ذكره الرازي على لسانه بأنه قال
أنه مباين للعامل ممتاز عنه وهذا ال يقتضي موجوداً غريه فـأراد الفخـر   باختصاصه باجلهة إال

الرازي أن ينبه املعترض إىل اإلمجال يف لفظ املباينة وحنوه من األلفاظ ليحدد موقفه بعد رفـع  
ويذكر الفخر الرازي املعنيني .اإلمجال بتحديد املعىن الذي يريده املعترض من هذا اللفظ امل

هما لفظ املباينة ومها املباينة باحلقيقة واملباينة باجلهة مث ينبه املخالف على أنـه إذا  الذين يفهم
أراد من املباينة األول فال ينازعه فيه ولكن ينبهه على أن هذه املباينة ال تقتضي اجلهـة، وإذا  

اخلالص منه أراد الثاين وهو املباينة باجلهة وهو الذي أراده فهذا ال ينجيه من اإللزام الذي أراد
.  وهو إثبات موجود غريه
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إذا تبني ذلك فإن ما يريده ابن تيمية رمحه اهللا من منع استعمال املباينة مبعىن املباينة يف احلقيقة 
.ال يدفع شيئاً فلو سلمنا به فاحلجة قائمة ويعود االلزام املذكور

ا هو املعىن املعروف مـن اللفـظ   أما إذا أراد إلزام الفخر الرازي بإثبات املباينة باجلهة ألن هذ
وافق على إطالق املباينة فإذا ملافهذا تعسف ظاهر ألن الرازي ذكر املعىن الذي يريده . بزعمه

لـيكن اصـطالحا خاصـا    فعند ابن تيمية معروفاً هذا املعىن الذي وافق عليه الفخر مل يكن 
. ال مشاحة يف االصطالحوالفخر ب

وجهاً واحداً يف ثالثة وجوه بعضها من بعض، ظاهرها فيه إثبات مث ذكر ابن تيمية رمحه اهللا 
قـال  إذ . ألجسام يف متام ماهيتهالتهإثبات مماثلفيه أعظم املباينة بني اخلالق واملخلوق وباطنها 

من املعلوم أن مباينة اهللا خللقه أعظم من مباينة بعض اخللق بعضاً سواء يف ذلـك  : (رمحه اهللا
مث . ا لبعض واألعراض بعضها لبعض ومباينـة األجسـام لألعـراض   مباينة األجسام بعضه

األجسام واألعراض تتباين مع متاثلها بأحيازها وجهاا املستلزمة لتباين أعياا، وتتباين مـع  
اختالفها كاجلسمني املختلفني والعرضني املختلفني يف حملني، وأدىن ما تتباين به اإلختالف يف 

. كالعرضني املختلفني يف حمل واحداحلقيقة والصفة دون احليز
فلو مل يباين الباري خلقه إال مبجرد اإلختالف يف احلقيقة والصفة دون اجلهة واحليز والقدر 

لكانت مباينته خللقه من جنس مباينة العرض لعرض آخر حال يف حمله أو مباينة اجلسم للعرض 
. والعامل يف حمل واحدفال تكون هذه املباينة تنفي أن يكون هو. احلال يف حمله

بل إذا كان العامل قائماً بنفسه وكانت مباينته له من هذا اجلنس، كانت مباينته للعامل مباينـة  
العرض للجسم الذي قام به ويكون العامل كاجلسم وهو معه كالعرض وذلـك يسـتلزم أن   

لقائم بنفسه مستغن عـن  تكون مباينته للعامل مباينة املفتقر إىل العامل وإىل حمل حيله ال سيما وا
..احلال فيه وهذا من أبطل الباطل وأعظم الكفر فإن اهللا غين عن العاملني كما تقدم

وهؤالء قد زعموا أم نزهوه عن احليز واجلهة فال يكون مفتقراً إىل غريه فـأحوجوه ـذا   
وتعـاىل  التنزيه إىل كل شيء وصرحوا ذه احلاجة كما ذكرناه يف غري هذا املوضع فسبحانه 

.. عما يقول الظاملون علوا كبريا
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ومع هذا فهؤالء أقرب إىل اإلثبات وإىل العلم من إثبات مباينة ال تعقل حبال وهو مباينة مـن  
قال ال داخل العامل وال خارجه فإن هذه ليست كشيء من املباينات املعروفة اليت أدناها مباينة 

أن يكون أحدمها يف اآلخر أو يكونـان  العرض للجسم أو للعرض حبقيقته وأن ذلك يقتضي 
.كالمها يف حمل واحد

وإذا كان هؤالء النفاة مل يثبتوا له مباينة تعقل وتعرف بني موجودين علم أنـه يف موجـب   
كما اتفق سلف األمة وأئمتها على أن ذلك حقيقة قول هـؤالء اجلهميـة   ) 1(قوهلم معدوما

)2()لوه معدوماً ووصفوه بصفة املعدومالذين يقولون إنه ليس فوق العرش إم جع

يقال هب أم أثبتوا له مباينة تعقل لبعض املوجودات فالواجب أن : (إىل أن قال يف وجه بعده
فيجب أن يثبت له من املباينة أعظم من مباينة يكون مباينته للخلق أعظم من مباينة كلٍ لكلٍ

يثبت له املباينة بالصـفة الـيت   العرض للعرض ومباينة اجلوهر للجوهر وذلك يقتضي أن
وإن تسمى املباينة باحلقيقة والكيفية واملباينة بالقدر اليت تسمى املباينة باجلهـة أو الكميـة   

كانت مباينته هلذين أعظم مما يعلم من مباينة املخلوق للمخلوق إذ ليس كمثله شيء يف شيء 
تضي مماثلته للمخلوق وأن يكون مما يوصف به وأما إثبات بعض املباينات دون بعضها فهذا يق

)3()شبهه ببعض املخلوقات أعظم من شبه بعضها ببعض وذلك ممتنع 

املباينة تقتضي املخالفة يف احلقيقة وهي ضد املماثلة وحيث كانت املباينة :(وقال يف وجه بعده
اآلخـر  فإا تستلزم ذلك فإن املباينة باجلهة واحليز تقتضي أن تكون عني أحدمها مغايرة لعني

وهذا فيه رفع اإلحتاد وإثبات خمالفة وكذلك اختالف الصفة والقدر ترفع املماثلـة وتثبـت   
املباينة واملخالفة، وهو إن كان قد قال إن املباينة يعين ا املباينة باجلهة واملخالفة يف احلقيقـة  

كانـت فـإن   وقد ذكرنا أا يف املعىن األول أظهر فإا تستلزم االختالف يف احلقيقة حيث
الشيئني املتماثلني ال يتصور أن يتماثال حىت يرتفع التباين يف العني بل ال بد أن تكـون عـني   

ألنه خرب إن) معدوم(الصواب ) 1(
151-2/149تلبيس اجلهمية ) 2(
2/151املصدر السابق ) 3(
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بـل  . أحدمها ليست عني اآلخر وأن يكون له ما خيصه من أحوال كالعرضـني املتمـاثلني  
إذا حل أحدمها يف حمل بعد اآلخر فإن زمان هذا غري زمان اآلخر وهلـذا يقـال   ) 1(السوادين

…   ملباينة تكون بالزمان وتكون باملكان وتكون باحلقيقةا
املقصود هنا أن املباينة مستلزمة لرفع املماثلة فإذا كان اهللا سبحانه ليس كملثه شيء يف أمر من 
األمور وجب أن تكون له املباينة التامة بكل وجه فيكون مبايناً للخلق بصفته وقدره حبقيقتـه  

ه الكائنات يف زماا فتكون األشياء مباينة له مبكاـا وزماـا   وجهته وبقدمه الذي يفارق ب
وحقيقتها وهو سبحانه مباين هلا بأزله وأبده وظهوره وبطونه فهو األول واآلخـر والظـاهر   

)2()والباطن وهو مباين هلا بصفته سبحانه وتعاىل

:واجلواب من وجوه
مبجرد اإلختالف يف احلقيقة دون اجلهة واحليز ال نسلم أنه لو مل يباين الباري خلقه إال: أوالً

ألن جنس املباينة اليت تثبت لألجسام ،مباينته خللقه من جنس املباينة اليت ذكرلكانتوالقدر 
. ثبوت حقيقة العرض واجلسمعد أو األعراض إمنا تثبت هلما ب

غـريه مـن   ن واجلسم يبـاي اجلسم، ض ويباين اعراألغريه من وبيان ذلك بأن العرض يباين 
.العرضيباين م واجسألا

ألن املباينـة يف  ،فالعرضان إذا قام كل منهما يف غري ما قام به اآلخر تباينا يف احملل ال يف احليز
وهذه املباينـة ال تثبـت إال   ،بأن يكون كل منهما شاغالً حليز ال يشغله اآلخرتتحقق احليز 

يز بل يقوم مبا يشغل احليز فال يتصور أن اليقوم بنفسه وال يستقل بشغل احلوالعرض ملتحيز، 
. كما تكون األجسام مباينة لغريها من األجساميكون مبايناً باحليز 

. واجلسمان إذا قام كل واحد منهما يف غري ما قام به اآلخر تباينا يف احليز دون احلقيقة
ما يكـون فيـه   ألن اجلسم ال يكون يف , واجلسم يباين العرض يف احلقيقة دون احملل واحليز

إذا تـبني هـذا   .العرض وهو احملل، والعرض أيضا ال يكون يف ما يكون فيه اجلسم وهو احليز

.ألنه مبتدأ. الصواب السوادان)  1(
2/152تلبيس اجلهمية ) 2(
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وجنس املباينة الـيت تثبـت   ،جنس املباينة اليت تثبت للعرض إمنا تتحقق بكونه عرضاً: نقول
للجسم إمنا تثبت له بكونه جسماً، فإذا قدرنا موجوداً ليس جبوهر متحيز وال عـرض بـأن   

كون جمرداً فال يتصور أن يثبت له املباينة اليت تثبت لألجسام بأن يكون شاغال حليز ال يشغله ي
املتحيز املباين له ألنه ليس مبتحيز أصالً، وال يتصور أن يثبت له املباينة اليت تثبت بني األعراض 

اينـة حلقيقـة   بأن يكون قائما مبتحيز غري الذي قام به العرض املباين له ألن حقيقة ارد مب
.العرض واجلسم فال يكون شاغالً حليز على سبيل االستقالل أو التبعية

وهذه املباينة باحلقيقة أعظم من املباينة بغريها ألا ال تستلزم أمراً ثبوتياً مشتركاً بني اـرد  
وأما . أما املباينة باحليز فتقضي االشتراك يف أمر ثبويت وهو كونه حبيث يشغل حيزاً. وما باينه

.جنس مباينة العرض للعرض فتقتضي االشتراك يف أمر ثبويت وهو التبعية للغري
باحلقيقة ال تقتضي ثبوت االستقالل بـاحليز  عرضويدل على ذلك أيضا أن مباينة اجلسم لل

.  للعرض وال ثبوت القيام بالغري للجسم
نه ذكر أن التبـاين يقتضـي   أن نبني أن هذا املسلك الذي يذكره هنا مناقض ألصله أل: ثانياً

التباين مبعىن االختالف يف احلقيقة يقتضي أموراً : (أموراً ثبوتية يف املبايِن خيالف ا املباين فقال
. )1()ثبوتية خالف ما أحدمها اآلخر خمالفة تنفي مثاثله

الثبوتية خمتص حبقيقته الثبوتية بل ليس كمثله شئ يف تلك األمور ذكر أن الواحد سبحانه وقد 
التوحيد إثبات لشئ هو واحد فال بد أن يكون له يف نفسه حقيقة ثبوتية خيـتص ـا   :(فقال

وعلى هذا . )2()حىت يصح أنه ليس كمثله شئ يف تلك األمور الثبوتيةويتميز ا عما سواه 
عـرض  واملباينة اليت تثبـت لل ،فاملباينة اليت تثبت لألجسام تقتضي أموراً ثبوتية خمتصة باجلسم

مث إذا أثبتنا مثل هاتني املباينتني للباري يكون مشاركاً ،تقتضي أموراً ثبوتية خيتص ا العرض
وهو مناقض ملا ذكره من أنـه لـيس   . للجسم والعرض يف الثبوتيات اليت اقتضتها كل مباينة

. كمثله شئ يف تلك األمور الثبوتية

2/148تلبيس اجلهمية ) 1(
1/483املصدر السابق ) 2(
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: نقول..." وكانت مباينته له من هذا اجلنسذا كان العامل قائماً بنفسه إ:" : وعلى هذا فقوله
اجلنس ألنه ملا خالفها يف احلقيقية امتنع عليه االشتراك يف الثبويت الذي تستلزمه اليست من هذ

.جنس هذه املباينة
مباينة تكون مباينة هللا خللقه وهو تنبيه على اضطرابه فهو مرة يريد أن يبحث عن إثبات : ثالثاً

، مث يعود فيطالب بإثبات مباينة من جنس املباينات املعروفة  اخللق بعضاًأعظم من مباينة بعض 
مباينته أعظم مما يعلـم مـن مباينـة    مث يرجع يف آخر كالمه فينص على أن . اتوجوداملبني 

فتأمل أن تكون هذه املباينة أعظم من غريها لكنها مـع ذلـك مباينـة    . املخلوق للمخلوق
!ظم من املباينات املعروفةمعروفة غري جمهولة وهي أيضا أع

وهو تنبيه على ما يف كالمه من اخلوض يف ذات الباري سبحانه، فتأمل كيف يسـوق  : رابعاً
وتأمل كيـف يسـتقيم كالمـه    . االستدالل وهو جيمع الباري سبحانه مع اجلسم والعرض

سـم  اجلهـذا  لـو مل يبـاين   :" فنقول. واستدالله لو أردنا أن نتحدث عن جسم خمصوص
إال مبجرد اإلختالف يف احلقيقة والصفة دون احليز والقـدر  غريه من املخلوقات وصاملخص

من جنس مباينة العـرض لعـرض   لغريه من املخلوقاتاجلسم املخصوصة هذا لكانت مباين
فال تكون هذه املباينة تنفي أن يكون . آخر حال يف حمله أو مباينة اجلسم للعرض احلال يف حمله

بل إذا كان العامل قائماً بنفسه وكانت مباينته له من هـذا  . يف حمل واحدوالعامل ذا اجلسمه
اجلنس، كانت مباينته للعامل مباينة العرض للجسم الذي قام به ويكون العامل كاجلسم وهـو  

.معه كالعرض
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لو كان إله العامل متحيزاً لكان مركباً: املطلب الثالث
متحيزاً لكان مركباً وهذا حمال فكونه متحيزاً حماللو كان إله العامل (:قال الفخر الرازي

بيان املالزمة من وجهني  
أن كل متحيز فال بد وأن يتميز أحد جانبيه -وهو على قول من ينكر اجلوهر الفرد-أحدمها 

.فثبت أن كل متحيز فهو منقسم مركب،عن الثاين وكل ما كان كذلك فهو منقسم
كون قابالً للقسمة أو ال يكون، فإن كان قابالً للقسمة كـان  أن كل متحيز فإما أن ي:الثاين

مركباً مؤلفاً وإن كان غري قابل للقسمة فهو اجلوهر الفرد وهو يف غاية الصغر واحلقارة وليس 
فثبت أنه تعاىل لو كان متحيزاً لكان مؤلفاً منقسماً، وذلك ،من العقالء أحد يقول هذا القول
وكل واحد من . و مفتقر يف حقيقته إىل كل واحد من أجزائهحمال ألن كل ما كان كذلك فه

وكل ما كان كذلك فهو ممكـن  .  أجزائه غريه فكل مركب فهو مفتقر يف احلقيقة إىل غريه
لذاته فكل مركب ممكن لذاته فيلزم أن يكون املمكن لذاته واجباً لذاته وذلك حمال فيمتنع أن 

)1()يكون متحيزاً 

:هللا يف االعتراض عليهوقال ابن تيمية رمحه ا
ولقائل أن يقول إن عنيت بالتحيزية تفرقته بعد االجتماع واجتماعه بعد االفتراق فال نسـلم  (

. أن ما ال يكون كذلك يلزم أن يكون حقرياً
بل نقول إن كل . وإن عنيت به ما يشار إليه أو يتميز منه شيء مل نسلم أن مثل هذا ممتنع

وإن ما ال يكون كذلك فال يكون إال عرضاً قائماً بغـريه،  .موجود قائم بنفسه فإنه كذلك
)2()وإنه ال يعقل موجود إال ما يشار إليه أو ما يقوم مبا يشار إليه

ى بعـض  يعترض علحيث وننبه على ما سبقت اإلشارة إليه من أسلوب ابن تيمية رمحه اهللا 
فقري الوجوه مل يسـتحق مـن   مثل هذا الدليل، وجندمن سبعني وجهاً أو أكثر أو أقلاألدلة

مل يطـل  إذا استشعر متام أحد االدلة هوالسر يف ذلك أن. االعتراض ما استحقه غريه من األدلة

2/18وانظر حنوه يف املطالب العالية . 38أساس النقديس ) 1(
4/125وانظر حنوه يف درء التعارض 1/610س اجلهمية تلبي) 2(
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لتزم ما يلزمه متذرعاً بأن نفي هذا الالزم يقتضي عدم البـاري،  نفسه يف االعتراض عليه بل ي
أنـه ال  تأمل يف كالمهو. وعدم الباري أشنع من إثباته مشااً للمخلوق يف وجه من الوجوه

يعقل تنزيه الباري عن اإلشارة احلسية إىل شيء منه دون شيء بل ينص على أنـه ال يعقـل   
وهذه الشبهة من أبطل شـبه  . موجوداً إال قائماً بنفسه هو اجلسم أوقائما بغريه وهو العرض

ل والفاعـل وبـني   اسمة ومبناها على االشتراك يف لفظ القائم بنفسه بني املستغين عن احمل
فالنسلم أن الباري قائم بنفسه باملعىن الذي يقابـل  .املقابل للقائم بغريه وهو اجلوهر واجلسم

، وينـتقض  إال ما يشار إليه أو ما يقوم مبا يشار إليهوالنسلم أنه ال يعقل موجود . القائم بغريه
.ذلك باملالئكة والروح بعد فراق البدن وحنوها من اردات

قيم هذه الشبهة مع قواعد ابن تيمية رمحه اهللا الذي أطال يف نفـي جـواز القيـاس    وال تست
الشمويل ومنع أن يدخل الباري سبحانه حتت قضية كلية يستوي فيها مع سائر أفرادها فكيف 
يتم له جعل الباري سبحانه مع سائر أفراد املوجودات يف جواز اإلشارة إىل شيء منـه دون  

واة الباري يف أفراد القائم بنفسه الذي يشار إليه وهو اجلسم كمـا  شيء ؟ وكيف يتم له مسا
.هو ظاهر يف مقابلته بالعرض

وقد ذكر الرازي بعض مقدمات هذه احلجة يف ترتيب حجة أخرى 
الفصل الرابع يف اقامة الرباهني على أنه ليس مبختص حبيز وجهة مبعـىن أنـه   (رمحه اهللا: فقال

يه باحلس أنه ههنا وهناك يصح أن يشار إل
. وذلك ألنه مل خيل إما أن يكون منقسماً أو غري منقسم

.فإن كان منقسماً كان مركباً وقد تقدم إبطاله
وذلك باطل باتفـاق  . وإن مل يكن منقسماً كان يف الصغر واحلقارة كاجلزء الذي ال يتجزأ

.كل العقالء
ما كان مشاراً إليه بأنه ههنا أو هناك فال بـد  وأيضا فان من ينفي اجلوهر الفرد يقول إن كل 

.وأن يتميز أحد جانبيه عن اآلخر وذلك يوجب كونه منقسما
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فثبت بأن القول بأنه مشار إليه حبسب احلس يفضي إىل هذين الباطلني فوجـب أن يكـون   
.  القول به باطالً

:-مث أورد الفخر الرازي سؤالني على لسان اسمة-
ال جيوز أن يقال إنه تعاىل واحد منزه عن التأليف والتركيب، ومع كونـه  مل: السؤال األول

يف والعظيم جيب أن يكـون مركبـا منقسـما    : "النفاةقولأما ؟كذلك فإنه يكون عظيماً
سلمنا أن العظيم جيب أن يكون منقسـماً  أنا: فجوابنا عنهحداً؟أوذلك ينايف كونه ، الشاهد

ن يكون يف الغائب كذلك فإن قياس الغائب على الشاهد مـن  يف الشاهد فلم قلتم إنه جيب أ
.غري جامع باطل

أمـا قـول   ؟مل ال جيوز أن يكون غري منقسم ويكون يف غاية الصغروأيضا مل : السؤال الثاين
الذي ال ميكن أن يشار إليه وال حيس أن: فجوابنا عنه" إنه حقري وذلك على اهللا حمال":النفاة

ن أشد حقارة فإذا جاز هذا فلم ال جيوز ذلك؟   به يكون كالعدم فيكو
إنـه إذا كـان   :أن نقولواجلواب عن األول :  -فقالاألول مث أجاب الفخر عن السؤال -

وليس هذا من باب قياس الشاهد على الغائب بل هذا بنـاء  . عظيماً فالبد أن يكون منقسماً
قسم فإما أن حيصل فوقها شيء آخر على الربهان القطعي وذلك ألنا إذا أشرنا إىل نقطة ال تن

أو ال حيصل فإن حصل فوقها شيء آخر كان ذلك الفوقاين مغايراً له، إذ لو جاز أن يقال إن 
هذا املشار إليه عينه ال غريه جاز أن يقال هذا اجلزء عني ذلك اجلزء فيفضـي إىل جتـويز أن   

بديهيات فثبت أنه البـد  اجلبل شيء واحد أو جزء ال يتجزأ مع كونه جبالً وذلك شك يف ال
.من التزام التركيب واالنقسام

وإما أن ال حيصل فوقها شيء آخر وال على ميينها وال على يسارها وال من حتتـها فحينئـذ   
فثبت أن هذا ليس من . تكون نقطة غري منقسمة وجزًء ال يتجزأ، وذلك باتفاق العقالء باطل

.  لتقسيم الدائر بني النفي واإلثباتباب قياس الغائب على الشاهد بل هو مبين على ا
واعلم أن احلنابلة القائلني بالتركيب والتأليف أسعد حاالً من هؤالء الكرامية وذلك ألم 
اعترفوا بكونه مركباً من األجزاء واألبعاض، وأما هؤالء الكرامية فزعموا أنه مشار إليه حبسب 
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لك واحد ال يقبل القسمة فال جرم صار قوهلم احلس وزعموا أنه غري متناه مث زعموا أنه مع ذ
. على خالف بديهة العقل

الذي ال حيس وال يشار إليه أشد حقارة من اجلزء الذي "الثاين وهو قوهلم اجلواب عن السؤال 
ال يتجزأ، 

قلنا كونه موصوفاً باحلقارة إمنا يلزم لو كان الذي ال حيس وال يشار إليه له حيز ومقدار حىت 
ه أصغر من غريه أما إذا كان منزهاً عن احليز واملقدار فلم حيصل بينه وبني غريه مناسبة يقال إن

)1()يف احليز واملقدار فلم يلزم وصفه باحلقارة

والكالم عليها من وجوه  :(فقالعلى هذه احلجة بدأ ابن تيمية رمحه اهللا بتفصيل االعتراض 
. ل حبسب االصطالحاتأحدها أن يقال قد تقدم أن لفظ املنقسم لفظ جمم

فاملنقسم يف اللغة العربية اليت نزل ا القرآن هو ما فصل بعضه عن بعض كقسمة املاء وغـريه  
لكل بـاب  :" وقال تعاىل) 2("ونبئهم أن املاء قسمة بينهم: "بني املشتركني كما قال اهللا تعاىل

لناس بلفظ القسمة هنـا  وإمنا يريد اخلاصة من العلماء والعامة من ا.. ).3("منهم جزء مقسوم
تفصيل الشيء بعضه عن بعض حبيث يكون هذا يف حيز وهذا يف حيز منفصل عنـه ليتميـز   

.أحدمها عن اآلخر متيزاً ميكن به التصرف يف أحدمها دون اآلخر
إمـا أن  : وإذا كان هذا املعىن هو الظاهر يف لغة الناس وعادام بلفظ القسمة فقوله بعد ذلك

ال يكون، خيتار فيه املنازع جانب النفي فإن اهللا ليس مبنقسم ولـيس هـو   يكون منقسماً أو 
شيئني أو أشياء كل واحد منهما يف حيز منفصل عن حيز اآلخر، كاألعيان املقسومة، ومـا  

وما كان منقسماً ذا املعىن فهو إثبات كل منهما قائم بنفسه ومل يقل . نعلم عاقالً يقول ذلك
..إن خالق العامل مها اثنان متميزان كل منهما قائم بنفسهأحد من الناس إن اهللا أو

2/24وانظر حنوه يف املطالب العالية 47-45أساس التقديس ) 1(
. من سورة القمر) 28(اآلية ) 2(
.من سورة احلجر) 44(اآلية ) 3(
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فلم يقل أحد من العقالء إن مسمى اهللا أو رب العاملني هو منقسم االنقسام املعروف يف نظـر  
.لكل منهما حيز منفصل عن حيز اآلخر)1(الناس وهو أن يكون عينان

قسم حىت صار بعضه يف حيز، فهذا وأيضاً فلم يقل أحد إن اهللا كان واحداً مث إنه انفصل وان
املعىن املعروف من لفظ املنقسم منتف باتفاق العقالء وهو مناف ألن يكـون رب العـاملني   

..واحداً منافاة ظاهرة
وقد يريد بعض الناس بلفظ املنقسم ما ميكن للناس فصل بعضه عن بعض وإن كان يف ذلـك  

.و ذلكفساد تنهى عنه الشريعة كاحليوان احلي واألبنية وحن
فإن أراد بلفظ املنقسم ذلك فال ريب أن كثريا من األجسام ليس منقمساً ذا االعتبار فـإن  
بين آدم يعجزون عن قسمته فضالً عن أن يقال إن رب العاملني يقدر العبـاد علـى قسـمته    

. وتفريقه ومتزيقه وهذا واضح
باد ال يقـدرون علـى قسـمته    وقد يراد بلفظ املنقسم ما ميكن يف قدرة اهللا قسمته لكن الع

. كاجلبال وغريها
ومن املعلوم أنه ال جيوز أن يقال إن اهللا ميكن قسمته وأنه قادرعلى ذلك كما ال جيوز أن يقال 
إنه ميكن عدمه أو موته أو نومه وأنه قادر على ذلك فإنه واحد ال إله إال هو وهذه القسـمة  

.جتعله اثنني منفصلني كل منهما يف حيز آخر
وإن كـان  . ذا ممتنع على اهللا وذلك ظاهر وال نزاع بني املسلمني بل بني العقالء يف ذلكوه

غري منقسم ال باملعىن األول الذي هو وجود االنقسام املعروف وال باملعىن الثاين الـذي هـو   
وإن مل يكن غري منقسم كان يف الصغر مبنزلة اجلوهر الفرد لـيس  : إمكان هذا االنقسام فقوله

وإن كانت واحدة فلـها  :" فإن ما يوصف بأنه واحد من األجسام كقوله تعاىل. ينئذبالزم ح
، وحنو ذلك جسم واحد ومتحيز واحد وهو يف جهة ومع ذلك لـيس منقسـماً   )2("النصف

باملعىن األول فإن املنقسم باملعىن األول ال يكون إال عدداً اثنني فصاعداً كاملـاء إذا اقتسـموه   

. الصواب عينني ألنه خرب كان) 1(
.من سورة النساء) 11(اآلية ) 2(



286

ليت لكل باب يف جهنم جزء مقسوم وإذا كان هذا فيما يقبل القسـمة  وكاألجزاء املقسومة ا
. كاإلنسان والذي يقدر البشر على قسمته فما ال يقبل القسمة أوىل بذلك

وهذا ظاهر حمسوس بديهي ال نزاع فيه فإن أحدا مل ينازع يف أن اجلسم العظـيم الـذي مل   
ذلك فيه إذا وصف بأنه غـري  يفصل بعضه عن بعض فيجعل يف حيزين منفصلني أو ال ميكن

وال . منقسم مل يلزم من ذلك أن يكون بقدر اجلوهر الفرد بل قد يكون يف غاية العظم والكرب
ريب أن الرازي وحنوه ممن حيتج مبثل هذه احلجة ال يفسرون االنقسام ذا الذي قررناه مـن  

ك فيـه فـان   فصلِ بعضه عن بعض حبيث يكون كل بعض يف حيزين منفصلني أو إمكان ذل
.أحداً مل يقل إن اهللا منقسم ذا االعتبار

وال يلزم من كونه جسماً أو متحيزاً أو فوق العامل أو غري ذلك أن يكـون منقسـماً ـذا    
.االعتبار

وإن قال أريد باملنقسم أن ما يف هذه اجلهة منه غري ما يف هذه اجلهة كمـا نقـول إن   
مين غري حاجبها األيسر والفلك منقسم مبعىن أن ناحيـة  الشمس منقسمة مبعىن أن حاجبها األ

وهذا هو الذي أراده فهذا مما يتنازع الناس فيه  . القطب الشمايل غري ناحية القطب اجلنويب
تقدم اجلواب عن هذا الـذي  " إن كان منقسماً كان مركباً وقد تقدم إبطاله"فيقال له قولك 

على امتناع ذلك بل تبني أن إحالة ذلك تقتضي إبطال وتبني أنه ال حجة أصالً. مسيته مركباً
وتقدم بيان ما يف لفـظ التركيـب   . كل موجود، ولوال أنه أحال على ما تقدم ملا أحلنا عليه

واحليز واالفتقار من اإلمجال وأن املعىن الذي يقصدونه بذلك جيب أن يتصف به كل موجود 
. ذلك يستلزم السفسطة احملضةسواء كان واجباً أو ممكناً وأن القول بامتناع 

وتبني أن كل أحد يلزمه أن يقول مبثل هذا املعىن الذي مساه تركيباً حىت الفالسفة وأن هـذا  
.املنازع يقول مثل ذلك يف تعدد الصفات وأنه ألزم الفالسفة مثل ذلك

احـداً  ما يكون منقسماً أو مركباً ذا االعتبار فإنه ال يكون و: وقول من يقول من هؤالء
وال يكون أحداً فإن األحد هو الذي ال ينقسم خالف ملا جاء يف كتاب اهللا  وسنة رسـوله  
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: " وقولـه " وإن كانت واحدة فلها النصـف "ولغة العرب من تسمية اإلنسان واحداً كقوله 
. وحنو ذلك) 1("ذرين ومن خلقت وحيداً

شبهة هي مـن أكـرب أو أكـرب    وحترير هذا املقام هو الذي يقطع الشغب والنزاع فإن هذه ال
أصول املعطلة لصفات الرب بل املعطلة لذاته، وهو عند التحقيق من أفسد اخلياالت ولكن ال 

)2()حول وال قوة إال باهللا فإن اإلشراك قد ضل به كثري من الناس

وذلك أن ما يذكرونه يدور على أصلني نفي التشبيه ونفي التجسيم الذي هـو  : (إىل أن قال
والتأليف وهلذا يذكر من العقائد اليت يبغي فيها التنزيه االعتقاد السليم من التشـبيه  التركيب 

والتجسيم فأصل كالمه كله يدور على ذلك، وال ريب أم نزهوا اهللا بنفي هذين األمـرين  
عن أمور كثرية جيب تنزيهه عنها وما زادوه من التعطيل فإمنا قصدوا به التنزيه والتقديس وإن 

.ذلك ضالني مضلنيكانوا يف
" اهللا الصـمد * قل هو اهللا أحد :" وسورة االخالص تستويف احلق من ذلك فان اهللا يقول

وهذان اإلمسان األحد والصمد مل يذكرمها اهللا إال يف هذه السورة ومها ينفيان عن اهللا  ما هو 
األحد ينفي املثل متنزه عنه من التشبيه والتمثيل ومن التركيب واالنقسام والتجسيم فإن امسه

والنظري كما تقدم الكالم على ذلك يف أدلته السمعية وبينا أن األحد يف أمساء اهللا  ينفي عنـه  
.أن يكون له مثل يف شيء من األشياء فهو أحد يف كل ما هو له

وأما مـا  ..وامسه الصمد ينفي عنه التفرق واالنقسام والتمزق وما يتبع ذلك من تركيب وحنوه
طلة على ذلك من نفي صفاته اليت وصف ا نفسه اليت جيعلون نفيها تنزيهاً وإثباـا  تزيده املع

تشبيهاً ومن نفي حده وعلوه على عرشه وسائر صفاته اليت وصف ا نفسه جيعلـون نفيهـا   
تنزيهاً وجيعلون إثبات ذلك إثباتاً النقسامه وتفرقه الذي يسمونه جتسيماً وتركيباً فهذا باطل

منفعة يف أعظم أصول الدين الذي جاءت به هـذه  األشياءاملقام فانه من أعظم وليتدبر هذا
)1(.)السورة اليت تعدل ثلث القرآن وفيه أعظم اضطراب اخلالئق

.دثرمن سورة امل) 11(اآلية ) 1(
52-2/48تلبيس اجلهمية ) 2(
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اعتراض ابن تيمية رمحه اهللا ال بد من حتديد معىن القسمة يف اصطالح اجلواب عن وقبل 
. يف التعاريفاملتكلمني كي ال نتيه يف التخليط الذي ذكره

وأما احلكماء واملتكلمون فقالوا القسمة وتسمى بالتقسيم أيضاً إمـا قسـمة   : (قال التهانوي
الكل إىل أجزائه وإما قسمة الكلي إىل جزئياته، أما قسمة الكل إىل أجزائه  فهي جتزئة الكـل  

،رج أو المث إن قسمة الكل إىل األجزاء إما أن توجـب االنفصـال يف اخلـا   ...وحتليله إليها
فاألوىل هي القسمة اخلارجية وتسمى أيضا بالقسمة االنفكاكية والفكية والفعلية وهي الفصل 

والثانية أعين اليت ال توجب انفصاالً يف اخلارج هي القسمة الذهنية، وتسمى أيضـا  .. والفك 
من واعلم أن القسمة الومهية.. القسمة الفرضية والقسمة الومهية، وهي فرض شيء غري شيء

)2()والقسمة الفكية ال يقبله الكم املتصل.. خواص الكم

القسمة تفرغنا للتنبيه على اضطراب عبارته يف تفسري لفـظ  صطالح املتكلمني يف فإذا عرف ا
، واملـراد بـذلك القسـمة    وحدهله باجلبال اليت ميكن قسمتها يف قدرة اهللا املنقسم هنا إذ مثَّ

كل منهما يف حيز، وهذا يف اجلبل مسلم، ولكن ال يرفـع  اخلارجية اليت جتعله اثنني منفصلني
إمكان قسمته وقبوله هلا عقالً فتمثيل هذه القسمة املمتنعة على اهللا بالقسمة املمتنعة على اجلبل 
يوهم اإلشتراك يف قبول االنقسام وإمكانه ولعل ابن تيمية رمحه اهللا ال يثبته ألنه مـن لـوازم   

.األجسام
اً على مفهوم الوحدة يف كالمه،  فقد منع رمحه اهللا من إطالق القول بـأن  وجيب التنبيه أيض

اهللا ميكن قسمته وعلل ذلك بأن هذه القسمة جتعله اثنني منفصلني كل منهما يف حيز مع أنـه  
فال خيفى أن الواحد الذي جتعله القسمة اثنني منفصلني كل منهما يف حيـز يلـزم أن   . واحد

اهللا ليس كونه سبحانه حبيـث ال يكـون كاألعيـان    رمحه نفيهيكون يف حيز ضرورة، فما ي
القائمة اليت يثبت هلا احلصول يف احليز فيعرض هلا قبول االنقسام وحصول بعضـها يف حيـز   
وبعضها اآلخر يف حيز آخر، بل ينفي وقوع هذه القسمة اليت جتعل وحدته يف حيزه كثرة يف 

61-2/60تلبيس اجلهمية ) 1(
6/56وانظر شرح املواقف2/1318كشاف اصطالحات الفنون ) 2(
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مة وهي من لوازم األعيان القائمة بأنفسها وهي أحياز منفصلة، وهذا إثبات لقبوله هلذه القس
األجسام واجلواهر، ونفي وقوع هذه القسمة هو إثبات حملل النزاع، وهو كونه حبيث يقبـل  

ولعل ابن تيمية ال يريد ذلك  لكن عبارته حتتمل ذلك احتماالً . االنقسام الذي تقبله األجسام
.ال يكاد يصرف إال باحتمال اخلطأ يف العبارة

ل املغالطة اليت ذكر هو اإلمجال يف لفظ الواحد وهذا اللفظ له معىن اصـطالحي ومعـىن   وحم
ما يوصـف بأنـه   : ولبيان ذلك نقول. لغوي وابن تيمية رمحه اهللا يضرب كالً منهما باآلخر

هو جسم واحد يف اللغة " وإن كانت واحدة فلها النصف: " واحد من األجسام كقوله تعاىل
صفه ذه الواحدية ال ينايف قبوله االنقسام إىل األجزاء أواجلزئيات كما وو. ال يف االصطالح

.فال يرد ما ذكر إال إذا كان املراد من الواحد هنا الواحد احلقيقي. سبق بيانه
أما لفظ القسمة إذا انتفت عن اجلسم العظيم فليس املراد به أنه غري منقسم فرضاً وال أنـه ال  

.لك باملعتاد من قدرة العبادميكن انقسامه إال أن خيص ذ
وال يلزم من كونه جسماً أو متحيزاً أو فوق العامل أو غري ذلك أن يكون منقسـماً  :" قوله

يقال أنت ذكرت إمكان انفسام ما قد ميتنع على العباد قسمته من األجسام "ذا االعتبار
مة وإمكاـا  كاجلبل العظيم قبل قليل فكيف تثبت الفرق بني جسم وجسم يف قبول القس

ولعلنا ال نطيل مبا هو معروف يف مذهب علماء العقيـدة مـن متاثـل    . جلسم دون جسم
األجسام واستوائها يف اللوازم بل نذكر مبا سلم به ابن تيمية رمحه اهللا مـن أن األجسـام   

ومن أحكام األجسام قبول القسمة . تنعةمجيب اشتراكها يف األحكام اجلائزة والواجبة وامل
.  ة فيلزم كل جسم أن يقبل القسمة اخلارجيةاخلارجي

وهذا هو الذي ..وإن قال أريد باملنقسم أن ما يف هذه اجلهة منه غري ما يف هذه اجلهة :" قوله
فيقال له قولك إن كان منقسماً كان مركبـاً وقـد تقـدم    . أراده فهذا مما يتنازع الناس فيه

"  ...إبطاله
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ىل تسليم ابن تيمية بعد واحد وعشرين وجهاً من وجـوه  وال نطيل بإعادة ماسبق لكن نشري إ
االعتراض على هذا الدليل بأن املشار إليه حبسب احلس يكون فيه ما مسـاه الـرازي تأليفـاً    
وانقساماً وإن مل يكن هو املعروف من التأليف واالنقسام، فإن املعروف من ذلك جيب تنزيـه  

ا ذكر هو وقوع القسمة حبيث يفصل بعضـه  اهللا عنه، ونذكر بأن املعروف من االنقسام كم
فما هو هذا االنقسام الذي جـوزه  . عن بعض فيكون هذا يف حيز وهذا يف حيز منفصل عنه

. رمحه اهللا ؟ ال خيفى أن هذا االنقسام هو الذي ألزم به الرازي من أشار إليه حبسب احلـس 
قسمة مبعـىن أن حاجبـها   كاالنقسام الذي يكون يف الشمس إذا أشري إليها فيقال الشمس من

.األمين غري حاجبها األيسر وهو االنقسام الذهين وهو من خواص الكم
والتركيب الذي يلزم من إثبات االنقسام هو التركيب اخلارجي، وما أحال ابن تيمية رمحه اهللا 

.    عليه ليس فيه إال نفي التركيب الذهين دون التركيب اخلارجي
ى لفظ املنقسم باإلمجـال حبسـب االصـطالحات، مث يعـدد     إذ حيكم علهونذكر بأسلوب

االحتماالت ويتوسع بالرد عليها حىت إذا وصل إىل حمل النزاع استبدل ذلـك باالختصـار   
فهل خيفى على منصف أن تعدد االصطالح يف لفظ املنقسم ال جيعله جممالً يف هـذا  . والعجلة

ذلك على ابن تيمية رمحه اهللا ؟ كـال  فهل خفي. املوضع لتعني محله على اصطالح املتكلمني
بل نص على أن ما عدده واجتهد يف نقده ليس هو مراد الرازي وهو مع . مل خيف عليه ذلك

وملا وصل إىل اصطالح املتكلمني املعنيني ذا البحث التزم بعـد  . ذلك منتف باتفاق العقالء
وأحال على ما تقدم " ن مركباً لوكان منقسماً كا"كل هذا التطويل ما ألزمه الرازي به بقوله 

ونسأل ملاذا أمهل ما يستحق الذكر وذكر ما يستحق اإلمهال؟ إن من يألف أسلوبه . يف إبطاله
عتمد على اخلطابة تارة وعلى  نفـش  فابضعف ثقته باعتراضاته تسائل هل أحس ابن تيمية ي

حمل النزاع أمجل اعتراضاته بتوجيهها صوب رأي فهمه أو احتمال افترضه حىت إذا وصل إىل
؟أو اختصر أو أحال على ما تقدم
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مث إذا كان ابن تيمية رمحه اهللا سيلتزم ما يلزمه به الرازي إن أثبت االنقسام الذي علم أنه مراد 
الرازي فما الذي أحوجه إىل املغالطة يف غريه؟ خاصة وقد نبهنا أن يف مغالطته ما هو أصـرح  

. تزام ما يلزم فلم يدفع ذا التطويل شيئاًبإثبات لوازم اجلسم فإن سلم من ال
إىل آخر كالمه..."  وتقدم بيان ما يف لفظ التركيب واحليز واإلفتقار من اإلمجال:" قوله

وتقدم أيضا أن اإلمجال يف التركيب نفياً وإثباتاً واقع يف عبارات ابن تيمية رمحه اهللا إذ : يقال
زم من تعدد األجزاء والتركيب الذهين الذي يلزم من ال يفرق بني التركيب اخلارجي الذي يل

. فالتركيب الذي نفاه وذكر أنه الزم حىت للفالسفة هو التركيـب الـذهين  . تعدد الصفات
وقد سلم ابن تيمية رمحه اهللا أنـه  . والكالم يف هذا املوضع ليس فيه بل يف التركيب اخلارجي

املعروف من لفظ املنقسم منتف باتفاق العقالء فهذا املعىن: " ينايف الوحدة منافاة ظاهرة فقال
.وهو مناف ألن يكون رب العاملني واحداً منافاة ظاهرة

وقد يراد بلفظ املنقسم ما ميكن يف قدرة اهللا قسمته لكن العباد ال يقدرون على قسمته ": وقال
واحد ال إله إال فإنه ...ومن املعلوم أنه ال جيوز أن يقال إن اهللا ميكن قسمته. كاجلبال وغريها

هو وهذه القسمة جتعله اثنني منفصلني كل منهما يف حيز آخر، وهذا ممتنع على اهللا  وذلـك  
"ظاهر وال نزاع بني املسلمني بل بني العقالء يف ذلك 

ومن العجيب أن يكون مرة من أفسد اخلياالت ومرة ظاهر االمتناع وال نـزاع فيـه بـني    
. املسلمني بل وال بني العقالء

الذين شنع مذهبهم برميهم بالتعطيل مل ينفوا صفة من صفاته إال إذا عدد من صفاته : مث يقال
ما ذكر أم نفوه هنا من احلد والعلو على العرش الذي يستلزم اجلهة و جواز اإلشارة احلسية 

على أنه عال على العرش" الرمحن على العرش استوى" إليه بأنه هناك، فأين داللة قوله تعاىل 
وهل يعقل شيء مـن  وأن العرش حد له وأن اإلشارة احلسية إىل الفوق إشارة إليه سبحانه؟

ذلك يف حق من نفت عنه سورة اإلخالص االنقسام والتركيب والتجسد والتجسيم والتشبيه 
والتمثيل كما ذكرت ذلك كله؟
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غريها من مسـائل  سلم منه ال يف هذه املسألة وال يفيمن التناقض فلم ى به خمالفه وأما ما رم
وال حيتاج الوقوف على ذلك إىل جهد كبري حىت يف هذه املسألة . هذا البحث اليت أشرنا إليها

جتده يسلم بأن سورة االخالص تستويف احلق من نفي ما هو متنزه عنه من التشبيه والتمثيـل  
تركيـب  ومن التركيب واالنقسام والتجسيم والتفرق واالنقسام والتمزق وما يتبع ذلك من 

وجتده بعد سطور يلتزم يف ذات الباري سبحانه ما مساه الرازي تأليفاً وانقساماً وإن مل . وحنوه
هذا مثال والبقية يف ثنايا الكالم على هـذه  . يكن هو املعروف من التأليف واالنقسام بزعمه

ياء منفعة يف رمحه اهللا يف الدعوة إىل تدبر هذا املقام فإنه من أعظم األشيهاحلجة فنشد على يد
ولنتبني ماذا سيصنع ابن تيمية رمحه اهللا عند تعارض احلجج وتفرق الطوائـف  . أصول الدين

وهل يزيل اإلمجال يف هذه الشبهة اليت عدها أصلَ ضالل األولني واآلخرين؟ 
مل ال جيوز أن يكون غري منقسم "السؤال الذي أورده وهو أنه :(مث اعترض من وجه آخر فقال

قدر اجلوهر الفرد بل يكون واحداً عظيماً منزهـاً عـن التركيـب والتـأليف     وال يكون ب
وهذا ليس قول من ذكره من الكرامية فقط بل إذا كان هو قول من يقول إنـه  . "واالنقسام

فوق العرش وهو جسم فهو قول من يقول هو فوق العرش ولـيس جبسـم بطربـق األوىل    
واألحرى 

قول بنفي اجلسم أظهر من نفيه على القول بثبوت اجلسم فإن نفي التركيب واالنقسام على ال
فإذن على ما ذكره هذا السؤال يورده على كل من يقول إنه فوق العرش ويقول مع ذلك إنه 

ث يليس جبسم وهذا قول الكالبية وأئمة األشعرية وطوائف ال حيصون من الفقهاء وأهل احلد
محد كالقاضي أيب يعلي وأيب الوفاء ابن والصوفية من أصحاب أيب حنيفة ومالك والشافعي وأ

عقيل وأيب احلسن ابن الزاغوين وغريهم بل قد ذكر االشعري أن هذا قـول أهـل السـنة    
وقد تقدم قوله يف ذلك وقول غريه وهؤالء طوائف عظيمة وهم أجـل  ..وأصحاب احلديث
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يعرف فـيهم  قدراً عند املسلمني ممن قال إنه ليس على العرش، فإن نفاة كونه على العرش ال
)1()إال من هو مأبون يف عقله ودينه عند األمة

يقال بل وصف الباري سبحانه بأنه فوق العرش فوقية حسية وأنه مع ذلك واحد عظيم منزه 
ومنشأ املغالطة من إمجالك لفظ . عن التركيب هو قول الكرامية ومن وافقهم دون من ذكرت

العرش وهو جسم عظيم محل الفوقية والعظمة الفوق والعظمة فمن قال الباري سبحانه فوق 
على صفات األجسام فيلزمه التركيب والتأليف لزوماً ال انفكاك منه، وأما من نفى اجلسم فال 
تكون العظمة والفوقية عنده كفوقية األجسام وعظمتها فال يلزمه لوازم اجلسم كالتركيـب  

ل الذي ذكره الرازي  ال يرد علـى  فهذا السؤا. وغريه كما مل يلزمه فوقية األجسام وعظمتها
فال يتم البن تيمية رمحـه اهللا مجعـه   . من أثبت فوقية القدرة والقهر ونفى مع ذلك التجسيم

وتأمل أنـه  . أصحاب هذا القول مع أصحاب القول األول ليتكثر م يف مقابلة حجة التنزيه
.حكى نفي التجسيم عن الطوائف واألئمة وغريهم

على ما أثبت به الفخر الرازي أن املشار إليه إما أن تقع اإلشارة على شـيء  مث اعترض 
منه دون شيء فيكون مركباً أو على متامه فال يكون عظيماً وما أورده من السؤال واجلـواب  

ألنا إذا أشرنا إىل نقطة ال تنقسم فإما أن حيصل فوقها شـيء آخـر أو ال   :"..عليه وهو قوله
.. "يء آخر كان ذلك الفوقاين مغايراً لهفإن حصل فوقها ش. حيصل
يقال له هؤالء قد يقولون ال هو عينه وال هو غريه كما عرف يف أصـوهلم أن غـري   : (فقال

الشيء ما جاز مفارقته له وأن صفة املوصوف وبعض الكل ال هو هو وال هو غريه فطائفـة  
.. ينه أن يكون مغايراً لـه هذا املؤسس هم ممن يقولون بذلك، وحينئذ فال يلزم إذا مل يكن ع

.وال يفضي إىل جتويز أن اجلبل شيء واحد

2/63تلبيس اجلهمية ) 1(
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وإذا جاز أن يقولوا إن املوصوف الذي له صفات متعددة هو واحد غري متكثر وال مركـب  
وال ينقسم جاز أيضاً أن يقال إن الذي له قدر هو واحد غري متكثر وال مركب وال ينقسـم  

)1()شيء منه وال يكون املشار هو عني اآلخروإن كان يف املوضعني ميكن أن يشار إىل

واجلواب من وجوه 
أن املخالف يف هذا الوجه يستجري من التزام االنقسام والتركيب الذي تقتضـيه  : الوجه األول

اإلشارة احلسية بالتزام املقدار وجتويز أن تكون ذات الباري كالً تشتمل على أبعـاض وهـو   
.م وهو خمالف ملا عليه سلف األمة وأئمتهاأقبح من األول وأصرح منه بالتجسي

فالغريية اليت يريد الرازي إلزام مثبت اإلشارة احلسية والتحيز ا أراد ابن تيمية         رمحه 
اهللا أن ينكر التزامها إذا فسرت الغريية والعينية مبا يطلق مثلها علـى العالقـة بـني الصـفة     

.واملوصوف
رمحه اهللا يريد يف هذا الوجه أن يتخلص من هذا اإللزام مبا ختلص أن ابن تيمية : الوجه الثاين

فقال أهـل  . به أهل السنة من التزام تعدد القدماء ملا أراد املعتزلة إلزامهم به إذا أثبتوا الصفات
السنة ال يلزم تعدد القدماء إال إذا تغايرت الذات مع الصفات، والصفات هنا ليسـت عـني   

سروا العينية بأن يتحد اإلثنان باملفهوم حبيث يكون مفهوم أحـدمها  الذات وال غري الذات وف
عني مفهوم اآلخر بدون تفاوت وفسروا الغريية جبواز االنفكاك بني األمرين يف التعقل حبيـث  

قالوا ونظري ذلك يف اجلزء مع الكل فمفهوم اجلزء ليس . جيوز العلم بأحدمها مع اجلهل باآلخر
)2(.العلم باجلزء من حيث هو جزء بدون العلم بالكلهو مفهوم الكل، وال ميكن 

فيقال أما ما يطلق من ذلك على الصفة مع املوصوف فال عالقة لنا به هنـا ألن الكـالم يف   
اإلشارة احلسية واإلشارة إىل الصفة إشارة عقلية ال حسية،  فتعني ما يراد به يف العالقة بـني  

ن الكالم هنا يف عالقة اجلزء مع اجلزء ال يف عالقة أل. وإطالق مثلها ال يتم هنا. الكل وبعضه
فقول القائل اجلزء ليس هو الكل وال هو غريه إذا كـان مقبـوالً بالتفسـري    . اجلزء مع الكل
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ألن الغريية اليت ألزم ا الرازي خمالفه هي الغريية الـيت اقتضـتها   . السابق فال جيري مثله هنا
فال يؤثر يف احلجة الكالم علـى  . شيء منه دون شيءاإلشارة احلسية بأن تقع اإلشارة على

.غري هذه الغريية نفياً أو إثباتاً
على أن اإللزام الذي ذكره الرازي ليس مبنياً على الكالم يف الغريية فيقال اإلشارة إما أن تقع 
على متام املشار إليه أو على شيء منه دون شيء فإذا وقعت على متامه فهو اجلوهر الفرد الذي
ال ينقسم وإن وقعت على شيء منه دون شيء فهو منقسم حبسب اإلشارة احلسـية وهـو   

وسيأيت نص ابن تيمية رمحه اهللا على تفسريه الغريية بغري التفسري الذي ألزمـه  . املطلوب إلزامه
. ا الرازي

إذا جاز أن يقولوا إن املوصوف الذي له صفات متعددة هو واحد غـري  :" قوله:الوجه الثالث
مركب جاز أيضا أن يقال إن الذي له قدر هو واحد غري مركب وال ينقسـم وإن كـان يف   

"املوضعني ميكن أن يشار إىل شيء منه وال يكون املشار هو عني اآلخر
فاإلشـارة إىل  . هذا خلط بني اإلشارة العقلية واإلشارة احلسية وخلط بني أحكامهما: يقال

واإلشارة إىل املختص باحليز واجلهة إشارة . يف الذهنالصفات إشارة عقلية ذهنية إىل موجود 
واإلشارة احلسية هي اليت تستلزم بالضرورة أن يكون املشـار  . حسية إىل موجود يف اخلارج

أما اإلشارة العقلية إىل موجـود يف  . إليه واحداً أو مركباً السيما مع التصريح بأنه ذو مقدار
.الذهن فال تستلزم ذلك

صفة من صفاته وقيل الهي غريه وال هي عينه و جاز أن يقولوا إن املوصوف مث إذا أشري إىل
مركب مل جيز إذا أشري إىل شيء ذي مقدار دون شيء الذي له صفات متعددة هو واحد غري

أن يقال أيضا هو واحد غري متكثر وال مركب وال ينقسم،  ألن الشيء الذي أشري إليـه  منه 
قدار، واملقدار يتركب منه تركيباً خارجياً يتكثر به ويعظم بـه  من املشار إليه هنا هو بعض امل

.مقداره ضرورة
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واحلاصل أن اإلشارة إىل صفات متعددة ال تقتضي الكثرة وال التركيب اخلارجي ألا إشارة 
عقلية ذهنية واملوجود يف الذهن اليساوي املوجود يف اخلارج يف أحكامه فإذا أشري إىل شـيء  

. خلارج دون اآلخر لزم التركيب اخلارجيمن املوجود يف ا
وقد تنبه ابن تيمية رمحه اهللا إىل ما يقتضيه نفي هذه الغريية من نفي التركيـب عـن مجيـع    

فإن قيل فهذا يقتضي أن يكـون كـل   : (األجسام مع أنه خالف الشاهد فأجاب عنه وقال
ؤال فرق فيه بـني  جسم غري مركب وال منقسم والغرض يف هذا السؤال خالفه فإن هذا الس

. العظيم الشاهد والعظيم الغائب وأن الشاهد منقسم خبالف الغائب
قيل هذا اجلواب هو مبين على أن غري الشيء ما جاز مفارقته له وكل خملوق فإن اهللا سبحانه 
قادر على أن يفرق بعضه عن بعض وإذا جاز مفارقة بعضه لبعض جاز أن يكون مغايراً لبعض 

قدرته ملا كان قيامه به جائزاً ال واجباً كان عرضاً أي عارضاً للموصـوف ال  كما أن علمه و
والرب تعاىل ال جيوز أن يفارقه شيء من صفاته الذاتية وال جيوز أن يتفرق بـل هـو   . الزماً

)1()واحد صمد وإذا كان كذلك مل يلزم عند هؤالء أن يكون بعضه مغايراً لبعض كما أصلوه

السؤال وجوابه على أمرين وجيب التنبيه يف هذا 
رمحه اهللا تنبه إىل ما يف كالمه السابق من نفي التركيب عن مجيع األجسام مع أنـه  ه األول أن

فلم جيب مبا ينفي اجلسـمية عـن البـاري    .خالف الضرورة ألن اجلسم يف الشاهد مركب
عاض ال ليتخلص من هذا السؤال بل سكت عن ذلك، وأجاب مبا فيه إثبات التبعيض لكنها أب

. وهي من خواص األجسـام . وهو بذلك يفسر الصمدية بالصالبة.تتفرق بزعمه ألنه صمد
كيف ساوى بني اخلالق واملخلوق يف وقوع اإلشارة احلسية إىل شيء منه دون شيء، مث تأمل ف

تأمل كيف فرق بني اخلالق واملخلوق يف تسمية ما قعت عليه اإلشارة من املخلوق غريا، ويف 
دليل هذا النفي وهو كونه ية عن الشيء الذي وقع عليه اإلشارة من اخلالق، مث تأمل نفي الغري

! ال جيوز أن يتفرقتعاىل صمدا
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سلمت أن اإلشارة تقع على شيء منه دون شيء، فهذا الذي وقعت عليه اإلشارة من :الثاين
ـ  هما ؟ ومهمـا  الباري سبحانه مع الشيء الذي هو دونه ومل تقع عليه اإلشارة مالعالقة بين

اختلفت يف تسمية هذه العالقة فقد لزم أن اإلشارة إليه فرقت بني شيئني منـه، وهـذا هـو    
ونفي حصول هذه القسمة يف ذات الباري سبحانه واملنازعة يف إطـالق  . االنقسام والتركيب

ليل لفظ الغري هنا ال يردنا إىل التنزيه وال يدفع من احلجة شيئا ألن التركيب الذي أحاله الـد 
.يثبت مبجرد جواز وقوع اإلشارة احلسية إىل شيء منه دون شيء آخر

. رمحه اهللا جعل األبعاض صفات ذاتية للباري سبحانههأنلثالثا
ال يعين بالقـائم  بأنه ويصرح ،يف شبهة من شبه اسمةعترض باخلوض يابن تيمية رمحه اهللا 

.اصطالحابنفسه إال ما نعنيه باجلسم
إم قد ألزموا املنـازع مثلمـا   :(وهو يتحدث عن اسمةمحه اهللا يف وجه آخرمث قال ر

وقالوا إذا كان حياً عاملاً قادراً ومل يعقل يف الشاهد من يكـون كـذلك إال جسـماً    ،ذكره
منقسماً مركباً وقد أثبته املنازع حياً عالماً قادراً ليس جبسم منقسم مركب فكذلك جيوز أن 

اً وكبرياً وعلياً ومل يعقل يف الشاهد عظيم وكبري وعلي إال ما هو جسـم  يكون إذا كان عظيم
مركب منقسم مل جيب أن يكون جسماً مركباً منقسماً إال إذا كان وجب أن يكون كل حي 

وكذلك يقولون ملن يقول إن حياته وعلمه وقدرته أعراض، . عليم قدير جسماً مركباً منقسماً
. ات الصفاتوكذلك يقول هؤالء ملن يسلم إثب

فيقال إذا كان القائم بغريه من احلياة والعلم والقدرة وإن شارك سـائر الصـفات يف هـذه    
اخلصائص ومل يكن عندك عرضاً فكذلك القائم بنفسه وإن شارك غريه من القائمني بأنفسهم 

م املعلـو فيما ذكرته مل جيب أن يكون جسماً مركباً منقسماً، وال فرق بني البابني حبال، فإن 
من القائم بنفسه أنه جسم ومن القائم بغريه أنه عرض، وأن القائم بنفسه ال بد أن يتميـز  

فإذا أثبت قائماً بغريه خيالف ما علم . والقائم بغريه البد أن حيتاج إىل حملهمنه شيء عن شيء
من حال القائم بنفسه يف ذلك فكذلك لزمه أن يثبت قائماً بنفسه خيالف ما علم مـن حـال   

.ئمني بأنفسهمالقا
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ومجاع األمر أنه سبحانه قائم بنفسه متميز عن غريه وله أمساء وهو موصوف بصفات فإن 
كان كونه عظيماً وكبرياً موجباً ألن يكون كغريه من العظماء الكرباء يف وجوب االنقسـام  

)1(.)املمتنع عليه فكذلك كونه حياً عاملاً قادراً وله حياة وعلم وقدرة

للمنزهني يف اجلواب عنها وجـوه  ومن حجج اسمة وشبههم مأخوذ عتراض االهذا أصلو
وننبه على ما صرح به ابن تيميـة  .وما يبطلها, جنمل منها ما يكشف منشأ الشبهة. مشهورة

.من العظائم يف هذا املوضع
ـ . هو مجاع الشبهة ومنشأها" مجاع األمر أنه سبحانه قائم بنفسه: "هقول:ولالوجه األ هألن

ما أثبتناه من القيام بالنفس مبا فسره به اسم فما ألزمنا به إمنا يلزم إذا وافقناه يف املعـىن  فسر
فال يلزم ما يلزم .وما أثبتناه ال يشترك فيه املخلوق واخلالق. الذي يريده من لفظ القائم بالنفس

.باشتراكهما يف هذا الوصف
ـ ابن تيمية ذلـك  وقد ذكر . اوي اجلسمومراد اسم منه ما يقابل القائم بغريه ويس ال فق

ومرادنا من القائم بنفسه إذا ". املعلوم من القائم بنفسه أنه جسم ومن القائم بغريه أنه عرض"
وأن غناه بنفسه ال ،أنه مستغن يف نفسه غري مفتقر إىل حمل يقوم به:وصفنا به الباري سبحانه

.املخلوق ألنه مفتقر أبداًوهذا املعىن ال يشارك فيه.بغريه وال باكتساب
.اصطالحاال يعين بالقائم بنفسه إال ما نعنيه باجلسمأنه بابن تيمية فيها رحنصوص يص

فاملثبتة يعلمون بصريح العقل امتناع أن يكون موجوداً معيناً خمصوصاً قائماً :( رمحه اهللالاق–
حهم ال جسم وال عـرض  بنفسه ويكون مع ذلك ال داخل العامل وال خارجه وأنه يف اصطال

. وال جسم وال متحيز، كما يعلمون أنه ميتنع أن يقال إنه ال قائم بنفسه وال قائم بغريه
فإنك إذا استفسرم عن معىن التحيز ومعىن اجلسم فسروه مبا يعلم أنه املوصوف بأنه القـائم  

وهلذا ال يعقل أحد ما هو قائم بنفسه إال ما يقولون هو متحيز وجسم.بنفسه

2/67املصدر السابق ) 1(



299

فدعوى املدعني وجود موجود ليس مبتحيز وال جسم وال قائم مبتحيـز أو جسـم مثـل    
دعواهم وجود موجود ليس قائما بنفسه وال قائما بغريه

ومن قيل له هل تعقل شيئاً قائماً بنفسه ليس يف حمل وهو مع هذا ليس جبسم وال جوهر ...
ته وال عن ميينه وال عن يساره وال ومع هذا إنه ال جيوز أن يكون فوق غريه وال حتوال متحيز

أمامه وال وراءه وأنه ال يكون جمامعا له وال مفارقا له وال قريبا منه وال بعيدا عنه وال متصـال  
به وال منفصال عنه وال مماسا له وال حمايثا له وأنه ال يشار إليه بأنه هنا أو هناك وال يشار إىل 

ء وحنو ذلك من األوصاف السلبية اليت جيب شيء منه دون شيء وال يرى منه شيء دون شي
لقال حاكماً بصريح عقلـه هـذه صـفة    أن يوصف ا ما يقال إنه ليس جبسم وال متحيز 

كما مسعنا ورأينا إنه يقول ذلك عامة من يذكر له ذلـك مـن أهـل    , املعدوم ال املوجود
وأعرض عما تلقنه إذا تأمل هذا القول العقول الصحيحة الذكية وكما جيده العاقل يف نفسه

من االعتقادات السلبية وما اعتقده من يعظمها ويعظم قائلها واعتقاده أـم حـرروا هـذه    
. املعقوالت فإن هذه العقائد التقليدية هي اليت تصد القلوب عما فطرت عليه

وعلى كل تقدير فيجب أن يكون ما ليس مبتحيز إذا كان قائما بنفسه أن ال يكون مانعا لغريه 
وإذا كانت القلوب تعلم بالضرورة أن القائم بنفسـه مـانع   ،اخله وهذا باطل قطعاأن يد

.  لغريه من املداخلة وهذا احلكم خمتص باملتحيز علم أا ال تعلم قائما بنفسه إال املتحيز
ما علم به أن املوجود املمكن واحملدث ال يكـون إال جسـما أو   الوجه السادس أن يقال 

أو قائما مبتحيـز  متحيزاًال جوهرا أو جسما أو عرضا أو ال يكون إال عرضا أو ال يكون إ
أو ال يكون إال موصوفا أو ال يكون إال قائما بنفسه أو بغريه يعلم به أن املوجود ال يكون 

. إال كذلك
فإن الفطرة العقلية اليت حكمت بذلك مل تفرق فيه بني موجود وموجود ولكن ملا اعتقدت 

ب القدمي ميتنع فيه هذا أخرجته من التقسيم ال ألن الفطـرة السـليمة   أن املوجود الواج
والعقل الصريح مما خيرج ذلك 
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وحنن مل نتكلم فيما دل على نفي ذلك عن الباري فإن هذا من باب املعارض وسنتكلم عليه
وإمنا املقصود هنا بيان أن ما به يعلم هذا التقسيم يف املمكن واحملدث هو بعينه يعلم بـه  

التقسيم يف املوجود مطلقا 
) 1()واملعتزلة ومن اتبعهم الذين خيرجون القدمي من هذا التقسيم مما اعتقدوه ملا اعتقدوه

وتقدير موجود قائم بنفسه ليس له صفة وال قدر هو الذي يراد بالكيفيـة  : (أيضالوقا-
) 2()رض واجلوهرليس قائما بنفسه وال بغريه وهو الذي يراد بالعوالكمية كتقدير موجود

هو قائم بنفسه إال ما يقولون هـو متحيـز   ما ال يعقل واحلاصل من هذه النصوص أنه 
وتأمل هذه األوصاف السلبية اليت ال يستطيع بزعمه أن يسلبها عن الباري سـبحانه  . وجسم

. يـه ما فطرت علاليت مل تصدها العقائد التقليدية عن القلوب وأهل العقول الصحيحة الذكية 
الفطر السـليمة  والفطرة العقلية وأن . القلوب بالضرورة ال تعلم قائما بنفسه إال املتحيزوأن 

أن ما بـه  و. املوجود املمكن واحملدث ال يكون إال جسما أو عرضاتعلم أن والعقل الصريح 
أن وتأمـل . يعلم هذا التقسيم يف املمكن واحملدث هو بعينه يعلم به التقسيم يف املوجود مطلقا

وتأمل تفسري القائم بنفسه باجلوهر وتفسري القائم .القائم بنفسه يشار إىل شيء منه دون شيء
. بغريه بالعرض، وتأمل إثبات القدر وتفسريه بالكمية

: اينالوجه الث
أن ننبه على أن مجاع األمر عنده باطل على مذهبه ألنه مبين على قياس الباري سبحانه علـى  

فما بال ابـن  . يف قضية واحدة يستوي فيها مع سائر أفراد القائم بنفسهاملوجودات وإدخاله
تيمية رمحه اهللا ال يفطن إىل ما قرره من نفي القياس الشمويل واإلنكار على من أدخل الباري 

إال إذا استعمل يف إثبات التنزيه، ويرضاه . يف قضية كلية مع غريه يستوي فيها مع غريه األفراد
إذا خالفه؟
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إن كان كونه عظيماً وكبرياً موجباً ألن يكون كغريه : "وهو جواب عن قولك: ثالثه الالوج
"من العظماء الكرباء يف وجوب االنقسام املمتنع عليه فكذلك كونه حياً عاملاً 

ليس كونه عظيماً وكبرياً هو املوجب ألن يكون كغريه من العظماء الكرباء يف وجوب : فيقال
ألن . بل الذي أوجبه هو كونه عظيماً وكبرياً مشـاراً إليـه بـاحلس   . االنقسام املمتنع عليه

االنقسام يلزم من التحيز والكون يف اجلهة حبيث يشار إليه إشارة حسية واليلزم مـن جمـرد   
.الوصف بالعظمة

:رابعالوجه ال
كيف جتيب عن اسم إذا عاد عليه هذا الكالم فإنه وإن أثبت اجلسم لكنـه زعـم أنـه ال    

ما أثبته إما ان يكون على خـالف  : فيقال له. جسام، وزعم أن مراده به أنه قائم بنفسهكاأل
. الشاهد وإما أن يكون على وفقه

فإن كان موافقا للشاهد فال ميكنك أن تنكر لزوم انقسامه أو لزوم كونه جوهراً فرداً ألن كل 
ن يف غاية الصغر واحلقارةمشار إليه يف الشاهد إما أن يكون منقسماً مركباً، وإما أن يكو

وإن كان على خالف الشاهد فلم جوزت اإلشـارة احلسـية إليـه والكـون يف اجلهـة      
واالختصاص يف احليز فال فرق بني جواز االنقسام واالختصاص باحليز واجلهـة حبـال ألن   
اجلميع من لوازم اجلسم يف الشاهد فبأي شيء فرقت بني الزم والزم فنفيت أحدمها وأثبـت  

خر؟ اآل
إن ما ذكرته من التقسيم يرد نظريه وأما ما ذكره من التقسيم فيقال له : (مث قال يف وجه آخر

يف كل ما يثبت للرب فإنه يقال إذا اشرنا إىل صفة أو معىن أو حكم كعلمه وقدرته أو عامليته 
فإن وحنو ذلك فإما أن تكون الصفة أو املعىن واحلكم اآلخر هو إياه أو هو غريه،…وقادريته

كان هو إياه لزم ان يكون كونه حياً هو كونه عاملاً وكونه عاملاً هو كونـه قـادراً وكونـه    
وهذا يفضي إىل جتويز جعل املعاين املختلفة معىن واحداً وأن يكون .. موجوداً هو كونه فاعالً

كل عرض وصفة قامت مبوصوف صفة واحدة، وهذا شك يف البديهيات
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ازع فإنه جيب االعتراف بثبوت معنيني ليس املفهوم من أحدمها هو فهذا نظري ما ألزموه للمن
املفهوم اآلخر، وهذا قد قررناه فيما تقدم فإن كان ثبوت هذه املعـاين يسـتلزم التركيـب    

.  واالنقسام كان ذلك الزماً على كل تقدير
سام فـإن  وإن مل يكن مستلزما للتركيب واالنقسام مل يكن ما ذكره مستلزماً للتركيب واالنق

)1()مدار األمر على ثبوت شيئني ليس أحدمها هو اآلخر، وهذا موجود يف املوضعني

إن ما ذكرته من التقسيم إمنا يرد علي نظريه يف كل ما يثبت للرب إذا جازت اإلشارة : يقال
احلسية إىل شيء مما أثبته واإلشارة اليت بين عليها هذا الوجه من االعتراض إشارة عقليـة إىل  

فال يلزم من اإلشارة احلسية إىل شيء منه دون شيء مـا يلـزم مـن    . أومعىن أوحكمصفة
وسبق أيضا أن اإلشـارة احلسـية تسـتلزم    , اإلشارة العقلية إىل صفة دون صفة كما سبق 

. التركيب اخلارجي من األجزاء دون اإلشارة العقلية، وأن تعدد الصفات ليس كتعدد األجزاء
عتراض هنا على اإلمجال إذ زعم أن مدار األمر على ثبوت شـيئني  فالخيفى أنه اعتمد يف اال

واحلق أن املوضع األول فيه إثبات صـفة  . ليس أحدمها هو اآلخر، وهذا موجود يف املوضعني
. وقد مر الفرق بني اإلثباتني. غري صفة واملوضع الثاين فيه إثبات جزء دون جزء

د بالغريين إما أن يكون ما جيوز وجود أحـدمها  املرا:(مث قررالوجه السابق بوجه آخر فقال
.أو ما جيوز العلم بأحدمها دون اآلخر, دون اآلخر

فإن كان املراد بالغريين هو األول مل جيب أن يكون ما فوق املشار إليه غـريه إال إذا جـاز   
سـه  وجود أحدمها دون اآلخر وهذا ممتنع يف حق اهللا تعاىل باالتفاق وبأنه واجب الوجود بنف

.  على ما هو عليه كماهو مقرر يف موضعه
مث قد يقال يف سائر املعاين إنه جيوز وجود أحدمها دون اآلخر فيجوز حصول الوجـود دون  

..الوجوب أو دون الفاعلية أو دون العلم
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وإن كان املراد بالغريين ما جاز العلم بأحدمها دون اآلخر كاإلحساس بأحدمها دون اآلخـر  
يف جواز العلم بـبعض  : از اإلشارة إىل نقطة دون ما فوقها، فيقال ال ريبكما ذكره يف جو

املعاين الثابتة هللا دون اآلخر كما قد يعلم وجوده دون وجوبه ويعلم وجوبه دون كونه فاعالً 
. ويعلم ذلك دون العلم بكونه حياً أو عاملاً أو قادراً أو غري ذلك

ى كل تقدير وعند كل أحد وال يصح وجود موجود وإذا كانت املغايرة ثابتة ذا املعىن عل
إال ا وإن كان واحداً حمضاً كان بعد هذا تسمية ذلك تركيباً أو تأليفاً أو غري تركيب وال 

)1()ال يقدح يف املقصودتأليف نزاعاً لفظياً 

ألزمه وجيب التنبيه إىل أن ابن تيمية رمحه اهللا على عادته يعود بعد تطويل وجدال إىل التزام ما
به الرازي فيلتزم اإلشارة إىل نقطة منه دون ما فوقها ويثبت املغايرة بينهما ويزعم أا ثابتـة  

والذي سوغ له ذلك أنه قـاس  . على كل تقدير وأن تسمية ذلك تركيباً وتأليفاً نزاع لفظي
. اإلشارة احلسية إىل شيء من املشار إليه دون شيء على العلم بشيء من املعلوم دون شـيء 

فمنشأ املغالطة إذن . وسوى بني الغريية اليت تطلق على املعاين بالغريية اليت تطلق على األجزاء
.وتسوية العلم والتصور الذهين باإلشارة احلسية. يف االشتراك يف لفظ الغريية

فتسمية ما جاز العلم بأحدمها دون اآلخر غريين ليس كتسمية ماجاز اإلحساس بأحدمها دون 
وثبوت الغريية لألولني ال يستلزم االنقسام والتركيب اخلارجي كما يقال العلم . يناآلخر غري

أما ثبوت الغريية ملا جاز اإلحساس بأحدمها دون اآلخر فيستلزمه ضـرورة  . غري القدرة مثال
.كما يقال يد اإلنسان غري رجله مثالً

الطريقني االشـتراك يف  وال يلزم من اشتراكهما يف استحقاق الوصف بالغريية من أحد هذين 
األحكام اليت تثبت بالطريقني معاً فاإلشارة احلسية غري التصور الذهين وما تستلزمه اإلشـارة  

.احلسية قد ال يستلزمه التصور الذهين
:يف االعتراضوجه آخر
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الذين يقولون واحد يشار إليه حبسـب احلـس   -يقال اصطالح هؤالء (:مث قال رمحه اهللا
أجود فإنه إذا ثبت أن املوجودات تنقسم إىل مفرد ومؤلـف  -كب وال ينقسموعظيم غري مر

أو إىل بسيط ومركب أو إىل واحد وعدد علم أن يف املوجودات ما ليس مبركب وال مؤلـف  
وال عدد، وهذه املعاين ال خيلو منها شيء من املوجودات فعلم أن هذه املعاين ال تنايف كـون  

ا كان خملوقاً فكيف ينايف كون اخلالق واحداً فرداً غري مركـب  الشيء واحداً ومفرداً فيما إذ
.وال مؤلف فهذا االعتبار املعروف الذي فطر اهللا عليه عباده

يوضح هذا ما قد قدمنا أن امسه األحد ينفي أن يكون له مثل يف شيء من األشياء فهو ينفي 
قسام وما يف ذلك من التركيـب  التشبيه الباطل وامسه الصمد ينفي أن جيوز عليه التفرق واالن

والتجسد وذلك ألنه سبحانه وصف نفسه بالصمدية كما وصف باألحدية وهو سبحانه ليس 
كمثله شيء يف مجيع صفاته، بل هو كامل يف مجيع نعوته كما ال يشبهه فيه شيء فهو كامل 

يضـا  ويوصف أ.. والواحد من اخللق قد يوصف بأنه واحد. الصمدية كما أنه كامل األحدية
علم أن كون املوجود جسماً ال مينع أن يكون واحداً وأن يكون أحد األجسـام  ف..بالصمدية

لكن العبد ليس لـه  . وأن يكون صمداً كما أن كونه جسماً ال مينع أن يكون حياً عاملاً قادراً
الكمال الذي يستحقه اهللا يف شيء من صفاته فاهللا تعاىل إذا وصف بأنه واحد صمد عامل قادر 

.األشياءان يف ذلك على غاية الكمال الذي ال مياثله يف شيء منه شيء من ك
لكن إذا كان ما ذكروه من املعاين اليت جيعلونه كثرة وعدداً وتركيباً هي ثابته لكل موجـود  
وذلك ال مينع أن يكون املخلوق واحداً فكيف مينع ذلك أن يكون اإلله الذي لـيس كمثلـه   

)1()شيء أحداً

ذا االعتراض نظر من وجوه سبقت اإلشارة إىل بعضها يف احلجج السمعية ويقـال  ويف ه
هذا الوجه فيه مصادرة على املطلوب فإنه زعم أن كل موجود ال خيلو مـن هـذه   :أوالً: هنا

وقد بينا ما يلزم مـن  . ولو سلم ذلك ملا وقع نزاع واعتراض. املعاين وهي التركيب والتأليف
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فاملخلوق هو املخـتص جبـواز التركيـب    . اين يف حق الباري سبحانهاحملال بإثبات هذه املع
.  والتأليف

ما ال يقدح يف الوصف بالوحدة اليت يوصف ا املخلوق قد يقدح بكمال الوحدة اليت : ثانياً
كما سبق تفصيله. ال مياثلها وحدة بوجه من الوجوه

تنايف الوحدة الشخصية وإمنا تنـايف  يقال أيضا انتهاء اإلشارة احلسية إىل واحد عظيم ال: ثالثاً
.كمال الوحدة احلقيقية

وأيضا الواحد الذي تنتهي إليه اإلشارة احلسية إن كان له الوحدة من مجيع الوجوه وله كمال 
وإن كان منتهى اإلشـارة احلسـية إىل   . الوحدة فهو اجلوهر الفرد الذي ال يوصف بالعظمة

اهلا فيجوز أن يوصف بالوحدة لكثـرة مقـداره   واحد من وجه فنصيبه من الوحدة ليس كم
واحلاصل أن اإلشارة احلسية تستلزم التفريط بكمال أحد الوصفني إما الوحدة وإما . هئوأجزا
.  العظمة

مث ذكر ابن تيمية رمحه اهللا وجهاً يف نفي إحالة التركيب الذهين فال حيتاج إليه ألن الذي يلزم 
)1(هنا هو التركيب اخلارجي

:آخر وجوابهاعتراض
مث ذكر ابن تيمية رمحه اهللا وجهاً آخر يعترض فيه على ما ذكره الفخر الرازي من نفي بنـاء  

فيقال له كل برهان قطعي يستعملونه يف حـق   : (احلجة على قياس الغائب على الشاهد فقال
اً إليـه  فإنه إذا قيل لو كان مشار..اهللا فال بد وأن يتضمن نوعاً من قياس الغائب على الشاهد

باحلس لكان إما منقسماً أو غري منقسم، أو لو كان فوق العرش لكان إما كذا وإما كـذا أو  
لو كان جسما أو غري ذلك، فالبد يف جيمع ذلك من قضية كلية وهو أن كل واحـد ـذه   

والبد أن يدخلوا اهللا تعاىل ..املثابة وأن كل ما كان مشاراً إليه باحلس ال خيرج عن القسمني 
هذه القضايا العامة الكلية وحيكمون عليه حينئذ مبا حيكمون به على سائر األفراد الداخلـة  يف 
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يف تلك القضية ويشركون بينها وبينه يف ذلك، ومشاركته لتلك األفراد يف ذلك احلكم املطلق 
لو كان عظيماً مشـاراً  "فقول القائل..واملعلق على شرط مشاته هلا يف ذلك هو القياس بعينه

هـو كقولـه   "يه لكان منقسماً ألنا ال نعلم عظيماً إال كذلك أو ال نعقل عظيماً إال كذلكإل
ألن كل عظيم فإذا أشرنا فيه إىل نقظة فإما أن تكون هي ما فوقها وحتتها أو ال تكون هـي  "

فإنه من املوضعني البد أن يتصور عظيماً مطلقاً مشاراً إليه ويشرك بني العظيم الشـاهد  "ذلك
… ر إليه والعظيم الغائب املشار إليه يف ذلكاملشا

ومىت مل يعقل العظيم املشار إليه إال كذلك فالربهان الشمويل إمنا هو بناء على مـا تصـوره   
املستدل به وعقله من معىن العظيم املشار إليه فإن فرضية النقطة يف ذلك العظيم املشار إليـه  

ا فرض ذلك وقدره فيما عقله وعلمه وارتسم وقوله إما أن تكون هي األخرى أو ال تكون إمن
. يف ذهنه وهو الذي يعقله من معىن العظيم املشار إليه

فإن جاز أن يثبت الغائب على خالف ما يعقل بطل هذا الربهان وكان ملنازعـه أن يثبـت   
واحداً عظيماً مشاراً إليه منزهاً عن التركيب، وإن كان ذلك على خالف ما يعقل من معـىن  

.يم املشار إليهالعظ
وإن كان ال يثبت الغائب إال على ما يعقل من معىن العظيم املشار إليه بطلت مقدمة الكتاب 
وبطل قوله بإثبات موجود ال داخل العامل وال خارجه وبإثبات موجودين ليس أحدمها متصالً 

.   باآلخر وال منفصالً عنه
إن هذا الربهان باطل لكن قلنا صحة مثل وهذا كالم يف غاية االنصاف ملن فهمه فإنا مل نقل 

هذا الربهان مستلزم صحة مذهب املنازع الذي يقول إنه خارج العامل وميتنع وجود موجود ال 
داخل العامل وال خارجه فإن كان الربهان صحيحا صح قوله إنه فوق العرش 

)1()وإن كان الربهان باطالً مل يدل على أنه ليس فوق العرش

: وهواجلواب من وج
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أن نسلم أن ملنازع الفخر الرازي أن يثبت واحداً عظيماً منزهاً عن التركيب، بل هـو  : األول
مطلوبنا أما إثبات كونه متحيزاً و مشاراً إليه باحلس فكيف الطريق إىل إثباته مـع جـواز أن   

يثبت الغائب على خالف الشاهد؟
ه بدليل واحد أثبت متناقضني أن ما وصفه بغاية اإلنصاف هو غاية التناقض ألن: الثاين

فإن كان الربهان صحيحاً صح قوله إنه فوق العرش كفوقية الشاهد اليت قيس عليهـا وهـي   
ومل يقل إنه باطل بل ألزم بصحته إذا صـح هـذا   . تقتضي التحيز واجلهة والتجسيم والتشبيه

ال يثبـت إال  وإن كان الربهان باطالً انقطع طريق إثبات كونه فوق العرش، ألنـه . الربهان
. بقياس اإلستواء يف الغائب على اإلستواء يف الشاهد

الغائب هو الغائب عن احلس وأنت جعلته قابالً لإلشارة احلسية غـري  : يقال للمثبت: الثالث
. غائب عنها مث أردت تغييبه ليسلم لك إثبات ما أحلقت الباري به باحملسوس الشاهد

عن اإللزام، وإن مل يكن حجة فـبم أثبـت التحيـز    فإن كان مثل هذا القياس حجة فأجب 
واإلشارة احلسية والكون يف اجلهة ؟

الغائب ليس كمثل الشاهد فهل تسلم بذلك؟ فإن سـلمت فـال   : الرابع يقال للمثبت أيضاً
.طريق إلثبات لوازم اجلسم وإن مل تسلم فال يصح اعتراضك على الرازي

كفي إذن يف نفي اتصاف الباري بصـفة مـا أن   الغائب ليس كمثل الشاهد في: أويقال أيضا
أثبت اتصاف الشاهد ا إذ ال مياثل الغائب الشاهد يف صفة من صفاته، ويف الشـاهد كـل   
عظيم يقبل اإلشارة احلسية إليه مركب من األجزاء، والعظيم سبحانه ال مياثل الشاهد يف صفة 

.وصف بالتركيبمن صفاته، وال يوصف بقبول اإلشارة إليه حبسب احلس وال ي
يف كالم ابن تيمية رمحه اهللا شيء من املغالطة إذ يصور يف صدر اعتراضه مـذهب  : اخلامس

مث يلوم املنزه ألنه يدخل اهللا تعـاىل يف القضـايا   . التنزيه قائماً على قياس الغائب على الشاهد
لك القضية ويشرك العامة الكلية وحيكم عليه حينئذ مبا حيكم به على سائر األفراد الداخلة يف ت

بينها وبينه يف ذلك ويشنع عليه يف غري هذا املوضع بأكثر من ذلك إذ يلزمـه بالتعطيـل أو   
التشبيه حىت أنه يصور املنزه قاعداً يقيس الغائب على الشاهد واملثبت معه يبصره لئال ينتهي به 
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اس اعترض املثبت علـى  وإذا احتج املنزه بربهان يتضمن نوعاً من  هذا القي. األمر إىل التعطيل
واحلق أن مذهب التجسيم قائم على هذا القيـاس، وال  . حجية هذا القياس مظهراً الرباءة منه

يثبت اسم شيئاً من لوازم اجلسم إال ذا القياس الذي هو أصل مذهبه فال يستساغ منه أن 
ذا سـلمنا أن  يعترض على أصل مذهبه ويقدح يف حجيته إذا اعترض عليه بنحو قياسه، هذا إ

.كل برهان يستعمله املنزه البد فيه من نوع قياس للغائب على الشاهد
) 1()الرمحن على العرش اسـتوى (فمثالً بأي وجه أو دليل إذا مسع املثبت قول اهللا عز وجل 

وهو القـاهر فـوق   : (أثبت العلو على العرش علواً حسياً حقيقياً وإذا مسع قول اهللا عز وجل
بت الفوقية احلقيقية واإلشارة احلسية إليه واجلهة والتحيز؟ بأي شيء إن مل يكـن  أث) 2()عباده

بقياس استواء الغائب وفوقيته على قياس الشاهد وفوقيته؟ 
أما املنزه فإما أن يكون قد اختار مذهب التفويض فأمسك كل اإلمساك عـن التصـرف يف   

ذكور وإما أن خيتار التأويل الذي عـده  النص تفسرياً أو ترمجة أو اشتقاقا فضالً عن القياس امل
. ابن تيمية رمحه اهللا تعطيالً ونفياً فليس فيه إدخال الباري يف قضية أصالً

فإن قيل القياس ثابت ضمن التنزيه الذي هو ركن من أركان التفويض وهو الدافع إىل التأويل 
ملكـوت السـموات   فاجلواب أن أهل التنزيه أطالوا النظر يف الشاهد وتفكـروا يف . أيضاً

واألرض ووجدوا أن كل ما يف الشاهد جسم أو قائم باجلسم، ولكل منهما أحكام ولـوازم  
فكل جسم متحيز وكل متحيز ميكن اإلشارة إليه حبسب احلس أنه هنا أو هناك وكل ما يشار 
إليه باحلس إما أن يكون منقسماً وإما أن يكون يف غاية والصغر واحلقارة وما إىل ذلك مـن  
األحكام والقضايا الكلية اليت تثبت يف الشاهد فإذا أثبت أحد ممن ال حييط باهللا علمـاً مـا مل   
يصف اهللا به نفسه وال وصفه به رسوله بأن قال مثالً هو متحيز يشار إليه حبسـب احلـس   
يكون بذلك قد أدخل الباري سبحانه مع أفراد املتحيز وأدخله يف القضايا الكلية اليت يـدخل  

فيكون مبجرد عده متحيزاً فرداً من األفراد الداخلة يف القضية اليت تقول كل . ل متحيزفيها ك
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وال ينجيه من ذلك أن يقول املشار إليـه  . متحيز إما أن يكون منقسماً أو يكون جوهراً فرداً
الذي البد أن يكون منقسماً أو فرداً هو ما يف الشاهد من املشار إليه دون الغائـب وقيـاس   

آآلن وقد أثبت هللا ما مل يثبته لنفسه وال أثبته لـه  : على الشاهد ال جيوز، ألنه يقال لهالغائب 
رسوله وقفوت ما ليس لك به علم ؟ وأىن لك أن تكتسب علماً ال يكون من احلس مصدره 

لينفي كل لـوازم  ) ليس كمثله شيء(وأما املنزه فيكفيه أن يتمسك بقوله تعاىل . وعليه قياسه
.ألنه داخل يف عموم مادلت اآلية على نفيهاجلسم وخصائصه

ولو سلمنا أن املنزه البد أن يدخل اهللا تعاىل قضية عامة كلية وحيكم عليه مبا حيكم به علـى  
سائر األفراد الداخلة يف تلك القضية فكيف تنكر عليه وقد التزمت أن الباري نوع من أنواع 

جنس ذوات املقدار؟
:تقريره يف وجه آخر

" يقال ما قاله املنازع يف مقدمة الكتاب مثل قولـه : (ر الوجه السابق يف وجه آخر فقالمث قر
اإلنسان إذا تأمل يف أحوال األجرام السفلية والعلوية وتأمل يف صفاا فذلك له قانون فـإذا  
أراد أن ينتقل منها إىل معرفة الربوبية وجب أن يستحدث لنفسه فطرة أخرى ومنهجاً آخـر  

)1(.."خبالف العقل الذي اهتدى به إىل معرفة اجلسمانياتوعقالً آخر

"إذا أشرنا إىل نقطة ال تنقسم فإما أن حيصل فوقها شيء آخر أو ال حيصـل "فيقال له قولك 
هذا هو العقل الذي يهتدي به إىل معرفة اجلسمانيات، فإن الكالم يف النقطة واخلط وما يتبـع  

ر األجسام فإن كان مثل هذا الـدليل حقـاً يف أمـر    ذلك من علم اهلندسة وهو متعلق مبقادي
الربوبية بطلت تلك املقدمة اليت قررت فيها أنه ال ينظر يف األمور االهلية بالعقل الـذي بـه   

. تعرف اجلسمانيات
.وإذا بطلت صح قول منازعك وجود موجود ال داخل العامل وال خارجه ممتنع
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هة والفطرة الضرورية اليت ال معارض هلا حيث ومىت بطلت كان قول منازعك معلوماً بالبدي
مل يعلم فسادها إال إذا بطل حكم العقل الذي به تعرف اجلسمانيات يف أمر الربوبية 

وإن كان هذا الدليل ملا أنه متعلق باجلسمانيات ال جيوز اإلستدالل مبثله يف أمر الربوبية فقـد  
يقول إنه فوق العامل وفوق العرش وأنه بطل هذا الدليل ومل يكن لك طريق إىل فساد قول من 

)1()مع ذلك ليس مبركب وال مؤلف أو يقول ليس جبسم كما ذكرنا القولني فيما تقدم

هذا هو العقل "وجود موجود ال داخل العامل وال خارجه ممتنع":ويقال يف اجلواب قولك
وج واإلشارة احلسـية  الذي اهتديت به إىل معرفة اجلسمانيات فإن الكالم يف الدخول واخلر

واجلهة واحليز متعلق مبقادير األجسام، فإن كان مثل هذا الدليل حقاً يف أمر الربوبية صح قول 
منازعك يف النقطة وبطلت تلك املقدمة اليت قررت فيها امتناع وجود موجود ال داخل العامل 

. وال خارجه
قل إن قبل املنازع التحاكم إليـه  زيه من العنوإذا بطلت كان قول منازعك معلوماً بقواطع الت

. وبقواطع السمع إن تعذر عليه التحاكم إىل العقل فليلق السمع وهو شهيد
مث الغرض يف إفساد قول من قال فوق العرش وليس جبسم أو ليس مبركب إال إذا أثبت الزماً 

. من لوازم اجلسم كاإلشارة احلسية إليه بأنه هناك يف جهة الفوق
بت به التجسيم لما أنه متعلق باجلسمانيات جيوز االستدالل مبثلـه يف إفسـاد   والدليل الذي ث

فإبطال التجسيم حيصل بالدليل الذي أثبته إن كـان  . القول باجلهة والتحيز واإلشارة احلسية
هذا الدليل مقبوالً يف أمر الربوبية، وإن مل يكن مقبوالً فال طريق إىل إثبات أنه فـوق العـامل   

. لى ما يستلزم التجسيموفوق العرش ع
مث ال يتوقف بطالن التجسيم على الدليل الذي ثبت به فحسب بل قواطع السـمع والعقـل   

.متواردة على تنزيه اهللا عن اجلسمية ولوازمها
:مث وضح ابن تيمية رمحه اهللا الوجه السابق بوجه آخر فقال
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عرش هو صفة من صفاته سبحانه يوضح ذلك الوجه الثاين عشر وهو أن علوه وكونه فوق ال(
وتعاىل، والعلم والقول يف صفات املوصوف يتبع العلم والقول يف ذاته، فإن كان مثـل هـذا   
الدليل حجة يف صفاته نفياً وإثباتاً كان حجة مثله حجة يف ذاته نفياً وإثباتاً ألن العلم بالصفة 

..بدون العلم باملوصوف حمال
ة الرب على خالف ما يعقل من احلقائق وأمره ثابت علـى  فإن جاز دفع هذه بأن يقال حقيق

فقول القائل إذا كان فوق العرش فإما أن يكون منقسماً مركباً وإما أن . حكم احلس واخليال
يكون بقدر اجلوهر الفرد أوىل بالدفع بأن يقال حقيقة الرب على خالف ما يعقل من احلقائق 

كون الشيء الذي فوق غريه والذي يشـار  و. وأمره ثابت على خالف حكم احلس واخليال
)1()إليه باحلس البد أن يكون منقسماً أو حقرياً هو من حكم احلس واخليال قطعاً

إمنا النزاع يف علو اهللا سبحانه وكونه فوق العرش مع ما يذكر يف تفسـري  : ويقال يف اجلواب
النزاع فأين الـدليل  ذلك باالختصاص باحليز واجلهة واإلشارة احلسية، ولوسلم لك ملا حصل

على االختصاص باحليز واجلهة واإلشارة احلسية؟
وإن كان علوه سبحانه صفة من صفاته سبحانه وتعاىل والعلم والقول يف صفات املوصـوف  
يتبع العلم والقول يف ذاته فمن أين ألزمت باإلشارة احلسية فإن كان مثل هذا الدليل الـذي  

حجة يف صفاته نفياً وإثباتـاً  ) الرمحن، وفوق عباده(قوله جعلت به اإلشارة احلسية من لوازم
كان حجة مثله حجة يف ذاته نفياً وإثباتاً فيلزم أن يكون منقسماً حبسب اإلشارة احلسـية أو  

فإن جاز دفع هذه بأن يقال حقيقة الرب على خالف ما يعقل من احلقائق وأمره ثابت . فرداً
: وقولـه " وهو القاهر فـوق عبـاده  : " ذا كان قولهعلى حكم احلس واخليال فقول القائل إ

جيوز اإلشارة احلسية واالختصاص باحليز أوىل بالدفع بأن يقال " الرمحن على العرش استوى"
حقيقة الرب على خالف ما يعقل من احلقائق وأمره ثابت على خالف حكم احلس واخليال 
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هو من حكم احلس واخليـال  وكون كل شيء قيل إنه فوق غريه يصح أن يشار إليه باحلس 
.قطعاً ألن من املخلوق ما يوصف بالفوقية ال مبعىن االختصاص باحليز واإلشارة

أما احلكم على الشيء الذي يكون فوق غريه فوقية تستلزم أن يشار إليه باحلس بأنه البـد أن  
ت إليـه  يكون منقسماً أو حقرياً فهذا من حكم احلس الذي أوجب التحاكم إليه إشارةُ املثب

.باحلس
على أن ابن تيمية رمحه اهللا قد سلم يف اية اعتراضه بأن العقل يوجب االعتـراف بكـون   
املشار إليه حبسب احلس فيه ما يسميه الرازي تأليفاً وانقساماً باملعىن الذي يريده الرازي وزعم 

.   امأنه ال يدخل يف ما يتنزه عنه الباري من املعروف من معاين التألبف واالنقس
، مث إنك إنك وسائر الصفاتية تثبتون رؤية الرب باالبصار: (.. مث قرره يف وجه آخر فقال

وطائفة معك تقولون إنه يرى ال يف جهة وال مقابالً للرائي وال فوقه وال يف شيء من جهاتـه  
ومجهور عقالء بىن آدم من مثبتة الصفاتية ونفاا يقولون إن فساد هـذا معلـوم   .الست

ومن املعلوم أن كونه فوق العرش غري منقسم وال حقري أظهر يف العقل من . البديهة واحلسب
كونه مرئياً باألبصار ال يف شيء من اجلهات الست فإن هذا مبين على أصلني كالمها تدفعـه  

.بديهية العقل والفطرة
كان عامـة  أحدمها إثبات موجود ال يف شيء من اجلهات وال داخل العامل وال خارجه وهلذا 

. السليمي الفطرة على إنكار ذلك
والثاين إثبات رؤية هذا باألبصار فإن هذا خيالفك فيه من وافقك علـى األول فـإن كونـه    
موجوداً أيسر من كونه مرئياً فإذا كنت جتوز رؤية شيء باألبصار ال مقابـل للرائـي وال يف   

مبركب وال جبزء حقـري   شيء من جهاته الست فكيف تنكر وجود موجود فوق العامل وليس
إمنا فيه إثبات وجـوده علـى   ) وجود موجود فوق العامل وليس مبركب وال جبزء حقري(وهو

خالف املوجود املعتاد من بعض الوجوه وذاك فيه إثباته على خالف املوجود املعتاد من وجوه 
.أعظم من ذلك
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هذا، وأن املخالفني لك ودليل ذلك أن مجيع فطر بين آدم السليمة تنكر ذلك أعظم من إنكار
يف ذلك أعظم من املخالفني لك يف هذا، فإن كون الرب فوق العامل أظهر يف فطـر األولـني   
واآلخرين من كونه يرى بل العلم بالرؤية عند كثري من احملققني إمنا هو مسعي حمض أما العلـم  

نصوص عليه فال حيصـيها  بأنه فوق العامل فإنه فطري بديهي معلوم باألدلة العقلية وأما داللة ال
)1()إال اهللا

:واجلواب من وجوه
ماذكر إىل مجهور عقالء بىن آدم من مثبتة الصفاتية ونفاا ويـل  هيقال عزو: الوجه األول

ظاهر، أما مثبتة الصفات من غري املسلمني فإن ظفر بنقل عنهم فال تضر خمالفتهم، وأما املثبتة 
والكراميـة  ،مبخالفتهمابن تيمية عبأ يإال املعتزلة الذين ال من الفرق اإلسالمية فلم خيالف فيه

. الذين ال يعبأ املنزه مبخالفتهم
يعد يف العقالء من كان إثبات الفوقية احلسية واإلشارة إىل شيء منه دون شيء مع نفي هل و

. االنقسام أظهر يف عقله من كونه مرئياً ال يف شيء من اجلهات الست
: عنده أصلنييدفعان بالبديهة أن العقل والفطرة على محه اهللا ويشهد ابن تيمية ر

. أحدمها إثبات موجود ال يف شيء من اجلهات وال داخل العامل وال خارجه
. والثاين إثبات رؤية الباري منزهاً عن لوازم رؤية األجسام

:الوجه الثاين
األلفاظ ويتترس ذا اإلمجال رمحه اهللا يعيب على خمالفيه اإلمجال وكم جيمل يف مثل هذه هأن

مسلم لكنـه  " ومن املعلوم أن كونه فوق العرش غري منقسم وال حقري أظهر يف العقل"فقوله 
يريد بالفوقية احلقيقية اليت تستلزم اجلسمية واالنقسام، وما يصرح بنفيه من االنقسام ليس هو 

. الذي يلزم من الفوقية احلقيقية
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جج اسمة املبتدعة وقد خالفت حبكاية شـبهتهم مـذهب   يقال هذه من ح: الوجه الثالث
الصديق أمحد بن حنبل الذي أنكر على احلارث احملاسيب ردوده على املبتدعة ألنه ال يـتم إال  

فما موقـف  . حبكاية شبهتهم قبل نقضها فاليأمن أن يطلع أحدهم على الشبهة دون اجلواب
شـبه  معظـم اهللا على أدلة التنزيه بذكر الصديق أمحد لو وقف على اعتراض ابن تيمية رمحه

اسمة دون الرد عليها؟
:الوجه الرابع

لرائي وال يف شيء من جهاته الست اليستحيل عقالً بل اإثبات رؤية شيء باألبصار ال مقابل 
مث إمنا يستحيل عقالً رؤيةُ اجلسم باألبصار ال مقابل للرائي وال يف شيء مـن جهاتـه   . عادة

يكون يف شي من اجلهات وال خيتص بشيء من لوازم اجلسم فال نسـلم أن  الست أما ما ال
رؤيته تستلزم ما قد تستلزمه رؤية اجلسم؟

: الوجه اخلامس
احلاكم الذي حيكم بأن إثبات الرؤية املذكورة وأن الوجود املذكور يقتضي إثبـات جـواز   

ملسألتني، وانفرد العقـل بتأييـد   اإلشارة واحليز واملقابلة واجلهة هو احلس وقد استبعدناه يف ا
وإمنا يتم استبعادك إذا التزمنا باحلاكم الذي حكَّمته يف املسـألتني وهـو   . الشرع نفياً وإثباتاً

احلسي ألنه هو الذي يثبت بالفوقية اجلهةَ واإلشارة واحليز وينفي حصول الرؤية بال مقابلـة  
.وجهة

:الوجه السادس
فإن يف السلف واخللـف  " ن رؤية الرب باألبصار غري مسلمإن سائر الصفاتية يثبتو: "قولك

وال يبقـى  . فال يلزم بإثبات الرؤية ما ذكرت)1(من يثبت رؤيته تعاىل بالقلب دون األبصار
وجه ملا أطلت فيه من االعتراض والرغبة يف اإللزام إذا أثبتنا الرؤية بالقلب، وحىت من أثبـت  

ك الرؤية اليت تثبتها وتثبت معها لوازم اجلسم وتشترط هلا األبصار حمالً للرؤية فليس مراده بذل

1وانظر صـحيح ابـن حبـان    . عن ابن عباس) 175(158/ 1أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه) 1(
/253)57  (
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ما يشترط لرؤيته، وال بد من حترير املراد من الرؤية اليت يثبتها املنزهون ألن ابن تيمية رمحه اهللا 
بىن كثرياً من وجوه االعتراض على فهمه أن املنزهني وافقوه يف إثبات الرؤية على إثباا باملعين 

فإذا توضح أن أهل التنزيه مل يثبتوا الرؤية اليت أثبتها ابن تيمية رمحه اهللا كفانا الذي أثبته هو،
.ذلك مساوقته يف التطويل يف وجوه اعتراض كلها مبنية على ومهه

إمنا أنكر اخلصم الرؤية ألنه مل يفهم ما نريده مـن الرؤيـة ومل   :(يقول اإلمام الغزايل رمحه اهللا
ظن أنا نريد ا حالةً تساوي احلالة اليت يدركها الرائـي عنـد   حيصل معناها على التحقيق، و

النظر إىل األجسام واأللوان، وهيهات فنحن نعرف باستحالة ذلك يف حق اهللا سبحانه، ولكن 
ينبغي أن حنصل معىن هذا اللفظ يف الوضع املتفق عليه ونسكبه مث حنذف منه ما يسـتحيل يف  

عانيه معىن مل يستحل يف حق اهللا سبحانه وتعاىل وأمكن حق اهللا سبحانه وتعاىل فإن كان من م
أن يسمى ذلك املعىن رؤية حقيقية أثبتناه يف حق اهللا سبحانه وقضينا بأنه مرئي حقيقة، وإن مل 
ميكن إطالق اسم الرؤية عليه إال بااز أطلقنا اللفظ عليه بإذن الشرع واعتقدنا املعىن كما دل 

.عليه العقل
لرؤية تدل على معىن له حمل وهو العني وله متعلَّق وهو اللون والقدر واجلسـم  وحتصيله أن ا

فلننظر إىل حقيقة معناه وحمله وإىل متعلقه ولنتأمل أن الركن من مجلتـها يف  . وسائر املرئيات
إطالق اإلسم ماهو؟

ملرئي لو فنقول أما احملل فليس بركن يف صحة هذه التسمية فإن احلالة اليت ندركها بالعني من ا
أدركناه بالقلب أو باجلبهة مثالً لكنا نقول قد رأينا الشيء وأبصرناه وصدق كالمنا ألن العني 
حمل وآلة ال تراد لعينها بل لتحل فيه هذه احلالة فحيث حلت احلالة متت احلقيقة وصح االسم، 

الشيء بالدماغ، علمنا بقلبنا إن أدركنا الشيء بالقلب، أو بالدماغ إن أدركنا : ولنا أن نقول
وأما املتعلَّق بعينه فليس ركناً يف إطالق هذا . وكذلك إن أبصرنا بالقلب أو باجلبهة أو بالعني

االسم وثبوت هذه احلقيقة، فإن الرؤية لو كانت رؤيةً لتعلقها بالسواد ملا كان املتعلق بالبياض 
ولو كان لتعلقها بـالعرض ملـا   رؤيةً، ولو كان لتعلقها باللون ملا كان املتعلق باحلركة رؤيةً،

كان لتعلقها باجلسم رؤيةً، فدل على أن خصوص صفات املتعلَّق ليس ركناً لوجـود هـذه   
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احلقيقة وإطالق هذا االسم، بل الركن فيه من حيث أنه صفة متعلقة أن يكون يكـون هلـا   
هـو  متعلَّق موجود أي موجود كان وأي ذات كان، فإذن الركن الذي االسم مطلق عليـه 

األمر الثالث وهو حقيقة املعىن من غري التفات إىل حمله ومتعلقه فلنبحث عن احلقيقة مـاهي؟  
وال حقيقة هلا إال أا نوع إدراك هو كمال ومزيد كشف باإلضافة إىل التخيل، فإنـا نـرى   
الصديق مثال مث نغمض العني فتكون صورة الصديق حاضرة يف دماغنا على سـبيل التخيـل   

ولكنا لو فتحنا البصر أدركنا تفرقته وال ترجع تلك التفرقة إىل إدراك صورة أخرى والتصور،
خمالفة ملا كان يف اخليال، بل الصورة املبصرة مطابقةٌ للمتخيلة من غري فرق ولـيس بينـهما   
افتراق إال أن هذه احلالة الثانية كاالستكمال حلالة التخيل وكالكشف هلا فتحدث فيها صورة 

واحلادثة يف . ند فتح البصر حدوثاً أوضح وأمت وأكمل من الصورة اجلارية يف اخليالالصديق ع
البصر بعينها تطابق بيان الصورة احلادثة يف اخليال،  فإذن التخيل نوع إدراك على رتبة ووراءه 
رتبةٌ هي أمت منه يف الوضوح والكشف بل هي كالتكميل له فنسمي هذا االستكمال باإلضافة 

وكذا من األشياء ما نعلمه وال نتخيله وهو ذات اهللا سبحانه وتعاىل , ل رؤيةً وإبصاراًإىل اخليا
وصفاته وكل ما ال صورة له، أي ال لون وال قدر مثل القدرة والعلـم والعشـق واإلبصـار    

فـإن  , واخليال فإن هذه أمور نعلمها وال نتخيلها والعلم نسبته إليه نسبة اإلبصار إىل التخيل
كناً مسينا ذلك الكشف واالستكمال باإلضافة إىل العلم رؤيـة، كمـا مسينـاه    كان ذلك مم

باإلضافة إىل التخيل رؤية، ومعلوم أن تقدير هذا االستكمال يف االستيضاح واالستكشـاف  
غري حمال يف املوجودات املعلومة اليت ليست متخيلة كالعلم والقدرة وغريمها، وكـذا يف ذات  

فنحن نقول إن ذلك غري حمال فإنه ال حميل . املعاين املعلومة كلهااهللا وصفاته ويف ذوات هذه
إال أن هذا الكمال غري مبذول يف هذا العـامل، والـنفس يف   .. له، بل العقل يدل على إمكانه

شغل البدن وكدورة صفائه فهو حمجوب عنه وكما ال يبعد أن يكون اجلفن أو الستر أو سواد 
دة المتناع اإلبصار للمتخيالت فال يبعد أن تكون كدورة الـنفس  العني سبباً حبكم اطراد العا

وتراكم حجب األشغال حبكم اطراد العادة مانعاً من إبصار املعلومات، فـإذا بعثـر مـا يف    
القلوب وحصل ما يف الصدور وزكِّيت القلوب مل ميتنع أن تستقل بنفسها ملزيـد اسـتكمال   
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املعلومات، ويكون ارتفاع درجته عـن العلـم   واستيضاح يف ذات اهللا سبحانه أو يف سائر 
املعهود كارتفاع درجة اإلبصار عن التخيل فيعرب عن ذلك بلقاء اهللا تعاىل ومشاهدته أو رؤيته 

وإذا كان ذلك ممكناً . أو إبصاره أو ما شئت من العبارات فال مشاحة فيها بعد إيضاح املعاين
حبكم وضع اللغة عليه أصـدق، وخلقـه يف   بأن خلقت هذه احلالة يف العني كان اسم الرؤية 

العني غري مستحيل كما أن خلقها يف القلب غري مستحيل، فإذا فهم املراد مبا أطلق أهل احلق 
من الرؤية علم أن العقل ال حييله بل يوجبه وأن الشرع قد شهد له فال يبقى للمنازعة وجه إال 

أو القصور عن هذه املعاين الدقيقة الـيت  على سبيل العناد أو املشاحنة يف إطالق عبارة الرؤية
)1()ذكرناها

إثبات الباري سبحانه على خالف املوجود املعتاد من وجوه أعظـم موافـق   : الوجه السابع
، فال داعي لالسـتبعاد الـذي   "ليس كمثله شيء"ملقصدنا وهو التنزيه عن املماثلة املنفية ب

املسألتني وانسد طريق اجلمع والتوفيق لقـدمنا  ذكره فلو سلِّم له مبا ذكر من لزوم التشبيه يف
إثبات ما فيه إثباته على خالف املوجود املعتاد من وجوه أعظم على مافيه إثبات وجوده على 

كيف وقد أمكن عقالً جتويز الرؤية الثابتة شرعاً من . خالف املوجود املعتاد من بعض الوجوه
.غرب لوازم رؤية األجسام

معرفة القلـوب وإقرارهـا   : (فقالالوجه السابقيف توضيج تيمية رمحه اهللا ابن طالمث أ
بفطرة اهللا اليت فطرها عليها أن را فوق العامل وداللة الكتاب والسنة على ذلـك، وظهـور   
ذلك يف خاصة األمة وعامتها وكالم السلف يف ذلك أعظم من كونه تعاىل يرى باألبصار يوم 

فهذا يبني أن اإلعتراف بأن اهللا فوق العـامل يف العقـل   ..صار جائزهالقيامة أو أن رؤيته باألب
فإذا كان هؤالء الشرذمة الذين فيهم مـن  ..والدين أعظم بكثري من اإلعتراف بأن اهللا يرى

يقرون بأن اهللا يرى كان إقرارهم بأن اهللا فوق العـامل  التجهم ما فيهم مثل الرازي وأمثاله
سألة العلو سؤال إال ويرد على مسألة الرؤية ما هـو أعظـم   أوىل وأحرى فإنه ال يرد على م
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وال ميكنهم أن جييبوا ملن يناظرهم يف مسألة الرؤية جبواب إال أجابوا ملـن ينـاظرهم يف   .منه
)1()مسألة العرش خبري منه

ال نسلم أن االعتراف بأن اهللا فوق العامل هـو  : ويف ما سبق من اجلواب كفاية لكنا نقول هنا
وقد اعتمدت يف هذا االعتـراض علـى   . والدين أعظم من اإلعتراف بأن اهللا يرىيف العقل

اإلمجال يف لفظ الفوق والعلو والرؤية فما وصفنا به الباري من العلو والفوقية والرؤية ليس هو 
فالرؤية اليت أثبتناها ال تستلزم لوازم اجلسم من املقابلة . الذي يلزم منه صحة اإليراد الذي ذكر

فما أوردناه على العلو الذي وصفت به الباري سبحانه أوردناه . ة وغريها وكذلك العلوواجله
من جهة أنك أثبت معه لوازم اجلسم من احلد املتصل الواجـب واحليـز املنفصـل اجلـائز     
والتركيب والتأليف الذي ستصرح به يف الوجه القادم وغري ذلك من اللوازم اليت صرحت ا 

.  ميكن دفعها بعد هذا اإلثباتأو اللوازم اليت ال 

:وجوابهآخراعتراض 
مث قال يف وجه آخر تعليقاً على وصف الفخر الرازي لما آل إليه قول الكرامية مـن خمالفـة   

يقال هذا العقل الذي هذا على خالف بديهته، إما أن يكون حكمه وشهادته يف :(العقل فقال
بوالً مل يضر هؤالء وال غريهم خمالفته فإنه يكـون  الربوبية مقبوالً أو مردوداً، فإن مل يكن مق

) 2("إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا: "مبنزلة الشاهد الفاسق الذي قال اهللا فيه

وإن كان حكمه وشهادته مقبوالً كان هذا املنازع وموافقوه أعظم خمالفة له من هؤالء كما 
.قد تقدم بيان ذلك

قل أعظم من قول هؤالء مل جيب على هؤالء أن يرجعوا عن وإذا كان خمالفة قوهلم لبديهة الع
بـل  القول الذي هو أقل خمالفة لبديهة العقل إىل القول الذي هو أكثر خمالفة لبديهة العقـل،  

يكون الواجب على هذا التقدير على الطائفتني االعتراف مبا يف بديهة العقـل فيعترفـون   
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داخله وال خارجه، وحينئذ يكون مشـاراً إليـه   مجيعاً بأنه فوق العامل وميتنع أن يكون ال
وإن مل يكن هـو املعـروف مـن    حبسب احلس وحينئذ يكون فيه ما مساه تأليفاً وانقساماً 

التأليف واالنقسام فإن املعروف من ذلك جيب تنزيه اهللا عنه كما نزه عنه نفسـه يف سـورة   
د فيه من معىن االجتماع والقـوة  اإلخالص كما تقدم التنبيه عليه بقوله اهللا الصمد فان الصم

)1()والسؤدد ما ينايف االنقسام واالفتراق

:ونقول يف اجلواب
هذا العقـل  . كالمه يف هذا الوجه يكشف عن مراده بالعقل الذي يتأيد به وخيالفه به خمالفوه

الذي حكَّمه يف اخلالف بني قول الكرامية إنه مشار إليه حبسب احلس غري متناه ومع ذلك هو 
واحد ال يقبل القسمة، وبني قول منازعهيم جبواز أن يرى سبحانه ال يف جهـة وال مقـابالً   
للرائي وال فوقه وال يف شيء من جهاته الست، فحكم بأن الثاين أعظم خمالفة له من األول مع 
أنه ال يتصور تفاوت اخلالف يف هذه املسألة يف حكم العقل ألن ما ينتظر من العقل هنـا أن  

فالعقل عند الرازي يقطع بأن قول الكرامية على خالف بدتـه،  . المتناع أو اجلوازحيكم با
والرؤية اليت يثبتها الرازي وموافقوه مبنية على أصلني كالمها تدفعه بديهية العقل والفطرة عند 

حدمها إثبات موجود ال يف شيء من اجلهات، والثاين إثبات رؤية هذا باألبصـار  أابن تيمية،
صور أن يكون أحد الرأيني أعظم أو أقل خمالفة حلكم العقل حىت يلجأ إىل ما يشـبه  فكيف يت

وهذا التفاوت ال يتصور يف حكم العقل إال أن يكون العقـل مرادفـاً   . الصلح بني الطائفتني
على أن هذا العقـل جعـل   . للوهم واحلس الذي يليق به مثل هذا احلكم يف مثل هذه املسألة

ورتب ابن تيمية رمحـه اهللا  .إىل القبول من مذهب أهل السنة ومجهورهاقول الكرامية أقرب
بعد التحاكم إليه على الطائفتني وجوب االعتراف مبا يف بديهته فيعترفون مجيعاً بأنـه فـوق   
العامل وميتنع أن يكون ال داخله وال خارجه وحينئذ يكون مشاراً إليه حبسب احلس وحينئـذ  

وهذا فيه اعتراف منه بأن اإلشارة احلسية تسـتلزم تأليفـاً   . وانقساماًيكون فيه ما مساه تأليفاً
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بل زاد هذا العقل على قول الكرامية إذ أوجـب  . وانقساماً مع أنه أنكر ذلك يف صدر املسألة
على خمالفهم أن يعترف باإلشارة احلسية إليه والفوقية احلقيقية وأن يثبت معه ما مساه الـرازي  

مع أنـه  . وأن ما مساه تأليفاً وانقساما ليس هو الذي يتنزه عنه الباري سبحانهتأليفاً وانقساماً 
فنسأل اهللا لـه  . -والتجسيم الذي هو التأليف  -بنص كالمه فسر التجسيم بالتأليف فقال 

. السالمة من حاصل الكالمني
كان قـول  فلو أن أحداً ترك قواطع التنزيه واضطر إىل مثل هذه الطريقة يف اكتساب العقائد ل

ولـو  . الكرامية دونَ هذا القول خترصاً يف وصف اهللا عز وجل وأقلَّ قفواً ملا ليس له به علـم 
وقف الرازي على هذا االعتراض ملا قال إن صاحب هذا القول أسعد حـاالً مـن هـؤالء    

نعوذ باهللا من أن نتحاكم إىل ما يوجب التجسيم وإن مسي بغري امسه وأن نتحـاكم  . الكرامية
. ا يثبته أو لوازمه وإن مسي عقالًإىل م

أوجب االعتراف بذلك على تقديرٍ ما ولعل مشفقا يرجو أن نلتمس البن تيمية عذرا ألنه إمنا
؟ا مل يلتزمهمب، أو لعل أحدا يظهر له رغبة يف إلزامه وليس على كل تقدير

الفة قول الرازي عظم خم: األول. فاجلواب أنه رمحه اهللا أوجب االعتراف به على تقدير أمرين
واألول ثابت . وكون قول الكرامية خمالفاً حلكم العقل لكنه دون خمالفة األول له. حلكم العقل

وهذا يكفي يف إجياب مـا  . املخالفة عنده حلكم العقل كما أشار إىل أنه قد قدم بيان فساده
ر اآلخر فهو الذي أما األم. أوجبه ألنه ال جيوز خمالفة حكم العقل وجيب الرجوع إىل موافقته

دفع إىل إجياب هذا احلكم على تقديرٍ ما ألن قول الكرامية عنده ال ميكن أن يكـون جبملتـه   
خمالفاً للعقل إذ يشترك مع قوله بأنه فوق العامل وميتنع أن يكون ال داخله وال خارجـه وأنـه   

كالمـه،  هـذا حاصـل   . يكون بذلك مشاراً إليه حبسب احلس وإمنا خالفه بإنكار االنقسام
واحلكم على املتكلم ليس مقصود وال غرضا وإمنا الغرض أن ندفع عن عقائد املسـلمني مـا   

.يفيد التجسيم أويستلزمه أو مييل إليه
:قال يف وجه آخرقوى شبهة اسمة معترضا ا فمث 
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تشبيهه باملعدوم وذلك أن النفاة كـثرياً مـا   -منازع الفخر الرازي-ورد من جهة املنازع (
ومن املعلوم أم أحق بالتشـبيه  . والتجسيم الذي هو التأليفصفون أهل اإلثبات بالتشبيه ي

.... الباطل حيث يشبهونه باملعدومات والناقصات
وإذا كان كذلك ظهر ما ذكره من جهة املنازع فإن املنازع قلب عليهم القضـية وقـال إذا   

املعدوم وذلك أنه ملا قال إنه ال ميكـن أن  ألزمتمونا أنا جنعله كاجلوهر الفرد فأنتم جعلتموه ك
:"يكون غري منقسم ويكون يف غاية الصغر ألن ذلك حقري وذلك على اهللا حمال فقال املنازع

أنتم قلتم ال ميكن اإلحساس به وال اإلشارة إليه حبال، والذي ال ميكـن االحسـاس بـه وال    
؟"وصفكم ذا فلم ال جيوز األولاإلشارة إليه يكون كاملعدوم، فيكون أشد حقارة وإذا جاز 

ألم يقرون يف مسـألة  .واملنازع وأصحابه يعلمون صحة هذا الكالم. وهو كالم قوي جداً
الرؤية أن كل موجود جيوز أن حيس باحلواس اخلمس وملتزمون على ذلك أن اهللا جيـوز أن  

به بـاحلواس  حيس به باحلواس اخلمس السمع والبصر والشم والذوق واللمس وأن ما ال حيس
فعامة السلف والصفاتية على أن اهللا ميكن أن يشـهد ويـرى   . اخلمس ال يكون إال معدوماً

)1()ويحس به، وأول من نفى إمكان إحساسه اجلهم ابن صفوان ملا ناظره السمنية املشركون

لنا يف اجلواب على هذا االعتراض وجوه و
والذي ال ميكـن  :" طلوب ألنه مبين على قولهأن يقال هذا االعتراض مصادرة على امل: األول

ومل يذكر دليالً على إثباته، فال نسلم أن ما ال " اإلحساس به وال اإلشارة إليه يكون كاملعدوم
.ميكن االحساس به وال اإلشارة إليه حبال يكون كاملعدوم

ام أو الصغر هذه من حجج اسمة يف اجلواب عن ما ألزمناهم به من االنقس: أن يقال: الثاين
فإذا . فلم ينكروا االلتزام ولكن أرادوا أن يشغلونا باجلواب عن ما ذكروه مما فيه تسليم باحملال

لزم ما ألزمناهم به من االنقسام والتركيب فقد بينا إحالته يف حق الباري سبحانه فيثبت بـه  
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لنا بعدمه باطالً وجود موجود ال خيتص باحليز وال يشار إليه باحلس وعلى هذا يكون إلزامهم 
.ألنه مبين على إنكار موجود ال ميكن اإلحساس به وال اإلشارة إليه حبال

أن نسأل ابن تيمية رمحه اهللا ما رأيك يف ما ألزمناهم به وما ألزمونا به؟ أيهما تـراه  : الثالث
الزماً؟ إن كان األول هو الذي يلزم دون الثاين فقد سبقت اإلجابة عن إلـزامهم يف الوجـه   

لكنا نلومك على هذا التقدير ألنك حكيت باطالً تعرف أنه باطل يف وجـه أدلـة   . السابق
التنزيه، فهب أنا مل حنسن دفع هذا اإللزام فهل تذكر لنا وجهاً يدفعه أم تسكت علـى هـذا   
الباطل مع أنك اجتهدت يف توهني أدلة إبطاله وكان حرياً بك أن تقوي احلق إن قصر غريك 

يف النفي؟
ان الذي يلزم هو الثاين فقد وافقت على أن الباري حيس به باحلواس اخلمس ألن ما ال وإن ك

وهذا هو الذي ذكرته وذكرت أنه كالم قـوي جـداً   . يكون كذلك ال يكون إال معدوما
فيكون الباري موصوفاً مشموماً ومسموعاً ومبصراً وملموساً، فهل معك من كتـاب اهللا أو  

أم عقلت من صفات اهللا عز وجل ما مل يعقله نيب وال صاحب سنة رسوله ما يدل على ذلك؟
نيب وال تابع من السلف واألئمة؟ أين الفطرة السليمة اليت حتتج ا وحتتكم إليها من وصـف  
الباري سبحانه بأنه مدرك بالشم والذوق واحلواس اخلمس ؟ وهل معك عن سـلف األمـة   

لك إىل عامة السلف والصـفاتية، وأن  وأئمتها شيء من إثبات هذه الصفات وأنت تنسب ذ
أول من نفى إمكان اإلحساس به هو اجلهم بن صفوان، فهال كان هذا القول الذي مل ينفـه  

! أحد قبل اجلهم والذي اختاره عامة السلف منقوالً برواية واحدة عن واحد من سلف األمـة 
كاية أشنع املذاهب عـن  ال يسعنا إال أن ننبه مرة أخرى على جرأة ابن تيمية رمحه اهللا يف ح

وإذا كان . عامة السلف وليس معه يف ذلك رواية واحدة صحيحة وال سقيمة عن واحد منهم
هذا هو حال ما حيكيه عن عامة السلف فما حال ما هو مثله أو دونه مما حيكيه عن من هـو  
دون السلف؟ ومنه ما حكاه عن أصحاب الفخر الرازي وهم األشاعرة من أم يقرون بـأن  

وهو كذب على مجيع األشاعرة، فإذا كان البـاري يف  . اهللا جيوز أن حيس به باحلواس اخلمس
مذهبهم ال تدركه العقول وال تتصوره األوهام فهل يعقل مع ذلك أن يدرك باحلواس؟
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:اعتراض آخر وجوابه
أنه يكون أشد حقاره من اجلوهر الفـرد  –الفخر الرازي -اعترف هنا: (مث قال يف وجه آخر

. أنه يكون معدوماً إذا كان ذا حيز ومقدار وقلنا إنه ال ميكن أن يشار إليه وال ميكن أن حيسو
وقد ذكر هنا أنه ال ميكن أن يشار إليه وال ميكن أن حيس به فلزم أن يكون معدوماً أحقر من 
اجلوهر الفرد، وال ريب أن هذا حقيقة قوهلم وقد اعترف هو مبقدمات ذلك لكن مفرقـة مل  

)1()ها يف موضع واحد إذ لو مجعها مل خيف عليه وهذا شأن املبطلجيمع

:اجلواب من وجوه
أن يقال كيف يلزمه ذلك مع الشرط الذي مل يطل العهد به؟ ألنه ذكـر أنـه   : الوجه األول

يكون أشد حقارة من اجلوهر الفرد وأنه يكون معدوماً إذا كان ذا حيز ومقدار وقلنا مع ذلك 
ار إليه وال ميكن أن حيس به فإذا ذكر الفخر الرازي أن الباري سـبحانه ال  إنه ال ميكن أن يش

فـأين اعتـرف   . يشار إليه حبسب احلس فال يلزمه أن يكون معدوما إال بإثبات احليز املقدار
الرازي باحليز واملقدار؟ أم مبثل هذا يكون بيان التلبيس؟ وهل هـذا هـو احلكـم بالعـدل     

حجج الفخر الرازي؟للنظر يفهواالنصاف الذي دفع
شأن املبطل الذي اجتمعت يف مغالطاته مقدمات لو رتبناهـا كمـا أردت أن   : الوجه الثاين

ترتب ملخالفك ما زعمت أنه حقيقةُ قوله ألنتجت اإلفصاح عن التجسيم من غري أن يحتـاج  
ومثل هذا الترتيب ال حيتـاج إىل كـثريِ  . إىل غضِ طرف عن شرط يقدر بثبوته ثبوت ذلك

به من ما ألزم هتفتيشٍ والشديد تكلف، بل ال نغادر هذه املسألة لنعثر على ما هو أوىل بإلزام
وميتنع أن يكون ال داخله وال خارجه وحينئذ يكون مشاراً إليه :" السابقهبه الرازي وهو قول

التأليف حبسب احلس وحينئذ يكون فيه ما مساه تأليفاً وانقساماً وان مل يكن هو املعروف من 
فقد اعترفت بأن التجسـيم  " … والتجسيم الذي هو التأليف: "وقولك معه" …واالنقسام 

فنسـأل اهللا  .هو التأليف وأن الذي مساه الفخر الرازي تأليفاً وانقساماً ثابت يف الباري سبحانه
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السالمة من متام ما اليتم إال بتكلف يف صرف العبارة وتعسف يف لويها لتتجنـب مهالـك   
ما هو صريح يف عد الباري قائماً بنفسه بـاملعىن  هويف ثنايا اعتراضات. يم ومزالق التشبيهالتجس

الذي يقابل العرض القائم بغريه، وفيها أيضا أن نفي لوازم األجسام إثبات لعدمه وقد سـبق  
. التنبيه عليه يف مواضعه

منازعه يقول قد ثبـت  إن:(وكرر ابن تيمية رمحه اهللا حنو الوجه السابق يف وجه آخر فقال
بالفطرة الضرورية وبالضرورة الشرعية واتفاق كل عاقل سليم الفطرة مـن الربيـة أن رب   
العاملني فوق خلقه، وأن من قال إنه ليس فوق السموات رب يعبد وال هناك إله يصـلى لـه   

د أنه مقر ويسجد وإمنا هناك العدم احملض فإنه جاحد لرب العاملني مالك يوم الدين، فإن اعتق
به وهذا يقتضي كما قلت أنه ذو حيز ومقدار، وكل ما كان ذا حيز ومقدار وهو ال ميكـن  
اإلشارة احلسية إليه وال ميكن اإلحساس به فإنه معدوم كما اعترف به وكما هو معـروف يف  
الفطر وهو أحقر من اجلوهر الفرد بال ريب فثبت أن قولك يستلزم أن الباري معدوم وأنـه  

)1()من اجلوهرالفردأحقر 

وقد تكرر ما يف لفظ الفوق من اإلمجال الذي ال يتحرز منه ابن تيمية رمحه اهللا ، فالذي ثبت 
وأن الفوقية احلقيقية الـيت  . فوق عبادهالضرورة الشرعية أن رب العاملني هو القاهروبالفطرة

ام وال تليق برب العـاملني   جتوز اإلشارةَ احلسية إليه واالختصاص باحليز ال تكون لغري األجس
فإن اعتقد الرازي أنه مقر به ومل يسلم لك أن الفوقية اليت ذكرها القرآن دون الـيت ذكرـا   
تقتضي أنه ذو حيز ومقدار فال  يستلزم أن الباري معدوم وأنه أحقر من اجلوهر الفـرد، وإن  

يه وال ميكن اإلحساس به فإنه سلَّم أن كل ما كان ذا حيز ومقدار وال ميكن اإلشارة احلسية إل
.معدوم وهو أحقر من اجلوهر الفرد بال ريب

سلمت أن اإلشارة احلسية والفوقية :قاللولو أراد خمالف ابن تيمية أن يرتب مثل الذي رتبه
احلقيقية واالختصاص باجلهة  تقتضي أنه ذو حيز ومقدار، بل واعترفت به يف مواضع كثرية، 
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مقدار وهو ال ميكن اإلشارة احلسية إليه وال ميكن اإلحساس به فإنه وأن كلما كان ذا حيز و
معدوم، لكنه ليس معدوماً كما هو معروف يف الفطر والهو أحقر من اجلوهر الفـرد بـال   

غـادر  يريب، وأنه يستلزم أن يكون فيه تأليف وانقسام ال يدل الدليل على تنزيهه عنه فلـم  
متذرعا باالقتداء بوقوف السلف وكفهم و حترج من إنكاره الزماً من لوازم اجلسم إال وأثبته أ

وشـتان بـني   ،وض يف صفات اهللا بغري علميقتدي بالسلف أن ال خيحري مبن ووسكوم 
الوقوف على ثوابت التنزيه قبل اخلوض يف جلة اإلثبات وبني الوقوف بعـد اخلـوض فيـه    

ة التنزيه أما اخلائض يف اللجج واإلشراف على شفا جرف التشبيه، فإمنا يأمن الواقف يف ساح
. فأبعد ما حيتاج إليه هو الوقوف

.وذا حيصل اجلواب عن ما ذكره ابن تيمية رمحه اهللا من االعتراض على هذه احلجة
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حجة أخرى
كنا يف سنستغين عـن  استعان الفخر الرازي ببعض مقدمات احلجة السابقة يف ترتيب حجة 

ة رمحه اهللا صرح يف االعتراض عليها مبا يتعني التنبيه عليه االستدالل ا لوال أن ابن تيمي
لو كان خمتصا باجلهة واحليز لكان عظيماً ألنه ليس يف العقالء مـن  :(الفخر الرازيالق

يقول إنه خمتص جبهة ومع ذلك فإنه يف احلقارة مثل النقطة اليت ال تنقسم ومثل اجلزء الذي ال 
. ه خمتص باجلهة واحليز قال إنه عظيم يف الذاتوكل من قال إن.يتجزأ

وإذا كان كذلك فنقول اجلانب الذي منه حياذي ميني العرش إما أن يكون هو اجلانب الـذي  
. منه حياذي يسار العرش أو غريه

واألول باطل ألنه إذا عقل ذلك فلم ال يعقل أن يقال إن ميني العرش عني يسار العرش حـىت  
. ته مثل اجلوهر الفرد واجلزِء الذي ال يتجزأ وذلك ال يقوله عاقليقال العرش على عظم

.والثاين باطل أيضاً ألن على هذا التقدير تكون ذات اهللا مركبة من األجزاء
. مث تلك األجزاء إما أن تكون متماثلة املاهية أو خمتلفة املاهية

ثلة متباعدة وبعضها متالقية، واألول حمال ألن على هذا التقدير يكون بعض تلك األجزاء املتما
واملثالن يصح على كل واحد منها ما يصح على اآلخر فعلى هذا يلزم القطع بأنه يصح على 
املتالقيني أن يصريا متباعدين وعلى املتباعدين أن يصريا متالقـيني وذلـك يقتضـي جـواز     

.  االجتماع واالفتراق على اهللا وهو حمال
فنقول كل جسم مركب مـن  . تلك األجزاء خمتلفة يف املاهيةوالقسم الثاين وهو أن يقال إن 

أجزاء خمتلفة يف املاهية فالبد وأن ينتهي حتليل تركيبه إىل أجزاء يكون كل واحد منها مربأً عن 
هذا التركيب ألن التركيب عبارة عن اجتماع الوحدات فلوال حصول الوحدات ملـا عقـل   

. اجتماعها
حد من تلك األجزاء البسيطة البد وأن مياس كلُّ واحد منـها  إذا ثبت هذا فنقول إن كل وا

بيمينه شيئاً وبيساره شيئاً آخر لكن ميينه مثلُ يساره وإال لكان هو نفسه مركباً وقد فرضـناه  
.غري مركب هذا خلف
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وإذا ثبت أن ميينه مثل يساره وثبت أن املثلني البد وأن يشتركا يف مجيع اللوازم لزم القطـع  
س ميينه يصح أن يصري ممسوس يساره وبالعكس ومىت صح ذلك فقد صح التفـرق  بأن ممسو

واالحنالل عن تلك األجزاء فحينئذ يعود األمر إىل جواز االجتماع واالفتراق علـى ذات اهللا  
وهو حمال 

)1()فثبت أن القول بكونه يف جهة من اجلهات يفضي إىل هذه احملاالت فيكون القول به حماالً

وهوحمال باالتفاق اذ يستلزم التركيب اخلارجي ونفي كمـال الواحديـة لـه    : ويقال أيضاً
انهيكما سبق ب. سبحانه

الكالم فيه من وجوه  : (فقالاهللابن تيمية رمحهاواعترض 
واجلانب الذي حياذي ميني العرش إما أن يكون هو اجلانب الـذي حيـاذي   ":أحدها قولك
..."ل ال هو هو وال هو غريهيقال ال نسلم احلصر ب. يساره أو غريه

أو ما جاز مفارقة أحـدمها اآلخـر   . إما أن يريد بالغريين ما جاز وجود أحدمها دون اآلخر
.أو يريد بالغريين ما جاز العلم بأحدمها دون اآلخر. مبكان أو زمان أو وجود

إذا بـني  مل يسلم أن هذا اجلانب هو ذاك اجلانب وال هو غريه إالفإن أراد بالغريين األول 
جواز وجود أحدمها دون اآلخر وهو حيتج ذا االمتياز على جواز التفرق فيكون هـذا دوراً  
    جـواز انفصـاهلما وال يثبـت ت جوازذا التفسري حىت يثب ما غريانت أباطالً ألنه ال يثب

انفصاهلما حىت يثبت أما غريان وذلك دور   
إن هذا غري هذا فذلك جلواز وجود أحدمها دون اآلخر وإن قيل يف جوانب األجسام املخلوقة

واهللا سبحانه وتعاىل صمد ال جيوز عليه التفرق واالنفصال كما تقدم بيانه وأن هذا االسم 
. يقتضي االجتماع والقوة ومينع التفرق واالنفصال

وقد تقدم وإذا كانت الصمدية واجبةً له كان االجتماع واجباً له واالفتراق ممتنعاً على ذاته
يف 
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. ذلك كالم موجز
ومن قال الغريان ما جاز مفارقة أحدمها اآلخر بزمان أو مكان أو وجود فإنه قد يقـول إن  
الصفات مثل العلم والقدرة واحلياة ليست كل صفة هي األخرى وال هي غريهـا ألن حمـل   

. الصفات واحد
ب يف املكان وإن كان ال يفارقـه  وأما احلدود فقد يقولون إن هذا اجلانب فارق ذلك اجلان

)1()يف الزمان والوجود

:وقد سبق اجلواب عن مثله ونقول هنا
يف إذا سلمت باحملاذاة يف الفوقية على العرش فالكالم هنا يف العالقة بني اجلانب مع اجلانب ال

فإذا وهذا من جنس العالقة بني اجلزء واجلزء اآلخر ال بني اجلزء والكل . الصفة مع املوصوف
صح أن بقال اجلزء ليس هو الكل وليس هو غريه فال يصح يف اجلزء مع اجلزء أن يقال هـذا  

.وقد سبق الكالم على مثـل هـذا االعتـراض   . اجلزء ليس هو هذا اجلزء وليس غريه أيضا
.وسوف يأيت من كالمه ما يفرق فيه بني العالقتني يف االعتراض القادم

واستدل به علـى منـع مفارقـة    ،تضي االجتماع والقوةيقبأنه ) الصمد(وتأمل كيف فسر 
وتأمـل إلتـزام   !اجلانب الذي حياذي يسارهعن اجلانب الذي حياذي ميني العرش وانفصال  

!احلدود واجلوانب اليت تفارق يف املكان دون الزمان والوجود
:مث قال ابن تيمية رمحه اهللا

بعض والكل أبعد من املغايرة بـني صـفة   وأيضا فإن املغايرة بني الصفة واملوصوف وبني ال(
وصفة وبعض وبعض، وهلذا يقولون إن الواحد من العشرة ليس هو العشرة وال غريهـا، وإن  

وال يقولون إن الواحد من العشـرة لـيس هـو    ،يد اإلنسان ليست هي اإلنسان وال غريه
ئها فإنـه  خبالف وجود اجلملة دون أجزا. الواحد اآلخر جلواز وجود أحدمها دون اآلخر
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ممتنع وهذا فيما جيوز عليه التفرق من األجسام املخلوقة وأما اخلالق سبحانه فال جيوز عليه 
)1()التفرق فال يقولون إن هذا اجلانب منه غري هذا اجلانب فيمنعون املقدمة األوىل

منه من أثبته حماذياً لعرش حمدود يتميز ميينه عن يساره باإلشارة احلسية ويفارق جانب: يقال
ودونك ما كنا فيه قبل اعتراضـه  .ينازع يف املراد من الغرييةآخر يف املكان ال ينفعه أناجانب

وما صرنا إليه بعده من التزام جانب حياذي جانبا من العرش وجانبا حياذي جانبا غـريه مـن   
فهل من تنزيه الباري سبحانه أن نثبت له صمدية متنع انفصال اجلانب الذي. جوانب العرش

حياذي جانبا من العرش عن اجلانب الذي حياذي جانبا غريه من جوانب العرش؟
: مث قال ابن تيمية رمحه اهللا

وإن قال أريد بالغري ما هو أعم من هذا وهو ما جاز العلم بأحدمها دون اآلخر أو ما أمكـن  (
قال من قال اإلشارة احلسية إىل أحدمها دون اآلخر أو ما أمكن رؤية أحدمها دون اآلخر كما

ألست ترى السماء قال بلى قال ) 2("ال تدركه األبصار:" من السلف ملن سأله عن قوله تعاىل
.فكلها ترى قال ال قال فاهللا أعظم

فقولك تكون ذات اهللا مركبة مـن  . فيقال له وإذا كان ميني الرب غري يساره ذا التفسري
يف أي صورة ما شاء : " كباً ركبها كما قالاألجزاء أتعىن به ورود املركب عليها مبعىن أن مر

أو أا كانت متفرقةً فتركبت؟) 3("ركبك
أم تعىن أن اليمني متميزةٌ عن اليسار وهو التركيب يف االصطالح اخلاص كما تقدم بيانه

...فإن أراد األول مل يلزم ذلك وهو ظاهر
عن مشاله قيل له هـذا التركيـب ال   وأما إن أراد بالتركيب االمتياز مثلَ امتيازِ اليمني

والنـزاع فيـه   نسلم أنه يستلزم األجزاَء فإنه هذا مبين على إثبات اجلزء الذي ال ينقسم 
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وإذا مل يثبت أن األجسام املخلوقةَ فيها أجزاٌء . وقد قرر أن األذكياء توقفوا يف ذلك. مشهور
. بالفعل امتنع أن جيب ذلك يف اخلالق

ثبوت األجزاء يعلمون أن اجلسم البسيط مل يكن مركباً من األجزاء مبعىن أا وأيضا فالقائلون ب
امتياز شيء من شيء ) مبعىن(كونت مث ركِّب منها فيكون قوله مركباً من األجزاء

ورد عن طائفة من السـلف الـتكلم بلفـظ    وغايته أن يقال امتياز بعض عن بعض كما 
)1()البعض

ابن تيمية رمحه اهللا إذ يعتمد اإلطناب يف ما علم أنه ليس مراداً ننبه قبل اجلواب على أسلوب 
وأنه مما ال نزاع فيه، ويقع منه يف أثناء ذلك التسليم بإثبات ما مل يثبته كتـاب وال سـنة وال   
سلف  مع أنه كان يف غىن عن التسليم به إذ مل يدفع به حجة ومل يثبت به مذهباً ومن ذلـك  

وغايته أن يقال امتياز بعض ..ركيب االمتياز مثل امتياز اليمني عن مشالهوأما إن أراد بالت:"قوله
"عن بعض كما ورد عن طائفة من السلف التكلم بلفظ البعض  

فقد حصل منه تسليم الفوقية املقتضية للمحاذاة وإثبات ميني ويسار للباري والتـزام املغـايرة   
اآلخر، وأراد أن يقرر ذلك بزعمه أن حاصلَه بينهما وجتويز اإلشارة احلسية إىل أحدمها دون 
وأن يبطل ما يلزمه من التركيب واألجـزاء  . إثبات األبعاض وهو وارد عن طائفة من السلف

. بأنه مبين على إثبات اجلزء الذي ال ينقسم
بعد ما سكت عن ما يلزم مثبت الفوقية احلسية من احملاذاة الـيت تسـتلزم التركيـب    :فيقال
از ما حاذى به أجزاَء العرش هب أنا سلمنا أن هذا التركيب اليستلزم األجزاء فهل جتوز وامتي

اللوازم السابقة؟ وهل يكون إثباا تنزيهاً؟ وأي حمظور يف نفيه؟ وكيـف نسـلم أن هـذا    
ال يبطُـل إن  إثباتـه  و،التركيب اليستلزم األجزاء وقد علم أنه مبين على إثبات اجلوهر الفرد

فيه النزاع والتوقف فقد اشتغل بتقريره األذكياء مث أخرجه العلم احلديث من حدود ما حصل 
.ثبت بالنظر إىل ما ثبت بالتجربة فما عاد يدفع هذا الكالم من اإللزام شيئاً
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 بنسبته إىل طائفة من السلف كأنه يريد تأسيس كل التزامه مث إن ابن تيمية رمحه اهللا أراد تقرير
د يف هذا املزلق متمسكاً فالسلف مل يقتحمـوا  جنوهيهات أن .على ماورد عنهمهذه اللوازم 

إىل هذا نايف ساحتهم ملا وصلناولو بقي.هذه املغاور ومل خيوضوا يف احملاذاة واألجزاء واملكان
أين ما عودنا عليه من سـياقة  حنن هنا حنتاج إىل توثيق عرى النقل ذا املستمسك فو. املضيق

من هـذا  حيص األسانيد، فاملقتدي م ال يكون قط أحوج إىل االستمساك بذلك املتون ومت
وكأين بابن تيمية رمحه اهللا . احملاذاة على العرش وامتياز ميينه عن مشالهفيه بلتزم املوضع الذي ا

آنس من هذا املستمسك انقطاعاً وظن بكاهل سنده نوءا عن رفع ثقل هذا االلتزام فـآثر أن  
ونذكِّر أيضاً بأسلوبه يف العزو فما زعم أنـه  .مشهد انقطاعه وانفالته وسقامة متنهيغيب عنا

قول طائفة من السلف مل يرو إال عن اثنني من السلف ومل  يصح عن أحدهم وقد اسـتوفينا  
.الكالم عليه يف الشبه السمعية

:اعتراض آخر وجوابه
ماً طويالً يف االعتراض على أنـه إذا كـان   مث ذكر ابن تيمية رمحه اهللا وجوهاً وكال

ويف اجلملة فأصل هذا الكالم أنه فـرض  :(قال. مركباً من األجزاء املتماثلة جاز عليه التفريق
متاثالً وقال فيه يلزم أن جيوز على أحدمها ما جيوز على اآلخر فيقال له التماثل الذي سلمناه مل 

التفريق أو جواز حلول كل بعض حملَ اآلخريدخل فيه ما يستلزم جواز .
وإن قلت بل هو داخل يف مسمى التماثل الـذي  . وال يدخل هذا يف مسمى التماثل املفروض

.فرضته كان النزاع لفظياً وعاد الكالم إىل القسم الثاين
كما قد يقال ابتداًء ال حيب أن تكـون  . فيقال لك ال يكون مماثلةً ذا االعتبار الذي  ذكرته

متماثلة، بل جيوز أن تكون غري متماثلة، كما أن الصفات مثلَ احلياة والعلم والقدرة األبعاض 
أبعاض املقـدار  فيقول هؤالء يف القدر ما قاله الباقون يف الوصف، ويقولون. ليست متماثلة
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كآحاد الصفات، وإذا كان حامالً لصفات ليست متماثلة كان أيضاً جامعاً ألبعاض ليست 
)1()لدليل على بطالن ذلكفما امتماثلة

.الكالم يف متاثل األجزاء اليت تلزم من أثبت اجلهةَ للباري سبحانه: ويقال يف اجلواب
نفع دعوى أن هذا التماثلَ تفان كان التماثل الذي سلمت به هو متاثل األجسام املخلوقة فال 
زم ومن هذه اللوازم جواز ال يستلزم جواز التفريق ألن من أحكام املتماثلني اإلستواُء يف اللوا

وقد سلم يف غري هذا املوضع بأن املتماثلني يشتركان يف األحكام الواجبة . التقريق واالجتماع
ومن األحكام اليت جتوز علـى اجلسـم جـواز    . واجلائزة واملمتنعة اليت تثبت للقدر املشترك

.االفتراق واالجتماع
اء يف ذات الباري اليت استلزمها وصفُه بالتحيز وإن كان التماثل الذي سلم به هو متاثلُ األجز

فهذا اعتراف بإثبات التركيب يف ذات هواالختصاص باجلهة، وهو الذي ينبغي أن يكون مراد
أن هذا التماثلَ ال يدخل فيه ما يسـتلزم جـواز   هالباري من أجزاَء متماثلة املاهية فيبقى زعم

م جوازِ التفريق عن اعتقاد التجسيم بعـد إثبـات   إنكار استلزاهيغنيالذي ما لكن و. التفريق
فهل يربأ من التجسيم من وصف اهللا عز وجل مبا ال يليق به من إثبات . التركيب من األجزاء؟

التركيب من األجزاء بزعمه أن هذه األجزاَء تتماثل متاثالً ال يستلزم جـواز تفريـق هـذه    
؟باً من أجزاء متماثلة ال تقبل التفريقمن صفات كمال الباري أن يكون مركوهلاألجزاء؟ 
؟" ويقولون أبعاض املقدار كآحاد الصفات:"..قوله

ـ فلـم  هفإن كان منفياً عند،جواباًواِسنحيفلم مها عند ظنوناكالنفاةهب أن:يقال ثري ي
ع ووقـف  علم الكالم بدعة حىت يف الدفاع عن العقيدة فلم بدع املدافوهو الذي يعدالشبهة 

ينفـي  واحـدا  قدم لنا دليالً يمل ودافع عن دليلٍ ينفي األبعاض واملقدار والتحيز؟ امليف صف 
وإن كان عندك حقاً ما أثرته من إثبات مقدار ذي أبعاض للباري سبحانه . املقدار واألبعاض
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وأدلـةُ  هل هو الدليل على نفي املقدار؟ أم على نفي األبعاض؟ فما الدليل الذي تطالب به؟
.نفيِ ذلك هي كل أدلة نفي التجسيم، بل املقدار الذي تثبته هو اجلسم الذي ننفيه

فكيف يكون إثبات أبعـاضٍ  . ومن العجب قياس اختالف أبعاض املقدار على آحاد الصفات
واملقدار واألبعـاض  .خمتلفة كإثبات صفات خمتلفة ؟ مع أن الصفة كمالٌ أثبته الشرع والعقل

واختالف أبعاضِ املقدار يستلزم التركيب اخلارجي دون اختالف . اه العقل والشرعنقص نف
. الصفات وقد سبقت األدلة الدالة على تنزيهه سبحانه عن التركيب

:مث قال يف وجه آخر
يقال الريب أن مضمونَ هذه احلجة أنه لو كان على العرش لكان جسماً عظيماً وإذا كـان  (

. واز التفرق عليهجسماً وجب ج
وقد تقدم أن القائلني بأنه على العرش منهم من مينع املقدمةَ األوىل ومنهم من مينع الثانيةَ 

وقد قال عامة السلف من الصحابة والتـابعني  ،مث يقال قد أخرب اهللا تعاىل يف كتابه أنه الصمد
ات اليت تـدل علـى أن   وقالوا أمثالَ هذه العباروغريهم إن الصمد هو الذي ال جوف له، 

، واللغة تدل على ذلك فإن هذا اللفظَ وهو لفظ صمد يقتضـي اجلمـع   معناه أنه ال يتفرق
والضم كما يقال صمدت املالَ إذا مجعته، 

وقد قال من قال من حذاق أهل الكالم وغريهم إن هذا تفسري اسمة ألن األجسام نوعان 
ف ومنها مصمت فاحلجر وحنوه مصمت قالوا هـذا  أجوف ومصمت كاجلمادات منها أجو
وهذا يدل على أن صمديته تنـايف جـواز التفـرق    .يقتضي أنه جسم مصمت ال جوف له

. فإن قال أنا أثبت امتناع التفريق عليه باإلمجاع أو موافقة اخلصم. واالحنالل عليه
فتراق ومل يوافقك على أنه قيل له الذي يوافقك على دليلٍ وافقك على أنه جمتمع ميتنع عليه اال

وحينئذ فهو يقول أنا ما علمت امتناع االفتـراق عليـه إال   . ال يوصف باجتماع وال افتراق
كما أين مل أعلم امتناع املوت عليه إال لوجوب حياته ومل أعلـم امتنـاع   . بوجوب اجتماعه

عليه إال لوجوب وجوده اجلهل والعجز عليه إال لوجوب علمه وقدرته ومل أعلم امتناع العدم 
فإن نازعين منازع فيما أثبته وقال ليس مبجتمع أو ليس بعامل أو ليس حبي وال قادر أو لـيس  
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مبوجود وطَلب مين أن أوافقَه على أنه ال جيوز عليه االفتراق والعدم واملوت واجلهل والعجـز  
ت اآلخر الذي هـو  وحنو ذلك كان قد طلب مين موافقته على امتناع أحد الضدين دون ثبو

من صفات الكمال أو الذي ليس هو من صفات النقص أو الذي ليس هو عندي من صفات 
الذي يطلبون أن أوافقهم على أنه لـيس مبيـت وال   وكان حينئذ من جنس املالحدةالنقص، 

)1()عاجز وال جاهل مع منازعتهم لنا يف أنه حي عامل قادر

العرش منهم من مينع املقدمةَ األوىل ومنهم من مينع الثانيةَ إن القائلني بأنه على"أما قوله 
اجلواب عن مثله فقد تقدم " 

االجتماع ونفي التفرق الذي يفيده لفـظ  :وأما ما ذكره من الكالم يف تفسري الصمد فيقال
فال خيلو إما أن تكون هذه . الصمد يف اللغة هو اجتماع اجلسم وصالبته ونفي وقوع انقسامه

قد دلت على ذلك أو مل تدل عليه، اآلية 
فإن مل تكن قد دلت عليه فال تكون معارضتك تامةً واليكون حلشر الآلية الكرميـة يف هـذا   

وإن دلت عليه معاذ اهللا فقد دلت على إثبات لوازم اجلسـم مـن الصـالبة    . السياق معىن
واإلصمات، 

إن كـل  "ليه بطل قول الـرازي  يرى أن هذه اآلية إن دلت على امتناع التفريق عفتأمل أنه
فال يبطل ما ادعاه الرازي من عموم هذا احلكم ومشولـه  . جسم يصح عليه التفرق واالحنالل

لكل جسم إال إذا كانت اآلية تثبت امتناعه عن فرد يدخل يف هذا العموم تعاىل اهللا عن ذلك 
. علواً كبرياً
يالً عقلياً على امتناع التفرق عليـه  وإن مل تكن دلت على ذلك فأنت مل تذكر دل:"قوله

كل أدلة نفي التجسيم تدل على نفي لوازمـه ومنـها قبـول    : يقال" وال نصاً وال إمجاعاً
ويعـد  ،ظهر يف األمة من يصف ربه بأنه جمتمع ميتنع عليه االفتراقهل االجتماع واالفتراق و
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حلياة الميكن ارتفاعهمـا عنـه   االجتماع واالفتراق يف حق الباري سبحانه ضدين كاملوت وا
!نفيهما من جنس اإلحلادألن و،ألن أحدمها من صفات الكمال،معاً

:مث يزيد ابن تيمية رمحه اهللا تقرير ماسبق يف وجه آخر فيقول
)   ال ريب أن اهللا سبحانه مقدس منزه عن جواز االفتراق والتمزق عليه سبحانه لكـن إقـرار

إقرارها بتنزهه عن العدم والتالشي بل علم القلـوب بوجـوب   الفطر بذلك ليس بأعظم من
وجوده وامتناع عدمه أعظم من إقرارها بامتناع تفرقه واحنالله، وهي لما يستلزم عدمه أعظم 

وإذا كان كذلك فقد استقر يف الفطر أن القـول  . نفياً منها ملا يقال إنه يستلزم تفرقه واحنالله
رجه وال فوق العامل وال يشار إليه وال ميكن اإلحساس بـه أدلُ  بكونه ال داخل العامل وال خا

على عدمه من داللة كونه جمتمعاً على جواز التفرق عليه، فإن األول عند عامة الناس بـديهي  
.  فطري وأما الثاين فال متكن معرفته إال بدقيق النظر إن كان صحيحاً

ايف فيها للمثبت كونُ ما نفيته من أنـه ال  وإن كان كذلك فاملتناظران يف هذه املسألة يقول الن
داخل العامل وال خارجه وال فوق العامل وال كذا وال كذا يستلزم عدمه إمنا هو مـن حكـم   
الوهم واخليال، وأما كون وجوده فوق العرش يستلزم جواز االحنالل عليه فمعلوم بالقيـاس  

دم فمعلوم بالفطرة الضرورية العقلية وأما العقلي الربهاين، واملثبت يقول أما لزوم ما ذكرته للع
ه أنا لالحنالل فإمنا هو شبهات مركبة من ألفاظَ مشتركةلزوم ما ذكرت .

وحينئذ فإن حتاكما إىل فطر العامل السليمة قضت للمثبت على النايف، ألن إقرار الفطـر مبـا   
.يقول املثبت معلوم وإقرارها مبا يقوله النايف غري معلوم

إن : " كما إىل املقاييس العقلية فيقال قول هذا الرازي وأمثالـه املتقـدم يف مقدمتـه   وإن حتا
اإلنسان إذا تأمل يف أحوال األجرام السفلية والعلوية وتأمل يف صفاا فذلك له قانون، فـإذا  
أراد أن ينتقل منها إىل معرفة الربوبية وجب أن يستحدث لنفسه فطرة أخرى ومنهجاً آخـر  

إما أن يكون هذا الكالم )1(" خبالف العقل الذي اهتدى به إىل معرفة اجلسمانياتوعقالً آخر 

. 2/14، وانظر حنوه يف املطالب العالية14أساس التقديس ) 1(
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حقاً وإما أن يكون باطالً فإن كان حقاً بطلت هذه احلجة وأمثالُها مما بناه على اجلوهر الفرد 
نفياً وإثباتاً وعلى كون األجسام توصف باالجتماع واالفتراق وأن اجلواهر واألجسام متماثلة 

فة ألن هذه األمور كلها جسمانيات فالعقل الذي ينظر يف هذه األمور ال جيوز أن ينظر أو خمتل
به يف اإلهليات، وهذا املؤسس وأمثاله من هؤالء املتفلسفة واملتكلمة إمنا يتكلمون يف التجسيم 
نفياً وإثباتاً بالنظر الذي نظروا به يف اجلسمانيات املخلوقة فيكون كالمهـم كلـه يف ذلـك    

وإن كان هذا الكالم باطالً مل يصح أن يبطل به ما استقر يف الفطر استقراراً ضرورياً .. باطالً
وهـذا  . من أن رب العاملني فوق العامل وأنه ميتنع وجود موجود ال داخل العامل وال خارجـه 

الكالم يف غاية اإلنصاف فإن هؤالء القوم يريدون أن يبطلوا ما استقر يف الفطر مبا ال يصح إال 
مبا استقر يف الفطر ومبا هو دونه، فإن كان ما استقر يف الفطر حقاً مل يكن هلـم دفعـه، وإن   

فإن هذا يكون قدحاً يف . كان باطالً مل يكن هلم االحتجاج به على إبطال ما استقر يف الفطر
األصل فإثبات الفرع والقدح يف األصل قدح يف الفرع، وهذه عادة القوم املخالفني للفطـرة  

… رعةوالش
ومما يوضح هذا أن عامة احلجج اليت احتج ا على نفي كونه جسماً ونفي كونه على 

مثل متاثل األجسام ومتاثل اجلواهر ومثل كون اجلسم املتناهي يقبل الزيادة والنقصان -العرش
ا بل مجيع م..يكون ممكناً ومثل كون اجلسم مركباً إما تركيب الصفات وإما تركيب املقادير 

يتكلمون به يف هذا الباب من لفظ املتحيز واجلهة واجلسم واجلوهر واالجتمـاع واالفتـراق   
واحلركة والسكون سواء تكلموا به يف صفات الباري نفياً وإثباتاً أو تكلموا به يف املخلوقات 

م إمنا هو كال-وصفاا نفياً وإثباتاً أو يف أدلة حدوثها وإمكاا أو غري ذلك كل هذه األمور
يف اجلسم وأحكام اجلسم وما يتبع ذلك فإن كان هذا الكالم والعقل الذي به يعرف مثلُ هذا 
الكالم غري مقبول يف العلم االهلي بطل مجيع ما ذكره الفالسفة واملتكلمون مجيعاً مما يتعلـق  

شـريعة  وإذا بطل مل يصح أن ينفوا مبثل هذا الكالم ما علم بالفطرة وال ما دلت عليه ال. ذا
وهذا من أعظم املفاسد وحينئذ فال يصح قوهلم إنه ليس جبسم وال متحيز وال يف جهة وأنـه  

.ليس فوق العامل يشار إليه
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وإن كان مثل الكالم والعقل الذي به ينظر يف األجسام وصفاا مقبوالً يف العلـم االهلـي   
ق العامل وأنـه ميتنـع أن   بطلت مقدمته كلها وكان من أعظم العلوم يف العقل أن الباري فو

يكون ال داخل العامل وال خارجه بل ميتنع أن يكون شيء من املوجودات كذلك كما تقـدم  
.وهذا بني وله احلمد واملنة

وأما أن خيالفوا ما فطر اهللا عليه عباده وما أنزل به كتبه وأرسل به رسله مبقاييس ال تدل هلـم  
ن االستدالل مبا هو يف الفطرة دون ما دفعوه أو مثله مع إال مبقدمات كثريةً مركبة البد فيها م

مافيها من األلفاظ املشتركة وغريها، فهذا ال يفعله إال جاهل أو ظامل أو من مجع األمرين بـل  
هو من أعظم العاملني جهالً وظلماً لكونه يتكلم يف اهللا وأمسائه وآياته مبثل هذا العقل الفاسـد  

...أصول الدينوكان من أعظم املطففني يف
يقرر هذا أن الكالم يف الشيء نفياً وإثباتاً مسبوق بتصوره فليس لإلنسان أن ينفي شـيئاً  

. عن شيء أو يثبته له إال بعد تصوره تصوراً ميكن معه النفي واإلثبات
فإذا قال القائل عن موجود إنه جسم أو هو جوهر أو متحيز أو يف جهة أو فوق العامل أو غري 

ك أو قال ليس جبسم وال جوهر وال متحيز وال يف جهة وال فوق العامل أو قال إن له علماً ذل
وقدرة أو حياة أو قال ليس له علم وال قدرة وال حياة فكل واحد من هذين البد أن يتصـور  

فمن أثبت هللا سبحانه وتعاىل أمراً من الصفات فإمنا أثبته بعد أن فهم نظـري  . ما نفاه وما أثبته
من املوجودات وأثبت القدر املطلق مع وصفه له خباصة متتنع فيها الشركةذلك

ومن نفى عن اهللا شيئاً من هذه األمور فإمنا نفى ما علم نظريه يف املوجودات ونفى عن اهللا أن 
مل ينف ما خيتص به الرب مما مل يعلم نظريه فإن هـذا مل  . يكون له مثل ما للمخلوق من ذلك

.ليه بالنفييتصوره حىت حيكم ع
فالنايف ال ينفي شيئاً قط إال ما له نظري فيما أدركه ألن نفس املنفي ما علمه أصال، ألن النفي 
احملض ال يعلم بنفسه فإن النفس ال تباشر املعدوم حىت تشعر به وإمنا تباشر املوجود وتقيس له 

..نظريا فينفي ذلك النظري عما هو منتف عنه
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من جهة القياس فممتنع فإنه ال يكون معلوماً وال يعلم املعدوم إال بنوع فأما نفيه قبل العلم به
. قياس

وأما املثبت فإنـه وإن  . فإذن كل ناف فالبد له من القياس على ما يف املوجودات اجلسمانية
احتاج إىل نوعِ قياس فإنه يثبت معه الفارق الذي يقطع املماثلة باألمور املخلوقة فهو وإن 

خبالف الثاين فإن عمدته على اجلامع وهـو القـدر   فمعه فارق أقوى من جامعهكان جامعاً 
)1()املشترك الذي ينفيه

:واجلواب من وجوه
أن نقول إثبات التجسيم خوفاً من لزوم عدمه ذريعةٌ تذرع ا سلف اسمة ملَّا : الوجه األول

إىل فطرهم أن القول ضاقت عقوهلم عن اإلميان مبوجود ليس كمثله شيء، وتسلل من الوهم 
فإن صح أنه عنـد  . بكونه ال داخل العامل وال خارجه وال ميكن اإلحساس به دليل على العدم

عامة الناس بديهي كما ذكرابن تيمية رمحه اهللا فإن عوام الناس ال يفرقون بني الوهم والعقل، 
لب وأمسى املعـارف،  ومثل هؤالء اليكون ما مساه فطرةً هلم حكَماً وال مرجحاً يف أعلى املطا

وال نترك ما ميكن معرفته بدقيق النظر تبعاً ألعوام الناس إن سلمنا أن عوام الناس ال يقبلـون  
.االعتراف مبوجود ال يكون مربًء من أحكام اجلسم فال يكون داخالً وال خارجاً

"...فإن حتاكما إىل فطر العامل السليمة قضت للمثبت على النايف:" قوله: الوجه الثاين
هنا يعود ابن تيمية رمحه اهللا ليقدم حالً حيسم به النزاع بني الفريقني فبعد أن ادعى كل فريق 

ويسجل . أن العقل يؤيده وأن الوهم يقود منازعه فعلى الفريقني التحاكم إىل مايسميه بالفطرة
احلُكمـني  مع أن أحـد  ! ابن تيمية رمحه اهللا على هذا احلاكم تفاوتاً يف حكمه على املذهبني

. وال يقبل عقل كل من الفريقني إال القطع ببطالن املـذهب اآلخـر  . باطل عند العقل قطعاً
فإثبات قبول االفتراق واالجتماع جتسيم قَطع العقلُ والنقل بنفيه عند املنزهني، وعند املثبـتني  

القطـع ـذه   يستلزم النفي عدم الباري كما سبق فهل يقبل العقالء حتكيم حاكم يتردد يف

257-2/252تلبيس اجلهمية ) 1(
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املسألة ويتفاوت عنده النفي واإلثبات عظمة وشدة ؟ حمالٌ أن يقبل العقـالء تـرك العقـلِ    
والنايف يطعن يف صالحية هذا احلاكم فإن كـان احلُكـم يف   . والتحاكم إىل مايسميه بالفطرة

كيف هذه املسألة مما يعرف بالبديهة مل حيصل فيه مثل هذا اخلالف، وإن كان احلكم نظرياً ف
ميكن للفطرة أن تستقل بالنظر؟

وكيف توصلإىل التحاكم إليها يف هذه املسألة؟ناوكيف ميكن تقييم سالمة الفطَر اليت يدعو
إىل تتبع هذه الفطر السليمة ومعرفة حكمها الذي ذكر؟

بل النايف يقول الفطَر اليت مل تتلوث بالتشبيه والتجسيم سلَّمت بأن اهللا ليس كمثله شـيء يف 
بل ما يضيق إدراكُه عن اإلقرار مبوجود لـيس  . لعدم الباريازمكون التنزيه مستلشيء فال ي

كمثله شيء وال خيضع ألحكام املوجودات إن كان عقالً فهو عقلُ جمسمٍ، وإن كان فطـرةً  
. فهي فطرة تلوثت بالتجسيم

ل الباري يف قضـية  س الغائب على الشاهد وأن ندخاقيابن تيمية رمحه اهللا ساعدنا يف منع و
كل موجود إما : قوليالبد فيه من أن همن املعلوم أن برهانلكن كلية يستوي فيها أفرادها، و

وال بد فيه من إدخال الباري يف هذه القضية الكليـة الـيت   ،أن يكون داخل العامل أو خارجه
.يستوي أفرادها

وتشبيه فالفطرة الحتكم فيه مبثلـه  فإذا كان العقل ال حيكم بأن النفي يستلزم عدمه إال بقياس
.إال متابعةً هلذا العقل وتأثراً حبكمه

إن اإلنسان إذا تأمل يف أحـوال األجـرام   : يقال.." وإن حتاكما إىل املقاييس العقلية: " قوله
فإذا أراد أن ينتقل منها إىل معرفة الربوبيـة  . السفلية والعلوية وتأمل يف صفاا فذلك له قانونٌ

يستحدث لنفسه فطرة أخرى ومنهجاً آخر وعقالً آخر خبالف العقل الذي اهتدى وجب أن
: وقوله تعاىل" الرمحن على العرش استوى"فإذا مسع حنو قوله تعاىل . به إىل معرفة اجلسمانيات

عرف أن ذلك يف قانون األجسام قد يستلزم الفوقية احلقيقية، فإن مل " وهو القاهر فوق عباده"
. لباري سبحانه مبا يليق باجلسمانيات علم أن ذلك ال يستلزم الفوقية احلقيقيةينظر يف وصف ا
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وإنـا فـوقهم   "بل ال يستلزمها حىت يف أحكام اجلسمانيات كما هو ظاهر يف قوله تعـاىل  
وقولنا قد استوى بشر على العراق) 1("قاهرون

: الوجه الثالث
فالعقل الذي نظر يف !على األجسامكيف يبطل هذا الكالم وهو نظر يف اجلسمانيات وحكم 

اجلسمانيات حكَم بإثبات اجلوهر الفرد وبكون األجسام توصف باالجتماع واالفتراق وبأن 
اجلواهر واألجسام متماثلة مث حكم بأن املوجودات أجسام وأعراض وأن الباري سـبحانه ال  

األجسام من االجتمـاع  يشبه شيئاً من املوجودات فليس جبسم حىت جيوز عليه ما جيوز على 
واالفتراق  والفوقية اليت تثبت لألجسام، فال بد من اإلقرار بالعجزعن إثبات وصف مل يثبتـه  

أما نفي صفة من الصفات فيكفي أن ينظر العقل يف اجلسمانيات . لنفسه أو مل يثبته له رسوله
الباري سـبحانه  فال يتعداه مث يعلم أن هذه الصفة من صفات األجسام املخلوقة لينفي وص ف

ا ألنه كان قد حكم من قبل بأن الباري ليس كاملخلوق، أو كان قد خضع للسمع الـذي  
فليس يف هذا املسلك ما يتجاوز العقل فيـه  . نص على نفي أدىن مشاة بني اخلالق واملخلوق

حدود النظر يف اجلسمانيات، وال شك أن حكمه فيها مقبول 
: الوجه الرابع
ل التحـاكم إىل  بوصفه بأنه غايةُ االنصاف خطايب إن كان فيه انصاف فهو ملن يقما ذكره و

حاكم يتردد يف القطع باجلواز أو اإلحالة على ما يستلزم عدم الباري عند فريق وما يسـتلزم  
.التجسيم عند فريق آخر كما سبق

ن من إثبـات لـوازم   وهؤالء املتكلمون إمنا أرادوا أن يبطلوا ما تسلل إىل فطر بعض املوحدي
. تنزيهالاجلسم مبا استنبطوه من أدلة العقل والنقل ومبا هو مثله مما استقر يف الفطر السليمة من 

ألجسام فهو احلق الذي مل يدفعه أحد منهم لوازم افإن كان ما استقر يف الفطر هو التنزيه عن 
. بل استخرجوا من العقل والسمع ما يثبته

.سورة األعرافمن) 127(اآلية ) 1(
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والنسلِّم بل ال يتبني وجه املنع من . فطر من لوازم اجلسم فهو الباطلوإن كان ما استقر يف ال
فقد دل الشرع على أن الفطر قـد تفسـد   . االحتجاج بالعقل على إبطال ما استقر يف الفطر
. بفساد ما حوهلا وجعل العقل حجةً على املكلف

:الوجه اخلامس
علم بالفطرة وال ما دلت عليه الشريعة وإذا بطل مل يصح أن ينفوا مبثل هذا الكالم ما :"قوله

"وهذا من أعظم املفاسد وحينئذ فال يصح قوهلم إنه ليس جبسم وال متحيز
لو سلمنا أن كالم العقل يف النفي باطل فأين يف الشريعة ما يدل على أنه جسم متحيز : يقال

يف جهة ما فوق العامل؟
مامل يصح نفيـه مسـتقراً يف الفطـرة    ولو بطل تفيهم بالعقل ومل يدل عليه مسع  فهل يكون

عندك؟
النفاة واقتنع بعدم صحة نفي اجلسم واحليز اعتراضك على أدلة وما قولك إذن ملن اطلع على 

واجلهة هل هو ثابت أو منفي عندك؟ 
إن كان باطالً فأين يف كالمك ما يبطله حىت نعتمده دون غريه يف النفي، فليس الباعث على 

خوف الفتنة على عوام اخللق من إثبات اجلسمية ولوازمها فهب أن أحداً االستدالل لنفيه إال
مل حيسن االستدالل على نفيه فمن أين يستخرج الدليل عليه؟

.أيضاًه نه غري ثابت عند قلدوه أصرح بإثباته حىت ال يظن ميوإن كان حقاً فلم لَم 
:الوجه السادس

به ينظر يف األجسام وصفاا مقبوالً يف العلم اإلهلي وإن كان مثل الكالم والعقل الذي :" قوله
بطلت مقدمته كلها وكان من أعظم العلوم يف العقل أن الباري فوق العامل وأنـه ميتنـع أن   

ال شك أن العقل بعد النظر يف اجلسـم مينـع أن   : يقال" يكون ال داخل العامل وال خارجه 
جه، فإذا كان الباري جسماً فمسلم أن من يكون شيٌء من األجسام ال داخل العامل وال خار

أعظم العلوم يف العقل أنه خارج العامل وإذا مل يكن جسماً فاحلكم بأن الباري إما أن يكـون  
داخل العامل أو خارجه من أعظم الوهم والشبهة 
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:الوجه السابع
"..الكالم يف الشيء نفياً وإثباتاً مسبوق بتصوره":قوله

لشيء إثباتاً مسبوق بتصوره فهل تصوره تصوراً ميكن معه إثبات التحيز  سلمنا أن الكالم يف ا
) 1("وال حييطون به علماً : "واحلد والتناهي وجواز اإلشارة احلسية إليه؟ كيف وقد قال تعاىل

مث ال نسلم أن الكالم يف الشيء نفياً مسبوق بتصـوره بـل   . "ليس كمثله شيء"وقال أيضا 
فمثالً لو دل عقلٌ أونقلٌ على أن الـروح مـثالً   . مع تصور خمالفهيكفي لذلك تصور خمالفته 

ليست كاألجسام فمن غريِ توقف على تصور هذه الروح ننفي جواز اإلشـارة احلسـية إىل   
شيء على أنه هو الروح وننفي عنها سائر لوازم اجلسم كالكون يف اجلهة وقبولَ االجتمـاع  

ويف حق اهللا عـز  . ر أمر غري تصورِ املخالفَة للمخالفوال يلزم من هذا النفي تصو. واالفتراق
وجل قد دل العقل على أن الباري سبحانه ال يشبه شيئاً من املخلوقات ألنه تصـور هـذه   
املخلوقات فوجدها إما أن تكون أجساماً أو أعراضاً يف أجسام مث استخرج بعض مـا أودع  

ة خالقه ونفي الشريك والنظري والشبيه فإن الباري سبحانه يف هذا الكون مما يدل على وحداني
ومن غريِ زيادة .مل تسلِّم حبجيته فالسمع أيضا دل على نفي أدىن مشاة بني اخلالق واملخلوق

على ما سبق من إثبات املخالَفة ومن غريِ حاجة إىل تصور الباري سبحانه نقول ليس جبسـم  
وما تضمنه من أسلوب معجـز يف  "  شيءليس كمثله "بل قوله تعاىل . وال جوهر وال متحيز

التعبري عن هذا املنفي ومشوله وعمومه هو نفي للجسم ولوازمه، فاجلسـم شـيء داخـل يف    
العموم الذي دل عليه اللفظ واألسلوب، والتجسيم إثبات ألعلى درجات اإلشتراك يف وجوه 

يس يحتاج مـع اآليـة   فل. وقد دل أسلوب اآلية على نفي أدىن درجاته. املشاة وهو املماثلة
. الكرمية إال تصور املوجودات وإدراجها يف ما نفته اآلية الكرمية

فمن أثبت هللا سبحانه وتعاىل أمراً من الصفات فإمنا أثبته بعد أن فهم نظري " قوله:الوجه الثامن
" ذلك من املوجودات وأثبت القدر املطلق مع وصفه له خباصة متتنع فيها الشركة

.من سورة طه) 110(اآلية ) 1(
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إىل النهايةَ واحلد والفوقية احلقيقية وجواز اإلشارة ابن تيمية بصحة ذلك فقد أثبت لو سلمنا
إمنا أثبته بعد أن فهم نظري ذلك يف املوجودات وأثبت القـدر املطلـق   شيء منه دون شيء، و

فأين اخلاصة اليت متتنع فيها الشركة يف حنو جواز اإلشارة احلسية إليه مثالً؟
داً على الطريق اليت دخل منها إثبات لوازم اجلسم وهو قياس الغائـب  ويكفي هذا النص شاه

وكيف يصح مع هذه وأن ما أثبته أثبته بعد أن فهم نظري ذلك من املوجودات؟. على الشاهد
مبا وصف به نفسه ومبا وصفه إال الباري سبحانه ال يصف هبأنهالقاعدة ما جعله شعاراً ملذهب

سلم؟به رسوله صلى اهللا عليه و
قوله  ومن نفى عن اهللا شيئاً من هذه األمور فإمنا نفى مـا علـم نظـريه يف    : "الوجه التاسع

."املوجودات، ونفى عن اهللا أن يكون له مثل ما للمخلوق من ذلك
يقال هذا مسلم فقد اتفقنا على أن من نفى عن اهللا شيئاً من هذه األمور فإمنا نفى مـا علـم   

ومل ينف ما خيتص .عن اهللا أن يكون له مثل ما للمخلوق من ذلكنظريه يف املوجودات ونفى
لكنه أيضاً مل يتصـوره  . به الرب مما مل يعلم نظريه فإن هذا مل يتصوره حىت حيكم عليه بالنفي

وهذه شهادة منك أن اإلثبات وحده هـو  .حىت حيكم عليه باإلثبات وأنه مما خيتص به الرب
.وقياسه على الشاهدالذي يستلزم تصور الباري سبحانه 

مث هذا الذي القدر املطلق بني الباري واملوجودات من أين ثبت وجوده؟ وما ضـابطه؟ فإنـا   
نعجز عن جواب اسمة إذا التزمنا هذه القاعدة يف اإلثبات، ألن اسم يتبع هذه القاعـدة  

نظري ذلك مـن  أثبت هللا سبحانه وتعاىل احلجم من الصفات وإمنا أثبته بعد أن فهمت : فيقول
املوجودات فأثبت القدر املطلق مع وصفي له خباصة متتنع فيها الشركة وهي الكـرب يف هـذا   

فكيف متنع اسـمة إذا أثبتـوا احلجـم    ! احلجم الذي ال يساويه حجم بل ال يدانيه حجم
من واملقدار وسائر لوازم اجلسم بعد أن فهموا نظري ذلك من املوجودات فأثبتوا حنو ما ادعيته

القدر املطلق مع حنو ما ادعيته من اخلاصة اليت متنع الشركة فيه؟
فإن وجدت جواباً فما الفارق بني احلجم الذي أثبته والتحيز يف اجلهة؟ ومل ال يصلح جوابك 

عنه أن يكون جواباً لنا؟
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وال ما الذي يدعو إىل إثبات اخلاصة اليت متنع الشـركة  : وكيف جنيب املنازع إذا سأل قائالً
مينع من أصل إثبات الشركة يف قدر مطلق؟

" النايف ال ينفي شيئاً قط إال ما له نظري فيما أدركه ألن نفس املنفي ما علمه أصـال :" وقولك
شهادةٌ منك بأن نفي خصائص املخلوقني ولوازم األجسام عن اهللا عز وجل ال يستلزم غـري  

.تصور ما علم نظريه يف املوجودات
املثبت وإن احتاج إىل نوع قياس فإنه يثبت معه الفـارق الـذي يقطـع    "ه قول:الوجه العاشر

خبالف الثاين فإن عمدته على اجلامع وهو القدر املشـترك الـذي   .. املماثلة باألمور املخلوقة
"ينفيه 

. مل نسلم أن النايف ال بد له من القياس على ما يف املوجودات كما سبق
أنه حيتاج إىل قياس ويثبت اجلـامع بـني اخلـالق    ونسأل عن مذهب اإلثبات الذي ذكرت 

هل هو خري من مذهب النفاة الذين يثبتون الفارق بني اخلالق واملخلوق . واملخلوق مع الفارق
نسلِّم لك ترجيح اإلثبـات  والحبيث ينفون به ما تدعيه من اجلامع والقدر املطلق املشترك ؟

س بزعمك لكن احلاصل من مذهب النايف أنه كما على النفي ألن كال املذهبني حيتاج إىل القيا
ذكرت يقدر نظري هذا املوجود يف حق اهللا تعاىل يف الذهن مث ينفيه عن اهللا تعاىل فما نفاه هو 

أما املثبت فقد قدر نظري هذا املوجود يف حق اهللا . نظري هذا املوجود فلم يثبته للباري بل نفاه
فأي الفريقني أكثر خوضاً يف ذات اهللا عز وجل؟ ! إثبات الفارقتعاىل فأثبته مث احتاج معه إىل 

وإذا ذكرت أن النايف يتقاصر عن العلم باملنفي عنه أصال فلم لَم يتقاصر عن العلم بإثبات نظري 
ما يف املوجودات للباري سبحانه حىت احتاج معه إىل إثبات خاصة ينفي ا ما أثبته من نظري 

ن بذلك قد زاد على مذهب النفاة يف اخلوض يف ذات الباري مث عاد ما يف املوجودات؟ فيكو
.ليحتاج مثل ما ذكر أن أصلَ مذهب النفي حيتاجه

مث يقال سلمت بأن املثبت معه جامع بني اخلالق واملخلوق مث زعمت أن معه فارقاً أقوى مـن  
كون قوته مانعة هذا الفارق الذي ذكرت أنه أقوى من اجلامع كيف ال ت:هذا اجلامع فنسأل
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من إثبات اجلامع أصالً؟ فإذا كانت قوته حبيث تقطع املماثلة باألموراملخلوقة فكيف مل تقطع 
اشتراك املخلوقات مع اخلالق يف قدر جامع ؟ وما الذي جيديه هذا الفارق ؟

واحلكم الذي يلزم من القدر املشترك اجلامع كيف يكون الفارق فيه أقوى من اجلامع؟
ن الذي تنفي به األمور املخلوقة وتقطع به املماثلة بأي شيء تنفيه وال تقع يف مـا  و نسأل ع

عبت على أصل النفي؟ 
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لو كان خمتصاً باجلهه واحليز لكان متناهياً: املطلب الرابع
إنه غري متناه من مجيع : لو كان خمتصاً باجلهه واحليز لكان ال خيلو إما أن يقال: (قال الرزاي

. إنه متناه من كـل اجلوانـب  : إنه غري متناه من بعض اجلوانب، أو يقال: ب، أو يقالاجلوان
.   واألقسام الثالثة باطلة فالقول بكونه خمتصاً حبيز وجهة باطل

أما قولنا إنه ميتنع أن يكون غري متناه من مجيع اجلوانب فيدل عليه وجوه 
:األول

ليه أن فرض بعد غري متناه يفضي إىل احملال فوجب والدليل ع. أن وجود بعد ال اية له حمال
أن يكون حماالً، وإمنا قلنا إنه يفضي إىل احملال ألنا إذا فرضنا بعداً غري متناه وفرضنا بعداً آخر 
متناهياً موازياً له مث زال خط املتناهي من املوازاة إىل املسامتة فنقول هذا يقتضي أن حيصل من 

ري متناه نقطة هي أول نقطة املسامتة وذلك اخلط املتناهي مـا كـان   اخلط األول الذي هو غ
مسامتاً للخط الغري متناهي مث صار مسامتاً له فكانت هـذه املسـامتة حادثـة يف أول أوان    
حدوثها ال بد وأن يكون مع نقطة معينة، فتكون تلك النقطة هي أول نقطة املسـامتة لكـن   

املسامتة مع النقطة الفوقانية حتصل قبل املسامتة مـع  كون اخلط غري متناه مينع من ذلك ألن 
النقطة التحتانية، فإذا كان اخلط غري متناه فال نقطة فيه إال وفوقها نقطة أخرى وذلك مينع من 

فثبت أن هذا يقتضي أن حيصل يف اخلط الغري . حصول املسامتة يف املرة األوىل مع نقطة معينة
وهذا احملال إمنا لزم من فرضنا أن ذلـك  . وأن ال حيصلمتناهي نقطة هي أول نقطة املسامتة

)1()اخلط غري متناه فوجب أن يكون يف ذلك حماالً فثبت أن القول بوجود بعد متناه حمال

فقد استوىف اجلرجاين هناك إثبات تناهي 250-7/243وانظر شرح املواقف 50أساس التقديس ) 1(
وانظر أيضاً شرح احلكيم التربيزي على . األبعاد بسبعة أدلة وأجاب عن كل ما يرد عليها وعن شبه املثبتني

44-31مقدمات موسى بن ميمون 
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لو كان غري متناه من مجيع اجلوانب لوجب أن ال خيلو شيء :(مث ذكر وجهاً آخر فقال
أن يكون العامل خمالطاً ألجزاء ذاتـه وأن تكـون   من اجلهات واألحياز عن ذاته فحينئذ يلزم 

)1()القاذورات والنجاسات كذلك وهذا ال يقوله عاقل

منه حصـل ىف  الذيإذا كان حاصالً ىف مجيع اجلوانب فاحليز : (وقال يف املطالب العالية
حصل بعينه ىف السفل أو غريه، فإن كـان األول فقـد   الذيجانب العلو إما أن يكون هو 

صل الشيء الواحد دفعة واحدة ىف أحياز غري متناهية وذلك باطل وإن كان الثـاىن لـزم   ح
)2()وقوع التركيب والتأليف ىف ذاته وهو حمال

وأما القسم الثاين وهو أن نقول غري متناه من بعض اجلوانب ومتناه من سائر اجلوانب فهـو  (
. أيضاً باطل لوجهني

لى امتناع بعد غري متناه قائم سواء قيل إنه غري متناه مـن  أن الربهان الذي ذكرناه ع: األول
.كل اجلوانب أو من بعض اجلوانب

الثاين أن اجلانب الذي فرض أنه غري متناه واجلانب الذي فرض أنه متنـاه، إمـا أن يكونـا    
. متساويني يف احلقيقة واملاهية، وإما أن ال يكونا كذلك

على كل واحد من هذين اجلانبني مـا يصـح علـى    أما القسم األول فإنه يقتضي أن يصح 
اجلانب اآلخر، وذلك بقتضي جواز الفصل والوصل والزيادة والنقصان على ذات اهللا تعـاىل  

. وهو حمال
وأما القسم الثاين وهو القول بأن أحد اجلانبني خمالف للجانب الثاين يف احلقيقـة واملاهيـة   

: فنقول إن هذا حمال من وجوه
.ذا يقتضي كون ذاته مركبة وهو باطل كما بينااألول أن ه

وبينـا أن  . الثاين أنا بينا أنه ال معىن للمتحيز إال الشيء املمتد يف اجلهات املختص باألحيـاز 
املقدار ميتنع أن يكون صفة بل جيب أن يكون ذاتاً، وبينا أنه مىت كان األمر كذلك كان مجيع 

52-51أساس التقديس )1(
)2 (2/27
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ع القول بأن أحد جانيب ذلك شيء خمالف للجانب املتحيزات متساوية، وإذا كان كذلك امتن
.اآلخر يف احلقيقة واملاهية

أما القسم الثالث وهو أن يقال إنه متناه من كل اجلوانب فهذا أيضاً باطل من وجهني
أن كل ما كان متناهياً من مجيع اجلوانب كانت حقيقته قابلةً الزيادة والنقصان وكل : األول

)1()اًما كان كذلك كان حمدث

أنه ملا أحاطت احلدود والنهايات به مـن كـل   (وزاد يف املطالب العالية على ذلك وجهني 
اجلوانب فنقول إن أحد نصفيه ال بد وأن يكون مغايراً للنصف الثاىن، مث أحد ذينك النصفني 
البد وأن مياس النصف الثاىن منه بأحد وجهيه دون الوجه الثاىن وكما صح علـى النصـف   

مياس النصف الثاىن منه بأحد وجهيه وجب أن يصح عليه أن مياسه بالوجه الثـاىن،  األول أن 
ضرورةَ أن كل واحد من وجهيه على طبيعة واحدة وكل ما صح على الشـيء وجـب أن   
يصح على مثله ومىت ثبت ذلك ثبت جواز التفرق والتمزق واالجتماع واالفتراق عليه وذلك 

.حمال
يكون حمدوداً متناهياً من كل اجلوانب أن يكون إهلاً هلذا العامل الذيأنه إذا جوزنا ىف الشيء 

فال ميكننا البتة أن نقطع بأن الشمس والقمر ليسا إهلني هلذا العامل، ألنه ال عيب فيهما إال أحد 
أمور ثالثة، أحدها التناهي، والثاىن كونه مركباً من األجزاء واألبعاض، والثالث كونه قـابالً  

فإذا جوزنا هذه الثالثة ىف حق اإلله تعاىل فحينئذ  ال ميكننا جعل هـذه  . نللحركة والسكو
عيباً يف اإلهلية، وحينئذ اليكون لدينا ما مننع به من ادعى أن أعلى املوجـودات مـن   األشياء

)2()األفالك اليت يصح عليها التناهي واالفتراق واالجتماع واحلركة والسكون هو اهللا

قولون إنه غري متناه يف ذاته فيلزمكم مجيع ما ألزمتمونا؟ فإن قيل ألستم ت:(قال
:قلنا الشيء الذي يقال إنه غري متناه على وجهني

52أساس التقديس ) 1(
بتصرف يسري2/27-29) 2(
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أحدمها أنه شيء غري خمتص جبهة وحيز ومىت كان كذلك امتنع أن يكون له طـرف وايـة   
نـا ال  والثاين أنه خمتص جبهة وحيز إال أنه مع ذلك ليس لذاته مقطع وحد، فنحن إذا قل. وحد

اية لذات اهللا تعاىل عنينا به التفسري األول، فإن كان مرادكم ذلك فقد ارتفع النزاع بيننـا،  
وإن كان مرادكم هو الوجه الثاين فحينئذ يتوجه عليكم ما ذكرنا من الدليل وال ينقلب ذلك 

ـ   رق وبـاهللا  علينا، ألنا ال نقول إنه غري متناه ذا التفسري حىت يلزمنا ذلك اإللزام فظهـر الف
)1()التوفيق

التناهي من مجيع اجلوانـب  باالعتراض على القسم الثالث وهوابن تيمية رمحه اهللا د ابتدأ وق
فهذا باطـل مـن   . وهو أن يقال كل متناه من كل اجلوانب: قوله وأما القسم الثالث:(فقال

وجهني
ت حقيقته قابلة للزيادة إن كل ما كان متناهياً من مجيع اجلوانب كان"–الرازي –األول قوله 

فيقال له قد تقدم الكالم على هذه "  والنقصان، وكل ما كان كذلك كان حمدثاً على ما بيناه
احلجة وبينا أن مجاهري بين آدم من املسلمني واليهود والنصارى والصابئني واوس واملشركني 

جوه كثرية بياناً واضـحاً  خيالفونك يف هذه املقدمة، وبينا فساد ما ذكرته من احلجة عليها بو
)2()وحنن حنيل على ما ذكرناه هناك كما أحال هو عليه

يقال هناك صرحت بأن جماز االسم الصمد هو كونه ال قَدر لـه  : (..وقال يف ما أحال عليه
وإذا مل يكن له قَدر فال جيوز وصفه بالزيادة والنقص وال جيوز وصفه بعدم الزيادة والـنقص  

فما ال قدر له وال يقبـل  . يد وينقص أو ال يزيد وال ينقص لكونه ذا قدرفإن كون الشيء يز
ال يقال فيه أنه ال الوصف بالزيادة والنقصان وال الوصف بأنه ال يزيد وال ينقص كاملعدوم

وإذا كان كذلك فعدم قبـول  . وقد بسطنا هذا يف الوصف بالنهاية وعدمها. يزيد وال ينقص
ن صفة إال للمعدوم ال يكون صفة للموجود كما بينا هـذا  الوصف ثبوت ذلك ونفيه ال يكو
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فيما تقدم فإن املعدوم ال يقبل االتصاف بالصفات املتقابلة فال يقال فيه عامل وال جاهـل وال  
.قادر وال عاجز وال يزيد منقوص وال غري يزيد منقوص

لـيس  فأما كون الشيء غري موصوف بالزيادة والنقصان وال بعدم ذلك وهو موجـود و 
)1()بذي قدر فهذا ال يعقل

:واجلواب من وجوه
أن نذكِّر أيضاً بأسلوبه يف حكايته مذهب خصومه، وكأن ابن تيمية رمحـه اهللا يـب   : أوالً

االعتراض على هذه احلجة بالدليل فنسب خمالفتها جلماهري بين آدم من املسـلمني واليهـود   
خالفة املولو سلمنا أن هؤالء اتفقوا على . خالفنيوالنصارى والصابئني واوس واملشركني امل

أن املتناهي من مجيع اجلوانب يقبل الزيادة والنقصان وأن كل ما كان كذلك كان حمـدثاً  يف 
فإن أهل احلق . فماذا يف اتفاق هؤالء اجلماهري؟ وما يغين اتفاقهم من احلق الثابت بالدليل شيئاً

والصابئني واوس واملشركني ما داموا متمسكني بقواطع ال يرهبهم خمالفةُ اليهود والنصارى 
وما يـؤمن أكثـرهم بـاهللا إال وهـم     :  "العقل والنقل غري غافلني عن قول الباري سبحانه

أمـا مجـاهري   . )3("وان تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل اهللا:"وقوله) 2("مشركون
. بقاملسلمني فلم ينقل عن واحد منهم خمالفته يف ما س

أن نشري إىل املخرج الذي يعتمده ابن تيمية رمحه اهللا عند فقد احلجة إذ يعد اإلثبـات  : ثانياً
فإذا أقام املنزه دليالً بذل وسـعه يف االعتـراض علـى    . خملصاً من لزوم عدم الباري سبحانه

مقدماته حىت إذا وقف على متام احلجة صور لنا أن هذه احلجة تستلزم عدم الباري سـبحانه 
ذرعا إذ يضيق ابن تيمية رمحه اهللا . فإما أن نلتزم عدمه أو خنتار اآلخر فيكون أخف الضررين

بل ينص على أنه ال يعقل كونَ الشي . إثبات موجود ال يكون كاملوجودات موصوفاً باملقدارب
فيلزمـه أن لـه   . موجوداً غري موصوف بالزيادة والنقصان وال بعدم ذلك وليس بذي مقدار
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بل سيأيت أنه صرح بالتزامه وعده أبلغ من صـفاته  . يقبل الزيادة و النقصان وأنه متناهمقداراً
.الذاتية
النسلم .. " عدم قبول الوصف ثبوت ذلك ونفيه ال يكون صفة إال للمعدوم:"قوله:  ثالثاً

بل يكون صفة للموجـود الـذي   . أن عدم ثبوت الوصف ونفيه ال يكون صفة إال للمعدوم
.ووصفه بذلك نفياً وإثباتاً فرع قبوله لذلك. تصاف بالزيادة والنقصاناليقبل اال

كيف متنع من يلزمك بأنه إذا كان ذا قدر يوصف بالزيادة والنقصان فإمـا أن  : يقال: رابعاً
يكون أكرب وإما أن يكون أصغر وإما أن يكون مساوياً للعرش؟ بل كيف متنع من يقول عدم 

القلة والكثرة وكذلك الذكورة واألنوثة ال يكـون صـفة إال   قبول الوصف بالصغر والكرب و
للمعدوم ال يكون صفة للموجود فإن املعدوم ال يقبل االتصاف بالصفات املتقابلة مث يكمـل  

بنحو ما ذكرت ؟
مث إذا كان عدم قبول املوصوف ثبوت ذلك ونفيه ال يكون صفة إال للمعدوم ال يكون صـفة  

فإذا كان . ك أنه ذو قدر فيزيد وينقص، أو ال يزيد وال ينقصللموجود والباري موجود فيلزم
ال يزيد وال ينقص فهو متناه ميكن أن يفرض فيه زيادة على مقداره، فإما أن يقبل هذه الزيادة 
فيحصل له كمال هو نقص باعتبار الكمال احلاصل، وإما أن ال يقبلها فيكون ناقصاً باعتبـار  

. أقبح من األولوإذا كان يزيد وينقص فهو. الفرض
هب أنا سلمنا لك االعتراض هنا فثبت له بذلك القدر والنهاية لكن كل مـا كـان   : رابعاً

فال يتم إبطال احلجة إال بإبطال هذه املقدمة، وهـي  . وكل ممكن حادث. كذلك كان ممكناً
: بيان أن كل متناه فهو ممكن ولذلك قال فيها ابن تيمية رمحه اهللا

قيل لك هذا ممنوع فيما وجوده بنفسه فإن صـفاته  " اهي يقبل الزائد والنقصانإن املتن" قوله(
)1()تكون الزمة لذاته فال ميكن أن تكون على خالف ما هو عليه
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قبولَه للزيادة والنقصان فقد سبق أنه عد مـا ال يقبـل   "  هذا ممنوع "فإن كان مراده يف قوله 
ونَ املوجود غري موصوف بالزيادة والنقصـان وال  الزيادة والنقصان كاملعدوم، وأنه ال يعقل ك

.بعدم ذلك فمرة مينعه ومرة ال يعقله إال إذا كان على ما منعه
وإن كان مراده أن الذي  منعه هو أن يقبل املتناهي فرض الزيادة والنقصان فيكون مكابرة يف 

.الضروري
هذا الفرض فيه فـال يرفـع    وإن كان مراده أن ما منعه هو أن يقبل الواجب املتناهي حصولَ

. لزوم إمكانه جمرد حصول الفرض بل يكفي فيه صحة الفرض
رمحه اهللا يف هذا الوجه يلتزم بوصف اهللا بأنه ذو قدر ال يزيد واليـنقص وهـو   هواحلاصل أن

متناه، مث ينفي أن يستلزم ذلك إمكانه مستدالً على ذلك بأن صفات الواجب الزمةٌ لذاته فال 
تكون على خالف ما هو عليه، ولكن ال خيفى أن الكالم يف الذات ال يف الصـفات  ميكن أن 

وأن عدها متناهيةً يستلزم ضرورة جواز افتراض مقدار هو أكرب منه  وال مينـع مـن هـذا    
االفتراض عدم وقوعه على وفق الفرض فالكالم يف جتويز الفرض ال يف حصول هذا الفـرض  

. ا الفرضواإلمكان يثبت مبجرد صحة هذ

يقال له إذا نازعك إخوانك املتكلمون اجلهمية :(..وقال أيضا يف االعتراض على هذا القسم
من اسمة وغري اسمة املوافقون لك على أنه ليس فوق العرش الذين يقولون ال اية لذاته 

)1(..)ومساحته مع قوهلم إنه جسم ومع قوهلم إنه ليس جبسم فما حجتك عليهم

فكيف يكون اجلهمية من اسمة مع أن ابن تيمية رمحه اهللا ،النفاةلط يف فهم مذهب غوهذا 
جيعل اجلهمية رأس نفاة الصفات واملعطلة؟ فهل يتصور منهم نفي الصفات وإثبات اجلسـمية  

من غري اسمة الذين ينفون ما يثبته املخالف مـن  نياملتكلمالرازي من واملساحة؟ أما إخوان 
العرش فليس من مذهبهم أن يثتوا اية ومساحة للذات غري متناهية كما يصـور  الفوقية على
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وشتان ما بني إثبات مساحة غري متناهيـة وبـني نفـي املسـاحة     . ذلك ابن تيمية رمحه اهللا
. وقد توقع الرازي مثل هذا االعتراض.والنهاية

حة غري متناهية فجوابه ولو فرضنا أن هناك من نفى الفوقية على العرش وأثبت اجلسمية و مسا
.هو جواب من قال إنه غري متناه من مجيع اجلوانب، وهوالذي ذكره الرازي يف القسم األول

وأما لو فرضنا أن هناك من نفى اجلسمية والفوقية على العرش مث أثبت مساحة غري متناهيـة  
كانت أو غـري  املساحة من لوازم اجلسم ونفي اجلسم يستلزم نفي املساحة متناهية:فيقال له

متناهية وإثبات املساحة فيه إثبات اجلسم سواء كانت متناهية أو غري متناهية فإمـا أن خيتـار   
األول فيوافق الرازي، وإما أن خيتار الثاين فيكون من القسم الذي ذكره الرازي أولَ األقسام 

.الثالثة

التناهي من مجيع اجلوانـب  مث يعترض ابن تيمية رمحه اهللا على ما ذكره الرازي يف إبطال
لو كان غري متناه من مجيع اجلوانب أوجـب أن يكـون   " وأما الوجه الثالث قولك : (فيقول

"العامل خمالطا ألجزائه وهذا ال يقوله عاقل 
فان أردت أن ليس يف املكلفني من العقالء من يقوله فقد قاله منهم طوائف كما ذكرناه عـن  

طائفة تقول إنه جسم وطائفـة  : تني ممن يقول إن له مساحةاألشعري أنه نقل ذلك عن طائف
وأيضا فطوائف من اجلهمية يقولون إنه بذاته يف كل مكان وقد ذكـر األئمـة   . تنفى اجلسم

وطوائف أُخر يقولون إنه موجود الـذات يف  . والعلماء ذلك عن اجلهمية وردوا ذلك عليهم
فـالغرض أن  ...وأيب معاذ التـومين كل مكان وأنه على العرش كما نقله األشعري عن زهري

.إخوانه من الذين يقولون أن اهللا ليس فوق العرش قد قالوا هذا كله وما هو أكثر منه
وهلم يف اجلواب عن املخالطة من الكالم ما هو مع كونه باطالً أقرب إىل العقل من كالمـه  

نزلة الفضاء واهلواء الذي ال مثل قوهلم إنه مبنزلة الشعاع للشمس الذي ال يتنجس مبا يالقيه ومب
يتأثر مبا يكون فيه وحنو هذا من األمثال اليت يضربوا هللا، فهم مع كوم جعلوا هللا نداً وعدالً 

.                               ومثالً ومسياً يف كثري مـن أقـواهلم إن مل يكونـوا أمثـل منـه فليسـوا دونـه بكـثري        
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القول فلم تذكر على بطالنه حجةً عقلية، أكثر ما ذكرت وأما إن أردت أن العقل يبطل هذا 
وأنت تقول ليس يف العقل ما ينفي عـن اهللا  . ما يتضمن نوع نقصقوالً تنفر عنه النفوس أو

)1()فهذا الوجه يف جانب من يقول بالقسم الثالث. النقص وإمنا نفيته باالمجاع

متناه خمالطـاً  هو أن يكون متحيزاً غريواجلواب أن القول الذي نفاه الرازي عن العقالء 
وقد عارضه ابن تيمية رمحه اهللا حبكاية ثالثة مذاهب، مذهب مـن يثبـت املسـاحة    . للعامل

ومذهب طوائف من اجلهمية يقولون إنـه  . واجلسم ومذهب من يثبت املساحة وينفي اجلسم
.بذاته يف كل مكان

ذكرمها األشعري يف حكاية أقـوال  ن فهما مذهب واحد هو مذهب اسمة وقدوالأما األ
ألن من أثبت لوازم اجلسم كاجلهة واملساحة واملقدار واملكـان ال ينجيـه مـن    )2(اسمة

.وهؤالء قد ال يعدهم الرازي يف العقالء. التجسيم نفي لفظه
هم ابن تيمية رمحه اهللا اجلهميةَ إخوانَ الرازي فهؤالء أبعد النـاس عـن مـذهب    اأما من مس

فال جيتمع إثبات عدمه مع إثبات خمالطته للعـامل  . عنده، بل هم املعطلة عند ابن تيميةاإلثبات
وهؤالء . إال يف زعمه أو فهمه ملذاهب املسلمني الذين يشنع عليهم بأبعد املذاهب عن بعضها

ينفون اجلسم لفظاً ومعىن، فإن قال أحدهم مع ذلك إنه بذاته يف كـل مكـان فـال يلتـزم     
. ضهم مع نفي اجلسم لفظاً ومعىن يقولون هو بكل مكان بـالعلم أو التـدبري  وبع. املخالطة

ونسجل على ابن تيمية رمحه اهللا أنه يف النقل عن املذاهب ال يربأ من الوهم أواإليهام ونسجل 
عليه املبالغة يف تكثري القائلني ا أحياناً وتقليلها أحياناً، فما حكاه عن طوائف اجلهمية هـو  

وينكشف ذلك بنقل كالم من اعتمد ابن تيميـة  . نهم بل هو ما فهمه من قوهلماقول اثنني م
اختلفـت  . القول يف املكـان : (رمحه اهللا عليه يف النقل عنهم وهو االمام األشعري الذي قال

البارىء بكل مكان، مبعىن أنه مدبر لكل مكان وأن تـدبريه يف  : فقال قائلون: املعتزلة يف ذلك
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وقال قائلون الباري ال يف مكان بل هو على ..ذا القول مجهور املعتزلةوالقائلون. كل مكان
)1()مامل يزل عليه

وحىت من قال هو بذاته يف كل مكان صرح بنفي اجلسمية فال يلزمه ما يلزم اسم إذا زعـم  
وأنه ..ذكر قول زهرياألثرى:(وقد ذكر اإلمام قول التنومي وزهري فقال. مع ذلك أنه غري متناه

وأما ..وجود الذات بكل مكان وأنه ليس جبسم وال حمدود وال جيوز عليه احللول واملماسة، م
)3()فإنه يوافق زهرياً يف أكثر أقواله)2(أبو معاذ التومىن

بل قوهلم أقرب إىل العقل من قوله أنه ال داخـل  " ومما يؤكد عدم فهمه هلذا املذهب قوله
تمعت على القـول بـأن البـاري الداخـل العـامل وال      ألن املعتزلة اج" العامل وال خارجه

وألن الشيء إمنا جيب أن يكون إما داخل العامل وإما خارجه إذا كان جسـماً ألن  )4(.خارجه
.غري اجلسم ال يلزم أن يكون كذلك

فاحلاصل أن هذه املذاهب الثالثة ليست هي املذهب الذي نفاه الرازي عن العقالء وأنـه ال  
. زم من أثبت اجلسم لفظاً أو معىن وقال إنه غري متناهيلزم هؤالء ما يل

بقي أن نسجل على ابن تيمية رمحه اهللا ما اعترف به من أن إثبات وجود البـاري بذاتـه يف   
العامل أقرب إىل عقله من نفي لوازم اجلسم بأن ال يقبل التقسيم الذي يقبله اجلسـم فيكـون   

. داخالً أو خارجاً
أن العقل يبطل هذا القول فلم تذكر على بطالنه حجة عقلية أكثر مـا  إن أردت :"  قوله

."ذكرت قوال تنفر عنه النفوس أو ما يتضمن نوع نقص
لوسلمنا أن غايةَ ما ذكره الرازي هو تنفري النفوس من الزم هذا القول فال حيق البن تيميـة  

ع بالفطرة السليمة ويستدل ا رمحه اهللا أن ينكر عليه االعتماد على ذلك، ألنه كثرياً ما يتذر

212و157املصدر السابق  ) 1(
تومن بالضم مث السكون وفتح امليم ونون أظنها من قرى مصر : (2/60قال ياقوت يف معجم البلدان ) 2(

) ومين وهو رأس الطائفة التومنية وهم فرقة من املرجئةمنها أبو معاذ الت
300-299مقاالت اإلسالميني  ) 3(
155انظر مقاالت اإلسالميني ) 4(



356

فما الذي جييز له ذلك ومينع غريه منه؟ مث من أين أتى مبا نسبه إىل الرازي؟ فلعلـه مل يفهـم   
وإذا مل يكن يف العقل ما ينفي النقص فلم اجتهد الرازي يف بيان هذه احلجـج الـيت   . مذهبه

وصفها بالقاطعة؟
ين يقولون إن اهللا ليس فوق العرش قد قالوا هذا فالغرض أن إخوانه من الذ"..أما قوله

بل الغرض أن يغطي ما قد ينكشف من ضعف اعتراضه علـى  : فيقال"كله وما هو أكثر منه
ألنه آنس الضعف يف اعتراضه فحاول أن يقويه مبا يصوره من حتزب املذاهب ضـده  . الدليل

اجلهمية قالوا ذلك وما هـو  تارة وبتشنيع  أصل مذهب املستدل به تارة فهب أنا سلمنا أن 
أكثر منه فما الذي مينع هذا الدليل من أن يبطل كل هذه املذاهب؟ فال يبطل الدليلُ إذا كان 

وال حيتاج من أبطل مذهباً أن يستبدله إذا علم أنـه يبطـل مـذهب    ! يبطل مذهب اإلخوان
.إخوانه

ى من وصف الباري سبحانه ذا هب أن ما ذكره ابن تيمية رحه اهللا قدح يف إقامة احلجة عل
الباطل الذي اعترف بأنه باطل،  فهال ذكر لنا وجهاً واحداً يف إبطاله مادام قد ذكر وجوهـاً  

.يف االعتراض على إبطاله

أما االعتراض على التناهي من جهة دون سائر اجلهـات فقـد حـاول أن يتجنـب     
الً يقول به فال يكون مستحقاً لالشتغال بـاالعتراض  االعتراض عليه، متذرعاً بأنه ال يعلم قائ

وأما القسم الثاين وهو التناهي من جهة دون جهة فما علمت بـه  : (على نفيه فقال رمحه اهللا
قائالً فإن قال هذا أحد فإنه يقول إنه فوق العرش ذاهباً إىل غري اية فهو متناه من جهة العامل 

ونقلُ األشعري يقتضي أن هـذا مل  . يبلغين أن أحدا قالهغري متناه من اجلهة األخرى وهذا مل
)1()يقله أحد

2/190تلبيس اجلهمية ) 1(
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ومن الغريب أن ابن تيمية رمحه اهللا مير على هذا الوجه من غري اعتـراض يسـتحق الـذكر    
يفترض مقاالت ووجوهاً همع أن, ويكتفي بنفي علمه أن يكون بني أرباب املقاالت من أثبته

إياها مث يبدأ باجلواب عنها من وجوه، مث ينص على أنه ال يعلم حيتملها كالم الرازي أو حيمله
عجب مـن أحدا اختار هذا الوجه، وأنه ليس مراد الرازي فإذا كان هذا صنيعه حق لنا أن نت

قول مجهور اسمة؟ بـل  ونزداد عجبا إذا علمنا أنه ترك االعتراض على إبطال هذا القسم، 
راء احلنبلي وطائفة من أهل اإلثبات قبيل صفحات فنقل قول حكاه ابن تيمية رمحه اهللا عن الف

الفرق بني جهة التحت احملاذية للعرش وبني غريها ما ذكرنا أن جهـة التحـت   :  (..الفراء
حتاذي العرش مبا قد ثبت من الدليل والعرش حمدود فجاز أن يوصف ما حاذاه من الذات أنه 

ما هو حمدود بل هو مار يف امليمنة وامليسرة حد وجهة وليس كذلك فيما عداه ألنه ال حياذي
وأما ما ذكره القاضي يف إثبات احلـد مـن ناحيـة    ..والفوق واألمام واخللف إىل غري غاية

وهو قول طائفة من أهـل اإلثبـات  ) االمام أمحد(العرش فقط فهذا قد اختلف فيه كالمه
ومـن  : (ن غريهم فقـال وحكاه يف درء التعارض ع)1()واجلمهور على خالفه وهو الصواب

الناس من قال هو متناه من بعض اجلهات وهذا مذكور عن طائفة من أهـل الكـالم مـن    
)2() الكرامية وغريهم وقد قاله بعض املنتسبني إىل الطوائف األربعة من الفقهاء

القسم الثاين وهو أنه غري متناه من بعض اجلوانب ومتناه من: (مث قال ابن تيمية رمحه اهللا
سائر اجلوانب، وإن كنا مل نعلم به قائالً فلم تذكر دليالً على إبطاله وال استدللت على إبطاله 

، وقد سبق أن الرازي أبطله يف أساس التقديس من وجهني )3()بنص أو إمجاع
األول أن الربهان الذي ذكرناه على امتناع بعد غري متناه قائم سواء قيل إنه غري متناه من كل 

.  و من بعض اجلوانباجلوانب أ

2/147املصدر السابق) 1(
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و الثاين أنه يقتضي جواز الفصل والوصل والزيادة والنقصان على ذات اهللا تعاىل أو التركيب 
.اخلارجي

وقد اعترض  ابن تيمية رمحه اهللا على الثاين من جهة أنه مبين على نفي التركيب ومتاثـل  
ركيب مبا يظهر به فسـادها  يقال لك قد تقدم الكالم على إبطال حجة الت:(...األجسام فقال

مجيع املتحيزات متساوية وإذا كان كذلك امتنع القول بأن أحـد  .." فقولك.لكل عاقل لبيب
". جانيب ذلك الشيء خيالف اجلانب اآلخر يف احلقيقة واملاهية

فيقال لك هذه حجة متاثل األجسام وقد تقدم أا من أبطل ما يف العامل من الكالم، وهـي  
الم املعتزلة واجلهمية كما ذكره األشعري وغريه كمـا أن األوىل مـن كـالم    منشأها من ك

وأما حجة تساوي األبعاد ومتاثلها ..الفالسفة والصابئة وهي أيضا من حجج املعتزلة واجلهمية
فهذه احلجة إن صحت فهي كافية يف نفي كونه كذلك سواء قيل إنه متناه أو غـري متنـاه،   

املطلوب ال تصلح أن جتعل دليل بعض مقدمات دليل املطلوب ألن واحلجة املستقلة بنفسها يف 
)1()هذا تطويل وعدول عن سواء السبيل

، وهنا يشهد ابن تيمية رمحه اهللا أن هذه احلجة إن صحت فهي كافية يف نفي كونه كـذلك 
، ويـنص علـى   تج ا على الفالسفةحيبل . ذه احلجةيقدح الوهو نفسه يف موضع آخر

الذي يبني فساد مذهب هؤالء الفالسفة أن يقـال قـد علـم    : (فقال.هي األبعادامتناع تنا
بصريح العقل واتفاق العقالء امتناع التسلسل يف العلل وأما وجود حوادث ال تتنـاهى فـال   

لكن تبني خطؤهم .ننازعهم فيه مطلقاً إذ كان أئمة السنة يقولون بذلك يف أفعال الرب وأقواله
:من وجوه

فإذا قدر قـدميان  )2(.لثاين أن وجود حوادث ال أول هلا إمنا ميكن يف القدمي الواحدالوجه ا..
كل منهما تقوم به حوادث ال تتناهى كما يقولونه يف األفالك فهذا ممتنع 

193-2/192املصدر السابق) 1(
وحاشية الكلنبـوي علـى   40-30على ابن تيمية يف مسألة حوادث ال أول هلا انظر رسالة يف الرد )2(

وهذه املسألة من املسائل املشهورة اليت التزم ا ابن تيمية رمحه اهللا ليتخلص ـا مـن   . 1/113الدواين 
من إثبات احلوادث من جهة ويدعي قدمها من جهة، وبىن على ذلك ما = = إلزامات املخالف ويتمكن ا
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ألن كال منهما ال بداية حلركاته وال اية مع أن أحدمها أكثر من اآلخر وما كان أكثر مـن  
فيلزم أن يكون ماال أول له وال آخر يقبل أن يزاد عليـه ويكـون   غريه كان ما دونه أقل منه

)1()وهذا ممتنع كما امتنع مثل ذلك يف األبعادشيء آخر أكثر منه 

)1(واستوىف املتكلمون الكالم على إثبات تناهي األبعاد من وجوه مبا ال مطمع يف إبطاله

يه قيام األفعال االختيارية بذات اهللا عز وجل إذ زعم فيها أن اهللا عز وجل يتحرك باختياره وينـزل  يسم
باختياره ويستوي باختياره، فإذا ألزمه املخالف بقيام احلوادث بذات الباري سبحانه مل ميكنه أن ينازع يف 

. اإللزام كما صرح به هناحدوث احلركة بعد السكون لكنه بدعوى قدم نوعها يأمل أن يتخلص من هذا 
وألزمه اإلمخيمي إذا ادعى قدم . وبىن على هذه املسألة قدم املفاعيل بعد أن صرح يف السابقة بقدم األفعال

املفاعيل بنفي اختيارالباري سبحانه ألن االختيار يقتضي سبق عدم املفعول على وجوده، والقصد إىل إجياد 
لفاعل املختار يفضي إىل القول بدوام وجود املفعول املنايف للقصـد  املوجود حمال، ولزوم الفعل واملفعول ل

واالختيار فيلزم بالضرورة نفي االختيار ألنه إذا كان فعله ومفعوله الزمني له يف األزل كانا دائمي الوجود 
القصد أزالً لوجوب دوام الالزم بدوام وجود امللزوم، ويلزم أن ال يكون الفاعل فاعال يف ذلك املفعول فإن 

وال يفيده مع هذا االعتقاد التصريح بأنه . إىل إجياد املوجود حمال ويلزم تعطيل الرب عن الفعل وهو حمال
واحلق أن الرب كان وال شيء مث بدأ فخلق الشيء مبشيئته يف الوقت الذي أراد خلقه فيه . فاعل باالختيار

الذي ابتدأ اهللا اخللق به هو أول احلوادث وذلك الشيء. وذا يظهر أنه فاعل باالختيار ال موجب بالذات
ومل يصرح أحد من املسلمني من الصحابة فمن بعدهم ..فالقول بأنه ليس هلا أول حمال وتلبيس على اجلهال

إىل أواخر املئة السابعة بقدم شيء من العامل ومن نقل عن أحد منهم أنه صرح بقدم شيء من العامل فقـد  
يح بقدم شيء من العامل عن املعطلة إما للموجودات عن الرب أو للرب عـن  أعظم الفرية وإمنا نقل التصر

وأما ما نقله ابن تيمية عن . الفعل   فلهذا نرجو أن ال يكون ابن تيمية عفا اهللا عنه أراد هذا املعىن اخلبيث
مجيـع  بعض علماء املسلمني أم عابوا على املتكلمني القول بامتناع حوادث ال أول هلا فكذب، وكيف و

والذي صح ..املسلمني أئمتهم وعامتهم مينعون حوادث ال أول هلا بل ال يعرف ذلك إال عن بعض الدهرية
عن بعض علماء املسلمني هو أم عابوا على املتكلمني االستدالل بامتناع حوادث ال أول هلا على إثبات 

ي ولو كان كل حق جليا ملـا  حدوث العامل لكوا قضية غري جلية ال لكوا باطلة فكم من حق هو خف
فبعد ظهور ذلك ال يسع أصحابه إال أن يرجعوا عن القول بقدم نوع الفعل واملفعول الذي مل .جهلنا شيئاً

يأت به كتاب وال سنة وال صحايب وال تابعي وال تابع تابعي حىت أواخر املئة السابعة، بل اعتقدوا أن اهللا 
.وال عنهم كذلك أعين القول بقدم نوع الفعل واملفعولعز وجل كان وال شيء معه فليس األمر منق

قولكم : (وقد فنت ذا املذهب من أتباعه من صرح بعبارات تذكرنا بكيفوفية ابن كرام فقال ابن عثيمني 
إن احلوادث ال تقوم إال حبادث هذا ليس بصواب ألنا نرى أن احلوادث ال يلزم منها مقارنة احملدث، ومعىن 

دث اآلن، ال شك أفعايل حادثة، هل يلزم من هذه احلادثة أن تقارنين؟ فإذن ال يلزم من قيام هذا أين أنا حا
حمدثاً أو حادثاً ألن احلوادث ال يشترط فيها مقارنة احملدث بـل  = =احلوادث باهللا عز وجل أن يكون هو

اهللا مـن الرضـى   كذلك أفعال) هكذا(احملدث على حوادثه مث ما أحدثه أنا سابق علمه أفعايل مل تقارين
احملاضـرات  ) والسخط وغريها ال يلزم أن تكون مقارنة هللا وعليه فيمكن أن تكون حادثة بعد أن مل تكن

. 1/211السنية 
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.اب عن مثلهاجلووأما كالمه على حجة التركيب ومتاثل األجسام فقد سبق

ومما استدل به الفخر الرازي يف املطالب على فساد إثبات التناهي من جهة دون سـائر  
اجلزء الذي هو غري متناه متصل باجلزء الذي هو متناه فغري :(اجلهات أنه يفضي إىل احملال فقال

اجلانـب  املتناهي اتصل باملتناهي بأحد جانبيه وذلك اجلانب متناه إذ لو مل يكن مـن ذلـك  
. متناهياً المتنع أن يصري متصالً من ذلك اجلانب بغريه وهو متصل به المتناع االفتراق عليـه 

)2()فيثبت أن اجلانب الذي هو غري متناه وجب أن يكون متناهياً من أحد جانبيه

مث قال ابن تيمية رمحه اهللا  معترضاً على الفخر الرازي يف تفسريه ملا يريـده إذا وصـف   
أو ال ،هذا ال يتنـاهى :فيقال املعقول املعروف إذا قيل:(..باري سبحانه بأنه غري متناه فقالال

حد له وال غاية وال اية أن يكون موجوداً أو مقدر الوجود ويكون ذلك املوجود أو املقـدر  
ما أف.... ليس له حد وال اية وال منقطع بل ال يفرض له حد ومنقطع إال وهو موجود بعده

نه غري متناه مبعىن أن ليس له حقيقة تقبل التناهي وتقبل عدم التناهي فوصف أالشيء بوصف
..هذا بأنه غري متناه مثل صفة املعدوم بأنه غري متناهي ألنه ال ميكن له اية وحد وطرف

فإذا قيل قول القائل يف اهللا إنه غري متناهي مبعىن أن ذاته ال تقبل الوصف بالنهاية وعدمها كان 
لك مبنزلة قول القائل أن اهللا ليس بأصم وال ميت وال جاهل مبعىن أن ذاته ال تقبل الوصـف  ذ

ذه الصفات وعدمها فيكون املعىن حينئذ أنه ال يقال أصم وال يقال غري أصم وال يقال ميت 
وال يقال غري ميت وهذا شر من أقوال املالحدة الذين ميتنعون من إثبات األمساء احلسىن لـه  

ا، فإن أولئك يقولون ال نقول حي وال غري حي بل يسلبون أضدادها فيقولون هو ليس ونفيه
مبيت وال جاهل وإن كان هذا الذي قالوه يستلزم عدمه كما تقدم، لكن ليس ظهور عدمه يف 
ذلك كظهوره يف قول القائل ال يوصف باملوت وال بعدمه وال بالعجز وال بعدمـه كمـا ال   

250-7/243وشرح املواقف 6/105انظر املطالب العالية للفخر الرازي ) 1(
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وال باحلياة وال عدمها مبعىن أن ذلك ال جيوز أن يوصف بشـيء  يوصف بالقدرة وال بعدمها
. من ذلك ال نفياً وال إثباتاً فان هذا حال املعدوم احملض

وإذا كان كذلك فقول القائل أنا أقول إن اهللا غري متناهي يف ذاته مبعىن أن ذاتـه ال تقبـل أن   
يوصف بالطول وعدمـه  يوصف بالتناهي وعدمه ألن ذلك من عوارض ذات املقدار كما ال 

وال بالقصر وعدمه وال باالستدارة والتثليث والتربيع وعدم ذلك ألن ذلك من عوارض املقدار 
ألن قوله غري متناه يف ذاته يفهم املقـدار الـذي ال   .وهو التجسيم والتحيز مجع بني النقيضني

هي وعدمه نفي ملا وقوهلم بعد ذلك ال يقبل الوصف بالتنا..يتناهى وهو البعد الذي ال يتناهى
.أثبتوه من كونه غري متناه

هذا يفهم منه أن ذاته غري متناهي فـال  " امتنع أن يكون له طرف واية وحد"وكذلك قوله 
.  اية هلا، وهو إمنا أراد أن ذاته ال جيوز إثبات النهاية هلا وال سلبها عنها وهذا صفة املعدوم

وا سلب النهاية مبا هو صفة املعدوم أو مبـا يسـتلزم   فاحلاصل أم يف هذا املقام إما أن يفسر
وجوداً غري متناهي يف نفسه

فإن قالوا إن وجود ذلك املوجود غري متناه يف نفسه فهذا قول من يقول إن ذات اهللا ال اية 
وإن قالوا إن ذاته ال جيوز أن يعتقد أو يقال فيها إا متناهية أو أا غري متناهية ألـا ال  . هلا

فأحد األمرين الزم إما متثيل رـم باملعـدوم   . تقبل االتصاف بذلك فهذا صفة املعدوم سواء
..وإما القول بأبعاد ال اية هلا

وهؤالء اجلهمية هلم قدح يف كال األصلني فإم ال يقدرون اهللا حق قدره فال يقبض عنـدهم  
رجية عندهم وإمنا قدره عندهم أرضاً وال يطوي السماء بيمينه بل ليس له قدر يف احلقيقة اخلا

وقـد قـال يف اآليـة    ..ما يقوم باألنفس واألذهان فيثبتون لقدره الوجود الذهين دون العيين
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: وقال) 2("إنك كادح إىل ربك كدحاً فمالقيه: "وقال) 1("وأن إىل ربك املنتهى: " اآلخرى
) 4("ورأال إىل اهللا تصري األم: "وقال) 3("وردوا إىل اهللا موالهم احلق"

وإذا كان منتهى املخلوقات إليه وهو الغاية والنهاية اليت ينتهى إليها امتنع أن يكون حبيـث ال  
فإنه ال اختصاص له حىت وما ال يوصف بالنهاية ال ينتهى إليه أصالينتهى إليه وال يكون غاية 

م االنتهاء إليـه  بل وصف الشيء باالنتهاء إليه وعد. يكون الشيء غري منته إليه مث ينتهي إليه
سواء كما يقوله اجلهمية فإنه ال يتصور عندهم أن ينتهي إىل اهللا شيء أو يرجع إليه أمـر أو  

. وليس هذا موضع تقرير ذلك..يصري إليه أمر أو يرد إليه أحد
الشيء الذي يقال إنه غري متناه على وجهني أحدمها أنه غري خمتص : "وإمنا الغرض هنا أن قوله

ول ال يعرف ما يعرف إطالق القول على شيء بأنه غري متناه ذا املعىن أصـالً  ق" جبهة وحيز
)5()إال إذا كان معدوماً أو كان ذاهباً يف اجلهات كلها غري متناه كما يقدر من األبعاد

واجلواب من وجوه 
أن هذه من شبه رأس اسمة هشام بن احلكم وصارت سنة ملن بعده إذا أثبت : الوجه األول

ازم اجلسم أن يتذرع بأن نفيه يستلزم عدمه فقد نقل االمام االشعري عن أيب اهلـذيل أنـه   لو
رأى يف بعض كتب هشام بن احلكم أن ربه جسم ذاهب جاء فيتحرك تارة ويسكن أخـرى  
ويقعد مرة ويقوم أخرى وأنه طويل عريض عميق ألن مامل يكن كذلك دخـل يف حـدث   

احلس فلـم تـذعن إلثبـات موجـود ال يكـون      وعقول هؤالء غلب عليها) 6()التالشي
كاحملسوسات فإذا عرض عليها اإلميان مبوجود منزه عن عوالق احلس نشـزت عـن قبولـه    

.من سورة النجم) 42(اآلية ) 1(
.من سورة اإلنشقاق) 6(اآلية ) 2(
.من سورة األنعام) 62(اآلية ) 3(
.من سورة الشورى) 53(اآلية ) 4(
199-2/194تلبيس اجلهمية ) 5(
31انظر مقاالت اإلسالميني ) 6(
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وحكمت بعدمه فليس يف منهج عقل غلب عليه احلس إال واحـد مـن املـذهبني التشـبيه     
ن أمل يف النجاة فإن كان يف مثل هذا العقل أثارة م. أما التنزيه فقد آثروا به غريهم. والتعطيل

فباستدراجهم إىل إعتاق العقل من قيد احلس وبتذكريهم مبا يلزم إثباته من املستشنعات مبثـل  
لعلهم بعد ذلك يتنبـهون إىل أن  .هذه القاعدة اليت التزم ا ابن تيمية رمحه اهللا إثبات النهاية

خلضوع له يف وصف من الذي حيكم بأحد اثنني ال ثالث هلما التعطيل والتشبيه ليس جديراً با
:فنقول. ليس كمثله شيء

سلمنا أن املعىن الذي ذكرته هو املعروف إذا أطلق الوصف بنفي النهاية لكـن  : الوجه الثاين
املنزهني إمنا ينفون النهاية يف سياق تفصيلهم ملا ينفى عن الباري سبحانه و ينفونه مقروناً بنفي 

اية وال اية  فاليكتفون يف هذا املقام الـذي  اجلسم فيقولون ليس جبسم وليس له حد وال غ
.يقتضي التفصيل بنفي اجلسم دون لوازمه وإن كان نفي اجلسم يدل على نفي لوازمه

عد ابن تيمية رمحه اهللا  قول القائل يف اهللا إنه غري متناهي مبعىن أن ذاته ال تقبل : الوجه الثالث
يوصف باملوت وال بعدمه مبعىن أنه ال جيـوز أن  الوصف بالنهاية وعدمها مبنزلة قول القائل ال 

كون الشيء ال خيلو عن أحد املتضادين فرع : فيقال. يوصف بشيء من ذلك ال نفياً وال إثباتاً
.قبوله هلما، فإن قيل إثبات موجود ال يكون متناهياً وال غري متناه حمال

حيل خلـوه عـن أحـد    مسلم أن كل موجود يقبل الوصف بالنهاية وعدم النهاية يست: قلنا
الوصفني أما إذا كان ال يقبل ذلك فخلوه عن طريف النقيض غري حمال، وهو كقـول القائـل   
يستحيل موجود ال يكون أكرب وال أصغر وال مساوياً لشيء معني، فإن أحد املتضادين ال خيلو 

.الشيء عنه
ض الذي ال ما العرإن كان ذلك الشيء قابالً للمتضادين فيستحيل خلوه عنهما وأ: فيقال له

فكـذلك شـرط   ،يقبل واحداً منهما ألنه فقد شرطهما وهو املقدار فخلوه عنهما ليس حماالً
النهاية وعدمها هو املقدار فإذا مل يكن ذا مقدار مل يستحل خلوه عن أضداده فرجعت املسألة 

إىل أن موجوداً ال يتصف باملقدار فال يكون جسماً هل هو حمال؟
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فقول القائل أنا أقول إن اهللا غري متناه يف ذاته مبعـىن أن ذاتـه ال تقبـل أن    وإذا كان كذلك 
يوصف بالتناهي وعدمه ألن ذلك من عوارض ذات املقدار اليكون مجعاً بني النقيضني إال إذا 

ال يقبل الوصف بالتناهي وعدمه نفـي  :فهمت منه أنه ذو مقدار ال يتناهى، وقوهلم بعد ذلك
وصف يلزم بإثبات معنني متناقضني ومل يثبتوا شيئاً من ذلك وإمنا هو فهم والتناقض. ملا فهمته

.غريهمفهمته وال يلزمهم التناقض بسوء فهم
الفرق بني ما ساوى بينهما ابن تيمية رمحه اهللا أن احلياة والعلم والقـدرة مـن   : الوجه الرابع

صفات نقص يتنزه عنـها  صفات كماله اليت ثبتت بالعقل والنقل على سبيل القطع وأضدادها 
وأن العقل والنقل إن مل يدل على نفي الوصف بأنه متناه أو غري متناه فال يدل . بالعقل والنقل

وهو قياس باطل ألن اهللا ليس كمثله شيء مـن  . على إثباته إال إذا قسنا الغائب على الشاهد
.  ذوات املقدار وال القائمات بذوات املقدار

إن ذاته ال جيوز أن يقال فيها :أنه يلزمهم متثيل رم باملعدوم إذا قالواال نسلم : الوجه اخلامس
ألن مفهوم هذا القول نفي قبوله هلذه القسمة فهو صفة سلبية . إا متناهية أو أا غري متناهية

والتمثيل إمنا يلزم باالشتراك يف وصف .ويثبت ذلك أن املعدوم ال يوصف إال بالصفات السلبية
وصف اثنان بوصف سليب مل يدل على متاثلها ألن السلوب التدل على قيام معـىن  ثبويت فإذا

)1(بالذات، والتمثيل إمنا يثبت باإلشتراك يف وصف ثبويت

لوسلمنا أنه متثيل واعتمدنا منهجك يف ارتكاب أخف الضررين فإن متثيلـه  : الوجه السادس
تمثيل باملعدوم من وجه خـري مـن   باملعدوم خري من متثيله بكل موجود من األجسام وهذا ال

. متثيله باألجسام يف متام ماهيتها
الوجه السابع أن نبني ما اجتمع يف كالمه يف هذا الوجه من وصف البـاري سـبحانه فـإن    

فقد  , جتريده باحلكاية كاف يف بيان بطالنه بالضرورة والفطرة السليمة ولو من غري نظر

2/1798وكشاف اصطالحات الفنون 4/70انظر شرح املواقف ) 1(
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هللا إنه غري متناه مبعىن أن ذاته ال تقبل الوصف بالنهايـة  اجتمع يف كالمه أن قول القائل يف ا
وأن قول القائل إن ذاته ال تقبل االتصاف بذلك يلزم منـه  . وعدمها شر من أقوال املالحدة

فإذن يلزم لزوماً بيناً أنه قابل لذلك فإما أن يكون متناهياً وإما أن يكـون  . متثيل رم باملعدوم
.ل باملعدومغري متناه لئال يلزم التمثي

واملقصود أن هؤالء القائلني بعـدم  : (الأما وصفه بأنه غري متناه فقد صرح بنفيه وفساده فق
التناهي أو بالتناهي من جانب دون جانب مع كون قوهلم فاسداً فنفاة كون الرب على العرش 

ض الذين حيتجون على نفي ذلك بنفي اجلسم وعلى نفي اجلسم ذه احلجج يلزمهم من التناق
وإذا كان متناهياً ذا مقدار فإما أن يكون أصـغر  . أنه متناههفيلزم" )1()أعظم مما يلزم املثبتني

وال بد من اجلواب عن . من العامل وإما أن يكون مساوياً له، وإما أن يكون أكرب منه ضرورة
ه اهللا ولو كان رمح!جوابه أكثر من مرة متذرعاً بأنه من حجج اجلهميةكوقد تر. هذا اإللزام

ملتزماً بنهي السلف عن فضول الكالم فلم التزم وصف الباري سبحانه بـالتحيز واملقـدار  
لم يتذكر وصية السلف إال بعد اخلوض يف جلة إثبات مامل يثبت ف. والنهاية واجلهة والتركيب

يف الكتاب ومل ينقل يف السنة ومل يؤثر عن السلف، فال يقبل منـه تـرك اجلـواب ـذه     
كيف يؤمن على العامي إذا بلغه الوصف بالتحيز واملقدار والنهاية من سائر اجلهات و.الذريعة

أن ال يعتقد التجسيم إن خطر بباله هذا اإللزام فإن استطاع أن يكف لسانه عن اخلـوض يف  
حجج اجلهمية فهل يستطيع أن يكف ذهنه عن ذلك؟ وهل يتصور أن يكف ذهنه إال بعد أن 

بل نقول ما الفرق بني هذا وبني قول اسمة ! من سائر األجساميعتقد أن الباري جسم أكرب
يف الباري سبحانه إنه فاضل عن مجيع األماكن وهو مع ذلك متناه غري أن مساحته أكثر مـن  
مساحة العامل ألنه أكرب من كل شيء؟ وإذا كان الكمال يف إثبات زيادة مقداره على مقـدار  

ذا الوجه متناه أيضا فيكون أكرب من العامل بنسبة ميكـن أن  العامل وكان متناهياً فكماله من ه

4/218درء التعارض ) 1(
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، وإثبات املقدار والنهاية والتحيـز واجلهـة   منه العقالءيستنكف مما يفرض أكرب منها، وهذا 
.يستلزمه

هذا الوجه معارض مبا اختص اهللا بـه سـبحانه مـن احلقيقـة     :(مث قال يف وجه آخر
الختصاص بالقدر فهو خمتص باحلياة والعلم والقـدرة  والصفات فإن االختصاص بالوصف كا

. وغري ذلك حبيث له صفات خمصوصة ميتنع اتصافه بأضدادها ونقائضها
ويقال فيها نظري ما قالوا يف املقدار بأن يقال إما أن تكون الصفات متناهية أو غري متناهيـة أو  

خمصصاً ويقبـل الزيـادة   متناهية من وجه دون وجه فإن كانت متناهية فكل متناه يستدعى 
.وإن مل تكن متناهية لزم وجود صفات ال اية هلا. والنقص كما قدره يف املقدار

ويلزم مـن  , ، فإن الصفة ال بد هلا من حملوفرض وصف ال اية له كفرض قدر ال اية له
)1()عدم تناهيها عدم تناهي حملها

فـرض  : "وقولـك . ه ليست متناهيةواجلواب أن خنتار الثاين وهو أن صفات الباري سبحان
بطالنه، فال نسلم أن ال تناهي الصفات فى ال خي" ..وصف ال اية له كفرض قدر ال اية له 

وابن تيمية رمحه اهللا يتوهم أن عدم تناهي الصفات يلزم منه عدم تناهي . مثل ال تناهي األبعاد
أن العلم مثالً صفة واحدة هلا مع. يشغل حيزاً من املوصوفاأنه تصور الصفة موجودك،احملل

وظاهر بالضرورة أن املعلومات لـيس هلـا   .تعلقات هي اعتبارات عقلية ال موجودات عينية
ومل نر عاملاً جامعاً لعلـوم  .طبيعة امتدادية حىت يلزم من كثرة املعلومات زيادة يف امتداد العامل

بل يف املخترعات احلديثة ما . ليدوفنون يكون رأسه أو أي جزء قام به العلم أكرب من رأس الب
جيمع قدراً من املعلومات مث يتوصل العلم إىل ما حيوي أضعاف هذه املعلومات يف حيز ووزن 

.أقل من السابق
: وبيان ذلك بـأن نقـول  .من هذا اإللزام ألنه يلزمه أيضاناخلصيونستعني بفكر ابن تيمية ل

ناه باتفاق وعلم الباري سبحانه متعلـق بـه   األشكال واألعداد ونعيم اجلنان كل ذلك غري مت

2/199لبيس اجلهمية ت) 1(
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فيكـون  ،ولو كان للصفة طبيعة امتدادية للزم عدم تناهي حملها على ما ذكر.وبغريه باتفاق
لكنه ليس كذلك عنده ألنه أثبت له النهاية مـن سـائر   . الباري سبحانه غري متناه ذا املعىن

إذا أثبت الباري سـبحانه  : ونسأله أيضاًكيف قام غري املتناهي باملتناهي؟:  فنسأله. اجلوانب
متناهي الذات فلم أثبت عدم تناهي صفاته؟ ما الفرق بني البابني؟ وكيف يكون التنـاهي يف  

صاً؟قالذات كماالً ويف الصفات ن
املطلب اخلامس إذا كانت األرض كرة فقد امتنع كونه تعاىل يف اجلهة

رض كرة فإذا كان كذلك امتنع كونه تعـاىل يف  الربهان اخلامس هو أن األ: (قال الرازي
. احليز واجلهة

بيان األول أنه إذا حصل خسوف قمري فإذا سألنا سكان أقصى املشرق عن ابتدائه قالوا إنه 
حصل يف أول الليل وإذا سألنا سكان أقصى املغرب قالوا إنه حصل يف آخر الليل فعلمنـا أن  

ر الليل يف أقصى املغرب وذلك يوجب كون األرض أول الليل يف أقصى املشرق هو بعينه آخ
.            كرة

وذلك أن األرض . وإمنا قلنا إن األرض ملا كانت كرة امتنع كون اخلالق يف شيء من األحياز
إذا كانت كرة فاجلهة اليت هي فوق بالنسبة إىل سكان أهل املشرق هي حتـت بالنسـبة إىل   

ص الباري بشيء من اجلهات لكان تعاىل يف جهـة  سكان أهل املغرب وعلى العكس فلو اخت
التحت بالنسبة إىل بعض الناس وذلك باطل باالتفاق بيننا وبني اخلصم فثبت أنه ميتنع كونـه  

)1()خمتصا باجلهة

. على هذه احلجة حبكاية النزاع يف كروية األرضاالعتراض بدأ ابن تيمية رمحه اهللا الكالم 
وساعد العلم احلديث على إقرار احلس به احلديث يف سلة املهمالتوهي منازعة ألقاها العلم 

من تـابع ابـن تيميـة رمحـه اهللا يف     ومل يبق من يعتقد ذلك من املسلمني إال . )2(مع العقل
" هداية احلريان يف مسألة الدوران"حىت أن أحدهم ألف كتاباً مساه . االعتراض على أدلة التنزيه

56تأسيس التقديس ) 1(
7/145انظر شرح املواقف ) 2(



368

فإن مما عمت به البلوى يف هذا الزمان دخول : (صفه من ذلك قولهأتى فيه مبا يغين نقله عن و
العلوم العصرية على أهل اإلسالم من أعدائهم الدهرية املعطلة ومزامحتها لعلوم الدين وهـذه  

وقد قـال  ،القسم األول هو علوم مفضولة زامحت الشريعة وأضعفتها). هكذا(العلوم قسمني
القسم الثاين . ا زامحت العلوم الفاضلة فأضعفتها فإا حترمشيخ اإلسالم إن العلوم املفضولة إذ

وعقـد  )1()علوم مفسدة لالعتقاد مثل القول بدوران األرض وغريه من علوم املالحـدة 
وقسماً حتـت  )2()القول بدوران األرض يفضي إىل التعطيل(من الكتاب حتت عنوانقسماً

هـذا  :(وقال)3()فهو تأويل باطلكل دليل من الكتاب والسنة على دوران األرض(عنوان 
ليس مقصوداً لذاته وإمنا هو مقصود لغريه إذ هو حلقـة مـن   " دوران األرض"االعتقاد 

وألـف  )4(.).سلسلة تبدأ من التعطيل وتنتهي إليه وملتزمه يلتزم لوازم يف غاية اخلطـورة 
ثيمني رمحـه اهللا  ونصح الشيخ ابن ع. الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا كتاباً لنفس الغرض

. جواباال تستحقأوهام وهذه . )5(مدرسي مادة اجلغرافيا  بعدم تدريس دوران األرض للطلبة
:، فنقولاألسئلةوتثري جمموعة من 

من ال حيسن الكالم يف املخلوق هل يعتمد كالمه يف اخلالق؟ بل من ال يذعن ملا أثبته النظـر  
إنكاره ملا هو دون هذا اجللي وضوحاً؟ بل من قبل قرون متطاولة من وجوه كثرية هل يوثق ب

مل يذعن لضرورة النظر واحلس هل يؤمن على متابعته يف نظره؟ من يكون العلم والنور عنده 
أي اعتقاد هذا الذي يفسـد بقواطـع   . من اإلحلاد هل يتخيل أن حيوي شيئاً مما يعده إحلادا؟

العقل وشواهد احلس؟ 
لتعطيل واإلحلاد يف هذه العبارات ليعرف كل خائف علـى  وال بد من الوقوف على مفهوم ا

عقيدته من هذه التهمة أنه ال منجى له من هذا الوصف إال إذا اعتقد ما أبطلته قواطع النظـر  

13-10.عبد الكرمي بن صاحل احلميد, هداية احلريان ) 1(
13املصدر السابق ) 2(
33املصدر السابق )3(
36املصدر السابق ) 4(
3/135انظر جمموع فتاوى ورسائل حممد بن صاحل بن عثيمني ) 5(
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وضرورات احلس فإما االنسالخ من العقل والنظر وإما القبول بوصـفهم احلقيقـةَ تعطـيالً    
وإن كان مفسـداً  . يل فهو تعطيل لصنم ووثنفإن كان يف إثبات دوران األرض تعط. وإحلاداً

. واحلمد هللا الذي هدانا ملا ال يبطله نظر وال يفسده علم. أسف على هذه العقيدةال لعقيدة ف
وال يعارضه إال شبهة ووهم وال حيتاج مع اعتقاده إىل التحصن والتقوقع خوفـاً عليـه مـن    

الكون والتدبر فيه لتأكيد ما جاء بـه  واحلمد هللا الذي دعانا للنظر يف . اإلضعاف أو اإلفساد
. السمع من إثبات وجود اهللا ووحدانيته وصفاته

وال بد من الوقوف على أن فهم كتاب اهللا وسنة رسوله وفق ضوابط اللغة السليمة داخل عند 
وهكذا طبع القـوم حكمـاً بالتعطيـل    ! هؤالء يف مسمى ما يشنعونه من التأويل والتحريف

أويل الباطل على كل حماولة قام ا غيور ليخرجهم من ظلمات بعضـها  وحكماً بارتكاب الت
.فوق بعض

مث بدأ بالتفصيل مـن  .أما ابن تيمية رمحه اهللا  فقد بدأ الكالم على هذه احلجة مبقاميه
وجوه فقال كالماً طويالً البد من نقله ليتبني أنه ذا التطويل مل يزد إال تقريراً للمحظور فلم 

عن اهللا عز وجل أمراً إال ما نفاه عن اجلسم ومل يثبت وصـفاً إال مـا أثبتـه للجسـم     ينف 
يقال له كان الواجب إذا احتجت مبا ذكرته من أمر اهليأة تتم ما يقولونه هـم ومـا   :(..فقال

يعلمه الناس كلهم فإنه ال نزاع بينهم وال بني أحد من بين آدم أن األرض هي حتت السـماء  
هذا وهم متفقون مع مجلة الناس على أن . سماء فوق األرض حيث كانتحيث كانت وأن ال

اجلهة الشرقية مساؤها وأرضها ليست حتت الغربية وال اجلهة الغربية مساؤها وأرضـها حتـت   
.الشرقية ومتفقون على جهل من جعل إحدى اجلهتني يف نفسها فوق اآلخرى أو حتتها

, جهات ثابتة الزمـة ال تتحـول  ) 1(ت نوعان وذلك يتضح مبا قدمناه قبل هذا من أن اجلها
فأما األوىل وهي اجلهة الثابتة الالزمة احلقيقيـة فهـي   . وجهات إضافية نسبية تتبدل وتتحول

وأمـا  ... جهة العلو والسفل فالسماء أبدا يف اجلهة العالية اليت علوها ثابـت الزم اليتبـدل  

7/145و شرح املواقف 209-208هذه املسألة يف امللل والنحل للشهرستاين انظر ) 1(
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إىل احليوان وحركته وهلذا تتبدل بتبدل اجلهات الست فقد ذكرنا أا تقال بالنسبة واإلضافة 
فاإلنسان  تتبدل ... حركته وأعضائه فإذا حترك إىل املشرق كان املشرق أمامه واملغرب خلفه

جهاته بتبدل حركام مع أن اجلهات نفسها مل ختتلف أصالً ومل يصر الشرق منها غربياً وال 
فـإذا  . واليت حتاذي رجليه هي سفلهالغريب شرقياً، وكذلك اجلهة اليت حتاذي رأسه هي علوه 

كان رجالن يف أقصى املشرق منتهى األرض عند ساحل البحر هناك ويف أقصـى املغـرب   
منتهى األرض عند ساحل البحر هناك فكل منهما تكون السماء فوقه ألا حتـاذي رأسـه   

ـ  د وكذلك األرض حتته ألا حتاذي رجليه كما أن السماء فوق األرض يف نفسها وليس أح
لكن لو قدر أن خترق األرض فيلتقيان هناك لكانت رجـال  ..هذين حتت اآلخر يف نفس األمر

أحدمها إىل رجلي اآلخر فبهذا االعتبار يتخيل كل واحد منهما أن اآلخر حتته مبحاذاته ناحية 
رجليه، لكن احلركة السفلية هي إىل أسفل األرض وقعرها ومن هناك تبقى احلركة صـاعدة  

كة الصاعد من األرض إىل السماء فيكون املتحرك من أسفل األرض وقعرهـا  إىل فوق كحر
إىل )1(إىل ظهرها وعلوها على هذا الوجه كهيئة املعلق برجليه إىل ناحية السـماء وذراعيـه  

ناحية األرض وكهيئة النملة املتحركة حتت السقف والسقف حياذي رجليهـا فتصـري ـذا    
رض حتاذي رأسه فمن هنا يقال إن السماء حتتـه واألرض  االعتبار السماء حتاذي رجليه واأل

.فوقه إذا كان مقلوباً منكوساً
فيجتمع من هذا أمران 

.أحدمها أن تكون حركته على خالف احلركة اليت جعلها اهللا يف خلقه
والثاين أن تبدل اجلهة تبدالً إضافياً ال حقيقياً كما تتبدل اليمني باليسار واألمام بالوراء، ومن 
املعلوم أن املشرق واملغرب ال يتبدالن قط باستقباهلما تارة واستدبارمها أخرى، فكيف يتبدل 
العلو والسفل بتنكيس اإلنسان وقلبه على رأسه واحملاذاة حينئـذ للسـماء برجليـه واألرض    
برأسه، بل هذا املنكوس يعلم أن السماء فوقه واألرض حتته، وحنن ال مننع أن هذا قد يسـمى  

) رجليه(، ألن الواو استئنافية فما بعدها خرب مرفوع ليس معطوفاً على)وذراعاه(الصواب ) 1(
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وـذا  .. سفالً ذا االعتبار التقديري اإلضايف، لكن هذا ال يعترب اجلهة احلقيقية الثابتةعلواً و
االعتبار مسى يف هذا احلديث املروي عن أيب هريرة وأيب ذر عن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   

فإنه قدر ضعيف اإلدالء وهـو ممتنـع   )1()لو أدىل أحدكم حببل هلبط على اهللا:(حيث قال فيه
هبوطاً على هذا التقدير، كما لو قلبت رجال اإلنسان ورمي إىل ناحية السماء لكـن  فسماه

.وإذا ظهر هذا علم أن اهللا سبحانه ال يكون يف احلقيقة قط إال عالياً. قائماً على السماء
وذلك يظهر بالوجه الثاين وهو أن يقال هذا الذي ذكرته وارد يف مجيع األمور العاليـة مـن   

ي والسموات السبع وما فيهن من اجلنة واملالئكة والكواكب والشمس والقمر العرش والكرس
وغري ذلك فإن هذه األجسام مستديرة كما ذكرت ومعلوم أا فوق األرض حقيقة وإن كان 
على مقتضى ما ذكرته تكون هذه األمور دائماً حتت قوم كما تكون فوق آخـرين وتكـون   

وهي التحتية التقديرية اإلضافية وإن كانت موصوفة موصوفة بالتحت النسبة إىل بعض الناس 
بالعلو احلقيقي الثابت كما أا أيضا عالية بالعلو اإلضايف الوجودي دون اإلضايف التقـديري،  
وإذا كان األمر كذلك ومل يكن يف ذلك من اإلحالة إال ما هو مثلما يف هذا ودونه مل يكن يف 

. السموات وهذا ثابت على كل تقديرفإن املقصود أن اهللا فوق . ذلك حمذوراً
وهذا يظهر بالوجه الثالث وهو أن يقال هذا الذي ذكرته من هذا الوجه ال يدفع فإنه كما أنه 

هو األول واآلخر والظاهر : "معلوم باحلساب والعقل فإنه ثابت بالكتاب والسنة قال اهللا تعاىل
اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وقد روى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضي) 2("والباطن

أنت األول فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شـيء وأنـت   (وسلم أنه كان يقول
) 3()الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأعنا من الفقر

يء فـال  فهذا خرب بأنه ليس فوقه شيء يف ظهوره وعلوه على األشياء، وأنه ليس دونه ش
فعلم أن بطونه أوجـب أن  ..يكون أعظم بطوناً منه حيث بطن من اجلهة األخرى من العباد

504حديث موضوع سيأيت خترجيه والكالم عليه يف الشبه السمعية ص ) 1(
.من سورة احلديد) 3(اآلية ) 2(
33ص.رجيه والكالم على االحتجاج به من الفريقنيسبق خت) 3(
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والبطون يكون باعتبار اجلهة اليت ليست .ال يكون شيء دونه فال شيء دونه باعتبار بطونه
وأنت البـاطن  " كقوله" الباطن "وهلذا مل جيئ هذا االسم . وهلذا مل يقل أنت السافل. ظاهرة
. إال مقروناً باالسم الظاهر الذي فيه ظهوره وعلوه فال يكون شيء فوقه" دونك شيءفليس 

… ألن جمموع االمسني يدالن على اإلحاطة والسعة 
يلزم من ذلك أن ومتام هذا بالوجه الرابع وهو أن يقال إذا كان البارى فوق العامل وقلت إنه 

إن هذا ممتنع وأنت مل تذكر علـى  فلم قلت يكون يف جهة التحت بالنسبة إىل بعض الناس
امتناع ذلك حجة عقلية وال مسعية، ولو قدر أن ذلك نقص فعندك ليس يف األدلة العقلية مـا  

هذا غايـة  مع أنه قد علم بالعقل والشرع أن هذا ليس بنقص بل . حييل النقص على اهللا تعاىل
…كما بينه النيب صلى اهللا عليه وسلمالكمال واإلحاطة

ذلك أن املنازع له قد علم علماً يقينا بالشرع والعقل أن اهللا فوق العـرش فكـل   ومما يوضح 
قول ناىف ذلك فهو باطل فنحن نزهناه عن الوصف بالتحتية ألنه ينايف ذلك وملـا فيـه مـن    

فهذا الذي ذكرته من التحتية لبعض الناس لنا فيه جوابان. النقص
.أحدمها أن مننع كون ذلك حتتية

واجلواب املركب من اجلوابنيمثل هذه التحتية ليس مبمتنعنقولوالثاين أن 
أن يقال ال خيلو إما أن تكون هذه حتتية حقيقية تنايف علوه وتوجب النقص أو ال تكون 

وإن كان كذلك فنحن ال نسلم أنه ميتنع أن يوصـف  . فإن مل يكن ذلك بطل ما ذكرته هنا
.وهذا منع على تقدير. مبثل هذه التحتية

أما أن تأخذ منا مسلماً أنه ال يوصف بالتحتية حبال وحتتج بذلك على أنه ال يوصف بـالعلو  
. أيضاً فهذا باطل

وذلك يظهر بالوجه السادس وهو أنه يقال إنك استدللت مبوافقة اخلصم لك علـى أنـه ال   
أن يوصف بالتحتية على أنه ال يوصف بالفوقية فذكرت أن وصفه بالفوقية أو بغريها يستلزم

فإن مجيع ما يوصف بالفوقيـة مـن املوجـودات كالسـموات     . يكون موصوفاً بالتحتية
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اليت ذكرا ملا ذكرته من احلجة مث قلـت  والكواكب وغريها جيب أن يوصف ذه التحتية 
.التحتية متفق على انتفائها فيجب نفي ملزومها وهو الوصف بالفوقية

بد من وصفه ذا املعىن كان هذا الزماً لكل ما فيقال لك إذا كان كل ما وصف بالفوقية فال
فنحن نلتزم هذا املعىن الذي هو الزم لكل ما يوصف هو فوق وعال ومل يكن ذلك حمذوراً 

وهذا خري من أنه ال يوصف ال بفوقية وال غريها، فإن ذلك يستلزم عدمه ألن ما ال . بالفوق
اخل العامل وال خارجه وال يشار يكون فوق شيء أصالً وال يف شيء من جهاته الست وال د

.إليه ال يكون إال معدوماً
فثبوت هذا املعىن الذي ذكرته إنُ سلم أن منه حتتيةً جتامع الفوقية احلقيقية خري مـن سـلب   
الفوقية وسائر املعاين السلبية املستلزمة لعدمه، فإنك نزهته عما ادعيت أنه حتتية لتنفي بذلك ما 

فما يف قولك من النقص والعيب الذي جيب .ستلزم عدمه بالكليةيستحقه من الفوقية وذلك ي
وإذا قلت له هذه حجـة توجـب أن   .  تنزيه اهللا تعاىل عنه أعظم مما ادعيته يف قول خمالفك

ويل أنا حجج أعظم مـن  : مذهبه يستلزم وصفه بالتحتية وهي متفق على نفيها بيننا قال لك
اليت هي أعظم من التحتيـة وهـي ممتنعـة    هذه توجب أن مذهبك يستلزم وصفه بالعدمية 

)1()بالضرورة واالتفاق

واجلواب أن نبني مابيناه من قبل يف احليز وهو أن تطويله يف التفريق بني اجلهـة احلقيقيـة   
. واالعتبارية مل يدفع شيئاً بل زاد يف التصريح بأن أثبت للباري سبحانه ما أثبتـه لألجسـام  

ومل مينع أن توصف مع ذلك بالتحتية التقديرية وهذا مشـترك  فأثبت العلو احلقيقي لألجسام
فقد أثبت أن مجيع األمور العالية من العرش والكرسي والسـموات  . عنده بينه وبني األجسام

السبع وما فيهن أجسام مستديرة، وأا فوق األرض حقيقة، وإن كان على مقتضى استدارا 
وتكون موصوفة بالتحت بالنسـبة إىل بعـض   تكون دائماً حتت قوم كما تكون فوق آخرين

كما أا . الناس وهي التحتية التقديرية اإلضافية لكنها مع ذلك موصوفة بالعلو احلقيقي الثابت

227-2/217تلبيس اجلهمية ) 1(
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وإذا . أيضاً عالية بالعلو اإلضايف الوجودي بالنسبة إىل بعض الناس دون اإلضـايف التقـديري  
ىن كان هذا الزماً لكل ما هو عـال ومل  كان كل ما وصف بالفوقية فالبد من وصفه ذا املع

فهذا الذي ذكره الفخر الرازي مـن لـزوم التحتيـة    . يكن ذلك حمذوراً يف الباري سبحانه
فإذا كان البـارى  . التقديرية ال يدفع، وهو معلوم باحلساب والعقل وثابت بالكتاب والسنة

ة إىل بعض الناس فهـذا  فوق العامل وقلت إنه يلزم من ذلك أن يكون يف جهة التحت بالنسب
.ليس ممتنعاً بل قد علم بالعقل والشرع أن هذا ليس بنقص بل هذا غاية الكمال واالحاطة

ويزيد ابن تيمية رمحه اهللا األمور بلة بذكر اهلبوط على اهللا حىت يتعذر معه عدم تصور الباري 
على األفالك اليت رمحه اهللا يصف لك أهبل لو قدرت أن. سبحانه كجسم مستدير حييط بالعامل

بل ال نتعدى ما صرح به من إثبـات مشـاركة   . حتيط بالعامل ألصبح كالمه أقرب إىل الفهم
لكن ينبغي أن يكون البـاري  ،للباري جلميع األجسام العالية املستديرة حباصل هذا الوصف

كل ذلك ال يفرق فيه بني الباري سبحانه وبني األجسام فما. سبحانه أعلى ما يوصف بذلك
يلزم األجسام العالية يلزم العلي سبحانه وما ال ميتنع يف األجسام العالية ال ميتنع فيه تعاىل عـن  

.ذلك علواً كبرياً
ولو رجعنا إىل كالمه لوقفنا على ما ينكره على غريه من إدخال الباري سـبحانه يف قضـية   

سام مبا يشمل الباري يستوي فيها مع سائر أفرادها، وما صنعه هنا هو احلديث عن عموم األج
مجيع األمور العالية من العرش والكرسي والسموات :" تأمل ذلك يف قوله. سبحانه نفياً وإثباتاً

وإذا كان األمر كذلك ومل يكن يف ذلك من .. فإن هذه األجسام مستديرة.. السبع وما فيهن
فإن مجيع ما يوصف :" وقوله"اإلحالة إال ما هو مثلما يف هذا ودونه مل يكن يف ذلك حمذورا

..  بالفوقية من املوجودات كالسموات والكواكب وغريها جيب أن يوصف ـذه التحتيـة  
فيقال لك إذا كان كل ما وصف بالفوقية فالبد من وصفه ذا املعىن كان هذا الزماً لكل ما 
هو فوق وعال ومل يكن ذلك حمذوراً فنحن نلتزم هذا املعىن الذي هو الزم لكل ما يوصـف  

"بالفوق 
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وحنن نسأل عن العلو اإلضايف والتحتية اإلضافية اليت يشترك الوصف ا بـني األجسـام   
هل يتصور مثل هذه اإلضافة إال بني جسمني؟ فهل ميكننـا أن  : والباري سبحانه على مذهبه

، نقول إن موجوداً ذهنياً كاخليال أو العلم املطلق أو القدرة يف جهة التحت باإلضافة إىل زيد
بل الفرق بني اجلهات احلقيقية واالعتبارية يف أا من لوازم اجلسـم، فـال   . وكذلك الفوق

. يتصور أن يكون موجود غري جسماين حتت اجلسم أو فوقه حتتية حقيقية أو اعتبارية
بقي أن نشري إىل ما يتكرر يف أكثر اعتراضاته إذ يصرح بالتزام ما ألزمه به منازعه ويـربر  

وينص على التفاوت بني الرأيني فأحدمها خري مـن اآلخـر،   . قاعدة أخف الضررينالتزامه ب
فما أغنانا عن هذا التهافت واالحتجاج مبوضوع مـن  . وأحدمها أعظم عيباً ونقصاً من اآلخر
.  حيث السند وموجوع من حيث املنت



376

املطلب السادس لو كان متحيزاً لكان متحركا أو ساكنا
:قال الفخر الرازي

لو كان جسماً لكانت احلركة إما أن تكون جائزة عليه وإما أن ال تكون جـائزة والقسـم   (
ألنه ملا مل ميتنع أن يكون اجلسم الذي تكون احلركة عليه جائزة إهلاً فلم ال جيوز .األول باطل

أن يكون إله العامل هو الشمس أو القمر أو الفلك وذلك ألن هذه األجسام ليس فيها عيـب  
الهيتها إال أمور ثالثة وهي كوا مركبة من األجزاء وكوا حمدودة متناهية وكوا مينع من إ

موصوفة باحلركة والسكون، فإذا مل تكن هذه األشياء مانعة من اإلهلية فكيف ميكن الطعن يف 
)1() إالهيتها وذلك عني الكفر واإلحلاد وإنكار الصانع تعاىل

شهور وهوأن املتحيز ال خيلو من احلركة  يف حيـزه أو  ومل يذكر الفخر الرازي هنا الوجه امل
.السكون فيه ومها حادثان وما ال خيلو من احلوادث فهو حادث

احلركة انتقال من حالـة  : وذكر يف غري هذا املوضع أن أجود الدالئل يف هذه املسألة أن يقال
زيل ينايف كونـه  إىل حالة أخرى فهي تقتضي حبسب ماهيتها كوا مسبوقة بالغري واألول األ

)2(.مسبوقاً بالغري فوجب أن يكون اجلمع ينب أزلية احلركة وحدوثها حماالً

فنقول هذا . والقسم الثاين هو أن يقال أنه تعاىل جسم ولكن االنتقال واحلركة عليه حمال:(قال
باطل من وجوه

ص وهو علـى  األول أن هذا يكون كالزمن املقعد الذي ال يقدر على احلركة وهذا صفة نق
.  اهللا تعاىل حمال

. الثاين أنه تعاىل ملا كان جسماً كان مثالً لسائر األجسام فكانت احلركة جائزة عليه
الثالث أن القائلني بكونه جسماً مؤلفاً من األجزاء واألبعاض ال مينعون من جـواز احلركـة   

عـرش وقـدماه علـى    عليه، فإم يصفونه بالذهاب وايء فتارة يقولون إنه جالس على ال
.الكرسي، وهذا هو السكون وتارة يقولون إنه ينزل إىل السماء الدنيا وهذا هو احلركة

2/22وانظر حنوه يف املطالب العالية 41-40أساس التقديس ) 1(
7/230وشرح املواقف 24-23اإلقتصاد للغزايل . 7/137انظر املطالب العالية للفخر الرازي ) 2(
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)1()فهذه جمموع الدالئل على أنه تعاىل ليس جبسم وال جبوهر وباجلملة فليس مبتحيز

وذكر ابن تيمية رمحه اهللا حتت الكالم على هذه احلجة كالماً طويالً يف االعتراض على أكثر 
.من حجة فنذكر من كالمه هنا ما خيتص ذه احلجة من اعتراضه

،ال بد له إذا كان متحيزاً من احلركة والسكون:ويقول له اخلصم إنك تقول: (قال رمحه اهللا
، فإنه إما أن يكون منـتقال أو  كل قائم بنفسه ال خيلو عن احلركة والسكونفنحن نقول إن 

.هو متحرك وإال فهو ساكنال يكون منتقالً فإن كان منتقالً ف
والثـاين  ،األول ممنوع؟حادثة النوع أو الشخص:ويقول اخلصم قولك احلركة حادثة قلت

إن أريد به مـا ال خيلـو عـن نوعهـا     ؟ما ال خيلو عن احلوادث فهو حادث:مسلم قولك
. والثاين ال يضر،فممنوع

أهل احلديث والسنة فيـه علـى   وأما لفظ الزوال واالنتقال فهذا اللفظ جممل وهلذا كان
أقوال 

وأما االنتقال فابن ..فعثمان بن سعيد الدارمي وغريه أنكروا على اجلهمية قوهلم أنه ال يتحرك
وآخرون من أهل السنة كالتميمي من أصـحاب  . حامد وطائفة يقولون ينزل حبركة وانتقال

لثة كابن بطة وغريه يقفون يف وطائفة ثا. أمحد أنكروا هذا وقالوا بل ينزل بال حركة وانتقال
وقد ذكر األقوال الثالثة القاضي أبو يعلى يف كتاب اختالف الروايتني والوجهني ونفى . هذا

.اللفظ مبجمله
واألحسن يف هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص فيثبت ما أثبت اهللا ورسوله باللفظ الذي أثبته 

بت النزول واإلتيان واـيء وينفـي املثـل    وينفي ما نفاه اهللا ورسوله كما نفاه، وهو أن يث
.والسمي والكفؤ والند

وقد صرح طوائف منهم باحلركة كما صرح بذلك طوائف من أئمة احلديث والسنة وصرحوا 
)2(.أن احلركة من لوازم احلياةبأنه مل يزل متكلماً إذا شاء و

2/22املطالب العالية وانظر حنوه يف41-40أساس التقديس ) 1(
مل أجد أحداً ممن ذكر يصرح بذلك غري عثمان بن سعيد الدارمي) 2(
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"جلملة فليس مبتحيز فهذه جمموع الدالئل على أنه تعاىل ليس جبسم وال جبوهر وبا:" قوله
قال الشيخ رمحة اهللا عليه قد بينا يف الرد على أصول اجلهمية النفاة للصفات يف الكالم علـى  
تأسيس التقديس وغريه أن عامة ما حيتج به النفاة للرؤية والنفاة لكونه فوق العرش وحنـوهم  

دل علـى قـوهلم   من األدلة الشرعية الكتاب والسنة هي أنفسها تدل على نقيض قوهلم وال ت
فضالً عما يعترفون هم بداللته على نقيض قوهلم، وهكذا أيضا عامة ما حيتجون به من األدلة 
العقلية إذا وصلت معهم فيها إىل آخر كالمهم وما جييبون به معارضهم وجدت كالمهـم يف  

ت ذلك يدل على نقيض قوهلم وأن ما يذكرونه من املناظرات العقلية هو على قول أهل اإلثبا
)1()أدل منه على قوهلم

. ونشري مرة أخرى إىل أن ابن تيمية رمحه اهللا يهمل االعتراض على بعض األدلة من وجـوه 
بل مير على املقدمة األوىل وهـي  . ويف هذا الدليل ال يطعن كعادته يف اللزوم وامتناع الالزم

يطعـن يف اللـزوم   فال " لو كان جسماً فإما أن يكون متحركاً وإما أن يكون ساكناً "قوله 
يفضـل أن  بل . كعادته ألنه يثبت احلركة وان مل يصرح بذلك هنا كما سبقت اإلشارة إليه

ويتم له ذلك بطريقته . يوصل مقلده إىل إثبات احلركة من غري أن يؤخذ عليه التصريح بإثباته
مـن  فنفي احلركة من صنيع اجلهمية وقد أنكره عليهم. يف حكاية اختالف الناس يف املسألة

شهد ابن تيمية له ولكتابه أحسن شهادة يف الدفاع عن عقيدة السلف باملنقول واملعقول وهو 
وإثباته مذهب طوائف من أئمة احلديث والسنة، وقد استدلوا لذلك بـأن   . عثمان بن سعيد

فهل يسعنا بعد ذلك أن ننفي احلركة فنحشر مع اجلهميـة ونتـرك   . احلركة من لوازم احلياة
.أهل السنة واحلديث فال نثبت ما أثبتوهمذهب طوائف

وأما لفظ الزوال واالنتقال فهذا اللفظ جممل اختلف فيه أهل احلديث والسنة علـى أقـوال   
وهكذا يصور االختالف يف إثبات النزول واالنتقال كاالختالف يف مسألة فقهية يسعنا فيهـا  

فاظ النصوص فيثبت ما أثبت فإن كان أحد هذه املذاهب حسناً فاألحسن مراعاة أل. اخلالف

1/595وانظر حنوه وأصرح منه يف 623-1/621تلبيس اجلهمية ) 1(
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هذا يف األلفاظ، أما املعاين فـال  !اهللا ورسوله باللفظ الذي أثبته وهو النزول واإلتيان وايء
.مع أن العربة يف املسائل العقلية يف املعاين ال يف األلفاظ. يرشدنا إىل شيء فيها غري ما سبق

رازي أن يكون البـاري متحركـا،  من تقسيم الاختار قد ف:أما ما ذكره من االعتراض
إذ . ونشري هنا إىل شيء مما يف بيان التلبيس. واستدل على إثباته بالقياس على سائر املخلوقات

جييب ابن تيمية رمحه اهللا على قول الرازي إذا كان متحيزاً فال بد له من احلركة والسـكون  
وهذه مغالطة ظـاهرة  " كونفنحن نقول إن كل قائم بنفسه ال خيلو عن احلركة والس: بقوله

وهو موضع النزاع فلو سلم لك النايف بأنه قائم بنفسه .ألن القائم بنفسه يف عبارته هو املتحيز
وسبق أن أشـرنا إىل أن  . حبيث ال خيلو من احلركة والسكون مل ينازع يف إثبات التحيز أصالً
يده ابن تيمية وهو قسـيم  أهل التنزيه ال يريدون بوصف الباري سبحانه بأن قائم بنفسه ما ير

نشري إىل و. بل يريدون بذلك إثبات غناه املطلق الكامل عن احملل واآللة والفاعل. القائم بغريه
إدخال الباري مع سائر أفراد القائم بنفسه يف قضـية كليـة   وقوعه يف القياس الذي أنكره، و

يستوي فيها مع سائر األفراد
. ناه على إثبات القدم النوعي وهو من أبطل املسـائل وأما اعتراضه على املقدمة اآلخرى فمب

وقد أفرد العالمـة اإلمخيمـي   . وقد بىن عليها كثرياً من وجوه االستدالل ووجوه االعتراض
النوع يف اللغة الضرب من الشيء والصـنف  ذكر فيها أن . يف هذه املسألةيه رسالة يف الرد عل

ه عند الشيخ لزمه قدم فـرد مـن أفـراد    منه، فنوع احلوادث ضرب منها فإن كان هذا معنا
وأما يف االصطالح فهو ما صدق على كثريين متفقني باحلقيقـة  . احلوادث وهو تناقض ظاهر

فإن أراد الشيخ بنوع احلوادث جمرداً عن املشخصات واألفراد فهو قول )1(.يف جواب ما هو

فـالكلي جـنس،   . كلي مقول على واحد أو على كثريين متفقني باحلقائق يف جواب ما هو: النوع) 1(
نوع املنحصر يف الشخص، وقوله على كثريين ليـدخل النـوع املتعـدد    واملقول على واحد إشارة إىل ال

األشخاص وقوله متفقني باحلقائق ليخرج اجلنس فأنه مقول على كثريين خمتلفني باحلقائق وقوله يف جواب 
ما هو خيرج الثالث الباقية أعين الفصل واخلاصة والعرض العام ألا ال تقال يف جواب ما هو ومسي به ألن 

والربهان إلمساعيـل  317اتظر التعريفات للجرجاين . ه إمنا هي بالنظر إىل حقيقة واحدة يف أفرادهنوعيت
.84الكلنبوي
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اقل، وإن أراد بالنوع بوجود الكلي يف اخلارج ألن القدم فرع الوجود وذلك باطل عند كل ع
ما ال حيتمله اللفظ ال لغة وال اصطالحاً كان هذا اجلواب عند أهل النظر غري مسموع لكونه 

)1(عندهم من جنس اللعب

:ورتب الفخر الرازي بعض مقدمات هذه احلجة يف مكان آخر فقال رمحه اهللا
أن حيصل فيـه أو ال  لو حصل يف شيء من اجلهات واألحياز لكان إما أن حيصل مع وجوب (

فكان القول بأنه تعاىل حاصل يف جهة حماالً ،والقسمان باطالن،مع وجوب أن حيصل فيه
)  نذكر ثالثة منها(وإمنا قلنا إنه ميتنع أن حيصل فيه مع الوجوب لوجوه 

األول أن ذاته مساوية لذوات سائر األجسام يف كونه حاصالً يف احليز ممتـداً يف اجلهـة وإذا   
،التساوي من هذا الوجه ثبت التساوي يف متام الذات على ما بيناه يف الربهـان األول أثبت

. وإذا ثبت التساوي مطلقا فكل ما صح على أحد املتساويني وجب أن يصح على اآلخر
وملا مل جيب يف سائر الذوات حصوهلا يف ذلك احليز وجب أن ال جيـب يف تلـك الـذات    

.لوبحصوهلا يف ذلك احليز وهو املط
الثاين أنه لو وجب حصوله يف تلك اجلهة وامتنع حصوله يف سائر اجلهات لكانت تلك اجلهة 
خمالفة يف املاهية لسائر اجلهات فحينئذ تكون اجلهات شيئاً موجوداً فإذا كـان اهللا واجـب   

..احلصول يف اجلهة أزال وأبداً التزموا قدمياً آخر مع اهللا تعاىل يف األزل وذلك حمال
الوا مل ال جيوز أن يكون اختصاصه جبهة فوق أزيل؟فإن ق

قلنا هذا باطل لوجهني
أحدمها أنه قبل خلق العامل ما كان إال اخلالء الصرف و العدم احملض فلم يكن هناك ال فـوق  

. وال حتت فبطل قولكم

.36رسالة لإلمخيمي يف الرد على ابن تيمية ) 1(
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قسـام  الثاين لو كان الفوق متميزاً عن التحت بالتميز الذايت لكانت أموراً موجودة قابلة لالن
.ألنه ال معىن للجسم إال ذلك,وذلك يقتضي تقدم اجلسم 

أنه لو حصل يف حيز معني مع كونه ال ميكنه اخلروج منه لكان كاملفلوج الذي : الوجه الثالث
. ال ميكنه أن يتحرك أو كاملربوط املمنوع من احلركة وذلك نقص والنقص على اهللا حمال

. اىل حصل يف احليز مع جواز كونه حاصالً فيهوأما القسم الثاين وهو أن يقال إنه تع
فنقول إن هذا حمال، ألنه لو كان كذلك ملا ترجح وجود ذلك االختصاص إال جبعل جاعـل  
وختصيص خمصص وكل ما كان كذلك فالفاعل متقدم عليه فيلزم أن ال يكون حصـول ذات  

.اهللا يف احليز أزلياً ألن ما تأخر عن الغري ال يكون أزلياً
كان يف األزل مربًء عن الوضع واحليز امتنع أن يصري بعد ذلك خمتصاً بـاحليز وإال لـزم   وإذا 

.وقوع االنقالب يف ذاته تعاىل وهو حمال
:وقال ابن تيمية رمحه اهللا يف االعتراض

واجلواب عنها أن يعرف أن لفظ احليز واجلهة وحنو ذلك فيه اشتراك كما تقدم فقد يراد به (..
...ل عن اهللا كالعرش والغمام وقد يراد به ما ليس منفصال عنهشيء منفص

. فمن مسمى ذلك ما يكون واجباً ومنه مـا يكـون جـائزاً   وإذا كان يف األلفاظ اشتراك 
وحينئذ فالكالم عليها من وجوه   . واالستفصال يكشف حقيقة احلال

الوجه األول
واألحياز لكان إما أن حيصـل مـع   لو حصل يف شيء من اجلهات :" أن يقال ما تعىن بقولك

؟ أتعىن باحليز ما هو من لوازم املتحيز وهـي ايتـه وحـده    "الوجوب أو مع عدم الوجوب
الداخل يف مسماه؟ أم تريد باحليز شيئاً موجوداً منفصالً عنه كالعرش؟

ليـه  وكذلك اجلهة أتريد باجلهة أمراً موجوداً منفصالً عنه؟ أم تريد باجلهة كونه حبيث يشار إ
وميكن اإلحساس به وإن مل يكن هناك موجود غريه ؟
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فإن أراد باحليز املعىن األول وهو ما هو من لوازم كل متحيز، وإن أراد باجلهة كونه يشار إليه 
وذا التفصيل يظهر اجلـواب  . من غري وجود شيء منفصل عنه مل نسلم أن ذلك غري واجب

.عما ذكره من الوجوه
"سائر الذوات حصوهلا يف ذلك احليز فكذلك هذا ال جيب يف:" أما قوله
جيب يف سائر الذوات املتحيزة أن يكون لكل منها حتيز خيصه وهـو قـدره   بل : فيقال له

لكن ال جيب أن يكون . ، ويلزمه احليز الذي هو تقدير املكان وهو عدميوايته اليت حتيط به
حتيز اآلخر وحيزه الذي هـو ايتـه   عني حتيز هذا وعني حيزه الذي هو ايته أن يكون عني

فإن حيزه ذا التفسري داخـل يف مسـمى   كما ال جيب أن يكون عني هذا هو عني اآلخر 
، والشيئان املتماثالن ال يكون أحدمها عني اآلخر فإن هذا ال يقوله عاقل، ذاته ونفسه وعينه

ثلة فكيف وقد تقـدم أن  وهذا معلوم باالضطرار ال نزاع فيه، هذا لو سلم أن األجسام متما
. هذا قول باطل

لو وجب حصوله يف تلك جلهة لكانت خمالفة لغريها فيكون موجوداً :" وكذلك قوله يف الثاين
.يقال إثبات صفة قدمية ليس ممتنعا على اهللا كما اتفق عليه الصفاتية" فيكون مع اهللا قدمي آخر

سمى املتحيز الذي هو من لوازمه أبلـغ  والقدر واحليز الداخل يف م.أو ال نسلم أنه ممتنع
فإن كل موجود متحيز بدون احليز الذي هو جوانبه احمليطة بـه مينـع أن   . من صفاته الذاتية

...والقدمي الذي ميتنع وجوده مع اهللا ما يكون شيئاً منفصالً عنه. يكون هو إياه
"املختص حبيز معني يكون كاملربوط واملفلوج:" وقوله

.منا يقال إذا كان يف حيز وجودي منفصل عنهيقال له هذا إ
أما ما هو داخل يف مسمى نفسه وهو حده وايته فال يلزم ذلك فيه كما ال يلـزم يف سـائر   
املتحيزات وهذا ظاهر بل عدم هذا يستلزم عدمه يف سائر املتحيزات وهذا ظاهر بل عدم هذا 

)1(..)يستلزم عدم بعض الشيء
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سة وجوه واب عن هذا الوجه من مخواجل
لم يثبت شيئاً إال وأثبته للجسـم ومل  فأن نذكِّر مبا أشرنا إليه يف نظريته عن احليز واجلهة :أوالً

" وهنا يصرح  بعد ذكر األنواع اليت تثبت للجسم ويقـول  . ينف شيئاً إال ونفاه عن اجلسم
ذن إ" .اًفمن مسمى ذلك ما يكون واجباً ومنه ما يكون جـائز وإذا كان يف األلفاظ اشتراك 

هو جائز وهو الذي أثبته جائزاً بل منه ما. اليت يوصف ا اجلسم ممتنعاألخيارليس شي من 
. يف املخلوق ومنه ما يكون واجباً وهو الذي أثبته واجباً للمخلوق أيضاً

أن نبني بعد تفصيله ماهو احليز الذي جيب له وما هو احليز الذي جيوز ؟ وهل أفاد هذا : ثانياً
يل يف إبطال حجة الفخر الرازي ؟التفص

والذي صرح به هنا أن احليز باملعىن األول واجب، وهو من لوازم كل متحيز وهـو ايتـه   
مـع التفصيل كرسكت عن التصريح هنا مبا يكون منه جائزاً وتمث . وحده الداخل يف مسماه

جـود املنفصـل عنـه    وهو احليز املو،فاكتفى بالداللة عليه. حمل النزاع وموطن اإللزامأنه 
. كالعرش

إذا اتضح ذلك ننظر هل أفاد هذا التفصيل يف إبطال حجة الرازي؟ ولو عدنا بالنظر إىل احلجة 
فنراه يف جـواب اإللـزام   ، اإللزامكأنه حياول أن يتحاشي عدد أنواع احليز جنده يواالعتراض 

جيب يف سائر الذوات :" األول ينحرف يف اجلواب إىل  احليز الذي يسميه احليز املتصل فيقول
ومعلوم أن الكالم ." ..املتحيزة أن يكون لكل منها حتيز خيصه وهو قدره وايته اليت حتيط به

فـالكالم  . يف احليز الذي حيصل فيه املتحيز ال يف مقداره الذي حيصل به ويسميه احليز املتصل
ومل نسلم له بأنـه  . ر املكانإذن يف احليز الذي يلزم احليز املتصل وهو الذي قال فيه إنه تقدي

بل املتحيز إذا وجب حصوله يف الزم حيزه املتصل دل على وجودية هـذا  . عدمي كما سبق
ألنا نقول وجب حصول هذا املتحيز هنا وذلك املتحيز هناك فتمايز حيز هـذا عـن   . الالزم

فلـم  .خرن اجلواب عنه إىل اجلواب عن أمر آعوقد حاد . اآلخر والعدم ال يتميز عن العدم
.   حيصل ذا التفصيل ما ذكر من اجلواب عن الوجوه
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هذا احليز الذي يلزم سائر الذوات املختصة بأحيازها املتصلة واياا وحدودها، أو هذا :ثالثاً
احليز الذي يقدر تقدير املكان نسأل عن حصول املتحيز فيه على سبيل الوجوب أو اجلـواز؟  

غريه، وهـذا اإلنتقـال   تحيز حيصل يف هذا احليز مث ينتقل إىل حيزوحنن بالضرورة نعلم أن امل
يبطل االختصاص فثبت أن من أحكام املتحيز أنه حيصل يف هذا النوع من األحياز على سبيل 

وملا أثبت الباري مشاركاً للمتحيزات يف القدر املشترك بينها وأدخل ذاته مع سـائر  . اجلواز
يف ما يلزم االشتراك به من األحكام اجلائزة والواجبة، حبثْنا الذوات املتحيزة لزم أن يشاركها

فقد سلم بأن االشتراك يف القدر املشترك بني األجسام يوجب . يف متاثل األجسام أم مل نبحث
فيلزمه أن الباري يشارك سائر املتحيزات يف .االشتراك يف األحكام الواجبة واجلائزة واملمتنعة

وأما انصرافه واشتغاله بإبطال أن يكون التماثل موجباً . سبيل اجلوازاختصاصه حبيز معني على 
ألن يكون حتيز هذا عني حتيز اآلخر فهذا غري مدعى وقد بناه على صرف كالم الرازي عـن  

. احليز الذي مساه منفصالً إىل احليز الذي مساه متصالً فأعرض عن جوابه
مع اهللا قدمي ستلزم وجود يف جهة يه أن وجوب حصولوهو جواب عن اعتراضه على : رابعاً

"....يقال إثبات صفة قدمية ليس ممتنعاً على اهللا كما اتفق عليه الصفاتية: "عز وجل، قال فيه 
فكيف يكون إثبات . وال خيفى أن الكالم يف اجلهة اليت مل يفته أا أمر منفصل عن املوجود ا

اسه الشمويل وإدخال الباري سبحانه مـع  قدمي مع اهللا كإثبات صفة من صفاته؟ وال خيفى قي
ودونك ما يلزم مـن  . كل موجود متحيز له جوانبه احمليطة به اليت متنع أن يكون غريه هو إياه

. إثبات اجلوانب احمليطة به فلو دفَع ذا الكالم إلزام الرازي فقد التزم ما هو مثله أو أقبح
املختص حبيـز معـني يكـون    :" لرازيوهو جواب عن اعتراضه على قول الفخر ا: خامساً

وهذا اجلواب من وجهني "كاملربوط واملفلوج  
يقال إن ابن تيمية .." يقال له هذا إمنا يقال إذا كان يف حيز وجودي منفصل عنه:" قوله: أوالً

رمحه اهللا وجد نفسه قد سلم باختصاص الباري سبحانه حبيزه على سبيل الوجوب بل عـده  
فال ميكنه اخلالص . وأنه قد اختار أن احلركة كمال يف احلي.ية كما سبقأبلغ من صفاته الذات

وال ميكنه النزاع يف أن املختص حبيز على سبيل . من هذا اإللزام بالتزام سكون الباري سبحانه
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فكيف املخرج وقد مجع يف مذهبه القـول باالختصـاص   . الوجوب يكون ناقصاً كاملربوط
حاول أن يتخلص من هذا اإللزام بزعمـه أن  فات احلركة؟ باحليز على سبيل الوجوب مع إثب

والباري . املربوط واملفلوج وإن اختص حبيز معني على سبيل الوجوب فهذا هو احليز املنفصل
.إمنا خيتص على سبيل الوجوب حبيزه املتصل

ت وأن. احليز الذي تسميه حيزاً منفصالً يلزمك بإثبات احليز الذي تسميه متصالً: ولكن يقال
يف حماولة التخلص من االلتزام السابق اضطررت إىل تسليم وجودية احليز املنفصـل بالنسـبة   
للمربوط الساكن، فإذا كان احليز املنفصل يلزم حال السكون فكيـف ال تكـون احلركـة    

بأن احلركة انتقال يف حيز بعد حيز والسكون دوام يف (وقد سلمت . مستلزمة للحيز املنفصل
من لوازم املتحيز السكون وهو الكون :ا تسليم منك مبعىن عربنا عنه بقولناوهذ)1()حيز واحد

األول يف احليز الذي تسميه وجودياً منفصالً أو الكون الثاين يف حيز وجودي منفصـل غـري   
. ثانيـاً مث صار يف أمـر آخـر   أوالًوال يتصور انتقاله إال بإثبات أمر كان فيه املتحيز . األول

واحلس هو الذي يثري الشبهة يف ثبومـا  . يثبت انتقال املتحيز إال بثبوماوهذان األمران ال 
فإذا تصور متحيزاً ساكناً رمسه يف لوحه مث إذا طَلب منه العقل أن يسـلم باسـتلزام التحيـز    

والعقل يعينه على . وجوديةَ أمرٍ يكون فيه املتحيز كَلَّ عن تصوره إذ مل جيده مرسوماً يف لوحه
رجه إىل إثباته بأن يطلب منه تصور لبنة ساكنة يف جدار من مخس لبنات مثالً تصوره ويستد

مث يطلب منه أن حيركها بأن ينتزعها منه فال يشق عليه ذلك فإذا طلب منه أن يعيدها مع لبنة 
مثلها إىل نفس اجلدار مل يتصور ذلك إال بأن يعمد إىل ما أحدثه نزع اللبنة من فراغ ويزاحم 

ذا املوضع ليمتد ويتسع هلما، فريشده العقل إىل أن اللبنة هلا حدودها املتصلة ـا  اللبنتني يف ه
اليت مساها احليز املتصل وهلا وراء ذلك ما لو انتقلت منه لصح ملثلها أن يكون فيه و مل يصـح  

أما لو سكنت فيه فال يغيب هذا األمر إال عن لوح احلس وهذا هو . لغريها أن يكون معها فيه
.أيضاالذي مساه حيزاً منفصالً وهو من لوازم املتحيز احليز
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: وبعد تفهيمه نعيد القول يف صياغة اإللزام على وفق اصطالح ابن تيمية رمحه اهللا بأن يقـال 
وحركة . من املعلوم بالضرورة أن الشيء املتحيز حبيز متصل البد أن يكون ساكناً أو متحركاً

وسكون هذا الشيء يعين كونه . ود منتقل منه ومنتقل إليههذا الشيء وانتقاله ال تعقل إال بوج
وهذا الذي البد منه يف حركة املتحيز باحليز املتصل وسكونِه هو الذي . يف ما يصح انتقاله منه

وقد سلم بأن املربـوط  .مساه احليز املنفصل وهو ما يصح االنتقال منه وما يصح االنتقال إليه
. وجودي منفصل عنهواملفلوج يكون خمتصاً حبيز معني 

املتحيز حبيز عدمي متصل إن اختص حبيز منفصل على سبيل الوجوب فهـو  :وباجلملة نقول
وان مل خيتص املتحيز باحليز املتصل حبيز منفصل معـني  ،وقد سلم بذلك. كاملربوط واملفلوج

فما ذكره يف اجلواب من دعوى اختصاصه باحليز املتصل على سبيل الوجوب . يكون متحركاً
مع ما أثبته من احلركة للباري وما سلم به من أن املربوط واملفلوج يكون خمتصاً حبيز معـني  

رك انتقل إىل حيز منفصل غري احليز املنفصـل  وجودي منفصل عنه يلزم منه ضرورة أنه إذا حت
ألن سكون املتحيز حبيز متصل إذا اقتضى حصوله يف حيز منفصل فاحلركـة  . الذي كان فيه

وقد اعترف أيضاً بأن االنتقال يكون يف أحياز وجودية لكنه خـص  . تقتضيه بالضرورة أيضاً
.ذلك بأجسام العامل

وكلما حاصرته احلجة ختفـف مـن بعـض    . مقامرمحه اهللا يضع مقاالً لكلهفاحلاصل أن
وهنا يف . فإذا مجع كالمه يف املضايق اتضحت صورة مذهبه. مسلماته أو التزم شيئاً من اإللزام

أجاز حصول الباري سبحانه فيه على سبيل اجلواز مـرة، وأثبـت انتقـال    . احليز املنفصل
يزات بنوع احليز املنفصـل  املتحيزات يف أحياز وجودية مرة، وأثبت وجوب اختصاص املتح

واعترف بأن الساكن خمتص حبيـز منفصـل علـى سـبيل     . وبأفراده على سبيل البدل مرة
.فال ينفع بعد ذلك إنكاره يف بعض املواضع. الوجوب

:الوجه الثاين
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سلم ابن تيمية رمحه اهللا بأن املختص حبيز معني وجودي منفصل عنه يكون كاملربوط املمنوع 
نقص لكنه نقل قوالً للقاضي الفراء وألزمه بالقول بتحيزه يف حيز وجودي من احلركة وذلك

منفصل مع أن هذا القول الذي حكم ابن تيمية رمحه اهللا بإفادته حتيز الباري سبحانه يف حيـز  
مما يدل على أن املتصل واملنفصل جمرد ألفاظ ينتقيهـا  . منفصل ال يزيد وال ينقص على قوله

قال يف كتاب إبطال التأويالت ألخبار الصفات ملـا تكلـم   : (..اهللاحسب احلاجة قال رمحه 
وقد . فإذا ثبت أنه تعاىل على العرش فالعرش يف جهة وهو على عرشه":على حديث األوعال

منعنا يف كتابنا هذا يف غري موضع إطالق اجلهة عليه والصواب جواز القول بذلك ألن أمحـد  
وكل من أثبت هذا . ء على العرش وأثبت أنه يف السماءقد أثبت هذه الصفة اليت هي االستوا

. أثبت اجلهة وهم أصحاب ابن كرام وابن مندة األصبهاين احملدث
والداللة عليه أن العرش يف جهة بال خالف، وقد ثبت بنص القرآن أنه مستو علـى العـرش   

يرفـع يديـه   وألن كل عاقل من مسلم وكافر إذا دعا اهللا تعاىل فإنـه  . فاقتضى أنه يف جهة
وقد احتج ابن منده على إثبات اجلهة بأنه ملا نطـق  ...ووجهه إىل حنو السماء ويف هذا كفاية

القرآن بأن اهللا تعاىل على العرش وأنه يف السماء وجاءت السنة مبثل ذلك وبأن اجلنة مسـكنه  
"وأنه يف ذلك وهذه األشياء أمكنة يف أنفسها فدل على أنه يف مكان

)1()من القاضي وابن منده وحنومها يقتضي أن اجلهة أمر وجوديوهذا الكالمقلت 

قلت ويقتضي إذن أن الذي تثبته وجودي أيضاً فما قاله الفراء قاله ابن تيمية رمحه اهللا من غري 
فرق، فكيف حكم على قول الفراء بإفادته وجوده يف حيز منفصل وأنكر ثبـوت ذلـك يف   

. جه قادموسيأيت أنه عاد فأثبته يف و. مذهبه
: مث ذكر ابن تيمية رمحه اهللا وجهاً آخر فقال

إذا أراد القائل بأنه متحيز وأراد باحليز أمرا موجـوداً منفصـالً عنـه    : الوجه الثاين أن يقال(
.كالغمام والعرش فإنه قد يقول حصوله فيه على سبيل اجلواز
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اعل وهو الفاعل املتقدم وبذلك يظهر اجلواب عن قوله ذلك االختصاص ال يكون إال جبعل ج
على التخصيص فيلزم أن ال يكون ذات اهللا يف احليز أزلياً 

فإن هذا سلَّم على هذا التقدير بأن حصول ذاته فوق العرش ليس أزلياً بل كان اهللا قبـل أن  
يكون مستوياً على العرش سواء قيل إن االستواء أمر نسيب إضايف أو قيل إنه مـن صـفات   

وى على العرش بعد أن مل يكن مستويا عليه فعلى التقـديرين إمنـا حصـل    األفعال وأنه است
.االستواء خبلقه للعرش وخلقه للعرش مبشيئته واختياره

وإذا كان يف األزل مربًء عن املوضع واحليز امتنع أن يصري بعد ذلك خمتصاً باحليز :" وأما قوله
كان يف األزل مربًء عن حيز وجـودي  يقال له هذا ممنوع فإنه إذا" وإال لزم االنقالب يف ذاته

كالعرش والغمام مث صار بعد أن خلق العرش والعامل فوقه مل يكن ذلك ممتنعاً فإن جتدد النسب 
وأما إن قيل إن اإلستواء فعلٌ وأنه استوى عليه بعد أن . واإلضافات عليه جائز باتفاق العقالء

احلديث فهذا مبين على مسـألة  مل يكن مستوياً كما هو املعروف من مذاهب السلف وأهل
وقد تقدم كالمه بأن هذا مل يقُم دليل عقلي على نفيه وأن مجيـع  . احلركة وحلول احلوادث

الطوائف يلزمهم القول به، وليس ذلك انقالباً يف ذات اهللا حبال كما تقدم   وهو إمنا ادعـى  
، متحيزاًزاً بعد أن مل يكن لزوم االنقالب ألنه أخذ لفظ احليز باالشتراك فقدر أنه يصري متحي

ومعلوم أن هذا يوجب انقالب ذاته فإن ضرورة صري املتحيز متحيزاً توجب االنقالبات، لكن 
هذا التحيز هو القسم األول وهو التحيز الالزم للمتحيز الذي ميتنع انفصاله عنه واملراد باحليز 

ملتحيز وايته، فلو كان يف األزل يف هذا املتحيز إما أمر عدمي أو إضايف أو املراد به جوانب ا
مربًء عن هذا مث صار موصوفاً به لزم االنقالب ونظريه يف املخلوقات أن يصري ما ليس جبسـم  
جسماً وهذا عند قوم متنع وعند قوم قد يقلب اهللا األعراض أجساماً وذلك انقالب بال نزاع 

كونه فوقه وعليه أن تنقلب ذاته بوجـه  أما إذا أريد باحليز أمراً موجوداً منفصالً عنه فال يلزم ب
)1()من الوجوه
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:واجلواب عن هذا الوحه من وجوه ثالثة
إذا أراد القائل بأنه متحيز وأراد باحليز أمرا موجوداً منفصال عنه كالغمام والعرش :" قوله:أوالً

.."فإنه قد يقول حصوله فيه على سبيل اجلواز
ذات الباري سبحانه قبل وجود هذا : ادث فيقالهذا جتويز لوجوده يف حيز منفصل ح: يقال

احليز املنفصل يف األزل هل تقبل الوجود يف حيز منفصل؟ أم ال ؟
فإن مل يكن حبيث يقبل التحيز يف حيز منفصل مث صار حبيث يقبل ذلك فقـد تغـري بـنص    

. كالمك فإن ضرورة صري املتحيز متحيزاً توجب االنقالبات
ذلك وجيوز عليه الوجود يف حيز منفصل كان جسـماً ألن الـذي   وإن كان يف األزل قابالً ل

يقبل الوجود يف احليز املنفصل هو اجلسم سواء عددت حدوثه من قبيل جتدد النسب واإلضافة 
جعله منذ األزل متحيزاً باحليز املتصل الذي فسـره  هذا أنهأو األفعال، وقد ساعد على إلزام

كان يف األزل مربًء عن هذا احليز املتصل مث صار موصوفاً به وسلم بأنه لو. باجلوانب والنهاية
لكنـه يف األزل  . وجعل نظريه يف املخلوقات أن يصري ما ليس جبسم جسـماً . لزم االنقالب

جيب له احليز املتصل وهو جوانبه احمليطة به وحدود ذاته وحصوله يف حيز منفصل معني جائز 
.ذكره بعد قليليجب كما سعليه وحصوله يف مطلق احليز املنفصل وا

ال نسلم أن جتدد النسب واإلضافات عليه جائز باتفاق العقالء ذا اإلطـالق الـذي   : ثانياً
ذكره، ألنه إذا كان يف األزل مربًء عن حيز وجودي كالعرش والغمام مث صار بعد أن خلـق  

اً متحيـزاً  العرش والعامل فوقه مل يكن ذلك من جتدد النسب واإلضافات إال إذا كان جسـم 
.سواء قلنا إنه وجودي أو عدمي ألن اجلهة إضافة بني جسمني

.."وهو إمنا ادعى لزوم االنقالب ألنه أخذ لفظ احليز باالشتراك:"قوله: ثالثاً
إن ابن تيمية رمحه اهللا هو الذي أحدث هذا اإلشتراك ألن ما ذكره يف احليز املتصل هو : يقال

لغة وجعله مشتركاً مع احليز االصـطالحي الـذي مسـاه    معىن أخذه من مفهوم احليز يف ال
. منفصالً، مع أن مباحث هذه املسائل تعين محل احليز على املصطلح
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أن يقال حتيزه واجب بذلك بناًء على أن نفس العرش :الوجه الثالث:(قال ابن تيمية رمحه اهللا
يف جواز احلركة عليه على قولني، فمن ومن قال بذلك فهم . ليس حبيز بل احليز تقدير املكان

قال باالمتناع يقول إنه ملا خلق العرش جتددت بينه وبني العرش نسبة ومل يتغري عمـا كـان   
، )1(موصوفاً إن وصفه بأنه متحيز فإنا قد ذكرنا أن للقائلني بأنه على العرش يف ذلك قوالن

جييب عن أوجهه اخلمسة وقد يقول إن حصولَه يف احليز املعني واجب ومن قال ذلك
.أما الوجه األول فمبين على متاثل املتحيزات وقد تقدم أن هذا باطل

فتكون موجودة فيكون مـع اهللا  .. أنه لو وجب حصوله يف اجلهة:" وأما قوله يف الوجه الثاين
)2(يقال له هؤالء ال يقولون إن احليز الذي جيب هللا أمراً موجوداً منفصـالً "قدمي غريه تعاىل

عنه بل هو عندهم أمر عدمي بينه وبني اهللا نسبة وإضافة أو هو تقدير املكان وذلك ال يقتضي 
..وجود قدمي آخر مع اهللا

فيقـال  " إنه يكون كاملفلوج الذي ال ميكنه احلركة وهو نقص وهو على اهللا حمال "..وقوله 
)3()جيوز عليه احلركـة تقول الأيضاأنت تقول أن نفي النقص عن اهللا ال يعلم بالعقل وأنت 

حتيزه واجب بذلك بناًء على أن نفس العرش ليس حبيز بل احليز " قوله: واجلواب عنه أن يقال
فكيـف  . هذا مما ال يصح عليه البناء ألنه ال يقوم بنفسه حىت يقوم عليه غريه" تقدير املكان 

الوجه السـابق أن  بل صرح يف. يكون العرش وهو خملوق موجود عدمياً مقدراً تقدير املكان
اختصاصه بالعرش اختصاص حبيز وجودي منفصل فكيف صار عدمياً يف وجه ووجوديـاً يف  

مث حىت لو سلمنا أن العرش يقدر تقدير املكان فتحيزه على العرش كيف يكون واجبـاً  . وجه
وحىت لو سلمنا مبا سبق وبقدم العرش فإن اعتراضه على الوجـوه الـيت   . مع حدوث العرش

ا الفخر الرازي باطلة ذكره

ألنه اسم أن) قولني(الصواب ) 1(
.ألنه خرب إن) أمر موجود منفصل(الصواب )  2(
209-206تلبيس اجلهمية ) 3(
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أما اعتراضه على الوجه األول فقد ذكر أنه مبين على متاثل األجسام وقد ثبت أن إثبات متاثل 
فيقال إذن اختصاص متحيـز  . األجسام أحلقه العلم احلديث مبا ثبت بالتجربة والربهان احلسي

كة يف قـدر  حبيز معني على سبيل الوجوب حكم مشترك بني سائر املتحيزات ألـا مشـتر  
.أوجب اشتراكَها يف األحكام الواجبة واجلائزة واملمتنعة وقد سلم بذلك كما سبق

وأما جوابه عن الوجه الثاين فقد بناه على أن احليز الذي جيب عند القائلني بتحيزه على العرش 
وقد سـبق أن العـرش ال يكـون    . ليس أمراً موجوداً منفصالً عنه بل هو عندهم أمر عدمي

.عدمياً
وأما جوابه عن ما يلزم من اختصاصه حبيز معني على سبيل الوجوب وأنه يكون كـاملفلوج  
واملربوط فقد وهم وأوهم بزعمه أن الفخر الرازي نفى علم العقل بنفي النقص عن اهللا وأنـه   
ال جيوز عليه احلركة باملعىن الذي ألزمه به وكيف يتصور من الفخر الرازي أن يصنف هـذا  

تأسيس التقديس ويقيم هذه احلجج العقلية على تنزيه الباري سبحانه عن اجلسمية املؤلف يف
وأما املعىن الذي ألزمه به الرازي !ولوازمها وهو ال يعلم بالعقل نفي النقص عن اهللا عز وجل

من السكون ونفي احلركة فإمنا يلزم من إثباته متحيزاً، ومن نفى عنه التحيز مث نفى احلركـة  
.كونه حبيث يكون ساكنا أو متحركاًفمراده نفي

الوجه الرابع قول من ال يوجب حصولَه يف حيز معني خـارج  (قال ابن تيمية رمحه اهللا 
عنه وجودياً كان أو عدمياً، بل ذلك عنده على سبيل اجلواز مطلقاً، وهو قول كل من يقول 

ن مستوياً عليه ويقـول  إنه استوى على العرش بعد أن خلق السموات واألرض بعد أن مل يك
إنه استوى إىل السماء، وأنه جييء يوم القيامة ويأيت إىل سائر ما جاءت به النصوص من ذلك، 
وعلى قول هؤالء جيب حصوله يف حيز معني وتكون ذاته مستلزمة للتحيز املطلـق ال حليـز   

.معني، وإذا حصل يف حيز معني جاز أن يكون حاصالً فيه ومل جيب
إن هذا حمال ألنه لو كان كذلك ملا ترجح ذلك االختصاص إال جبعـل جاعـل   : " وأما قوله

وختصيص خمصص، وما كان كذلك فالفاعل متقدم عليه فيلزم أن يكون حصول ذات اهللا يف 
يقال له أما اختصاصه حبيز دون حيز فهـو  " احليز أزلياً، ألن ما تأخر عن الغري ال يكون أزلياً
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ما أصل التحيز فمن لوازم ذاته كالقدرة والفعل فإن القـدرة  الذي يفتقر إىل جعل جاعل، وأ
فنقـول  على كل شيء من لوازم ذاته وأما ختصيص بعض املقدورات فتتبع مشيئته واختياره، 

، وذلك ألن هذا هو الفعـل والتصـرف   حصوله يف حيز معني دون غريه مبشيئته واختياره
كذلك يقولون ما زال فـاعالً بنفسـه إذا   واحلركة كما يقولون إنه ما زال متكلماً إذا شاء، 

يكون أزلياً ألنه من لوازم ذاتـه لكـن   )1()احليز(على هذا فحصول ذاته يف األزلشاء، و
وذلك أن األحياز ليست أموراً وجودية بـل  تعيني حيز دون حيز هو تابع ملشيئته واختياره، 

تقدم الفاعل على هذا فليس األمر إال جمرد كونه يفعل بنفسه ويتصرف، وهي أمور عدمية
وعلـى هـذا   .ال يوجب ذلك تقدما بالزمـان الفعل كتقدم حركة اليد على حركة اخلامت

قولك لو حصل يف شيء من األحياز واجلهات لكان إما أن حيصل مع وجـوب أن  :.."فيقال
فيقال أتريد بالوجوب وجوب احليز املطلق أو وجوب حيز معني؟ فـإن أردت  .." حيصل فيه
إن هذا يلـزم أن ال يكـون   " وإن أردت الثاين فقوله. وجوه املذكورة ال تنفي ذلكاألول فال

ما ترجح وجود ذلك االختصاص إال :" قوله. يقال هذا ممنوع"حصول ذات اهللا يف احليز أزلياً 
ال يكـون  )2()الغري(جبعل جاعل وكل ما كان كذلك فالفاعل متقدم عليه وما تأخر عن احليز

تقدم يف مثل هذا ال يوجب أن يكون بزمان يفصل بني الفعل والفاعل كمـا  يقال له ال" أزلياً
تقول حركت يدي فتحرك ثويب أو حترك خامتي وحنو ذلك فحركة اليد متقدمة على حركـة  
اخلامت والكم، ومع هذا فزماما واحد فكذلك إذا كان هذا التخصيص جائزاً وهو مبشـيئته  

وهذا القدر وإن كان الفالسفة . فعله تقدماً بغري الزمانواختياره مل مينع ذلك أن يتقدما على 
يقولونه يف تقدمه على العامل فهؤالء مل يقولوه يف ذلك بل قالوه يف تقدمه على هـذا الفعـل   

)3()القائم بنفسه والتحيز املعني

واجلواب من وجوه 

.ما بني القوسني ينبغي أن يكون  تصحيحاً لتصحيف الكلمة السابقة) 1(
. ما بني القوسني ينبغي أن يكون  تصحيحاً لتصحيف الكلمة السابقة) 2(
211-2/209مية تلبيس اجله) 3(
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وعلى قـول  " :أن نبني شدة اضطرابه يف هذا الوجه إذ يقول يف االستواء على العرش: األول
وإذا حصل يف حيـز  :" مث بعد ذلك بأقل من سطر يقول" هؤالء جيب حصوله يف حيز معني

فمرة يكون احلصول يف حيز معني واجباً ومـرة  " معني جاز أن يكون حاصالً فيه ومل جيب 
!يكون جائزاً

صاصـه  يقال له أما اخت:" أوالًفيقول . مث تأمل كيف سيجعل احليز املعني وهو العرش عدمياً
تعيني حيز دون حيز هو تابع : ".. ، مث يقول"حبيز دون حيز فهو الذي يفتقر إىل جعل جاعل 

فمن العجيب " ملشيئته واختياره وذلك أن األحياز ليست أموراً وجودية بل هي أمور عدمية 
وإذا قارناه مع كالمه يف غري هـذا ! أن يكون العرش حيزاً معيناً وأمراً عدمياً يف موضع واحد

. املوضع ازداد داعي العجب ألنه جعله هناك حيزاً وجودياً منفصالً كما سبق قبل قليل
أنه سلَّم أن اختصاصه حبيز دون حيز يفتقر إىل جعل جاعل، وأن تعين حيز دون حيـز  : الثاين

تابع ملشيئته واختياره، وجعلَ تقدمه على التحيز فيه من تقدم الفاعل على الفعل كتقدم حركة 
وقد صرح بأنه خرج هذا الوجه على قـول  . يد على حركة اخلامت ال يوجب تقدماً بالزمانال

)1(.وهذه من املسائل اليت كفرهم ا احلجة الغزايل. الفالسفة

فقوله إن هذا يلـزم أن ال  ) احليز املعني(وإن أردت الثاين: "وتأمل كيف ينص على ذلك بقوله
مث شرع يقرر نفي تقـدم البـاري   ". ياً يقال هذا ممنوعيكون حصول ذات اهللا يف احليز أزل

سبحانه على احليز املعني بالزمان مبا نص على اقتباسه من الفالسفة وحاول أن يفـرق بـني   
املسألتني بأن الفالسفة يثبتون هذا النوع من التقدم يف تقدمه على العامل وكل من يقول إنـه  

يه مل يقولوه يف تقدمه على العامل، بل قـالوه يف  استوى على العرش بعد أن مل يكن مستوياً عل
!تقدمه على هذا الفعل القائم بنفسه والتحيز املعني

وكيف يغنيه هذا الفارق مع أن هذا الفعل القائم بنفسه وهو التحيز املعني ال يكون إال حبيـز  
ىل هـذا  وهل خيفى على أحد أنه من أصل كالمه يتحدث عن احليز املعني فلما وصلنا إ. معني

.294انظر افت الفالسقة) 1(
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ألن هذا العـدول منـه   الريبةاملزلق عدل إىل التحيز املعني فلم ينفعه هذا العدول، بل زاد به 
.يؤنس بإطالعه على خطورة هذه املسألة

هب أن نفي احليز واجلهة باطل لكن أيكون إبطاله بإثبات قدم احليز املعني أو التحيز املعـني؟  
لكـن  , حيكي هذا القول عن غريه ويربأ من عهدتهوكم وددت أن يكون ابن تيمية رمحه اهللا 

كل من يقول أنه استوى على العرش بعد أن خلق السموات واألرض (كيف وهو ينسبه إىل 
وهو من القائلني به بل مجيع هؤالء اليرضون بتجاسـره علـى  ) بعد أن مل يكن مستويا عليه

. على قول الفالسفة بقدم العاملخترجيه
ة نستحضر مارمى به ابن تيمية رمحه اهللا خصومه به يف صدر هذه املسألة ويف ختام هذه املسأل

عامة ما حيتج به النفاة للرؤية والنفاة لكونه فوق العرش من األدلة الشـرعية هـي   " :بقوله
أنفسها تدل على نقيض قوهلم وال تدل على قوهلم فضالً عما يعترفون هم بداللته على نقيض 

ا حيتجون به من األدلة العقلية إذا وصلت معهم فيهـا إىل آخـر   عامة مأيضاوهكذا . قوهلم
كالمهم وجدت كالمهم يف ذلك يدل على نقيض قوهلم وأن ما يذكرونه مـن املنـاظرات   

رمـتين  :وهذا من أصدق ما يقال فيه" العقلية هو على قول أهل اإلثبات أدل منه على قوهلم
. ريهابدائها وانسلت، كما بينا ذلك يف هذه املسألة وغ
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الفصل الثاين يف شبه التجسيم

وفيه مبحثان

املبحث األول يف الشبه العقلية

:وفيه مطالب
كل موجودين فالبد أن يكون أحدمها حمايثاً لآلخر أو مبايباً عنه :  املطلب األول

باجلهة
أنه قد ثبت جواز رؤيته والرؤية تقتضي مواجهة املرئي: املطلب الثاين

رفع األيدي إىل السماء يدل على كون اإلله يف جهة فوق: املطلب الثالث
املبحث الثاين يف الشبه السمعية

وفيه ثالثة مطالب
ما استدلوا به على كونه ذا أبعاض: املطلب األول
ما يستدل به على إثبات التحيز: املطلب الثاين

مااستدلوا به على إثبات قبوله لألعراض:  املطلب الثالث
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:الشبهة األوىليف املطلب األول
كل موجودين فالبد أن يكون أحدمها حمايثاً لآلخر أو مبايباً عنه باجلهة

العقـالء وأربـاب النظـر   رفضـها  من املالحظ يف دراسة التجسيم أن هذه املقالـة  
ركن احلس ومن أخلد إىل إال واالستدالل، وقد استنكف هؤالء من هذه املقالة، ومل يرض ا 

املخالف ذهنوجتهد تستوقف النظار ةتقرير حجواأن حيسنهؤالء ، وال يتوقع من الوهمإىل 
التطفل وهلذا جلأ من رام إثبات هذه الفكرة إىل. وهذا حال عامة شبه اسمة. إذا أراد إبطاهلا

تصرف فيها على حنـوٍ ميكـن معـه    ونظر يف قوالب هذه احلجج مث املتكلمني على حجج 
ومن هذه الشبه الشـبهة  . يف وصف الباري سبحانهاجلسم أو لوازمهاالستدالل على إثبات

اليت استدلوا ، وهي احلجة العقلية اليت استقاها ابن اهليصم الكرامي من حجج قدماء املتكلمني
. ا على جواز رؤية اهللا عز وجل

ا نرى وخالصتها أنا نرى األعراض كاأللوان واألضواء وغريها وهذا ظاهر، ونرى اجلواهر ألن
وهذه الصحة هلا علة . الطول والعرض فقد ثبت أن صحةَ الرؤية مشتركةٌ بني اجلوهر والعرض

لتحققها عند الوجود وانتفائها عند العدم، ولوال حتقق أمر حال الوجود غري متحقـق حـال   
وهذه العلة ال بد أن تكون مشـتركة بـني اجلـوهر    . العدم لكان ذلك ترجيحاً بال مرجح

مث نقول هذه العلة املشتركة إما الوجود وإما احلدوث إذ ال مشترك بني اجلـوهر  والعرض،  
وإذا سقط العدم عن درجة االعتبار مل يبق إال . لكن احلدوث ال يصلح علة. والعرض سوامها

والوجود مشترك بينهما وبني الواجب فتكون صحة الرؤية . فالعلة إذن هي الوجود. الوجود
)1(.تعاىل فتتحقق صحةُ الرؤيةمتحققةً يف حق اهللا 

. 266انظر التمهيد للباقالين ) 1(
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واسـتغنوا عنـها   )1(وقد اتفق املتأخرون من املـتكلمني علـى ضـعف هـذه احلجـة     
واعتذروا ملن احتج ا من املتكلمني بأنه أقام هـذا الـدليل علـى سـبيل إلـزام      )2(بغريها

)3(.املخالفني

اسـتبدلوا  جـة مث  فعمدوا إىل قالب هذه احلوعلى هذه احلجة اعتمد الكرامية ومن وافقهم 
وإذا . الرؤية باملباينة باجلهة وساقوا احلجة بتمامها إلثبات أنه مباين للعامل يف جهة من اجلهات

كان تطفل اسمة على حجج غريهم شاهداً على ضحالة عقوهلم فإن مـن متـام خبسـهم    
ء بـالنظر فيـه   احنطاطُ عبارم عن الوفاء بالتعبري عن شبهتهم ونزولُها عن رتبة ما يعبأ العقال

. واالنشغال به حىت احتاج مناظرهم إىل أداء املراد عنهم مبا يؤهل شبهتهم للنظر فيها والنقاش
:فحكى هذه الشبهة مث تفرغ لبيان فسادها فقال. وهذا ما قام به الفخر الرازي

قالوا العامل موجود والباري موجود، وكل موجودين فالبد أن يكون أحدمها حمايثاً لآلخـر  (
وملا مل يكن الباري حمايثاً للعامل وجب كونه تعاىل مبايباً . أو مبايباً عنه جبهة من اجلهات الست

... وإذا ثبت ذلك وجب كونه تعاىل خمتصاً جبهة فوق. من اجلهات الستعن العامل جبهة 
وأنا أذكر حمصل تلك الكلمات على الترتيب الصحيح على أحسن وجه ميكن تقريـر تلـك   

الشك أن كل موجودين يف الشاهد فإن أحدمها البد وأن يكـون  : ، وهو أن يقالالشبهة به
. حمايثاً لآلخر أو مبايباً عنه باجلهة

وكون كل موجودين يف الشاهد كذلك إما أن يكون خلصوص كونه جوهراً أو خلصـوص  
. ودوذلك املشترك إما احلدوث وإما الوج. كونه عرضاً أو ألمر مشترك بني اجلوهر والعرض

187ومطالع األنـوار للبيضـاوي   162وغاية املرام لآلمدي 329انظر اية اإلقدام للشهرستاين ) 1(
4/191وشرح املقاصد 

قد قيل من أن التعويل األوىل ما(.. بعد تضعيف هذه احلجة 8/144قال اجلرجاين يف شرح املواقف ) 2(
يف هذه املسألة على الدليل العقلي متعذر فلنذهب إىل ما ختاره الشيخ أبو منصور املاتريدي من التمسـك  

) بالظواهر النقلية
2/175انظر شرح  اجلالل الدواين على العقائد العضدية ) 3(
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والكل باطل سوى الوجود، فوجب أن تكون العلة لذلك احلكم هي الوجود، والباري تعاىل 
.موجود فوجب اجلزم بأنه تعاىل إما أن يكون حمايثاً للعامل أو مبايباً عنه باجلهة

.  واعلم أن هذا الكالم ال يتم إال بتقرير مقدمات
شاهد فالبد وأن يكون أحـدمها حمايثـاً   أما املقدمة األوىل وهي قولنا إن كل موجودين يف ال

.لآلخر أو مبايباً عنه باجلهة البد له من علة
والدليل عليه هو أن املعدومات ال يصح فيها هذا احلكم، وهذه املوجودات يصح فيها هـذا  
احلكم فلوال امتياز ما صح فيه هذا احلكم عن ما ال يصح فيه هذا احلكم بأمر من األمور ملـا  

.تياز واقعاًكان هذا االم
وأما املقدمة الثانية فهي يف بيان أن هذا احلكم ال ميكن تعليله خبصوص كونـه جـوهراً وال   

.خبصوص كونه عرضاً
فالدليل عليه أن املقتضى هلذا احلكم لو كان هو كونه جوهراً لصدق على اجلوهر أن ينقسم 

أن ذلك حمال ألن اجلوهر ميتنع أن ومعلوم . إىل ما يكون حمايثاً لغرية وإىل ما يكون مبايباً عنه
وذا الطريق تبني أن املقتضي هلذا احلكم ليس كونه عرضـاً المتنـاع أن   . يكون حمايثاً لغريه

. يكون العرض مبايباً لغريه باجلهة
املقدمة الثالثة يف بيان أن هذا احلكم غري معلل باحلدوث ويدل عليه وجوه

قه عدم، والعدم غري داخل يف العلة وإذا سقط العـدم  أن احلدوث عبارة عن وجود سب: األول
. عن درجة االعتبار مل يبق إال الوجود

وهو الذي عول عليه ابن اهليصم يف املناظرة اليت زعم أا دارت بينه وبني ابن فورك : والثاين
فقال لو كان هذا احلكم معلالً باحلدوث لكان اجلاهل بكون السماء حادثـةً جـاهالً بـأن    

سماء بالنسبة إىل سائر املوجودات اليت يف هذا العامل إما أن تكون حمايثة هلا أو مباينة عنـها  ال
باجلهة، ألن املقتضي للحكم إذا كان أمراً معيناً فاجلاهل بذلك املقتضي جيب أن يكون جاهالً 

كان بذلك احلكم أال ترى الوجود ملا كان هو املستدعي للتقسيم إىل القدمي واحملدث ال جرم
اعتقاد أنه غري موجود مانعاً من التقسيم بالقدم واحلدوث، فلما كان التقسـيم إىل األبـيض   
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واألسود معلَّقاً بكونه  ملوناً كان اعتقاد أن الشيء غري ملون مانعاً من اعتقـاد التقسـيم إىل   
األسود واألبيض، وملا رأينا الدهري الذي يعتقد قدم السموات واألرض ال مينعه ذلـك مـن  
اعتقاد أن السموات واألرضني إما أن تكون حمايثة وإما أن تكون مباينة باجلهة علمنا أن هذا 

.احلكم غري معلل باحلدوث
وقد ذكره ابن اهليصم أيضـاً  . الوجه الثالث يف بيان أن املقتضي هلذا احلكم ليس هو احلدوث

وكونه حبيث جيب أن يكون وتقريره أن كونه حمدثاً وصف يعلم باالستدالل . يف تلك املناظرة
والوصف املعلوم الثبوت باالستدالل ال جيوز . إما حمايثاً أو مبايباً باجلهة حكم معلوم بالضرورة

فثبت ذه الوجوه أن املقتضي هلذا احلكم . أن يكون أصالً للحكم الذي يعلم ثبوته بالضرورة
. ليس هو احلدوث

ن املقتضي هلذا احلكم يف الشاهد هو الوجود والبـاري  املقدمة الرابعة وهي يف بيان أنه ملا كا
موجود وكان املقتضي لكونه تعاىل إما حمايثاً للعامل أو مبايباً عنه باجلهة حاصالً يف حقه فكان 

فاعلم أنا نفتقر يف هذه املقدمة إىل بيان أن الوجـود حقيقـة واحـدة يف    . هذا حاصالً هناك
ده تعاىل زائداً على حقيقته فإنه ما مل يثبـت هـذا   الشاهد والغائب وذلك يقتضي كونَ وجو

. األصل مل حيصل املقصود
ومن نظر يف تقريرنا هلذه الشبهة وتقريرهم هلا . فهذا غاية ما ميكن ذكره يف تقرير هذه الشبهة

.علم أن التفاوت بينهما كبري

أن يكـون  واجلواب أن مدار هذه الشبهة على أن كل موجودين يف الشاهد فـال بـد   
نقتصـر علـى   -وهذه املقدمة ممنوعة وبيانه من وجوه . أحدمها حمايثاً لآلخر أو مبايباً باجلهة

-األول منها
األول أن مجهور الفالسفة وبعض املتكلمني من أهل السنة يثبتون موجودات غري حمايثة هلـذا  

متحيزة وال حالَّـة يف  ويزعمون أا موجودات غري…العامل اجلسماين وال مباينة عنه باجلهة 
املتحيز فال يصدق عليها أا حمايثة هلذا العامل وال مباينة عنه باجلهة، وما مل يبطلوا هذا املذهب 
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بالدليل ال يصح القول بأن كل موجودين يف الشاهد إما أن يكون أحدمها حمايثاً لآلخـر أو  
. مبايباً عنه

يف الشاهد فالبد وأن يكون أحدمها حمايثاً لآلخـر أو  السؤال الثاين سلمنا أن كل موجودين 
مبايباً عنه باجلهة لكن كون الشيء حبيث يصدق عليه قولنا إما أن يكون وإما أن ال يكـون  

.إشارةٌ إىل كونه قابالً لالنقسام إليهما، لكن قبول القسمة حكم عدمي والعدم ال يعلل
لقبول حكم عدمي فوجب أن يكون قبول وإمنا قلنا إن قبول القسمة حكم عدمي ألن أصل ا

وإمنا قلنا إن أصل القبول حكم عدمي، ألنه لو كان أمراً ثابتاً لكـان  . القسمة حكماً عدمياً
صفة من صفات الشيء احملكوم عليه بكونه قابالً والذات قابلة لتلك الصفة القائمة ا فيكون 

. قبول ذلك القبول زائداً عليه ولزم التسلسل
نا إنه ملا كان أصل القبول عدمياً كان قبول القسمة أيضاً كذلك، ألن القبول للقسمة وإمنا قل

قبول خمصوص، فتلك اخلصوصية إن كانت صفة موجودة لزم قيام الوجود بالعدم وهو حمال، 
وإن كانت عدمية لزم القطع بأن قبول القسمة عدمي وإذا ثبت أنه حكم عدمي امتنع تعليلـه  

.  فكان التأثري فيه حماالً فثبت أن قبول القسمة ال ميكن تعليلهألن العدم نفي حمض 

السؤال الثالث هب أنه من األحكام الوجودية فلم ال جيوز أن يكون معلالً خبصوص كونـه  
جوهراً أو خبصوص كونه عرضاً؟ قوله ألن كونه جوهراً مينع من احملايثة وكونه عرضاً مينع من 

ة لقبول اإلنقسام إىل قسمني مينع كونه مانعاً من أحد القسمنياملباينة باجلهة وما كان عل
قلنا ما الذي تريدون بقولكم الوجود يف الشاهد ينقسم إىل احملايث وإىل املباين باجلهة ؟

إن أردمت أن الوجود يف الشاهد قسمان أحدمها أن يكون حمايثاً لغريه باجلهة وهـو العـرض   
اجلهة وهو اجلوهر فهذا مسلم لكنـه يف احلقيقـة إشـارة إىل    والثاين أن يكون مبايباً لغريه ب

حكمني خمتلفني معللني بعلتني خمتلفتني، فإن عندنا وجوب كونه حمايثاً لغريه معلـلٌ بكونـه   
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عرضاً ووجوب كون القسم الثاين مبايباً عن غريه باجلهة معللٌ بكونه جوهراً فبطل قولكم إن 
.  ن لعلة هذا احلكمخصوص كونه عرضاً وجوهراً ال يصلحا

وإن أردمت به أن إمكان اإلنقسام إىل هذين القسمني حكم واحـد وأنـه ثابـت يف مجيـع     
املوجودات اليت يف الشاهد فهو باطل ألن إمكان اإلنقسام إىل هذين القسـمني مل يثبـت يف   

هد شيء من املوجودات اليت يف الشاهد فضالً عن أن يثبت يف مجيعها ألن كل موجود يف الشا
فهو إما جوهر وإما عرض فإن كان جوهراً امتنع أن يكون حمايثاً لغريه باجلهة فلم يكن قـابالً  
هلذا اإلنقسام، وإن كان عرضاً امتنع أن يكون مبايباً لغريه باجلهة فلم يكن قابالً هلذا اإلنقسام 

.فثبت مبا ذكرنا أن الذي قالوه مغالطة
املوجود يف الشاهد إما أن يكون حمايثـاً لغـريه أو   : هواحلاصل أن هذا املستدل أوهم أن قول

يكون مبايباً عنه باجلهة إشارةٌ إىل حكم واحد، مث بين عليه أنه ال ميكن أن يعلل هذا احلكـم  
خبصوص كونه جوهراً وال خبصوص كونه عرضاً، وحنن بينا أنه إشارة إىل حكمني خمتلفـتني  

.  معللني بعلتني خمتلفتني

سلمنا أنه ال ميكن تعليل هذا احلكم خبصوص كونه جوهراً وال خبصوص كونه السؤال الرابع
عرضاً فلم قلتم إنه البد من تعليله إما باحلدوث وإما بالوجود؟ وما الدليل على هذا احلصـر؟  

إال أنا بينا يف الكتب املطلولة أن . أقصى ما يف الباب أن يقال سربنا وحبثنا فلم جند قسماً آخر
ال يدل على عدم الوجود وشرحنا أن هذا السؤال هادم لكل دليل مبين علـى  عدم الوجدان

.تقسيمات منتشرة غري حمصورة بني النفي واإلثبات

السؤال اخلامس سلمنا أن عدم الوجدان يدل على عدم الوجود ولكن ال نسلم قولَكم أنا مـا  
وجدنا هلذا احلكم علة سوى احلدوث والوجود، بيانه من وجهني

مها أن من احملتمل أن يقال املقتضى لقولنا إن الشيء إما أن يكون حمايثاً للعامل أن يكـون  أحد
مبايباً عنه هو كونه حبيث تصح اإلشارة احلسية إليه وذلك ألن كل شيئني تصـح اإلشـارة   
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احلسية إليهما فإما أن تكون اإلشارة إىل أحدمها عني اإلشارة إىل اآلخر وذلك كما يف اللون 
ون وهذا هو احملايثة وإما أن تكون غري اإلشارة إىل اآلخر وهذا هو املباينة باجلهة فثبـت  واملتل

وعلى هذا التقـدير  . أن املقتضي لقبول هذه القسمة هو كون الشيء مشاراً إليه حبسب احلس
ما مل يقيموا األدلة على أنه مشار إليه حبسب احلس ال ميكن أن يقال إنه جيب أن يكون حمايثاً 

امل أو مبايباً عنه باجلهة، لكن كونه تعاىل مشاراً إليه حبسب احلس هو مما وقع النزاع فيـه  للع
.   وحينئذ تتوقف صحة الدليل على صحة املطلوب وذلك يفضي إىل الدور وهو باطل

الثاين الشك أن ما سوى اهللا تعاىل إما أن يكون حمايثاً لغريه أو مبايباً عن غريه باجلهة والشك 
تعاىل خمالف هلذين القسمني حبقيقته املخصوصة إذ لو مل يكن خمالفـاً هلمـا حبقيقتـه    أن اهللا

املخصوصة لكان مثالً للجواهر أو األعراض، ويلزم منه كونه تعاىل حمدثاً كما أن األعـراض  
.  واجلواهر حمدثة وذلك حمال

به املخالفة بينهما وإذا ثبت هذا فنقول إن اجلواهر واألعراض يشتركان يف األمر الذي وقعت 
وبني ذات الباري فلم ال جيوز أن يكون املقتضي لقبول اإلنقسام إىل احملايث وإىل املباين هـو  
ذلك األمر؟ وعلى هذا التقدير سقط هذا السؤال ألنه ال مشترك بني اجلواهر واألعـراض إال  

. احلدوث

ا احلكم هو احلدوث؟ قولـه  السؤال السادس سلمنا احلصر فلم ال جيوز أن يكون املقتضي هلذ
.احلدوث ماهية مركبة من العدم والوجودأوالً

قلنا كل حمدث فإنه بصدق عليه كونه قابالً للعدم والوجود، وأيضاً كون الشيء منقسماً إىل 
احملايث واملباين أيضاً معناه كونه قابالً لالنقسام إىل هذين القسمني فالقابلية إن كانت صـفة  

.ملوضعني كذلك وإن كانت عدمية فكذلك وال يبعد تعليل عدم بعدموجودية كانت يف ا
لو كان املقتضي هلذا احلكم هو احلدوث لكان اجلهل حبدوث الشيء يوجـب  ثانياًأما قوله 

.اجلهل ذا احلكم
قلنا الكالم عليه من وجهني
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بأسباب املرض األول مل قلتم إن اجلهل باملؤثر يوجب اجلهل باألثر؟ إال ترى أن جهل اإلنسان 
والصحة ال يوجب جهله حبصول املرض والصحة، وجهل نفاة األعراض باملعاين املوجبة لتغري 
أحوال األجسام ال يوجب جهلهم بالتغريات، وجهل الدهري بكونه تعاىل قادراً على اخللـق  

. والتكوين ال يوجب جهله بوجود هذا العامل
علول لكان العلم بالعلة يوجب العلم بـاملعلول،  الثاين لو كان اجلهل بالعلة يوجب اجلهل بامل

وعلى هذا التقدير لو كان املقتضي لكون املوجودين يف الشاهد إما متحـايثني أو متبـاينني   
باجلهة هو الوجود لزم أن من علم كون الشيء موجوداً أن يعلم وجوب كونه حمايثاً للعامل أو 

د يعتقدون أنه تعاىل موجود وال يعلمون أنـه  مبايباً له لكن اجلمهور األعظم وهم أهل التوحي
تعاىل البد أن يكون إما حمايثاً للعامل أو مبايباً له فوجب على هذا املساق أن ال يكون املقتضي 

… هلذا احلكم هو كونه موجوداً
كونه حمدثاً وصف استداليل وكونه إما حمايثاً أو مبايباً أمر معلوم بالبديهة والوصف ثالثاًقوله 

. ستداليل ال جيوز أن يكون علة للحكم املعلوم بالبديهةاال
.قلنا ممنوع فإنا بينا أن املؤثر يف كثري من األشياء استداليل واألثر بديهي

سلمنا أن املؤثر يف هذا احلكم ليس هو احلدوث وأنه هو الوجود لكن مل قلتم : السؤال السابع
.إنه يلزم حصوله يف حق اهللا تعاىل

أما إذا مل يكـن  . املطلوب إمنا يلزم لو كان الوجود أمراً واحداً يف الشاهد والغائبوبيانه أن 
األمر كذلك بل كان وقوع لفظ الوجود على الشاهد والغائب ليس إال باإلشتراك اللفظـي  

.كان هذا الدليل ساقطاً بالكلية
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د إذ لو كان كذلك مث إن الكرامية ال ميكنهم أن يقولوا بأن الوجود يف الغائب والشاهد واح
لزمهم إما القول بكون الباري تعاىل مثالً للمحدثات من مجيع الوجوه أو القول بأن وجـوده  

)1() زائد على ماهيته والقوم ال يقولون هذا الكالم

إنه قد حيصل املقتضي ولكن يتخلف عنه احلكم إما ألن احملل غري قابل وإما : (زاد يف املطالب
رى أن كون احلي حياً يصحح قبول الشهوة والنفـرة واألمل واللـذة   ألن الشرط فائت، أال ت

واجلهل واملوت، مث إنه تعاىل حي مع أن شيئاً من هذه األحكام ال يصح عليه إما ألن ذاته غري 
قابلة هلذه األحكام أو ألن قبول هذه األحكام موقوف على شرط ميتنع حصوله يف حـق اهللا  

)2() األمر ههنا كذلكتعاىل فلم قلتم ال جيوز أن يكون

السؤال الثامن سلمنا أن ما ذكرمت يدل على أن الوجود هو العلة هلذا احلكم لكن ههنا دليـل  
آخر مينع منه وهو أن املقتضي لقبول اإلنقسام يف اجلوهر والعرض لو كان هو الوجود لزم يف 

يف العرض وحده أن اجلوهر وحده أن يقبل اإلنقسام إىل اجلوهر والعرض وأنه حمال ولزم أيضاً
يقبل اإلنقسام إىل اجلوهر والعرض ومعلوم أن ذلك حمال

فإن قالوا إن كل جوهر وعرض فإنه يصح كونه منقسماً إىل هذين القسمني نظراً إىل كونـه  
.موجوداً وإمنا ميتنع ذلك اإلنقسام نظراً إىل مانع منفك وهو خصوصية ماهيته

كون الوجود علة لصحة أمر من األمور أن يصـح ذلـك   قلنا هذا اعتراف بأنه ال يلزم من 
احلكم على كل ما كان موصوفاً بالوجود الحتمال أن يكون ماهية املخصوص مانعـة مـن   
ذلك احلكم وإذا كان كذلك فلم ال جيوز أن يقال الوجود وإن اقتضى كون الشيء إما حمايثاً 

نعة من هذا احلكم فلم يلزم من كونه لغريه أو مبايباً عنه إال أن خصوصية ذاته تعاىل كانت ما
.   تعاىل موجوداً كونه حبيث يكون إما حمايثاً للعامل أو مبايباً عنه باجلهة

47-2/42وانظر حنوه يف املطالب العالية 75-61تأسيس التقديس  ) 1(
2/46انظر ) 2(
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السؤال التاسع أن ما ذكرمتوه من الدليل قائم يف صور كثرية مع أن النتيجة الالزمة عنه باطلة 
قطعاً وذلك يدل على أن هذا الدليل منقوض وبيانه من وجوه

أن كل ما سوى اهللا فهو حمدث فيكون صحة احلدوث حكماً مشتركاً بينهما فنقـول  األول
هذه الصحة حكم مشترك فالبد هلا من علة مشتركة واملشترك إما احلدوث أو الوجـود وال  
ميكن أن يكون املقتضي لصحة احلدوث هو احلدوث ألن صحة احلدوث سابقة على احلدوث 

يء ال ميكن تعليله باملتأخر عن الشيء فثبت أن صحة احلدوث بالرتبة والسابق بالرتبة على الش
غري معللة باحلدوث فوجب كوا معللة بالوجود واهللا تعاىل موجود فوجب أن يثبت يف حقه 

.صحة احلدوث وهو حمال
الثاين أن كل موجود يف الشاهد فهو إما حجم أو قائم باحلجم مث يذكر التقسـيم إىل آخـره   

..اىل إما حجما أو قائماً باحلجم والقوم ال يقولون بهحىت يكون الباري تع
الرابع أن كل موجودين يف الشاهد فإنه جيب أن يكون أحدمها حمايثاً لآلخر أو مبايبـاً عنـه   
باجلهة واملباين باجلهة البد وأن يكون جوهراً فردا أو يكون مركباً من اجلواهر وكون كـل  

الثالثة أعين كونه عرضاً أو جـوهراً فـرداً أو   موجودين يف الشاهد على أحد هذه األقسام
جسماً مؤتلفاً البد وأن يكون معلالً بالوجود فوجب أن يكون الباري تعاىل على أحد هـذه  
األقسام الثالثة والقوم ينكرون ذلك ألنه تعاىل ليس بعرض وال جبوهر وال جبسـم مؤتلـف   

.مركب من األجزاء واألبعاض
العامل فهم إما أن يكون مساوياً للعامل أو زائـداً عليـه يف   اخلامس أن كل موجود يفرض مع

املقدار أو أنقص منه يف املقدار، وانقسام الوجود يف الشاهد إىل هذه اإلقسام األربعة حكـم  
البد له من علة، وال علة إال الوجود والباري تعاىل موجود فوجب أن يكون البـاري تعـاىل   

. م ال يقولون به فثبت مبا ذكرنا أن هذه الشبهة منقوضةعلى أحد هذه األقسام الثالثة والقو
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ألا مشتركة بني اجلواهر واألعـراض وال مشـترك   ) 1(وزاد التفتازاين النقض بامللموسية-
-بينهما يصلح علة لذلك سوى الوجود فيلزم صحة ملموسية  الباري سبحانه وهو حمال

ه الشبهة ألن القوم يعولون عليها ويظنون أا قال واعلم أنا إمنا طولنا يف الكالم على هذ
حجة قاهرة وحنن بعد أن بالغنا يف تنفيحها وتقريرها أوردنا عليها هـذه األسـولة القـاهرة    

)2()واالعتراضات القادحة

ومن الواضح أن الفخر الرازي وجه اعتراضاته متسلسلة على كل مفصل من مفاصـل  
وبتر قوائمها فلو قدرنا أن خملِّصاً جرب كسرها من موضع هذه الشبهة حىت آذن بفرط عقدها 

فلن تقوم هلذه احلجة قائمة بذلك فقد نال منها االعتراض من مواضع أخرى مبا ال يصـلحه  
ت ترقيع هذه الشبهة ما قام به ابن تيمية رمحه اهللا الذي أطـال  اوالًومن حم. جبار وال عطار

ما يقرب من تسعني صفحة ومع ذلك مل يوفق يف النفس يف حماولة الذب عن هذه الشبهة يف 
الدرء عن الشبهة وأىب إال أن خيوض يف ما ال حاجة وال مطمع وال فائدة من اخلوض فيه حىت 
حصل منه يف ثنايا خوضه ما هو أشد قبحاً من ظاهر هذه الشبهة فسلَّم وصرح مبا هو أشـنع  

وملا مل يتسع املقام . وضوحاً من غريهامما أراد إبطالَ نفيه وكان تعثره يف بعض املواضع أكثر
. يف التطويـل فقد تعني الوقوف على حاصل دفاعه جمرداً عن أسـلوبه يف ذلك لبسط الكالم 

وللوقوف على ما خيدم البحث يف هذا املوطن نشري إىل ما سلم به وما صرح مما هـو أشـنع   
تيمية رمحه اهللا برتق هـذه  وأقبح من األول مث نقف على بعض املواطن اليت مل يوفق فيها ابن

.فلنجعل ذلك حتت عنوانني.الشبهة
بيان ما صرح به ابن تيمية رمحه اهللا أثناء حماولته دفع هذه الشبهة:ولاأل
إذا كان الفخر الرازي يعترض على الكرامية ألم وصفوا الباري سبحانه بصـفة مـن   : وال

ه اهللا التزم يف أثناء دفاعه عن هذه الشبهة صفات اجلسم وهو املباينة باجلهة فإن ابن تيمية رمح
وصف الباري سبحانه بكل وصف وجودي تشترك فيه املخلوقـات بزعمـه أن الوصـف    

8/145وحاشية عبد احلكيم على شرح املواقف 4/191انظر شرح املقاصد ) 1(
74-61تأسيس التقديس ) 2(
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الوجودي الذي خيتص باملوجودات دون املعدومات ال يعلل إال بـأمر وجـودي، والبـاري    
ـ موجود فيجب أن يثبت له مثل هذا األمر الوجودي ونص على أن  ب طرد هذه احلجة يوج

وذلك هـو قيـاس   : (قال رمحه اهللا.ياس األوىلقوهذا ما يسميه )1(.ثبوت كل أمر وجودي
األوىل واألحرى فكل ما ثبت للمخلوق من صفات الكمال فاخلالق أحق به وأوىل وأحـرى  
به منه ألنه أكمل منه وألنه هو الذي أعطاه ذلك الكمال فاخلالق أحق به وأوىل وأحرى بـه  

ألن وجوده أكمـل  يع األمور الوجودية احملضة يكون الرب أحق افجموعلى هذا...منه
كون املوجـود  وإذا كان كذلك فمن املعلوم أن ...وألنه هو الواهب هلا فهو أحق باتصافه ا

 قائماً بنفسه أو موصوفاً أو أن له من احلقيقة والصفة والقدر ما استحق به إال يكون حبيث
ا أوجب أن يكون قائماً بنفسه مبايباً لغريه وأمثال ذلـك  غريه وأن ال يكون معدوماً بل م

فكل صار على هذا الصراط املستقيم، هو من األمور الوجودية باعتبار الغائب فيها بالشاهد 
)2()وكلما كان أقرب إىل املعدوم فهو عنه أبعدما كان أقرب إىل الوجود كان إليه أقرب

زم احلدوث فال جيوز أن يكون هـو علـة لألمـر    يقال أما احلدوث أو ما يستل: (وقال أيضاً
الوجودي ألن ذلك مستلزم للعدم، وما يستلزم العدم ال جيوز أن يكون علة لألمر الوجـودي  

خيتص فال يعلل األمر الوجودي الذي خيتص باملوجودات دون املعدومات إال بأمر وجودي 
)3()باملوجودات

وصف ا املخلوق ومن بني هذه الصفات وبذلك يكون قد أثبت أحقيته بكل صفة وجودية ي
الوجودية اليت أثبتها ما نص عليه، فنص على وصفه مبا للموجود من القيام باحملـل واتصـافه   

ونص على اعتبار الغائب بالشاهد ووصـف  .باملقدار الذي استحق به أن ال يكون حبيث غريه
كان إليه أقرب أما قوله ونص على أن كل ما كان أقرب إىل الوجود . هذا بالصراط املستقيم

علمه نالذي يبعد أدىن مشاة بينه وبني كل موجود فقد غدا مما ال " ليس كمثله شيء:"تعاىل

2/360بيان تلبيس اجلهمية ) 1(
328-327املصدر السابق ) 2(
374-2/373املصدر السابق ) 3(
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ودونك ما كنا فيه قبل ترقيعه وما آل إليـه األمـر   . من الكتاب إال أماين وإن هم إال يظنون
اعدة جيـب لـه مـن    فعلى هذه الق. باتساع الفتق مع فشله بتقرير هذه الشبهة ومنع إبطاهلا

صفات األجسام شغلُ قدر من الفراغ والكونُ يف اجلهة والتركيب من األجـزاء والشـكل   
وقد صـرح  . والصورة واملقدار فكلها صفات وجودية يكون الرب أحق ا على وفق ما قرر

.هنا بإثبات بعض ما سبق، ويتبعه زيادة يف التصريح
م على هذه الشبهة أن مما يدل على أا حجة منقوضة ذكر الفخر الرازي يف اية الكال: ثانياً

فيدل الفخر الـرازي  . قيامها يف صوركثرية نتيجتها الالزمة عنه باطلة بطالناً ظاهراً باالتفاق
على ما تقتضيه هذه احلجة من إثبات ما ال يثبته اخلصم ويظهر بطالنه ويرجو بذلك أن يتنبه 

لكن ابـن  . يف نفسه فال يكون حجة يف شيء من الصوراخلصم إىل أن ما يثبت الباطلَ باطلٌ
تيمية رمحه اهللا مل ينكر التزام ما ذكره الفخر الرازي من هذه الصور اليت توقع أن يسـتنكف  

ونشري إىل بعض هذه الصور . منها الكرامية
أن كل موجود يف الشاهد فهو إما حجم أو قائم باحلجم : الصورة األوىل

وقوله يف الوجه الثاين إن كل موجود يف الشاهد فهو إما حجـم أو  :(اهللاقال ابن تيمية رمحه 
فعنه جوابان..قائم باحلجم مث ذكر التقسيم إىل آخره

أحدمها أن املعين باحلجم يف اللغة الظاهرة هو الشيء الكثيف املتحد كـاحلجر والتـراب   
قصوده هـذا فلـيس كـل    خبالف اهلواء فإنه ال يسمى يف اللغة املشهورة حجماً فإن كان م

.موجود يف الشاهد إما حجماً أو قائماً باحلجم
فإن أراد به أن كل موجود يف الشاهد فهو إما جسم وإما عرض أو إما جوهر وإما عـرض  

فيقال له لفظ اجلوهر والعرض يف االصطالح اخلاص ليس نفيهمـا  . ويذكر التقسيم إىل آخره
اما من الشريعة بل سلف االمة وأئمتها أنكروا علـى  عن اهللا من الشريعة، كما أنه ليس إثب

من تكلم بنفيها كما أنكروا التكلم بإثباا أو أكثر وعدوا ذلك بدعة فليس ألحد أن ينفـي  
هذين اللفظني الذين ليس هلما أصل ال يف نص وال يف إمجاع وال أثر إال حبجة منفصلة غـري  

ال بد أن يكون لفظها منقوالً عمن جيب اتبـاع  إذ احلجج اليت يستدل فيها باللفظ .هذا اللفظ
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قوله وهو الكتاب والسنة أو اإلمجاع فكيف باللفظ الذي ال ينقل عن إمام يف الدين وال أحد 
.من سلف االئمة

وأما املعاين املرادة ذين اللفظني فال بد من تفسريها فإن الناس متنازعون فيما يريدون ذه 
.ازعون يف لزوم تلك املعاين لبعض وغري ذلكاأللفاظ من املعاين ومتن

وإذا كان كذلك فإن فسر مفسر معىن اجلوهر والعرض مبا مل يعلم انتفاؤه يف حق اهللا تعاىل 
فال ينتقض به وال ينتقض الدليل حىت يبني أن هذا التقسيم ميكـن يف  كان ذلك طرد الدليل

)1(.)فعل ذلكبعض املعاين اليت جيب نفيها عن اهللا تعاىل ومل ي

.وجيب التنبيه إىل أمور مما سبقت اإلشارة إليه من أسلوبه
تطويل بذكر املعىن اللغوي ليشاغب على حمل النزاع واإللـزام وهـو املعـىن    الحماولة : وال

فلم يكن لذكر املعين باحلجم يف اللغة الظاهرة داع ألنه يعلم أنه ليس مقصـود  . اإلصطالحي
. الفخر الرازي

بق أن أشرنا إىل ما يف دعواه من أن هذا النفي ليس من الشريعة وكأنه رمحه اهللا ينتظر سثانياً
وإذا مل ينص عليه كان نفيه عـن  ،من الشارع أن ينص على نفي كل لفظ قد يبتدعه مبتدع

!اهللا بدعةً وخمالَفة للسلف الذين مل يتكلموا يف نفيه
ومل تابعهم يف ذلـك  فهل . اجلسم واجلوهرنص على أن السلف أنكروا التكلم بإثبات : ثالثاً

يقرر هذا اإلثبات؟ أمل يبذل كل ما وسعه يف تقريره واالعتراض على نفيه؟ 
حاول رمحه اهللا متييع هذا اإللزام الذي ذكره الرازي بزعمه أن الناس متنـازعني فيمـا   : رابعاً

حقيقة ما يريـده الفخـر   يريدون ذه األلفاظ من املعاين فال بد من تفسريها وكأنه ال يعلم 
وما يعنينا اختالف الناس يف معاين هذه األلفـاظ إذا علـم مـراد    ! الرازي من هذه األلفاظ

بـاحلجمي والقـائم   للجـوهر والعـرض   عن تفسري الفخر الرازي غافل املتكلم؟ مث كيف ت
باحلجمي؟ أي تفسري ينتظر بعد هذا التفسري؟
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ينتقض حىت يبني أن هذا التقسيم ميكن يف بعـض  أن هذا الدليل اليفهم من عبارته : خامساً
وزعم أن الفخر الرازي مل يفعل ذلك وعلى هذا يطـرد  . املعاين اليت جيب نفيها عن اهللا تعاىل

.الدليل وال ينتقض فيكون الباري سبحانه حجمياً أو قائماً باحلجمي تعاىل اهللا عن ذلك
و يعلم أنه ظاهر الفساد متفق على إبطالـه  مل يذكر الفخر الرازي هذا اإللزام إال وه: سادساً

بينه وبني الكرامية لكن ابن تيمية رمحه اهللا مايزال يطالب ببيان أن هذا التقسيم يلزم منه بعض 
فإما أن تكون املعاين اليت تلزم من إثبات احلجمية مما . املعاين اليت جيب نفيها عن اهللا عز وجل

فـإن كانـت   . الباري سبحانه وإما أن ال تكون معلومةيعلم ابن تيمية رمحه اهللا انتفاؤها عن
ما يتنـزه  عن ه غفلتوإن مل تكن معلومة عنده تكون شهادة على مبلغ . معلومة انتقض الدليل
إذ مل يعلم انتفاء ما علم الكرامية انتفاءه عن البـاري سـبحانه ومـا    ،عنه  الباري سبحانه

لباري سبحانه عنه مـن اجلسـمية واحلجميـة    تظاهرت القواطع النقلية والعقلية على تنزيه ا
.ولوازمها

كون كل موجود يف الشاهد على أحد هذه األقسام الثالثة أعىن كونـه  : الصورة الثانية
.عرضاً أو جوهراً فرداً أو جسماً مؤتلفاً

وأما قوله يف الرابع إن كل موجودين يف الشاهد فإنه جيب أن يكون : (قال ابن تيمية رمحه اهللا
أحدمها حمايثاً أو مبايباً عنه باجلهة، واملباين باجلهة ال بد وأن يكون جوهراً فرداً أو مركباً من 

فيقال له أما تسمية صفاته عرضاً فإن منهم من مسى صفاته أعراضاً مع أن النزاع يف ..اجلواهر
الصـفات  ذلك لفظي وذلك أن اجلهمية من املعتزلة وغريهم الذين ينفون الصفات ملا رأوا أن 

تقوم باألجسام وهي األعراض أيضاً، وا أو ببعضها احتجوا على حدوث املوصوف الـذي  
قامت به وقالوا إا ال تقوم إال مبتحيز وال تقوم إال مبحدث نفوها عن اهللا تعاىل، وقالوا مـن  

ك فسـل . أثبتها فقد قال إنه يقوم به األعراض وهي ال تقوم إال مبتحيز فيكون متحيزاً حمـدثاً 
-: وذكر مسلكاً لألشاعرة ومسلكاً للمجسمة مث قال–معهم مثبتة الصفات ثالثة مسالك 

واملسلك الثالث أن ال يقولوا صفاته أعراض وال يقولوا ليست أعراضاً كما ال يقولـون إنـه   
وألن النـزاع  . جسم وال أنه ليس جبسم ألن ذلك كله بدعة مذموم عند سلف األمة وأئمتها
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معىن وجب إثبات املعىن احلق دون املعىن الباطل فيسأل النفاة املثبتـة مـا   يف ذلك إن كان يف
أرادوا بذلك؟ فإن أثبتوا حقاً وباطالً أقروا احلق دون الباطل وكذلك النفاة إن نفـوا حقـاً   
وباطالً نفي الباطل دون احلق، ومن أثبت حقاً أو نفى باطالً أُقر ومن أثبت باطالً أو نفى حقاً 

. منع
كان النزاع يف اللفظ فما يوصف به الباري نفياً وإثباتاً من األمساء والصفات فاملتبع فيـه  وإن

الشريعة فال يوصف اهللا إال مبا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ال من اإلثبـات وال مـن   
النفي 

واهللا سبحانه وتعاىل قد أخرب أنه أحد صمد ونزه نفسه عن الوالد والولد والشريك والكفـو  
ومل يذكر هو وال رسوله وال . السمي واحلاجة والنوم واملوت وغري ذلك ما دل عليه القرآنو

أهل العلم واإلميان به أنه ليس جبسم وال جوهر وال متحيز وال ليس يف جهة وال أن صـفاته  
.ليست بعرض وال قائمة بالغري وال حنو ذلك

يس يف تلك األمساء أنـه جسـم وال   وكذلك يف اإلثبات له األمساء احلسىن اليت يدعى ا ول
فلم يكن واحد من هذين مشروعاً . جوهر وحنو ذلك وال أن صفاته تسمى أعراضاً وحنو ذلك

بل إذا أثبت الرجل معىن حقاً ونفى معىن . على اإلطالق وال هو أيضاً منهياً عنه على اإلطالق
ا من لغة املخاطب وحنـو  باطالً واحتاج إىل التعبري عن ذلك بعبارة ألجل إفهام املخاطب أل

ذلك مل يكن ذلك منهياً عنه ألن ذلك يكون من باب ترمجة أمسائه وآياته بلغة أخرى لـيفهم  
أهل تلك اللغة معاين كالمه وأمسائه، وهذا جائز بل مستحب أحياناً بل واجب أحياناً وإن مل 

أمسـاء اهللا  يكن ذلك مشروعاً على اإلطالق كمخاطبة أهل هذه االصطالحات اخلاصـة يف 
وصفاته وأصول الدين باصطالحهم اخلاص إذا كانت املعاين اليت تبني هلم هي معاين القـرآن  
والسنة تشبه قراءة القرآن بغري العربية وهذه الترمجة جتوز إلفهام املخاطب بـال نـزاع بـني    

يف خارج العلماء، وأما قراءة الرجل لنفسه فهذا ال جيوز عند عامة أهل العلم اليف الصالة وال
الصالة وجوزه بعضهم مطلقاً لكن ملن مل حيسن العربية لكن املخاطبة ليست كإقراء القـرآن  
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لكن تشبه ذكره والثناء عليه والدعاء له مبا مل يوقت الشارع فيه شيئاً بعينه وهلذا يكره أيضـاً  
.عند كثري من العلماء أو أكثرهم تغيري العربية إال حلاجة ومنهم من مل يكرهه

ذا تبني ذلك فجوابه من وجوهإ
أحدها أن هذا الوجه الذي ذكره هو من الوجوه اإللزامية وهذه ليست حبجة ال للنـاظر وال  
للمناظر كما تقدم غري مرة وذلك أن هذه احلجة إما أن توجب أن كل موجودين يف الشاهد 

.توجبهأو العلى أحد هذه األقسام 
مل يذكر الفارق فرقاً بني املوضـعني وإال كانـت   فإن مل توجبه فال يضر، وإن أوجب ذلك و

حجة عليهم يف املوضعني وكان له أن يقول أنا إمنا أثبت اجلسم واجلوهر والعرض لكذا وكذا 
. فإن كان هذا فرقاً صحيحاً بطل االلزام

وإن مل يكن فرقاً صحيحاً تاماً امتنع احلكم إذ ليس يف ذلك نص وال إمجاع عام 
يقال كون املوجود يف الشاهد جوهراً فرداً أو ليس جبوهر فرد لـيس ذلـك   الوجه الثاين أن 

مبشهود وال معلوم حبس وال ضرورة، كالعلم بأن املوجود يف الشاهد إما مباين وإما حمايث بل 
يف ذلك نزاع عظيم بني املتكلمني، وهذا املؤسس هو من املتوقفني يف إثبات اجلوهر الفرد وقد 

. كاه من أذكياء الطوائف كأيب احلسني البصري وأيب املعايل اجلويينحكى التوقف فيه عمن ح
.واذا مل يكن هذا معلوماً باحلس واإلضطرار مل يكن نظري تلك احلجة

الوجه الثالث أن من ينكر اجلوهر من أهل الكالم والفلسفة أو من توقف فيه مينع اإلنقسام إىل 
. هذه الثالثة وهؤالء طوائف كثريون

معىن القسمة والتركيب وأن حاصله يعـود إىل  ادس أن يقال قد مر الكالم على الوجه الس
متيز شيء من شيء كامتياز صفة من صفة وأن ذلك مما جيب االعتراف به يف حـق كـل   

فإنه ميتنع أن يكون شيء من املوجودات بدون ذلك وإن كان كذلك مل يكن ما يلزم موجود
.فإذا أوجبت احلجة القول به قيل بهالوجود مما مسوه انقساما وتركيبا حماالً
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إن عنيت بكونه عرضاً أنه صفة قائمة باملوصوف وبكونه منقسماً أن : الوجه السابع أن يقال
)1(..)فيه نوع متيز فهذا يلتزمه أهل اإلثبات للعلو

واجلواب من وجوه
ـ  .." أما تسمية صفاته عرضاً" قوله : األول رض واجلـوهر  يقال اإللزام أن اإلنقسـام إىل الع

أما ذكـر  . مشترك بني اخلالق واملخلوق فيلزم أنه إما أن يكون عرضاً وإما أن يكون جوهراً
صفاته واخلالف يف تسميتها أعراضاً فأمر آخر ال حيصل بإثباته أو نفيه دفع شيء من اإللـزام  

.وإن أفاد هذا الكالم شيئاً فهو العدول عن دفع اإللزام
الك يف الرد على املعتزلة املسلك األول مسلك األشاعرة واملسـلك  أنه ذكر ثالثة مس: الثاين

وفيه عمد إىل تـرك  . الثاين مسلك اسمة فيتعني أن يكون املسلك الثالث هو املختار عنده
اجلواب بتعديد احتماالت يذكرها كأنه مل يسمع بلفظ اجلسم من قبل ومل يعلم ما يقتضـيه  

فيقترح على املثبتة والنفاة أن يسأل كل فريق منـهم  . اجلسمإثباته وما يريد املنزه نفيه بنفي
وهذه مراوغة . اآلخر عن مراده فإن أثبتوا حقاً وباطالً أقروا احلق دون الباطل، وكذلك النفاة

ظاهرة ألن مراد النايف ليس سراً متكتماً عليه وال علماً مضنوناً به حىت تتوقف اإلجابة علـى  
. معرفة مراده

إذا أثبت الرجل معىن حقاً ونفى معىن باطالً واحتاج إىل التعبري عـن ذلـك   :" هقول: الثالث
ما هو هذا املعىن احلق الذي تثبته وحتتاج إىل التعبري : يقال".. مل يكن ذلك منهياً عنه..بعبارة 

عنه مبا نفهمه من لفظ اجلسم واجلوهر؟ أيكون لفظ اجلسم واجلوهر يف لغة من ختاطبهم وهم 
النفاة يدل على معىن يكون التعبري عنه به واجباً بل مستحباً أحياناً بل جائزاً أحياناً؟ املتكلمون 

ما أحوجنا إىل هذا التفصيل؟ وما أعجب هذا اإلمجال مع ما يف كالمه من اإلسهاب حيث ال 
! يحتاج إليه
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مـن  هذا الوجه الذي ذكره الفخر الرازي هـو  : يقال: الرابع وهو اجلواب عن الوجه األول
الوجوه اإللزامية وهو حجة للمناظر ألنه بني أن حجة اخلصم تفضي إىل حمال علم اسـتحالته  

وقد سلم . باالتفاق أو بدليل منفصل ال ميكن فيه للخصم ما أمكنه من النزاع يف هذا املوطن
هم ابن تيمية باحلاجة إىل بيان الفرق بني املوضعني فما مل يذكروا فرقاً بني املوضعني قامت علي

لكنهم مل يـذكروا  . احلجة فيهما فالتزموا حماالً تثبت استحالته بأدلة أظهر أو أقوى من األول
فرقاً بني املوضعني ومل يفعل ذلك ابن تيمية رمحه اهللا مع أنه نذر نفسه للنظـر بـني حجـج    
الفريقني بل للذب عن شبه اسمة ولو كان معه فارق لذكره، وأشار إىل عجزه عنه بقولـه  

".أنا إمنا أثبت اجلسم واجلوهر والعرض لكذا وكذا : "لسان اسمعلى
كون املوجود يف الشاهد :" وهو قوله: وهو اجلواب من وجوه ثالثة عن الوجه الثاين: اخلامس

.."جوهراً فرداً أو ليس جبوهر فرد ليس ذلك مبشهود وال معلوم حبس وال ضرورة
و كان حجة مل يكن متوقفاً على اشـتراط كـون   هب أنه كذلك فإن مثل هذا القياس ل:أوالً

احلكم األول معلوماً بالبداهة أو احلس أو الضرورة فال أثر ملا يعلم به احلكم على حجية هـذا  
.    القياس

سلمنا أن هلذا الفرق أثراً لكن كونه حجمياً أو قائماً باحلجمي ال ميكن فيه املشاغبة اليت : ثانياً
إىل إثبات اجلوهر الفرد ألن كون كل موجود يف الشاهد منقسـماً  أثارها يف الطريق املوصل

. إىل حجمي أو قائم به معلوم بالضرورة واحلس
أنا مل نقصد إال اإلنقسام الذي نعلمه يف املخاوقات فليس فيما نشهده شيء إال حمايـث  : ثالثاً

وقـد  . وهي اجلـواهر لغريه وهي األعراض أو جمانب له باجلهة وهي األعيان القائمة بأنفسها 
وليس فيما نشهده شـيء إال  : (فقلت. اعترفت يف صدر املسألة بأنه معلوم بالضرورة واحلس

حمايث لغريه وهي الصفات اليت هي األعراض أو جمانب له باجلهة وهـي األعيـان القائمـة    
فمن منع أن يكون املشهود ال خيلو عن أحد هذين الوصفني فقـد  . بأنفسها وهي اجلواهر

أن تنقسم املشهودات إىل اجلواهر واألعراض ومعلوم أن هذا خالف اتفاق اخلالئـق  منع 
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فإن الشيء املشهود إما قائم بنفسه من األولني واآلخرين وخالف ما يعلم بالضرورة واحلس 
)1()وهو مباين له وإما قائم بغريه وهو حمايث له

هل الكالم والفلسفة مينع من ينكر اجلوهر من أ: "وهو جواب من وجهني عن قوله: السادس
"اإلنقسام إىل هذه الثالثة

ماذا يغين هذا املنع ؟ فنقول لك اختر أي تعبري عن هذا الذي نعلمه بالضرورة : األول أن يقال
من انقسام املوجودات إىل حجمي وقائم باحلجمي أومستقل بنفسه وتابع له أو علـى كـل   

لى أي اصطالح آخر ترتضيه مث أجب عن اصطالح من اصطالح الفالسفة أو املتكلمني أو ع
اإللزام بكون هذا اإلنقسام معلالً بالوجود وهو مشترك فيلزم مثل هذا اإلنقسام يف املوجـود  

. القدمي أيضاً
أن منع هؤالء حصر اإلنقسام يف هذه األقسام إن كان حقاً فهو ينسف هذه الشـبهة  : الثاين

إىل احملايث واملباين وأنه مشترك بني املوجـودات  بالكلية، ألن مبناها على إنقسام املوجودات
. فلو كان من املوجودات ما هو غري حمايث والمباين مل يلزم كون الباري مباينا للعامل باجلهة

.وإن كان باطالً مل يصح االعتراض به
وهو تنبيه على تصرحيه بالتزام التركيب اخلارجي يف ذات الباري سبحانه وأن حاصل : السابع
اإللزام يعود إىل متيز شيء من شيء يف ذات الباري سبحانه وأن هذا يلتزمه أهل اإلثبات هذا 

للعلو، وأن ذلك مما جيب االعتراف به يف حق كل موجود وأن ما مسوه انقساماً وتركيباً ليس 
. حماالً

اقص انقسام املوجود يف الشاهد إىل املساوي لغريه يف املقدار والزائد والن: الصورة الثالثة
وأما قوله يف الوجه اخلامس إذ كل موجود يفرض مع العامل فهو إما أن يكون : (قال رمحه اهللا

..مساوياً للعامل أو زائداً عليه يف املقدار أو أنقص منه يف املقدار
فيقال له عن هذه أيضاً وجوه  
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ري إمـا أن  أحدها أن هذه أيضاً حجة إلزامية ال حقيقية فالذي ينفي هذه األقسام عن البـا 
يذكروا فرقاً صحيحاً أو ال يذكروه فإن ذكروه بطل إلزامهم بذلك يف حجة املباينة واحملايثـة  
وإن مل يذكروا فرقاً صحيحاً كان ذلك حجة عليهم يف املوضعني كما تقدم نظريه وحينئذ فال 

بـل أكثـر أهـل    ليس متفقاً على نفيهفإن هذا يكون هذا حجة ال يف نظر وال يف مناظرة
.اإلثبات يلتزم أحد األقسام

الوجه الثاين أن يقال هذا التقسيم باطل فإن كل ما نشهده فهو جزء من العامل سـواء كـان   
قائماً بنفسه أو بغريه فكيف يقال فيما هو بعض العامل إما أن يكون مساوياً للعامل أو أزيد منه 

ال يصح أن يكون مساوياً له أو أنقص منه، ومن املعلوم أنه ال يكون إال أنقص منه وإذا كان
وذا يظهر أن هذا ليس نظري احلجة فإن تلك مضموا أن كل موجود يلزمه أحد . وال أزيد

وال ميكـن  . األمرين إما احملايثة لغريه وإما املباينة له والوجود ينقسم إىل قسمني حمايث ومباين
)1()احد منها معني وهو النقصأن يقال الوجود املشهود يلزمه أحد هذه األقسام إمنا يلزمه و

لكن ال بد من التنبيه على توهينه إثبات كـون البـاري   . وقد سبق اجلواب عن الوجه األول
سبحانه ذا مقدار يقبل معه احلكم بأنه إما أن يكون مساوياً للعامل أو زائداً عليه يف املقدار أو 

حول جوازه وحكاه عن أكثـر  لكنه حام. وهو وإن مل يصرح بالتزامه. أنقص منه يف املقدار
أهل اإلثبات فهل عساه خيالف أكثر أهل اإلثبات؟ وهل يسع املسترشد أن ال يكون معهـم؟  
ورمبا مل يعد من الضروري اإلشارة إىل أسلوبه يف العزو فما حكاه عن أكثر أهل اإلثبـات ال  

)2(.يعرف إال عن غالة اسمة

دة وجوه من االعتراض بعد هذا الوجه، فنقول كل والوجه الثاين مغالطة ظاهرة بىن عليها ع
موجود يف الشاهد إما أن يكون مساوياً لفرد معني أو مقدر من العامل، أو يكون أكرب منه أو 

.ويعود اإللزام. أصغر فال يرد ما ذكره
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طرد هذه احلجة يف تعلق اللمس والشم والذوق بالباري سبحانه؟ : الصورة الرابعة
وأما اللمس فإنه يتعلق باجلواهر واألعراض وهو الذي أورده مـن جهـة   : (..قال رمحه اهللا

فال جرم جـاءت األحاديـث   لكن قاسوا عليه بقية اإلدراكات فلزِم لزوماً واضحاً اإللزام 
وهو نظري الرؤية وهو متعلـق  بثبوت املماسة كما دل على ذلك القرآن وقاله أئمة السلف

. غري ذلك من مسائل الصفاتمبسألة العرش وخلق آدم بيده و
ولـيس  .وإن كان قد نفاه طوائف من أهل الكالم واحلديث من أصحاب اإلمام أمحد وغريهم

. وأما الذوق فهو مس خاص.هذا موضع الكالم فيه وإمنا الغرض التنبيه على جمامع هذه احلجة
يف الدماغ وكذلك الشم مس خاص فإن اهلواء وهو جسم يدخل إىل املنخرين إىل الزائدة اليت

)1()خبالف السمع والبصر فإنه ليس معهما مماسة املرئي واملسموع

هنا ينص ويعترف بلزوم إثبات تعلق اللمس بذات الباري سبحانه وجيعل منه الشم والـذوق  
وحمل الكشف عن ما يتذرع به من موافقة األحاديث وداللة القرآن يف الشبه . ألنه مس خاص

. السمعية
يف الذب عـن هـذه   على بعض املواطن اليت مل يوفق فيها ابن تيميةالوقوف: ثاينال

الشبهة
أو وجود أجاب رمحه اهللا عن سؤال الرازي الرابع عن الدليل الذي حصر به تعليل املسألة بـال 

:فقالاحلدوث 
ميكن أن يقال هنا ثالثة اشياء   (.. 

قد يفيد اليقني تارة كما يفيد الظـن  أحدها أن يقال البحث التام والسرب التام واالستقراء التام 
)2()القوي أخرى وهذا مما يقال يف مواضع
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يقال هذا مسلم حيث كان اإلستقراء تامـاً  وجنيب عن األول قبل أن ننتقل إىل الثاين وجوابه ف
. لكنه ليس تاماً هنا ألنه مل يدخل يف هذا االستقراء من أفراد املوجودات مثل الروح واملالئكة

. إلستقراء قد يفيد اليقني تارة يف مواضع فال ميكن أن يكون هذا املوضع منهافإذا كان ا
يفيـد  االسـتقراء  يقال هذا الثاين أن(:رمحه اهللا أن دليل احلصر هو االستقراء وقالاختار مث 

وهذا فيه إنصاف وعدل وهو خري من دعوى الرباهني القطعية ،االعتقاد القوي والظن الغالب
ومن قال ال جيوز أن حيـتج يف هـذا   . لتحقيق أا شبهات وخياالت فاسدةاليت يظهر عند ا
:الذي ال حيتمل النقيض قيل لهيالباب إال بالقطع

.أنت أول من خالف هذا فأنت دائماً حتتج مبا ال يفيد الظن الغالب فضالً عن اليقني: أوالً
هو احلق فإن كان عنده علـم  ال نسلم بل الواجب على كل إنسان أن يأيت مبا : ثانياًوقيل له 

قاطع قال به وإن كان عنده ظن غالب قال به، واملسائل اليت تنازع بنو آدم فيها َألنْ حيصـل  
لإلنسان فيها ظن غالب خري من أن يكون يف احلرية واجلهالة أو يكون يف التقليد أو احلجـج  

.الفاسدة كما هو الواقع كثرياً
ىل غريه حصل من جمموعهما اليقني وإن مل يكن اليقني حاصـالً  هذا إذا انضم إ: ثالثاًوقيل له 

)1()بأحدمها كغري ذلك من األدلة السمعية والعقلية

:واجلواب من وجوه
واطع ترك قتعلى هذا الظن لوسلمنا أنه قوي؟ وهل باهللاهاعتقادابن تيمية بين ييقال هل : أوالً

املخـالف باإلحلـاد   رميبناه على هذه احلجة من ؟ مث إن ما ذا الظنهلالتنزيه العقلية والنقلية
وما صرح به يف مواضع من تعظيم هذه احلجة ال .ال يصح أن يبىن على الظنوالبدعة والنفاق 

ولوال خوف اإلطالة الستحضرت ممـا تفـرق   . أن تكون مبنية على ظن غري قاطعمعه ميكن 
.نصوصا ميجد فيها هذه الشبهة
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هب : يف الرد على من أنكر عليه االحتجاج بالظين فيقالأوالًذكره وهو اجلواب عن ماثانياً
أن خمالفَك كان من أول من حيتج مبا ال يفيد الظن الغالب فال يقبل منه ذلك كمـا ال يقبـل   
منك لكنه يف هذا املوضعَ يظهر عليك مبا معه من قواطع النقل والعقل اليت مل توفق يف الطعن 

.وى حججك على الظنفيها واعترفت باعتماد أق
الواجب على كل إنسان أن يأيت مبا هو احلق فإن : فيقالثانياًوهو اجلواب عن ما ذكره ثالثاً

كان عنده علم قاطع قال به وإن كان عنده ظن غالب قال به، لكن ال يقبل منـه أن يـأيت   
املسائل اليت ليس من يف صفات البقاري سبحانه بالظين معارضاً للقطعي، وإثبات لوازم اجلسم 

)1()وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون: (قال تعاىل. يكتفي اإلنسان فيها بتحصيل الظن الغالب

وهنا ال يصري قطعياً مع عدم مشوله لكثري من أفراد املوجـود  ،الكالم هنا يف االستقراء: رابعاً
أنه ينتفع به فإذا  كانـت  هب . وأنواعه فال ينتفع بانضمام القرائن كما ينتفع به الدليل النقلي

فكيـف  أقوى حجج املنازع فما يليها من احلجج هو دوا يف الظـن  وهي هذه احلجة ظنية 
شبهة على شبهة يالقطع بل هافال نسلم أنه حيصل ؟هذه احلجج لتفيد القطعمثل ظاهر تت
اولـة  يف حمالواهية دلة األومن عالمة ضعف املطلوب االستكثار من حشر . وهم فوق وهمو

. إثباته، ومثل هذا االستكثار مما يشهد على مورِده بعدم وثاقته بواحد من هذه األدلة
إن هذا ميكن تقريره بالتقسيم الدائر بني النفي واإلثبات كما قررناه يف :( مث قال رمحه اهللا

زمـه أو  وهو أن يقال املشترك بينهما إما أن يكون هو الوجود أو ما هو من لوا. مسألة الرؤية
وما ليس هو الوجود وال شيئاً من لوازمه يكون أخص مـن  . ال الوجود وال شيئاً من لوازمه

وأما األخص منه . الوجود، ألن ما هو مساو له يف العموم واخلصوص وما هو أعم منه الزم له
كاحلدوث واإلمكان فليس بالزم له ألن الوجود قد ال يكون ممكناً وال حمدثاً خبالف األعـم  

.ل جواز كونه مذكوراً ومعلوماً فإن ذلك يلزم من انتفائه انتفاء كونه موجوداً ألنه أعم منهمث
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وإن شئت قلت إما أن يكون هو الوجود، أو ما يساويه يف العموم واخلصوص، أو أعم منـه،  
فإذا كان أخص منه فإما أن يتناول الوجود الواجب أو ال يتناوله، فإن تناوله فهـو  . أو أخص
وإن مل يتناوله فإنه مستلزم احلدوث فإن كل مـا ال يـدخل يف مسـمى    . كالوجوديف ذلك

فثبت أن العلة إما أن تكون هي احلدوث أو مـا يشـترط فيـه    . واجب الوجود فهو حمدث
احلدوث مثل ما هو أخص من احلدوث، وإما أن يكون هو الوجود، أو ما يتنـاول واجـب   

إلثبات واليه يرجع حقيقة قوهلم إما الوجـود وإمـا   وهذا التقسيم دائر بني النفي وا.الوجود
)1()احلدوث

إذا كان املشترك أخص مـن  : ال ننازع يف هذا املوضع يف متام هذه احلجة بل نقول: يقال
الوجود وال يتناول الواجب، ألنه مقارن للحدوث فال نسلم أنه مثلُ احلدوث يف امتناع كونه 

.  ه القادمة اليت بناها مجيعاً على أمر واحدونبينه حيث بينه يف الوجو. علة
وهذا التحرير يظهِر اجلواب عن السؤال اخلامس فيقال له كونه حبيث تصـح  : (قال رمحه اهللا

اإلشارة احلسية إليه، إما أن يكون مطابقاً للوجود يف العموم واخلصوص حبيث يقال املوجـود  
وأن كل موجودين فال بد أن تكون اإلشارة أصال أو تبعاًإليه ال بد أن تصح اإلشارة احلسية 

.إىل أحدمها عني اإلشارة إىل اآلخر أو غريه، أو يكون أخص منه
فإن كان مطابقاً له حصل املقصود وكذلك إذا كان أعم منه بطريق األوىل ألنه حينئذ تكون 

، احلجة دليالً على شيئني على صحة اإلشارة احلسية إليه وعلى كونه مبايباً للعامل
وإن كانت صحة اإلشارة إليه أخص من الوجود حبيث تصح اإلشارة احلسـية إىل بعـض   

املوجودات دون بعض فإن كان واجب الوجود داخالً يف ذلك صحت احلجة أيضاً  
وإن مل يكن داخالً يف ذلك كانت صحة اإلشارة مستلزما للحدوث فيكون التعليل بصـحة  

م احلدوث والتعليل بنفس احلدوث كالتعليـل مبـا يسـتلزم    اإلشارة احلسية تعليالً مبا يستلز
.احلدوث
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إن اجلواهر واألعراض مشتركان يف األمر الذي به وقعت املخالفـة  " أما قوله يف الوجه الثاين
فلم ال جيوز أن يكون هذا هو املقتضى لقبـول اإلنقسـام إىل املبـاين    . بينهما وبني الباري

"   ترك بينهما إال احلدوثواحملايث وحينئذ يبطل قوله ال مش
يقال هذه املخالفة لذات الباري املشتركة بينهما هي مستلزمة للحدوث فإا من خصائصـها  
ال توجد يف الباري، وما خيص احملدث مستلزم للحدوث وإذا كان كذلك كان حكمه حكم 
احلدوث فإن قوهلم هو الوجود أو احلدوث كل وصف يستلزم احلدوث فحكمه كحكمه يف 

لك وكل وصف الزم للوجود حبيث يلزم من عدمه عدم الوجود هو كالوجود فـإنَّ رفـع   ذ
... التعليل به يقتضي رفع التعليل بالوجود كما تقدم بيانه

يقال أما احلدوث أو ما يستلزم احلدوث فال جيوز أن يكون هو علة لألمـر الوجـودي ألن   
ون علة لألمر الوجودي فال يعلل األمـر  ذلك مستلزم للعدم وما يستلزم العدم ال جيوز أن يك

)1()الوجودي الذي خيتص باملوجودات دون املعدومات إال بأمر وجودي خيتص املوجودات

وهذه الوجوه مبنية على أن التعليل بنفس احلدوث كالتعليل مبا يستلزم احلدوث يف فساد 
: كونه علة لألمر الوجودي، وجوابه من وجوه

وال نسلم مماثلتـه  . لم امتناع كون ما يستلزم احلدوث علة لألمر الوجوديأنا ال نس: األول
وذلك ألن الذي مينع كون احلدوث علة . لنفس احلدوث يف امتناع كونه علة لألمر الوجودي

. للوجودي هو أنه عدمي، وما يستلزم احلدوث قد يكون وجودياً فال ميتنع تعليل الوجودي به
. إليه أو كونه حبيث يشغل حيزاًمثل كونه حبيث تصح اإلشارة 

أن هذا الذي ذكره يوجب اطراد هذه احلجة وإثبات كل أمر وجودي مشـترك بـني   : الثاين
املوجودات ألنه ال ميكن تعليله إال بوجودي وكل مايعلل بالوجود يثبت للباري سبحانه ألنه 

ية تشبيهاً فما هـو  وإذا مل يكن مشاركة الباري لسائر املوجودات يف األمور الوجود. موجود
التشبيه؟ وكيف يكون مع هذا االشتراك ليس كمثله شيء؟ 
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هذه الشـبهة ال ميكـن أن   : يقالأن وهو إلبطال هذه الشبهة على أصول ابن تيمية ب: الثالث
يثبت ا شيء مشترك بني املوجودات مع ما صرح به من خمالفة وجود اهللا سبحانه لوجـود  

اإلشتراك يف الوجود اشتراكاً يصح معه إثبات أحكام يف طرف غريه من املخلوقات فال يكون 
نفي املماثلة واجب يف صفات الكمـال  : (قال رمحه اهللا. قياساً على ثبوا يف الطرف اآلخر

فيقال لو كان مماثالً لغريه يف هذه الصفات فيوصـف  . بل والوجودكالعلم والقدرة واحلياة 
ت كمال الوجود لزم متاثلهما وإذا متاثال جاز على غريه مبثل ما يوصف به من الوجود وصفا

فهذا وحنـوه يـدل   .. أحدمها ما جيوز على اآلخر فيلزم أن يكون القدمي حمدثاً واحملدث قدمياً
، وإذا على أنه ليس مثله شيء يف وجوده ونفسه وصفات الكمال الثابتة لوجوده ونفسـه 

جود كان هذا إثباتاً ألنه ليس كمثلـه  انتفى عنه مماثلة شيء له يف الوجود وصفات كمال الو
)  1()شيء

وبه ومبـا  . بالكليةاوهذا الوجه الذي خنتم به الكالم على هذه الشبهة يكفي وحده يف إبطاهل
ونصـوا  ،ل عليها كثري من متبعي املتشابه قدمياً وحديثاًسبقه يتبني افت هذه الشبهة اليت عو

لية، فإذا  كان أقوى أدلتهم منقوضـاً مـن عـدة    على أن هذه الشبهة هي أقوى أدلتهم العق
!مواضع وباطالً بوجوه فما حال غريه من شبههم
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:املطلب الثاين يف الشبهة الثانية
أنه قد ثبت جواز رؤيته والرؤية تقتضي مواجهة املرئي

جتوز الشبهة الثالثة للكرامية يف إثبات كونه تعاىل يف اجلهة قالوا ثبت أنه تعاىل: (قال الرازي
رؤيته والرؤية تقتضي مواجهة املرئي أو مواجهة شيء هو يف حكم مقابلته وذلـك يقتضـي   

.كونه تعاىل خمصوصاً جبهة
اعلم أن املعتزلة والكرامية توافقوا على أن كل مرئي ال بد وأن يكون يف جهة إال :واجلواب

لكرامية قالوا لكنـه مرئـي   أن املعتزلة قالوا لكنه ليس يف اجلهة فوجب أن ال يكون مرئياً، وا
وأصحابنا نازعوا يف هذه املقدمة وقالوا ال نسلم أن كل مرئي فإنه . فوجب أن يكون يف اجلهة

. خمتص باجلهة
بل ال نزاع أن األمر يف الشاهد كذلك فلم قلتم إن كل ما كان كذلك يف الشاهد وجب أن 

إال إذا كان مقابالً أو يف حكم فكما أنا ال نعقل مرئياً يف الشاهد…يكون يف الغائب كذلك
املقابل للرائي فكذلك ال نعقل مرئياً إال إذا كان صغرياً أو كبرياً أو ممتداً يف اجلهات مؤتلفاً من 
األجزاء وهم يقولون إنه تعاىل يرى ال صغرياً وال كبرياً وال ممتـداً يف اجلهـات واجلوانـب    

.واألحياز
خمالف للشاهد يف هذا الباب فلم ال جيوز أيضاً أن يقال فإذا جاز لكم أن حتكموا بأن الغائب 

ن املرئي يف الشاهد وان وجب كونه مقابالً للرائي إال أن املرئي يف الغائب ال جيوز أن يكون إ
)1()كذلك

واستفتح هذه الوجـوه  . واعترض ابن تيمية رمحه اهللا على إبطال هذه الشبهة من وجوه
إن ما ذكـره عـن املعتزلـة    : (يف حكاية املذاهب فقال رمحه اهللامبا اعتدنا عليه من أسلوبه

والكرامية ليس هو قوهلم فقط بل قول عامة طوائف بين آدم من املسلمني واليهود والنصارى 
وال يعـرف القـول   . واوس واملشركني والصابئني وهو قول مجاهري مثبيت الصفات ونفاا
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فوق العامل إال عن هذه الشرذمة وهـم بعـض أتبـاع    بإثبات الرؤية مع نفي كون اهللا تعاىل 
األشعري ومن وافقهم وليس ذلك قول أئمتهم كما يقول هؤالء، وإن كانوا هـم وغريهـم   
يقولون إن يف كالم أئمتهم تناقضاً أو اختالفاً فقد قدمنا أن تناقض من كان إىل اإلثبات أقرب 

هؤالء حقيقةُ باطنهم بـاطن املعتزلـة   فعلم أن .. هو أقل من تناقض من كان إىل النفي أقرب
اجلهمية املعطلة وإن كان ظاهرهم ظاهر أهل اإلثبات، كما أن املعتزلة عند التحقيق حقيقـة  
أمرهم أمر املالحدة نفاة األمساء والصفات بالكلية وإن تظاهروا بالرد عليهم، واملالحدة حقيقة 

التحقيق، وأما عوام الطوائـف وإن  أمرهم حقيقة من جيحد الصانع بالكلية هذا لعمري عند
كان فيهم فضيلة ومتيز فقد جيمعون بني املتناقضات تقليداً وظناً، وهلذا ال يكونون جاحـدين  

)1()وكافرين مطلقاً ألم يثبتون من وجه وينفون من وجه فيجمعون بني النفي واإلثبات

. وال خيفى ما فيه من التهويل والعدوان والتطاول
يل ففي االستشهاد حبكاية إثبات رؤيته تعاىل متحيزاً يف جهة عن اليهود والنصارى أما التهو

فمن أين ظفر بالنقل عنهم؟ وهل يأنس مبوافقـة املشـركني   . واوس واملشركني والصابئني
واليهود وسائر من ذكر؟ وهل يذكر لنا كيف يتصور مع نفي الصفات إثبات كونـه مرئيـاً   

! يعد هذا املذهب نفياً وتعطيالً للصانع بالكلية وإثباتاً لعـدم حمـض  خمتصاً باجلهة وهو الذي 
أما أهل السنة فحسبهم فخراً أـم ليسـوا مـع اليهـود     فكيف يكون العدم مبايباً باجلهة؟

وأمـا  . والنصارى واوس واملشركني والصابئني ومن وافقهم من املسلمنب يف هذه املسـألة 
شاعرة فهو وهم أو إيهام ألنه قول األشاعرة مجيعـاً ال  زعمه أن هذا القول هو قول بعض األ

ويبقى . فال تناقض إال يف زعمه. يتصور أن يكون أشعرياً من يثبت رؤيته تعاىل خمتصاً باجلهة
.اعترافه بالتناقض على من يسميهم أهل اإلثبات، وتقبل منه شهادته عليهم بذلك

وهذا لعمري مـن  . زلة بعد ما مساه حتقيقاًوأما العدوان ففي ما حكم به على املخالف واملعت
ومن العجب أن يعد من التحقيقٍ ما يؤدي إىل عد منكرِ . رمحه اهللا وجرأته يف التكفريتهحد

397-2/396بيان تلبيس اجلهمية  ) 1(



425

وأعجب من هذا تلطفه مع عوام الطوائف مـن  ! رؤية الباري سبحانه جاحداً للصانع بالكلية
أعجب من ذا وذاك تعليله هذا اللطـف  و. خمالفيه فال يكونون عنده جاحدين وكافرين مطلقاً

فإذا كان منكر الرؤيـة  ! بأم يثبتون من وجه وينفون من وجه فيجمعون بني النفي واإلثبات
عند التحقيق جاحداً للصانع بالكلية فما يغنيه اإلثبات من وجه؟ وكيف يتصور معه إثبات؟

ولـو مل يكـن يف   . م شرذمةوأما التطاول فوصفه ملن وافق رأي الفخر الرازي يف الرؤية بأ
هؤالء إال النووي أوالبيهقي أو اخلطايب لكان وصفهم بذلك من التطاول واجلرأة وعدم معرفة 

.  الفضل ألهل الفضل، فكيف ويف األمة منهم علماؤها ورجالُها يف سـائر الفنـون العلـوم   
فسـه يف الطعـن   اهللا بعد هذا التطاول مما أسرف به على نرمحه ودونك ما انساقت له نفسه 

باإلمام األشعري ومجاعته مبا يتنزه عن ذكره وال نعزو للرجوع إليه إال ليعلمه من يظن أنه مل 
يتطاول على علماء املسلمني مبا خيرج عن ما يسمى اليوم بأدب النقد العلمي إىل اإلسـفاف  

لف املقتدين به يف وقد جرأ بذلك كثريا من املتشدقني املنتسبني إىل الس. واإلبتذال وقلة األمانة
ما رمسه منهجاً ينسب إىل السلف حىت جرى التطاول على أكابر علماء املسلمني ورجـاهلم  
بالتبديع والتكفري واإلزراء سنةً سيئة نسأل اهللا عز وجل أن ال يكتب عليه وزرها ووزر مـن  

.عمل ا إىل يوم القيامة

العتراض مبناها على غلطه يف فهم مراد مـن  مث ذكر ابن تيمية رمحه اهللا وجوهاً من ا
أثبت الرؤية من أهل السنة فألزمهم بإثبات الرؤية ما يلزم من رؤية األجسام باألبصار، وقـد  
سبق توضيح املراد من الرؤية اليت أثبتها أهل السنة وهو كاف يف رد اعتراضاته لكنا نشري إىل 

.ما يكشف عن غلطه ومغالطته
لى ما منع به الفخر الرازي احلكم ببداهة كون كل مرئـي خمتصـاً   فمن ذلك أنه يعترض ع

مـن املمكـن أن   ما ذكره إن كان حجة كان حجة ثانية على املطلوب فإنه : (باجلهة فيقول
وحيتج بكونه مرئياً على كونه خمتصاً . يستدل بكونه قائماً بالنفس على كونه خمتصاً باجلهة
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وتعدد األدلـة  . إما أن يكون مبايباً لغريه أو حمايثاً لهوحيتج بكونه موجوداً على أنه. باجلهة
)1(.)على املطلوب الواحد ليس مبمتنع

وجيب أن ننبه على أن ابن تيمية رمحه اهللا ملا جعل كونه خمتصاً باجلهة مطلوباً واحداً يف أدلـة  
لقـائم  كونه قائماً بالنفس وكونه مرئياً وكونه موجوداً فقد تبني بذلك اإلمجـال يف لفـظ ا  

بالنفس واملوجود واملرئي ألا ألفاظ تستعمل يف حق املخلوق وتسـتعمل يف حـق البـاري    
سبحانه مبا ال يقتضي التشبيه، لكنه جعل املوجود املرئي القائم بنفسه خمتصاً باجلهة ومقـابالً  

للمحايث لغريه، فكيف السبيل إىل دفع تفسري هذا اإلمجال بكونه جسماً؟ 
: ما ذكره من احلجة قد يقال فيه: (التايل يقترب من التصريح بذلك فيقولوكالمه يف الوجه 

حنن نعلم باإلضطرار أن كل ما يقوم بنفسه فإنه ال بد أن يكون خمتصاً جبهة حبيث ميتنـع أن  
وال خيتص الكالم بالشاهد مث يقاس عليه الغائب بل العلم يكون ال داخل العامل وال خارجه

)2()اًالضروري حاصل بذلك مطلق

إن ذلك إذا قررنـاه  : (مث يقرر ذلك يف الوجه الذي يليه مبا يتعذر معه الدفع والتأويل فيقول
ثبت يف الشاهد أن كل قائم بالنفس فهو خمتص باجلهـة  : بالدليل قرر تقريراً يفيد بأن يقال

و مـا  وهذا مما فارق به املوجود املعدوم فاملوجب لذلك إما كونه موجوداً قائماً بنفسـه أ 
ويساق الكالم إىل آخره يندرج فيه املوجود الواجب لنفسه أو ما خيتص باملمكن أو احملدث 

)3()كما ذكر يف حجة املباينة واحملايثة

وهنا يعيد استعمال الشبهة األوىل واملطلوب فيها كونه سبحانه قائماً بنفسه خمتصاً باجلهـة  
أن يكون مشتركاً بني املوجودات فيفيـد  ألن املوجود يف الشاهد كذلك، وهذا املعىن ال بد

كونه قائماً بنفسه خمتصاً باجلهة باملعىن الذي يثبت للجسم ألنه مشترك بينهما تعاىل اهللا عـن  
.  وقد سبق إبطال هذه الشبهة مبا فيه كفاية. ذلك علواً كبرياً
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اد هذه الشبهة اليت وإذا كان الرازي قد ذكر إلزاماً ال يقول به الكرامية لينبههم على فس
فإن ابن تيمية رمحه اهللا ال يسـتنكف مـن اإللـزام    . يلزم منها هذا الباطل املتفق على إبطاله

املذكور وهو أنا إذا كنا نثبت كونه يف اجلهة بكونه مرئياً ألنا ال نعقل مرئياً يف الشاهد إال إذا 
إال إذا كان صغريا أو كـبرياً أو  كان مقابالً أو يف حكم املقابل للرائي فكذلك ال نعقل مرئياً 

يقال له هذا إلزام جديل وليس حبجة يف املنـاظرة  :(ممتداً يف اجلهات مؤتلفاً من األجزاء فيقول
وال النظر كما تقدم 

فإنه يقال ال بد وأن يكون يف اجلهة وما ذكرته يف صورة اإللزام إن كانت مساوية لصـورة  
يف موضعني وغايته أن يكون خطأً يف صورة اإللزام النزاع فما ذكروه يف صورة النزاع حجة 

.وهي صورة النقض واملعارضة
وإن مل تكن مساوية هلا مل يكن النقض واملعارضة واإللزام صحيحاً ويقول لك املناظر الفرق 

وإن بطل الفرق . بني صورة النقض وصورة النزاع كيت وكيت فإن صح الفرق بطل النقض
)1()إذ ليس جممعا عليه بني األمةمنعت احلكم يف صورة النقض

ـ يووقد تقدم الكالم على حنو هذا الوجه من االعتراض فال نعيده لكن جيب التنبيـه إىل   هن
مع أن . يعد احلكم بنفيه ليس جممعاً عليهأنه و،إثبات ما ذكره الفخر الرازي يف صورة اإللزام

فون منه وال يقولون بـه فـإذا  كـان    الفخر الرازي إمنا ألزم به الكرامية لعلمه بأم يستنك
وهل يف سلف االمة وأئمتها مـن  ! الكرامية ال يرضونه فمن من األمة يرضى به بعد الكرامية

على أنه لو ظفر بشي . يقول قوالً يستنكف عنه الكرامية؟ وهنا مل يظفر بنقله ولو بسند تالف
يثبت كون  الباري سـبحانه  من ذلك فال يعد خالف املخالف فيه طعناً يف اإلمجاع، ألن من 

مرئياً كبرياً ممتداً يف اجلهات مؤتلقاً من األجزاء ينحط عن رتبة اخلطاب وخيرج مـن ديـوان   
.العقالء فضالً عن ديوان اتهدين من هذه األمة الذين ينعقد اإلمجاع باتفاقهم
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:مث يزيد ابن تيمية رمحه اهللا يف التصريح يف االعتراض التايل إذ يقول
ال نقول إنه يـرى ال  ال يرى إال كبرياً عظيماً نقول إنه : الوجه السادس عشر أم يقولون(

صغرياً وال كبرياً بل نقول إنه يرى عظيماً كبرياً جليالً كما مسي ووصف نفسـه بـذلك يف   
)1()ومن مل يقل ذلك من املنازعني كان ما ذكره حجة عليه. الكتاب والسنة

ه الفخر الرازي حجة على من مل يصرح به من املنازعني ويتذرع مبـا  وهنا يعترف بأن ماذكر
وال خيفى أن اإللزام الـذي  . يف الكتاب والسنة من أمسائه احلسىن وأنه العظيم الكبري سبحانه

ذكره الفخر الرازي من الوصف بالكبري والعظيم على حنو ما يوصف به املرئي يف الشاهد من 
ر فالعظمة والكرب يف الشاهد من لوازم اجلسم ألنه هو املرئي يف كونه كبري احلجم عظيم املقدا

.الشاهد
مث نورد حنو هذا اإللزام مبا ال جيد له مستمسكا من كتاب اهللا يلويه ليثبت به لوازم اجلسم 

كما أنا ال نعقل مرئياً يف الشاهد إال إذا كان مقابالً أو يف حكـم املقابـل للرائـي    : فنقول
مرئياً إال إذا كان حجمياً أو قائما باحلجمي أو نقول إال إذا كان ماديـاً أو  فكذلك ال نعقل

فإذا جاز لكم أن حتكموا بأن الغائب خمالف للشاهد يف هذا الباب . معنوياً أو جسماً وعرضاً
فلم ال جيوز أيضاً أن يقال إن املرئي يف الشاهد وإن وجب كونه مقابالً للرائي إال أن املرئي يف 

. ال جيوز ان يكون كذلكالغائب
مث يذكر ابن تيمية رمحه اهللا الطرف اآلخر من اإللزام وهو كونه ممتداً يف اجلهات مؤتلفـاً  

ما تريد بقولك ممتد مؤتلف؟:(من األجزاء فيقول
.أتريد أنه مركب من األجزاء وأنه جيوز تفريقه فليس كل ما نشاهده كذلك

فنحن نقول كل ما يرى يف الشاهد والغائب شيء اآلخر؟ أم تريد به أن منه شيئاً ليس هو ال
)2()ال بد وأن يكون كذلك

2/430تلبيس اجلهمية بيان)1(
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وهنا يلتزم بوصف الباري سبحانه بأنه ممتد مؤتلف يكون منه شيء ليس هو الشيء اآلخـر  
وهذا هو التركيب اخلارجي من األجـزاء واألبعـاض   . باملعىن الذي يثبت للمرئي يف الشاهد

برياًتعاىل اهللا عن ذلك علواً ك
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:املطلب الثالث يف الشبهة الثالثة
رفع األيدي إىل السماء يدل على كون اإلله يف جهة فوق

متسكوا برفع األيدي إىل السماء قالوا وهذا شيء يفعله أرباب النحل فدل علـى أنـه   
.تقرر يف مجيع عقول اخللق كون اإلله يف جهة فوق

ا ما جاد به احلجة الغزايل وقرره مبـا ال يسـعنا   وقد أجيب عن هذه الشبهة بأجوبة أجوده
فإن قيل فإن مل يكن خمصوصاً جبهة فوق فما بـال  : (التفريط بنقل حرف منه فقال رمحه اهللا

الوجوه واأليدى ترفع إىل السماء ىف األدعية شرعاً وطبعاً؟ وما باله صلى اهللا عليه وسلم قال 
إمياا أين اهللا ؟ فأشارت إىل السماء فقـال إـا   للجارية اليت قصد إعتاقها فأراد أن يستيقن 

)1(مؤمنة؟

فاجلواب عن األول أن هذا يضاهي قولَ القائل إن مل يكن اهللا تعاىل ىف الكعبة وهو بيته فمـا  
بالنا حنجه ونزوه؟ وما بالنا نستقبله ىف الصالة؟ وإن مل يكن ىف األرض فما بالنا نتذلل بوضع 

بل يقال قصد الشرع مـن تعبـد اخللـق    . ود؟ وهذا هذيانوجوهنا على األرض يف السج
بالكعبة ىف الصالة مالزمةَ الثبوت ىف جهة واحدة فإن ذلك ال حمالـة أقـرب إىل اخلشـوع    

مث ملا كانت اجلهات متساوية من حيـث إمكـان   . وحضور القلب من التردد على اجلهات
باإلضافه إىل نفسه واستمال االستقبال خصص اهللا بقعة خمصوصة بالتشريف والتعظيم وشرفها

فكذلك السماء قبلة الدعاء كما أن البيت قبلـة  . القلوب إليها بتشريفه ليثيب على استقباهلا
.واملعبود بالصالة واملقصود بالدعاء منزه عن احللول ىف البيت والسماء.الصالة

جناة العبد وفوزه ىف وهو أن . مث يف اإلشارة بالدعاء إىل السماء سر لطيف يعز من ينتبه ألمثاله
والتواضع والتعظيم عمل القلـب وآلتـه   . اآلخره بأن يتواضع هللا تعاىل ويعتقد التعظيم لربه

العقل، واجلوارح إمنا استعملت لتطهري القلب وتزكيته، فإن القلب خلق خلْقةً يتأثر باملواظبـة  
ا كـان املقصـود أن   ومل. على أعمال اجلوارح كما خلقت اجلوارح متأثرة مبعتقدات القلوب

437سيأيت خترجيه والكالم عليه يف الشبه السمعية  ص) 1(
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يتواضع ىف نفسه بعقله وقلبه بأن يعرف قدره ليعرف خبسة رتبته ىف الوجود جلالل اهللا تعـاىل  
وعلوه، وكان من أعظم األدلة على خسته املوجبة لتواضعه أنه خملوق من تـراب كلـف أن   

واضـع  هو أعز األعضاء ليستشعر قلبه التالذيهو أذل األشياء وجهه الذييضع على التراب 
بفعل اجلبهة يف مماستها األرض فيكون البدن متواضعاً ىف جسمه وشخصه وصورته بالوجـه  
املمكن فيه وهو معانقة التراب الوضيع اخلسيس ويكون العقل متواضعاً لربه مبا يليق به وهـو  

.معرفة الضعة وسقوط الرتبه وخسة املنزلة عند االلتفات إىل ما خلق منه
وذلك أيضاً ينبغى أن تشـترك فيـه   . عاىل وظيفة على القلب فيها جناتهفكذلك التعظيم هللا ت

وتعظيم القلب باإلشارة إىل علو الرتبة علـى  . ميكنه أن حتمل اجلوارحالذياجلوارح وبالقدر 
هو أعلـى اجلهـات   الذيطريق املعرفة واالعتقاد وتعظيم اجلوارح باإلشارة إىل جهة العلو 

حىت أن من املعتـاد  . غايةَ تعظيم اجلارحة استعماهلا ىف اجلهاتوأرفعها  ىف اإلعتقادات، فإن
املفهوم ىف احملاورات أن يفصح اإلنسان عن علو رتبه غريه وعظيم واليته فيقـول أمـره ىف   

وقد يشري برأسـه  . وهو إمنا ينبه على علو الرتبه ولكن يستعري له علو املكان. السماء السابعة
تعظيم أمره أن أمره ىف السماء أي ىف العلو وتكـون السـماء   إىل السماء يف تعظيم من يريد 

فانظر كيف تلطف الشرع بقلوب اخللق وجوارحهم يف سياقهم إىل تعظـيم  . عبارة عن العلو
اهللا، وكيف جهل من قلت بصريته ومل يلتفت إال إىل ظواهر اجلوارح واألجسام وغفل عـن  

اجلهات، وظن أن األصل مـا يشـار إليـه    أسرار القلوب واستغنائها ىف التعظيم عن تقدير 
باجلوارح، ومل يعرف أن املظنة األوىل لتعظيم القلب وأن تعظيمه باعتقاد علو الرتبه ال باعتقاد 
علو املكان وأن اجلوارح ىف ذلك خدم وأتباع خيدمون القلب على املوافقة ىف التعظيم بقـدر  

اجلهات فهذا هو السر ىف رفع الوجوه إىل وال ميكن ىف اجلوارح إال اإلشارة إىل . املمكن فيها
)1()السماء عند قصد التعظيم

33-31االقتصاد يف االعتقاد ) 1(
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وهذا أحسن ما يقال يف دفع هذه الشبهة وبه تزول احلاجة إىل كثري مما اعترض به ابن تيميـة  
)1(.رمحه اهللا على جواب الفخر الرازي يف تأسيس التقديس

هـو  الذين أيديهم إىل اجلانب أهل كل بلد يرفعون يرفعو: (وزاد الفخر الرازي يف املطالب
هو فوق هذه البلدة لزم أن يكون إله العـامل  الذيفوقهم فإن كان إله العامل كائنا ىف املوضع 

كائناً ال فوق البلدة الثانية بل إما عن ميينها أو على يسارها أو جهة أخرى وحينئذ ال يلزم من 
إن قلنا إن إله العامل كـائن فـوق   رفع األيدى إىل السماء كون اإلله فوق ذلك املوضع وأما

جبميع األرض وحينئـذ يرجـع   ةمجيع البالد فهذا القول إمنا يتم لو كان إله العامل كرة حميط
حاصل هذا القول إىل أن إله العامل فلك من األفالك احمليطه باألرض ومعلوم أن العاقل ال يقول 

)2()ذلك

ه اهللا يندفع مبا ذكره الغزايل إال أنـه ال بـد مـن    ومع أن كثرياً مما ذكره ابن تيمية رمح
فبعض هذه الوجوه يعترف به ابن تيمية رمحه اهللا مبـا ذكـره   . الوقوف على بعض ما ذكره

احلجة الغزايل وبه ينسف كل ما ذكره من وجوه يف تقرير هذه الشـبهة، ويف بعـض هـذه    
فلنجعل بيان ذلك حتت .ن بعدالوجوه يقرر فيه التجسيم مبا مل يصرح به أحد من قبل وال م

عنوانني
:اعتراف ابن تيمية رمحه اهللا مبا ذكره احلجة الغزايل:األول

إن الذين يرفعون أيديهم وأبصارهم وغري ذلك إىل السماء وقـت  : (رمحه اهللاهلمن ذلك قو
الدعاء تقصد قلوم الرب الذي هو فوق وتكون حركة جوارحهم باإلشارة إىل فوق تبعـاً  

ة قلوم إىل فوق وهذا أمر جيدونه كلهم يف قلوم وجداناً ضرورياً إال من غريت فطرته حلرك
.باعتقاد يصرفه عن ذلك

ذكر ابن تيمية رمحه اهللا يف االعتراض على إبطال هذه الشبهة وجوهاً أكثرها يليق بغري هذا املوضع فال ) 1(
االعتراض على من جعل مقصد اإلشارة هو السماء ألـا حمـل األرزاق   وذكر وجوهاً أخرى يف. نعيده

وبيان تلبيس 76ويستغىن عن هذا الوجه وما أورده عليه مبا نقلناه عن احلجة الغزايل انظر تأسيس التقديس 
502-2/433اجلهمية 
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وقد حكى حممد بن طاهر املقدسي عن الشيخ أيب جعفر اهلمذاين أنه حضر جملس أيب املعـايل  
يا شيخ دعنا فذكر العرش وقال كان اهللا وال عرش وحنو ذلك وقام إليه الشيخ أبو جعفر فقال

من ذكر العرش وأخربنا عن هذه الضرورة اليت جندها يف قلوبنا فإنه ما قال عارف قط يـا اهللا  
إال وجد يف قلبه ضرورة لطلب العلو ال يلتفت مينة وال يسرة قال فضرب أبو املعـايل علـى   

ركـة  حريين اهلمداين فأخرب هذا الشيخ عن كل من عرف اهللا أنه جيد يف قلبه ح: رأسه وقال
ضرورية إىل العلو إذا قال يا اهللا وهذا يقتضي أنه يف فطرم وخلقتهم العلم بـأن اهللا فـوق   

)1()وقصده والتوجه اليه إىل فوق

من وجهني هوجواب
نقول إذا كانت اجلوارح تبعاً للقلب فحركة القلب وحركة اجلوارح اليت تتبعه : الوجه األول

نا ليس جسماً فال تكون حركته كحركة األجسام وال ال تدل على اجلهة احلسية ألن القلب ه
يكون توجهه كتوجه اجلوارح ضرورة فال يستلزم اجلهة احلسـية الـيت تسـتلزمها حركـة     

وإذا كانت : (وقد ساعدنا ابن تيمية رمحه اهللا على ذلك يف موضع آخر حيث قال. األجسام
... ا من جنس عروج البـدن الروح تعرج إىل السماء مع أا ىف البدن علم أنه ليس عروجه

واالتيان أنواع جنس احلركة قيل واحلركة أيضاً أصـناف  يءوإذا قيل الصعود والنزول وا
خمتلفة فليست حركة الروح كحركة البدن وال حركة املالئكة كحركة البدن واحلركة يـراد  

ألواـا  وكذلك االجسـام تنتقـل   ..ا انتقال البدن واجلسم من حيز ويراد ا أمور أخرى
وطعومها وروائحها فيسود اجلسم بعد ابيضاضه وحيلو بعد مرارته بعد أن مل يكـن كـذلك   
وهذه حركات واستحاالت وانتقاالت وإن مل يكن ىف ذلك انتقال جسـم مـن حيـز إىل    

وهذه احلركات كلها ىف األجسام وأما ىف األرواح فالنفس تنتقل من بغض إىل حـب  ..حيز
هة إىل إرادة ومن جهل إىل علم  وجيد اإلنسان من حركـات  ومن سخط إىل رضا ومن كرا

ح ابن أيب العز على الطحاوية وانظر ترديد كالم  ابن تيمية يف شر446-2/445بيان تلبيس اجلهمية ) 1(
1/325 .
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نفسه وانتقاالا وصعودها ونزوهلا ما جيده وذلك من جنس آخر غـري جـنس حركـات    
) 1(..)بدنه

قصد القلب و حركته من جنس حركة الروح والنفس فال تستلزم االنتقال من حيـز  : فبقال
ده ال يدل ذلك على ثبوت اجلهـة ألن  واجلوارح إذا عربت عن حركة القلب وقص. إىل حيز

.أصل حركة القلب ال تقتضي اجلهة
وال ثقة لنا . وهو جواب عن هذه احلكاية اليت حكاها حممد بن طاهر املقدسي: الوجه الثاين

)2(.برواية حممد بن طاهر املقدسي يف مثل هذا الباب فحىت الذهيب أخذ عليه احنرافه عن السنة

مث أقول يا هللا ويا للمسـلمني  :(ذكر هذه احلكاية والتشكيك بسندهاوقال ابن السبكي بعد
أيقال عن اإلمام إنه يتخبط عند سؤال سأله إياه هذا احملدث وهو أسـتاذ املنـاظرين وعلَـم    

أو كان اإلمام عاجزاً عن أن يقول له كذبت يا ملعون فإن العارف ال حيدث نفسه . املتكلمني
ال يقول عارف يا ربـاه  : لك إال جاهل يعتقد اجلهة، بل نقولبفوقية اجلسمية، وال حيدث بذ

ولو كانت جهة فوق مطلوبة ملا منع املصلي من النظـر إليهـا   . إال وقد غابت عنه اجلهات
.وشدد عليه يف الوعيد عليها

حريين اهلمذاين فكذب ممن ال يستحيي وليت شعري أي : وأما قوله صاح باحلرية وكان يقول
.أي دليل اعترضه حىت يقول حريين اهلمذاينشبهة أوردها و

مث أقول إن كان اإلمام متحرياً ال يدري ما يعتقد فواهاً على أئمة املسلمني مـن سـنة مثـان    
وسبعني وأربعمائة إىل اليوم فإن األرض مل خترج من لدن عهده أعرف منه باهللا، فياهللا مـاذا  

اً إن هذا خلزي عظيم؟يكون حال الذهيب وأمثاله إذا كان مثل اإلمام متحري

. 459-5/458شرح حديث النزول ضمن جمموعة كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف العقيـدة   ) 1(
.18/474وانظر هذه احلكاية يف سري أعالم النبالء للذهيب 

ة يف تواليفـه  حممد بن طاهر املقدسي احلافظ ليس بالقوي فإنه له أوهام كثري:(6/193قال يف امليزان ) 2(
وقال ابن ناصر كان يصحف، وقال ابن عساكر مجع أطراف الكتب الستة فرأيته خبطه وقد أخطأ فيـه يف  
مواضع خطأ فاحشاً  قلت وله احنراف عن السنة غري مرضي وهو يف نفسه صدوق مل يتهم ولـه حفـظ   

) ورحلة واسعة
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مث ليت شعري من أبو جعفر اهلمذاين يف أئمة النظر والكالم ومن هو من ذوي التحقيق مـن  
!علماء املسلمني

مث أعاد الذهيب احلكاية عن حممد بن طاهر عن أيب جعفر وكالمها ال يقبل نقله وزاد فيهـا أن  
وإنا إليه راجعون لقد ابتلى املسلمون من فإنا هللا. يا حبييب ما ثَم إال احلرية: اإلمام صار يقول

)1()هؤالء اجلهلة مبصيبة ال عزاء ا

هذا الرفع يستدل به من وجوه: (يف وجه آخرومن ذلك أيضا قوله: ثانياً
أن العبد الباقي على فطرته جيد يف قلبه أمراً ضروريا إذا دعا اهللا دعاَء املضـطر أنـه   : أحدها

.عال وهو فوقيقصد بقلبه اهللا الذي هو
أنه جيد حركة عينه ويديه باإلشارة إىل فوق تتبع إشارة قلبه إىل فوق وهو جيد ذلـك  : الثاين

.أيضاً ضرورة
.أن األمم املختلفة متفقة على ذلك من غري مواطأة: الثالث
أم يقولون بألسنتهم إنا نرفع أيدينا إىل اهللا وخيربون عن أنفسـهم أـم جيـدون يف    : الرابع

وتارة مبـا  . لوم اضطراراً إىل قصد العلو، فاحلجة تارة مبا جيده اإلنسان من العلم الضروريق
يدل على العلم الضروري يف حق الناس وتارة بأن الناس ال يتفقون على ضاللة فإنه إذا كـان  
إمجاع املسلمني وحدهم ال يكون إال حقاً فإمجاع مجيع اخللق الذين منهم املسـلمون أوىل أن  

)2()يكون إال حقاًال

واجلواب من وجهني 
أن قصد القلب وما يتبعه من إشارة اجلارحة قد سبق تفسريه وأن ما جيده االنسان من :األول

العلم الضروري ال يستلزم اجلهة وإذا عربوا عن هذا القصد برفع األيدي إىل اهللا فال يقتضـي  
.كاتب حقيقةاجلهة كما مل يقتض رفع الكتب إىل السلطان أنه فوق امل

191-5/190طبقات الشافعية الكربى  ) 1(
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من العجيب أن يدعي اإلمجاع يف هذه املسألة وهو حيكي اخلالف فيه عن كثري : الوجه الثاين
من الصفاتية من الكالبية واألشعرية ومن وافقهم من الفقهاء وأهل احلديث وغريهم فما هـو  
ـ  ا اإلمجاع الذي ينعقد مع خمالفة األشعرية وهم مجهور أهل السنة يف كل عصر وهم علماؤه

فليهنأ كل . وفقهاؤها ومعهم من أهل احلديث من تنزه عن مجود بعض احملدثني وكودنة النقلة
من مل يعبأ مبخالفة هؤالء وليفرح مبوافقه الكرامية واسمة واهلشامية واملغريية واملقاتلية ومن 

.اخندع م من صغار النقلة وضعاف الطلبة

الرب إالهاً معبوداً يستلزم أن يكـون جبهـة مـن عابـده     كون :(رمحه اهللاالق: ثالثاً
وهذا أمر حيسه . وذلك أن العبادة تتضمن قصد املعبود وإرادته وتوجه القلب إليه.بالضرورة

اإلنسان من نفسه يف مجيع مراداته ومقصوداته، ومطلوباته وحمبوباته اليت قصـدها وأحبـها   
ومن الناس من يتخـذ مـن دون اهللا   : "تعاىلوطلبها دون قصده وحبه وطلبه لآلهلة كما قال

واإلنسان حيس من نفسه أنـه إذا  ) 1(".أنداداً حيبوم كحب اهللا والذين آمنوا أشد حباً هللا
وأنه إذا قيل له اقصد أو اطلب أو . قصد شيئاً أو أحبه غري نفسه فال بد وأن يكون جبهة منه

فوقك وال حتتـك وال أمامـك وال   اعبد أو أحب من ال يكون جبهة منك وال هو فيك وال
وراءك وال عن ميينك وال عن مشالك كان هذا أمراً باملمتنع لذاته ليس هو أمراً مبمكن يطيقه، 
واملمتنع لذاته ميتنع األمر الشرعي به باتفاق املسلمني ويكون حقيقة األمر اعبد من ميتنـع أن  

جه وجهك إىل من ميتنع التوجـه  تعبد واقصد من ميتنع أن تقصد وادع من ميتنع أن يدعى وو
.إليه وهذا أمر باجلمع بني النقيضني

وقد ذكرنا نظري هذا غري مرة وبينا أن قول اجلهمية يستلزم اجلمع بني النقيضني وأن يكـون  
موجوداً معدوماً معبوداً غري معبود مأموراً بعبادته منهياً عنها فحقيقته أمر بعبادة العدم احملض 

رك عبادة اهللا سبحانه وهذا رأس الكفر وأصله وهو الزم هلم لزوماً ال حميد والنفي الصرف وت

.من سورة البقرة) 165(اآلية ) 1(
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عنه وإذا كان فيه إميان ال يقصد ذلك لكن الذي ابتدع هذا النفي ابتداءا وهو عامل بلوازمـه  
.كان من أعظم املنافقني الزنادقة املعطلني للصانع ولعبادته ودعائه

من متكلمي اجلهمية الذين ليس فيهم عبادة هللا وال إنابـة  وهلذا جتد هذا السلب إمنا يقع كثرياً 
اليه وتوجه اليه، وإن صلوا صلوا بقلوب غافلة وإن دعوه دعوه بقلوب الهية ال تتحقق قصد 

فإا مىت صدقت يف العبادة والدعاء اضطرت إىل قصد موجود يكون جبهـة  املعبود املدعو 
تجعله يف كل مكان أو الوجود املطلـق ويتوجـه   فتنتقل حينئذ إىل حال عبادة اجلهمية فمنها 

بقلبه إىل اجلهات الست فبينما كان يف نفيه عن اجلهات الست صار مثبتاً لـه يف اجلهـات   
وكل من جرب نفسه وامتحنها من املؤمنني علم من نفسـه  ..الست وهذا حال اجلهمية دائماً

ه وغضبه وفرحه وحزنه أنـه  علما يقينياً ضرورياً جيده من نفسه كما جيد حبه وبغضه ورضا
..مىت صدق يف عبادة اهللا ودعائه والتوجه إليه بقلبه لزم أن يقصده جبهة منه

ال يصـدق  " إهدنا الصراط املستقيم: " بل وقوله"  إياك نعبد واياك نستعني: "فتبني أن قوله
بـال  يف قول ذلك إال من يقر أن اهللا فوقه ومن مل يقر بذلك يكون فيه نفاق، عنـده قصـد  

مقصود وعبادة بال معبود حقيقي وان كان مثبتاً له من بعض الوجوه لكن قلبـه ال يكـون   
مطمئناً إىل انه يعبده

يوضح ذلك أن عبادة القلب وقصده وتوجهه حركة منه وحركة االنسان بل كل جسـم  
بـال  ال يكون إال يف جهة، إذ احلركة مستلزمة للجهة وتقدير متحرك بال جهة كتقدير حركة 

)1()متحرك وهذا مما ال نزاع فيه بني العقالء

:أربعةمن وجوههوجواب
ال نسلم أن كون الرب إالهاً معبوداً يستلزم أن يكون جبهة من عابده، وذلـك أن  أنا :ولاأل

. وتوجه القلب وقصده اليستلزم اجلهة. العبادة تتضمن قصد املعبود وإرادته وتوجه القلب إليه
يتسلط على القلب متطلعاً وطالباً حلظ نفسه يف مشاركة القلب بالقصد، لكن احلس والوهم
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ومن اخلطأ أن جنعل تشـوف احلـس   . وال يكون قصد احلس والوهم إال إىل موجود يف جهة
وما جيده اإلنسان من قصد قلبه هو تعبري قليب عـن السـمو   . غالباً على مقتضى تنزيه القلب
ن عن علو املكانة بعلو املكان وتعبريِ اجلوارح برفع الكف حنـو  والعلو الرتيب مبنزلة تعبري اللسا

بل هذا املعىن يتومهه اإلنسان . السماء عند املدح ليس شيء منه يستلزم الكون يف اجلهة حقيقة
يف السلطان أيضاً ولو كان السلطان مل يرتفع عن األرض قط، وإذا كاتب السـلطانَ قـال   

يشري برفع كفه كل ذلك ال يستلزم فيه أن يكون السلطان رفعت إليه كتاباً وإذا امتدحه جعل
.واحلكم باجلهة يف مثله من غلبة الوهم والركون إىل احلس. فوقه حقيقة

ال نسلم أن األمر بعبادة املنزه عن اجلهة ممتنع يف العقل بل الوهم هو الذي حيكـم  أنا :والثاين
خيضع ألحكام احلس كما يكلُّ من التفكـر  بامتناعه ألن الوهم يكَلُّ من التفكر يف موجود ال 

بالروح وشغلها للبدن وخروجها منه ويتصور يف ذلك ما يتصوره من تداخل األجسام ويقدر 
يف وجود الروح يف البدن شغلها حليز من البدن ويفرض هلا ثقالً يزيد به ثقل البدن ويكـون  

يف تفكره بقيـام الصـفة   وكذا احلال. خروجها منه مقتضياً لفقد شي من الوزن أو احلجم
باملوصوف ال بد أن يفرض يف املوصوف حيزاً لصفته وإذا ذُكر ملوصوف صفةٌ أو صـفتان مث  
ذكر لغريه ألف صفة قدر للموصوف األول حجماً أصغر من حجم الثاين وكل ذلـك مـن   

.ضاللة الوهم وضحالة احلس
بل قول ابن تيميـة  . مع بني النقيضنيال نسلم أن ما نسبه إىل اجلهمية يستلزم اجلأنا : ثالثوال

رمحه اهللا أحق ذا الوصف، ألنه إذا قيل إن املعبود موجود يف جهة الفـوق حقيقـة صـار    
مناقضاً لكون السجود اقتراباً منه وكونه مع ذلك يف قبلة املصلي ومع ذلك يف السماء وفوق 

تحيز يف جهة لـه أشـباه   ويناقض أيضاً وصفَه بأنه سبحانه ليس كمثله شيء ألن امل. العرش
. طاوله بالتكفري والرمي بالنفاق والتعطيل والزندقةتوال نساوق ابن تيمية رمحه اهللا يف . وأمثال

وهل يقبل عاقل أن حيكم بذلك . لكنا نسأل هل كشف عن القلوب اليت رماها بالغفلة واللهو
علمائها ورجاهلـا يف  على كل من ينفي اجلهة واملكان ويف هؤالء من سادات األمة وعبادها و
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ويكفيه أنه شهد على نفسه أنه يف أحسن حاالته وصدقه . العلم والعمل من ال حيصيهم إال اهللا
.يف عبادة اهللا يعلم من نفسه علماً يقينياً ضرورياً أن الذي يقصده موجود جبهة منه

دة القلـب  أنه بىن هذا الوجه على توضيحه الذي ذكره يف اية الوجه وهو أن عبـا : رابعوال
وحركة االنسان بل كـل  : وهذا مسلم ولكن ال يدخل يف قوله. وقصده وتوجهه حركةٌ منه
إال إذا أثبت جسمية الروح وأن هذه احلركة من جنس حركـة  . جسم ال يكون إال يف جهة

وقد صرح يف غري هذا . وتقدير انتقال جسم  بال جهة هو املمتنع عند العقالء. اجلسم وانتقاله
ن حركة الروح  ليست من جنس حركة البدن وأن احلركة أصناف خمتلفة فليسـت  املوضع بأ

حركة الروح كحركة البدن وال حركة املالئكة كحركة البدن وأن احلركة يراد ا انتقـال  
البدن واجلسم من حيز ويراد ا أمور أخرى وأن االجسام تنتقل ألواا وطعومها وروائحهـا  

لو بعد مرارته وأن هذه حركات واستحاالت وانتقاالت وإن فيسود اجلسم بعد ابيضاضه وحي
.مل يكن ىف ذلك انتقال جسم من حيز إىل حيز

:التجسيماقرر فيهاليت الوجوه :الثاين
قد ذكرت أن مسـتند هـذا   :(مما قرربه التجسيم قوله يف وجه آخر خياطب به الفخر الرازي

يكون إال جسماً ومعلوم أن هذا بلفظه قول اإللف هو اعتقاد الدعاة أن احلي العليم القادر ال
.طوائف كثرية من أهل الكالم من الشيعة والكرامية وغريهم

وأما مبعناه فاملؤسس وغريه يقول إن هذا قول من قال إن اهللا فوق العرش أو إنه يشار إليـه يف  
ء هو قـول  ومعلوم أن القول بكون اهللا فوق العرش أو أنه يشار إليه باأليدي والدعا. الدعاء

وإذا كان هؤالء كلهم يقولون باملعىن الذي مسيته جتسـيماً مل  سلف األمة وأئمتها وعامتها، 
ومل جيز رده إال حبجة وأنت مل تذكر يف جواب هذه احلجة ما يصـلح أن  يضر القول بذلك

.يكون جواباً
استلزم اعتقـاد  اإلشارة إىل اهللا يف الدعاء إن وقد قدمنا يف الوجه الذي قبل هذا أن 

.وإال بطلت حكايتهالداعي أن اهللا جسم فقد ثبت أن هذا قول من قوله حجة 
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بائناً عن غريه باجلهة له حد يتميز به عن غريه كون احلي القادر ال يكون إال وأما هنا فإن
عنده، وهذا املعىن مما اتفق عليه سلف األمة وأئمتها وإن تنوعـت  وهو معىن كونه جسماً

.فيه فكلها متوافقة متطابقةألفاظهم
وباجلملة فال ميكنه أن ينازع أن هذا قول خلق كثري من أهل احلـديث والفقـه والتصـوف    

)1()والكالم فال بد من دليل إبطاله

أن نكشف عن اإلمجال الذي يعتمده فنقول املؤسس وفرقته يقولون التجسـيم  :أوالًواجلواب
قيقية أو حسية أو أثبت أنه يشار إليه باأليدي علـى  يلزم من قال إن اهللا فوق العرش فوقية ح

ومعلوم أن القول بكون اهللا قاهراً فوق عباده وأن رفع . أنه موجود يف منتهى اإلشارة احلسية
واألول ال ميكن أن ينقل فيه حرفاً عن سلف األمـة  . األيدي عند الدعاء ال يستلزم التجسيم

.ملعىن الذي يسميه الفخر الرازي جتسيماًفليس فيهم واحد يقول با. وأئمتها وعامتها
إن رفع األيدي يف الدعاء ليس هو الذي يستلزم اعتقاد التجسيم بل اعتقاد أن هذا الرفع :ثانياً

فال يكون له مستمسـك  . إشارةٌ حسية إىل موجود يف منتهى هذه اإلشارة هو الذي يستلزمه
.يف اتفاق مجيع املسلمني على رفع األيدي يف الدعاء

على اهللا وعلـى  ، وفيه افتراء ح يف إثبات التجسيم وعزوه إىل السلفيوهذا النص صر: ثالثاً
حد للباري سبحانه يتميز به عن غريه وهو معـىن  السلف واألئمة ملا زعم اتفاقهم على إثبات 

وليته ينقل لنا عن السلف ما ألزمهم به بإثبات معـىن  . عند املتكلمني كما ذكركونه جسماً
. لنعلم أن هذه األلفاظ مع تنوعها كيف توافقت وتطابقت على إثبات معىن اجلسماجلسم 

وباجلملة فال ميكنه أن ينقله عن واحد من السلف أو األئمة فال بد من دليل يثبت بـه هـذه   
فإن ظفر بنقل عبارة ساء فهمه هلا فقواطع تنزيه الباري سبحانه عن اجلسـمية  .الفرية عليهم

. فهم ونقل يعارضهاولوازمها تبطل كل 

وانظر متابعة  ابن تيمية يف ما ذكره هنا يف أقاويـل الثقـات   . 496-2/494بيان تلبيس اجلهمية  ) 1(
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مل نشهد موجوداً قائماً بنفسـه إال جسـماً أو مل   : يقال: (..ومن هذه الوجوه أيضاً قوله
نشهد حياً عاملاً قادراً إال جسماً فاختصاص القائم بنفسه أو احلي القادر بكونه جسماً دون 

قائماً بنفسـه،  أن يكون عرضاً أو يكون ال جسماً وال عرضاً إما أن يكون لكونه موجودا
.أو ملا يندرج فيه واجب الوجود، أو ملا خيتص املمكن أو احملدث

فإن كان األول والثاين وجب يف كل موجود قائم بنفسه أن يكون جسماً وحينئذ فتصح 
ألنه يوجب تعليل األمر الوجودي وهو القائم بالنفس أو كون القائم والثالث باطل. حجتهم

وقـد تقـدم   . مبا فيه أمر عدمي والعدم ال يصلح أن يكون علة للوجودبنفسه حياً عاملاً قادراً
.الكالم على هذه احلجة وأنه مل يقدح فيها بقادح

وإذا كان كذلك كان قد ذكر هلم حجة توجب أنه فوق وأنه جسم غري ما ذكروه مـن  
وإن مل يقدح يف ذلك بشيء وذكر أن األخالف أخذوا ذلك عن األسالف العلم الضروري 

فظهـر أن مـا   . اتفقوا عليه وتسمية ذلك ختيالً ال يوجب فساده إن مل يبني أنه خيال فاسدو
ذكره تقرير لقوهلم بالقياس العقلي واألثر النبوي واالمجاع الشرعي مع ما ذكـروه مـن   

.الضرورة العقلية وأنه زاد يف التقرير على كونه فوق أنه مع ذلك جسم
كونه فوق العرش ناس من النفاة واملثبتة فإم يقولون إن وال ريب أن هذا قوله وقول أكثر ال

)1()يستلزم املعىن الذي يسميه املتكلمون جسماً ويسميه أهل احلديث حداً

فحىت من أثبت اجلسم من سلف اسمة مل يـدع  . يف إثبات التجسيمصريح وهذا أيضا 
جسم ال كاألجسام ومنهم من فسره أنه يثبته باملعىن الذي يعرفه املتكلمون فمنهم من زعم أنه

أما ما ذكره فهو نص على إثبات اجلسم باملعىن الذي يريده املتكلمـون منـه   . بالقائم بنفسه
ويظهر ذلك من وجهني 

أنه ذكر تقرير ذلك بالشبهة العقلية السابقة ونتيجتها أن احلكم بكونه جسماً مشترك : األول
اً قائما بنفسه إال جسماً أو مل نشهد حياً عاملاً قادراً بني مجيع املوجودات ألنا مل نشهد موجود
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إال جسماً وزعم أن اختصاص القائم بنفسه أو احلي القادر بكونه جسماً ال بد أن يكون ملعىن 
يندرج فيه واجب الوجود فينتج أن الباري سبحانه جسم باملعىن الذي يكون به جسماً كـلُ  

.موجود قائم بنفسه
يسميه املتكلمون جسماً هو الذي يسميه أهل احلـديث  أن املعىن الذي أنه نص على: الثاين
كـون  :" مما اتفق عليه سلف االمة وأئمتها وهو قولهوأثبت احلد قبل سطور وزعم أنه . حداً

بائنا عن غريه باجلهة له حد يتميز به عن غريه وهـو معـىن كونـه    احلي القادر ال يكون إال 
ق عليه سلف االمة وأئمتها وإن تنوعت ألفاظهم فيـه فكلـها   عنده وهذا املعىن مما اتفجسما

" متوافقة متطابقة 
ويقول من يفهم معىن اجلسم على اصطالح املتكلمني يعلم بالضرورة أنه : (وقال أيضاً

ويقولون كل من رجع إىل فطرته وفهم . ال يكون موجود قائم بنفسه إال ما مسيتموه اجلسم
جب الفطرة ظن التقليد أو أقيسة فاسدة وهوى من تعصـب  معىن ذلك ومل يصده عن مو

للمذهب املألوف فإنه يعلم ذلك ويثبتون ذلك باملقاييس العقلية اليت هي أقوى من مقاييس 
وإذا كان كذلك فنفي التجسيم ال ميكن أن يكون بنص وال إمجاع بل وال بأثر عـن  . النفاة

فـإذا  رد ما يذكرونه من األقيسة العقليـة  أحد من سلف األمة وأئمتها وليس مع نفاته إال جم
كان رفع األيدي إىل السماء يف الدعاء مستلزماً العتقاد الدعاة التجسيم وهم يثبتون ذلك 

لو مل جييبوا عن حجج النفاة فكيـف إذا أجـابوا   باألقيسة العقلية أيضاً كان جانبهم أرجح
ذاته وصفاته وتعطيل معرفتـه  رينقيض قوهلم مستلزم لتعطيل وجود الباعنها وإذا بينوا أن 

)1()وعبادته ودعائه

وقد سبق أيضاً الرد على إنكاره لثبوت نفـي  . أما اجلواب عن هذه الشبهة العقلية فقد سبق
وأما ما حكاه عن السلف واألئمة فلم ينقل لفظه عن واحـد  . اجلسم بالكتاب والسنة واآلثار

501-2/500املصدر السابق  ) 1(
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يتميز به عن متطابقة على إثبات كونه خمتصاً حبد منهم ومل يبني لنا ألفاظهم اليت عدها متوافقة 
. باملعىن الذي تكون به األجسام كذلكغريه

وخنتم الكالم على هذه الشبهة باإلشارة إىل الصلح الذي يعرضه علـى املتنـازعني يف هـذه    
يقال ليس قول القائل بأن رفع األيدي إىل السماء مستلزم التجسيم بأعظم : (..املسألة فيقول

يقال لكل من أثبت شيئاً من األمساء والصفات فإن املالحدة من املتفلسفة وأتباعهم الـذين  مما 
جيمعون بني النقيضني فيقولون ال موجود وال معدوم وال حي وال ميت يزعمـون أن هـذه   
األمساء ال تقال إال ملا هو جسم ونفاة الصفات من العلم والقدرة وغريها يقولـون إن هـذه   

إال جبسم ومنكرو الرؤية والقائلون خبلق القرآن يقولون ال ميكن أن يرى إال الصفات ال تقوم 
جسم وال يقوم الكالم إال جبسم وهو يبينون ذلك أعظم من بيان هذا املؤسس أن الـرافعني  

.أليديهم يف الدعاء مستندهم اعتقاد أن املدعو جسم
يم هلؤالء املثبتة حقاً أو باطالً وحينئذ فال خيلو إما أن يكون ما ذكره النفاة من لزوم التجس

فإن كان ذلك حقاً كان التجسيم حقاً إذ اإلثبات لألمساء والصفات حق معلـوم بالضـرورة   
العقلية وبالنصوص السمعية وقول النفاة مستلزم للجمع بني النقيضـني ولغـري ذلـك مـن     

.السفسطة
اء هذا الالزم يف حق الـداعني  وإن كان ما يذكره هؤالء النفاة من لزوم التجسيم باطالً فإنتف

ومن املعلوم أن هذا الباب كثرياً ما يقال فيه إن الناس يتناقضون فيـه فيثبـت   ..أوىل وأوكد
أحدمها شيئاً من وجود واجب أو اسم أو صفة وينفي لوازمه أو ينفي اجلسم وحنوه ويثبـت  

من حجج النفي فإن الزمه وال ريب أن باب اإلثبات حجته العقلية الضرورية والنظرية أعظم 
النفاة ليس معهم حجج ضرورية وليس معهم قياس عقلي إال ومع أولئك ما هو أقوى وأكثر 
هذا إذا مل يعرف اإلنسان القدح يف مقاييسهم، وإال فمن عرف القدح فيهـا تـبني لـه أن    

اة حاصلها ويل ال حتصيل وأما احلجج السمعية فهي مع املثبتة أضعافاً مضاعفة وليس مع النف
.ما يفيد ظناً
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وإذا كان كذلك فالذي تسميه النفاة جتسيماً إذا كان الزماً أمكن املثبتة أن تلزمه ويكون 
...وأما النفاة فال ميكنهم النفي إال تركوا العقل والسمع.مقرره األدلة العقلية والسمعية

ناقض املثبت مع نفي وإذا مل يكن الزماً مل حيتج إىل إثباته وإن دفع الشك يف لزومه وكان يف ت
اجلسم قوالن فال ريب أن تناقض املثبت أقل بكثري من تناقض النايف، ومتابعته األدلة السمعية 

.والعقلية أكثر، وتقريره للفطرة والشرعة أظهر
وإذا كان ما يف جانبه من اخلطأ أقلَّ مل جيز أن يرجع إىل من خطأه أكثر بل على ذلـك أن  

مث إن رجعا مجيعاً إىل متام الصواب وإال كان استكثارمها من ن الصوابيوافقه على ما معه م
)1()الصواب أوىل وأحب من استكثار اخلطأ

وال خيفى ما سبق أن أشرنا إليه من زعمه أن يف هذه املسألة وحنوها خطأً أقل من خطـأ  
اجلسـم  فكل ذلك ال يتصور إال من حاكم حسي أو ومهي أما العقل فإما أن يكون إثبـات 

فال يقبل العقالء بالتحاكم إىل حكم يتذبـذب ويتـردد يف   . عنده حقاً وإما أن يكون باطالً
وليس يف هذا الوجه إال حمض الدعوى وقد سبق اجلواب عنه، ومـا كـان   . هاتني املسألتني

.حيتاج إىل نقله لوال ما فيه من احللول اليت تنتهي إىل التزام التجسيم

502-2/501بيان تلبيس اجلهمية) 1(
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املبحث الثاين
به السمعيةيف الش

وفيه ثالثة مطالب

املطلب األول ما استدلوا به على كونه ذا أبعاض

.املطلب الثاين ما يستدل به على إثبات التحيز

املطلب الثالث مااستدلوا به على إثبات قبوله لألعراض
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يف الشبه السمعية: املبحث الثاين
املطلب األول ما استدلوا به على كونه ذا أبعاض

إن اهللا عز وجـل إذا أراد أن خيـوف   : (خرج عبد اهللا بن أمحد بسنده عن عكرمة قالأ
عباده 

) 1)(إىل األرض فعند ذلك تزلزل، وإذا أراد أن تدمدم على قوم جتلى هلاأبدى عن بعضه
: وممن صرح بإثبات هذا اخلرب ابن القيم الذي أنشده فقال

اد كالكثبانللطور حىت ع******وزعمت أن اهللا أبدى بعضه
)2(موسى الكليم مكلَّم الرمحن******ملا جتلى يوم تكليم الرضى

و كذلك أثبته أبو يعلى يف كالم طويل حول هذا اخلرب وغريه من األخبـار الـيت وردت يف   
ونقله ابن تيمية مستشهداً به وهو يتحدث عن اخلالف يف إطالق القول بأن الصفة ،األبعاض

وأما إطالق القول بأن الصفة بعض املوصوف وأـا  : (فيقولبعض املوصوف وليست غريه 
وإذا حقق األمر يف كـثري  . ليست غريه فقد قال ذلك طوائف من أئمة أهل الكالم وفرسانهم

من هذه املنازعات مل جيد العاقل السليم العقل ما خيالف ضرورة العقل لغري غرض، بل كـثري  
فمن قال إن األعراض بعض اجلسم أو أا ليست غريه، من املنازعات يكون لفظياً أو اعتبارياً 

ومن قال إا غريه يعود النزاع بني حمققيهم إىل لفظ واعتبار واختالف اصطالحٍ يف مسـمى  
كما قد أوضحنا ذلك يف بيان تلبيس اجلهمية الذي وضعه أبو عبـد اهللا  ."غري" و"بعض"

ثبوا يستلزم افتقار الرب تعاىل إىل غـريه  الرازي يف نفي الصفات اخلربية وبىن ذلك على أن
.وتركيبه من األبعاض وبينا ما يف ذلك من األلفاظ املشتركة املة

وال يصح إىل عكرمة ألن يف سنده حيىي يرويه معنعناً عن عكرمة وحيىي بن ) 1069(2/470السنة  ) 1(
هـ  ثقة ثبت لكنه يـدلس و يرسـل، انظـر ترمجتـه  ىف ـذيب التهـذيب       132أىب كثري الطائى 

اهللا تعـاىل أن  إذا أراد: (ولفظه) 961(1/248واخلرب يف الفردوس مبأثور اخلطاب للديلمي .11/269
وعزاه ابـن تيميـة يف   ). خيوف خلقه أظهر لألرض منه شيئاَ فارتعدت وإذا أرد أن يهلك خلقه تبدي هلا

.إىل الطرباين يف كتاب السنة5/87الفتاوى الكربى 
1/230انظر شرح قصيدة ابن القيم ألمحد بن إبراهيم ) 2(
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فهذا إن كان أحد أطلق البعض على الذات وغريه من الصفات وقال إنه بعض اهللا وأنكـر  
.ذلك عليه ألن الصفة ليست غري املوصوف مطلقا

فهذا اللفظ قد نطـق بـه أئمـة    يف صفات اهللا لفظ البعض وإن كان اإلنكار ألنه ال يقال
عن ..قال أبو القسم الطرباين يف كتاب السنة. الصحابة والتابعني وتابعيهم ذاكرين وآثرين

وقد .. إذا أراد اهللا أن خيوف عباده أبدا عن بعضه لألرض فعند ذلك تزلزلت: ابن عباس قال
وذكر بعض -ه للجبل ما رواه الترمذي يف جامعه جاء يف األحاديث املرفوعة يف جتليه سبحان

وعن جماهد عن عبيد بـن  ... -ما جاء من األخبار اليت فيها أنه ما جتلى منه إال مثل اخلنصر
يدنيه حـىت ميـس   : قال) 1("وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب: "عمري يف قوله يف قصة داود

..وهذا متواتر عن هؤالء.بعضه
فإنه قد يقال ذلك على . واجلزء والغري ألفاظ جمملة فيها إيهام وإاموال ريب أن لفظ البعض

ما جيوز أن يوجد منه شيء دون شيء حبيث جيوز أن يفارق بعضه بعضاً وينفصل بعضه عـن  
بعض، أو ميكن ذلك فيه كما يقال حد الغريين ما جاز مفارقة أحـدمها لآلخـر كصـفات    

ها فإنه جيوز أن تتفرق وتنفصل واهللا سبحانه منزه عـن  األجسام املخلوقة من أجزائها وأعراض
. ذلك كله مقدس عن النقائص واآلفات

وقد يراد بذلك ما يعلم منه شيء دون شيء فيكون املعلوم ليس هو غري املعلـوم وإن كـان   
الزما له ال يفارقه والتغاير ذا املعىن ثابت لكل موجود فإن العبد قد يعلم وجود احلق مث يعلم 

فمن نفى عنه وعن صفاته التغاير والتبعيص ذا املعىن فهو معطل جاحد ..ه قادر مث أنه عاملأن
فقول السلف واألئمة ما وصف به اهللا من اهللا ..للرب فإن هذا التغاير ال ينتفي إال عن املعدوم

ـ  ) من(وصفاته منه وعلم اهللا من اهللا وحنو ذلك مما استعملوا فيه لفظ  ا وإن قال قائـل معناه
.التبعيض فهو تبعيض ذا االعتبار كما يقال إنه تغاير ذا االعتبار

. من سورة ص) 40(اآلية ) 1(
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وقد ذكر القاضي أبو يعلى يف كتاب إبطال التأويالت ألخبار الصفات ما رواه عبد اهللا بـن  
. عن عكرمة قال إن اهللا إذا أراد أن خيوف عبادة أبدى عن بعضه إىل األرض..أمحد بن حنبل

أمـا قولـه   ن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن ابن عباس، مث قال ع) 1(قال ورواه ابن فورك 
أبدى عن بعضه فهو على ظاهره وأنه راجع إىل الذات إذ ليس يف محله على ظـاهره مـا   

.حييل صفاته وال خيرجها عما تستحق
فإن قيل بل يف محله على ظاهره ما حييل صفاته ألنه يستحيل وصفه بالكل والبعض واجلـزء  

على إبداء بعض آياته وعالماته حتذيراً وإنذاراً؟فوجب محله 
قيل ال ميتنع إطالق هذه الصفة على وجه ال يفضي إىل التجزئة والتبعيض كمـا أطلقنـا   
تسمية يد ووجه ال على وجه التجزئة والتبعيض وإن كنا نعلم أن اليد يف الشاهد بعـض  

. اجلملة
علـى بعـض آياتـه    " أبدى عن بعضه" وجواب آخر وهو  أنه لو جاز أن حيمل قوله : قال

على مجيع آياته ومعلوم أنه مل يـدمر  " أراد أن يدمر على قوم جتلى هلا"لوجب أن حيمل قوله 
)2()قرية جبميع آياته ألنه قد أهلك بالداً كل بلد بغري ما أهلك به اآلخر

وال بد من بيان ما فيه من وجوه 
عزو ما يوافق مذهبه فقد زعم أن مـا جـاء يف   أن نذكِّر مبا أشرنا إليه من أسلوبه يف: األول

مع أن اخلرب مل يـرو إال  . يدين داود عليه السالم حىت ميس بعضه منقول بالتواتراخلرب من أنه 
عن تابعي واحد ومل يصح عنه، وجتد يف أسانيده الضعيف واملدلس ومن به لني فلـو مجـع   

اتر يف أي طبقة من الطبقات، ولو كـان  هؤالء وجعلوا يف طبقة واحدة مل يصلوا إىل رتبة املتو
التواتر عن أحد الرواة يثبت مبثل هذه األسانيد فما حال األسانيد اليت تثبت ا الصـحة دون  

! التواتر

.84بل ذكره وذكر معه تأويله على وجه يصح محله عليه يف مشكل احلديث مل يروه ابن فورك ) 1(
2/340وانظر كالم الفراء يف إبطال التأويالت 92-5/85الفتاوى الكربى ) 2(
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ومن هذا األسلوب أيضاً زعمه أن لفظ البعض يف صفات اهللا لفظٌ نطق به أئمة الصحابة 
هم وعامتهم فال توجد عنهم روايـة واحـدة يف   فأما الصحابة أئمت. والتابعني ذاكرين وآثرين

وأما التابعون فلم يرو ذلك إال عـن جماهـد   . إطالق لفظ البعض على صفات اهللا عز وجل
فهذا اللفظ ما صح عـن أحـد مـن الصـحابة     . وعبيد بن عمري ومل يصح عن واحد منهم

والتابعني ال ذاكراً وال آثراً 
يف هذه األخبار ليس من إطالق القول بـأن الصـفة   أن النزاع يف إطالق لفظ البعض : الثاين

بعض املوصوف وليس نزاعاً لفظياً أو اعتبارياً ألن الذي وصف بأنه بعض ال ميكن أن يعد من 
الصفات ألنه يمس ويمسك ويؤخذ به ويقدر حبجم طرف اخلنصر منه وكل ذلك ال يعقل يف 

. الصفة ألا معىن غري حمسوس وال ملموس
ره من اإلمجال يف لفظ الغري فهو خلط ووهم أو إيهام ألنه ال عالقة لنا هنا يف ما جيوز وما ذك

أن يوجد منه شيء دون شيء وال يف ما يعلم منه شيء دون شيء، ألن احلديث عن ما أطلق 
عليه لفظ البعض وهو شيء يمس من دون شيء ويبدو من دون شيء، وليس التغاير يف مـا  

ألن ما يقع املس على شيء منه دون شيء يكون . ير يف ما يقع عليه املسيقع العلم به كالتغا
.كالً مركباً من أجزاء يستلزم ثبوا افتقار الرب تعاىل إىل غريه وتركيبه من األبعاض

أن نذكر مبا حيوم حوله ابن تيميمة يف كثري من املواطن من إثبات الصـمدية بـاملعىن   : الثالث
.اًبقاسالذي ذكرناه 

فقـد  . أن نشري إىل ما يف كالم الفراء الذي استشهد به ابن تيمية فتحمل معه تبعتـه : بعالرا
على ظاهره وأنه راجع إىل الذات ال إىل صفة من " عن بعضه"حصل من كالم الفراء أن لفظ 

صفات الذات، وال ميتنع إطالق هذه الصفة وهي صفة البعض علـى وجـه ال يفضـي إىل    
يكون لفظ البعض إذا كان على ظاهره فال يدل علـى التبعـيض   وعندئذ. التجزئة والتبعيض

؟ وهذا من أعجب العجب أن يكون !والتجزئة وحيتاج لصرفه عن ظاهره ليدل على التبعيض
وإذا كـان  ! لفظ البعض يدل بظاهره على الصفة وبالصرف عن ظاهره يدل على التبعيض؟
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درة وال يدل على غريه إال بصرفه عـن  هذا جائزاً فليكن لفظ اليد مثالً يدل بظاهره على الق
؟  .ظاهره وتأويله، فإن جاز التأويل فلم مسيتموه حتريفاً وتعطيالً

) 1()وإن له عندنا لزلفى: (به على إثبات األبعاض خرب يف تفسري قوله تعاىلاومما استدلو

" له عندنا لزلفـى  وإن"أخرج عبد اهللا بن أمحد يف قول اهللا تعاىل يف حق داود عليه السالم  
)2()حىت يضع بعضه عليهجماهد عن عبيد بن عمري قال(بسنده عن

ذكـر  : (قال" وإن له عندنا لزلفى" وأخرجه بلفظ آخر بسنده عن جماهد عن عبيد بن عمري
)3()ميس بعضهالدنو منه حىت ذكر أنه

ه السالم يـوم  ما يأمن داود علي:(وأخرجه أيضاً بلفظ آخر عن جماهد عن عبيد بن عمري قال
القيامة حىت يقال له اُدنه فيقول ذنيب ذنيب حىت بلغ فيقال اُدنه فيقول ذنيب ذنيب فيقال له اُدنـه  

)4()كأنه ميسك شيئافيقول ذنيب ذنيب حىت بلغ مكاناً اهللا أعلم به قال سفيان

وإذا كانت هذه األخبار قد أمجلت هذا البعض فقد بينته روايات أخـرى وإن اختلفـت يف  
.تعيينه

.من سورة ص) 40(اآلية ) 1(
وأخرجه . من طريق وكيع عن سفيان عن منصور به) 1180(2/507و) 1086(2/475السنة ) 2(

عن سعيد بـن  ) 319(1/262وأخرجه اخلالل يف السنة ). 320(1/262السنة من طريقه اخلالل يف
: وقال احملقـق . جبري بسند فيه حممد بن بشر بن شريك النخعي يرويه عن عبد الرمحن بن شريك عن أبيه

وهو حممد بن بشر بن شريك النخعي الكويف قال الذهيب يف ميزان ) إسناده ضعيف ألن فيه حممد بن بشر(
ويرويه حممد بن بشر عن عبد الرمحن بن شريك بن عبد ) شيخ البن عقدة ما هو بعمدة(6/80اإلعتدال

وميـزان  5/296هـ وهو صدوق خيطىء انظر ترمجته يف التـاريخ الكـبري   227اهللا النخعى، الكوىف 
.4/289اإلعتدال 

). 321(1/262وأخرجه ذا السند أيضاً عن جماهد يرويه عبيد بن عمري السنة 
هـ وهو 239) مشكدانة(يرويه عن عبد اهللا بن عمر أبو عبد الرمحن وهو ) 1165(2/503السنة ) 3(

5/333صدوق انظر ترمجته يف ذيب التهذيب 
ابن على، وهو ضعيف : بسند فيه محيد األعرج وهو محيد بن عطاء، و يقال) 1161(2/502السنة ) 4(

.3/53انظر ترمجته ذيب التهذيب 
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حـىت يأخـذ   عن ليث عن جماهد (أخرج عبد اهللا بن أمحد بسنده : فهناك روايات يف القدم
)1()ومل يذكر فيه عبيد بن عمري. بقدمه

وأخرجه اخلالل بسنده عن إبراهيم بن مهاجر وليث بن أيب سليم قاال حدثنا جماهد قـال إذا  
كن أمامي فيقول رب ذنيب ذنيب فيقول كان يوم القيامة ذكر داود ذنبه فيقول اهللا عز وجل له 

)2()خذ بقدمياهللا له كن خلفي فيقول رب ذنيب ذنيب فيقول اهللا عز وجل 

يدنو منه حىت يقال : قال" وإن له عندنا لزلفى: "يف قوله(وأخرج اخلالل بسنده عن ابن عباس 
)3()خذ بقدميله 

حىت :(اهد عن عبيد بن عمري قالأخرج عبد اهللا بن أمحد بسنده عن جم: وهناك رواية يف اليد
)4()يضع يده يف يده

إن داود عليه السالم جييء يـوم  : (أخرج عبد اهللا بسنده عن جماهد قال: )5(.ورواية يف احلقو
القيامة خطيئته مكتوبة يف كفه فيقول يا رب خطيئيت مهلكيت فيقول له كن بني يدي فينظـر  

هـ وهو صـدوق  148وليث هو الليث بن أىب سليم ابن زنيم القرشى  ) 1182(2/507السنة ) 1(
. 8/468انظر ترمجته يف ذيب التهذيب .اختلط جدا ومل يتميز حديثه فترك

) 34248(7/67و) 31888(6/342وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف) 322(1/262السنة ) 2(
انظـر ترمجتـه يف الضـعفاء واملتـروكني     . الكـوىف وإبراهيم هو ابن مهاجر البجلى، أبـو إسـحاق  

ويف سنده إليه حممد بن بشـر  . 1/168وذيب التهذيب1/194وميزان اإلعتدال للذهيب1/11للنسائي
. قال حدثنا عبدالرمحن بن شريك وقد مرت ترمجتهما

ل حدثين أبو من طريق حممد بن بشر قال ثنا عبدالرمحن بن شريك قال ثنا أيب قا) 323(1/264السنة) 3(
وأبو حيىي امسه . حيىي القتات وإمساعيل بن عبداهللا السدي قال أبو حيىي عن جماهد وقال السدي عن أيب مالك

وحممد وعبد الرمحن والسدي ليسـوا يف  12/278زاذان وهو لني احلديث انظر ترمجته يف ذيب التهذيب
. الثقات وقد مرت ترامجهم

مع أن فيه محيد األعرج وقد قال احملقق عنـه يف  ) رجاله ثقات:(هوقال حمقق) 1163(2/502السنة ) 4(
3/53ذيب التهذيب وترمجة محيد يف ) إسناد ضعيف بسبب محيد األعرج: (سند اخلرب الذي يسبقه

وقـال ابـن منظـور يف لسـان العـرب      ) اخلاصـرتان : احلقوان): (حقو(3/254قال يف العني ) 5(
صل يف احلقو معقد اإلزار مث مسي اإلزار حقواً ألنه يشد على احلقـو  قال ابن بري  األ): (حقو(14/190

) احلَقو واحلقو اخلاصرة: وقال أبو عبيد
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وإن "فذلك قوله عز وجل . خذ حبقوييقولإىل كفه فرياها فيقول يا رب خطيئيت مهلكيت ف
)1(")له عندنا لزلفى وحسن مآب

امويف لفظ نقله أبو يعلى عن اخلالل يف السنة ومسعه منه ذكَر الفخذَ واإل .
ويف لفظ أخرجه اخلالل ومسعته منه عن ابن سريين يقول يف قـول اهللا عـز   : (قال أبو يعلى

حىت يضع يده علـى فخـذه  عز وجل ليقرب داودإن اهللا: قال" وإن له عندنا لزلفى"وجل
عن احلسن قال -وساقه بسنده -وحديث آخر يف هذا املعىن … يقول اُدن منا أُزلفت لدينا

يارب كيف تغفر يل وقد صنعت ما : أوحى اهللا إىل داود ارفع رأسك فقد غفرت لك، فقال
وهذه الزيادة تقتضي . ينوحموت خطيئيت بإام مييارفع رأسك فقد غفرت لك : صنعت؟ قال

)2()إثبات اإلام وذلك غري ممتنع كما مل مينع إثبات األصابع

:مواقفهم من هذا األخبار
اضطرب من يعد خمرجي هذه الروايات من أتباع السلف يف مواقفهم مـن هـذه األخبـار    

ظاهره إذ ليس اعلم أنه غري ممتنع محل هذا اخلرب على :(فهذا القاضي أبو يعلى يقول.املضطربة
ال نثبت قدماً وفخذاً وجارحة وال أبعاضـاً  فيه ما حييل صفاته وال خيرجها عما تستحقه ألنا

بل نثبت ذلك صفة كما أثبتنا الذات والوجه واليدين، وال نثبت أخذاً بقدمه على وجـه  
وال املماسة كما أثبتنا خلقه آلدم بيديه ال على وجه املماسة واملالقاة بل ال نعقـل معنـاه  

نثبت أيضاً أماماً وخلفاً على وجه احلد واجلهة بل نثبت ذلك صفة غري حمدودة كما قالوا 
يف اإلستواء على العرش معناه العلو عليه، ومعلوم أن العلو غري السفل ومل يوجب ذلـك  

)3()وصفه باجلهة وإن كان العلو جهة يف الشاهد وإن مل يكن هذا معقوالً يف الشاهد

ويف إسناده عبد امللك بن أيب سليمان أبو حممد ). 1183(2/507والسنة ) 1166(2/503السنة ) 1(
ويرويه عبد امللك عن .6/398هـ وهو صدوق له أوهام، قاله احلافظ ىف ذيب التهذيب 145الكوىف

انظـر ترمجتـه يف التـاريخ الكـبري للبخـاري      . سليم املكى، أبو عبيد اهللا، موىل أم على وهو صدوق
.4/147وذيب التهذيب .4/126
208-1/206إبطال التأويالت ) 2(
210-1/207انظر حاشية املرجع السابق ) 3(
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يف هذا الكالم ما يستوجب التعليق بل أخذ على أيب يعلى نفي املالقاة واملماسة ومل ير حمققه 
)1()نفي مل يأت به النص، بل الصواب خالفه" ال على وجه املالقاة واملماسة : "قوله:(فقال

مث نقل كالم الدارمي يف إثبات مس آم بيديه ونبهنا إىل خطأ مطبعي يف كتاب عثمـان بـن   
سكت عن خطأ أيب يعلـى يف  فزاد مثعمل على خدمة هذا اهلراء ونشرهما نصح إذسعيد ف

. وصف اهللا عز وجل مبا متجه الطباع ونبهنا على خطأ وقع به الطَّباع
:وال خيفى ما يف كالم أيب يعلى من الركاكة والتناقض، وبيانه من وجوه

لصفة فال يـدل عليهـا إال   أما ا. أن الظاهر يف اخلرب هو معىن اجلارحة والعضو واجلزء: األول
.بصرف اللفظ عن ظاهره

إن التترس مبحاولة إحلاق هذه األلفاظ بالصفات ال يتم هنا فهـذه األلفـاظ يف هـذه    : الثاين
األخبار هي بعض يوضع على داود وميسكه داود ويأخذ به ويضع يده فيه وميسـه فكيـف   

وال املسك وال الوضع علـى  احتمل مع ذلك كله أن يكون صفة والصفة ال يقع عليها املس 
جسم ؟ 

أن صفات اهللا عز وجل ال تثبت باألسانيد اليت تقف على تابعي لو صـحت عنـه   : الثالث
.فكيف وهي ال تصح إليه

أنا ال نسلم إذا جاز إطالق لفظ على الباري سبحانه كاليد مثالً أن نثبت بذلك اإلام : الرابع
على أن اليد واألصابع صفة وإمنا يتم القياس لو كانـت  مثالً فهذا القياس ال يتم مع زعمِ أيب ي

خاصة وأن أبا يعلى يزعم أن معىن هذه األلفاظ غري معقول فكيف يتم . اليد واألصابع جارحة
!القياس على ما ال نعقل معناه؟

أن هذا اخلرب مروي عن رجل واحد ويف تفسري آية واحدة ومـع ذلـك تعـددت    : اخلامس
ألوجب دراسـةَ طرقـه   الل واحلرام فلو كان يثبت به مسألةٌ يف احلالروايات واختلفت فيه 

وأسانيده لتعيني اللفظ الذي يصح عن الراوي واحلكم على خمالفه بالشـذوذ أو النكـارة أو   

1/207انظر حاشية املرجع السابق ) 1(
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حنكم باضطراب اخلرب إذا مل نتمكن من ترجيح إحدى الروايـات كمـا هـو مشـهور يف     
خبار جبميع رواياته وطرقـه يف احلـالل   فمن العجيب أن يترك املضطرب من األ) 1(.املصطلح

واحلرام مث حيتج به قوم جبميع رواياته فيخرجوا على أا السنة ويثبتون ا صـفات هللا عـز   
فإن كان يثبت بقول التابعي صفةً هللا عز وجل فلنبحث يف سنده ومتنه الذي اختلـف  . وجل

ن حنتج جبميع ما اختلـف عنـه يف   أما أ،عنه فيه لنصل إىل الرواية اليت يقطع بصدورها عنه
روايته فنثبت اليد والفخذ وغريه فهذا غري مرضي يف احلالل واحلرام فضالً عن صفات اهللا عز 

؟!وجل
أن نشري إىل اضطراب املنتسبني إىل السلف ونبطل دعواهم بأن منهجهم يف العقيدة : السادس

ههنا روايات تثبت الكـون يف  منهج واحد ال حيصل به التناقض واالختالف كباقي املناهج ف
جهة األمام واخللف، وابن تيمية رمحه اهللا حييل أن يكون اهللا يف غري جهة الفوق، فما حكـم  

نفـي  : (إثبات جهة األمام واخللف عند ابن تيمية؟ وكيف جنمع بني هذا وبني قول الفوزان
ه عن جهة غري العلـو  وإمنا يتنز..اجلهة عن اهللا مطلقاً غري صحيح فإنه سبحانه يف جهة العلو

)2()هذا مذهب أهل السنة واجلماعة خبالف اجلهمية ومن سار على منهجهم

وأبو يعلى ينفي املالقاة واملماسة واحملقق يثبته ويستشهد بكالم الدارمي فما حكم من أثبـت  
املماسة عند أيب يعلى وما حكم من نفاها عند املثبت؟ وأبو يعلى ينفي اجلهة هنا وابن تيميـة  

ثبت جهة الفوق فما حكم كل منهما على اآلخر؟ وكذلك يزعم ابن تيمية أن االستواء على ي
العرش يدل على أنه فوقه عال عليه وأبو يعلى ينكر ذلك؟ وأبو يعلى ينفي العلم باملعىن وابـن  
تيمية يعد ذلك جتهيالً ويزعم أن املعىن معلوم والكيف هو اهول؟ وما أجوج أنصـار هـذا   

إجابة املستبصرين عن هذا االختالف، وعن حكمهم على من خالفهم يف إثبات ما املنهج إىل
.وصفوا به هذا املنهج

230و229وخنبة الفكر  للحافظ ابن حجر 141يف علم الرواية للخطيب البغداديانظرالكفاية ) 1(
26للدكتور صاحل الفوزان " السلفية ليست منهجا"تعقيبات على كتاب البوطي) 2(
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أن نشري إىل صنيع أنصار هذا املنهج لنعلم أن مثل هذا الصنيع لو فعله غريهم لكـان  : السابع
تهم اليت جتهماً وإنكاراً لصفات اهللا عز وجل ودخوالً يف علم الكالم املذموم وحنو ذلك من ال

حتيط مثل هذه األسانيد الواهية واملتونَ املنكرة وتعطيها من القدسية أمسى املراتـب، فيلحـق   
باحملرفني واجلهمية من تطاول عليها بالتأويل وحيكم بالتجهيل على من فوض املعىن وسكت، 

ة الزهراين يقول حمقق سنة اخلالل الدكتورعطي. والويل والثبور ملن أنكرها ألنه تعطيلٌ للصانع
إسناده صحيح ومع صحة إسناده فإنه ال جيوز أن يعتقد مبا دلت عليه : (تعليقاً على اخلرب الثاين

ألا ختالف األحاديث الواردة يف تنزيه اخلالق وليس هلا شاهد صحيح مرفوع وال من أقـوال  
)1()الصحابة الكرام

ولـنحفظ أن هـذه   . اد ما فيـه فلنحفظ أن جمرد صحة اإلسناد ال توجب قبول اخلرب واعتق
ولنحفظ أن مثل هذه . األخبار ختالف األحاديث الواردة يف تنزيه اخلالق وأن هذا يربر إنكارها

فإذا . اخلرب ال يوجب اإلعتقاد مبضمونه إذا مل يكن معه شاهد صحيح مرفوع أو قول صحايب
لـك بقـول محـود    جاز هذا الصنيع هلم فكيف صار حراماً وجتهماً على غريهم؟ مث قارن ذ

وقارنه ) 2(التوجيري الذي زعم أن أحاديث الصفات إذا صح إسنادها فال وجه للشك يف املنت
فإن قيل جماهد وابن سريين ليسا حبجة وال ممن يثبت : (مع قول أيب يعلى بعد األخبار السابقة

للعقـل  إثبات الصفات ال تؤخذ إال توقيفاً ألنـه ال جمـال  : بقوهلما صفات هللا تعاىل ؟ قيل
جتـد أن خـالف   ) 3()والقياس فيه، فإذا روي عن بعض السلف فيه قوالً علم أنه قال توقيفاً 

. القوم يصل إىل قواعد املنهج وأصوله
مث إذا كان احملقق يرى أن هذه األخبار خمالفةٌ ملا ثبت يف تنزيه اخلالق فما وجه هذه املخالفـة  

هذا الوجه هو التجسيم ولكن من جيـرأ علـى   حىت متتنع عن قبول كل خرب فيه مثلها؟ أليس
نفيه؟ مث نسأل احملقق عن حكمه يف من روى هذه األخبار يف كتاب مساه السنة ألنا ال نعلـم  

1/262هامش السنة ) 1(
. 28انظر عقيدة أهل اإلميان يف خلق آدم على صورة الرمحن ) 2(
2/209إبطال التأويالت ) 3(
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أمراً يكون خمالفاً للتنزيه إال وهو إثبات للنقص أو التشبيه والتجسيم فهل يحكم به على مثل 
؟ خوفا من التجهمم تبقى املسألة عائمة معلقة اخلالل ومن وافقه يف ختريج هذا اخلرب وإثباته؟ أ

وأخرياً هل ينطبق على احملقق يف زعمه أن هذا اخلرب فيه خمالفة ألدلة التنزيه قول ابـن القـيم   
وقد قال غري واحد من السلف كان داود بعد التوبة خرياً منـه  : (الذي خالفه يف ذلك وقال

) 1("ا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآبفغفرن: " قبل اخلطيئة، قالوا وهلذا قال سبحانه

وقد قال فيها سلف األمة وأئمتها ما فزاده على املغفرة أمرين الزلفى وهي درجة القرب منه 
؟)2()ال حتتمله عقول اجلهمية وفراخهم ومن أراد معرفتها فعليه بتفاسري السلف

ملماسة فيقول حاكيـاً مـذهب   وخنتم هذه املسألة برأي مرعي املقدسي احلنبلي يف من يثبت ا
وقالوا إن الدليل القاطع دل على وجود الباري وثبوته ذاتاً حبقيقة اإلثبات وأنه ال : (..الثقات

.  يصلح أن مياس املخلوقني أو متاسه املخلوقات حىت إن اخلصم يسلم أنه تعاىل ال مياس اخللـق 
بته فإذا قامـت عليـه احلجـة    قالوا ومن عىن هذا املعىن الفاسد فهو مبتدع ضال جتب استتا

البالغية فلم يرجع ضربت عنقه، بل وال مياسونه وإنه متميز بذاته منفرد مباين خللقه متنزه عن 
) 3()املماسة واإلمتزاج

.من سورة ص) 25(آلية ا) 1(
1/357طريق اهلجرتني ) 2(
94-93أقاويل الثقات ) 3(
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األصابعاملسألة الثانية يف
حدثنا مسدد أنه مسع حيىي بن سعيد عن سـفيان حـدثين   : (قال اإلمام البخاري يف الصحيح

عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد اهللا أن يهودياً جاء إىل النيب صلى اهللا عليـه  منصور وسليمان 
وسلم  فقال يا حممد إن اهللا ميسك السموات على إصبع واألرضني على إصبع واجلبال علـى  
إصبع والشجر على إصبع واخلالئق على إصبع مث يقول أنا امللك فضحك رسول اهللا صلى اهللا 

)2()) 1("وما قدروا اهللا حق قدره"مث قرأ عليه وسلم  حىت بدت نواجذه

.من سورة الزمر) 67(اآلية ) 1(
والترمذي 1/429) 4087(وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند ). 6978(6/2697صحيح البخاري ) 2(
عـن  عن أبيه 1/264) 489(وأخرجه برقم 1/264) 448(وعبد اهللا يف السنة 5/371) 3238(

عن النيب صـلى اهللا  عبد اهللاعن :(حيىي عن سفيان عن األعمش عن منصور به وجعله من قول النيب فقال
عليه وسلم أن اهللا ميسك السموات على إصبع قال أيب رمحه اهللا جعل حيىي يشري بأصابعه وأراين أيب كيف 

واه الثقات عن حيىي، واللوم وهو خمالف ملا ر) بعه يضع إصبعا إصبعا حىت أتى على آخرهااجعل يشري بأص
5/182) 1779(وأخرجه البزار يف مسـنده  . فيه على عبد اهللا بن أمحد إن صحت نسبة الكتاب إليه

وقال األعمش عن إبـراهيم عـن   . وهذا احلديث رواه منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد اهللا:(وقال
ط عن منصور عن خيثمة عن علقمة عـن  وأخطأ فيه عمرو بن طلحة فرواه عن أسبا. علقمة عن عبد اهللا

خالفه عيسى بن يونس رواه عن األعمش :(وقال6/446) 11451(والنسائي يف السنن الكربى ) عبد اهللا
.10/164) 10334) (10335(، والطرباين يف املعجم الكبري ) عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا

واختلف عنه يف إسناده، . عن عبد اهللا بن مسعودوهذا احلديث يرويه إبراهيم النخعي عن عبيدة السلماين
فأخرجه ذه اإلضافة البخاري يف "فضحك تصديقا للحرب"كما اختلف أيضاً يف إضافة بعض الرواة لقوله 

والنسـائي يف السـنن الكـربى    4/2147) 2786(ومسلم يف الصحيح ) 7075(6/2729الصحيح
وأبو يعلى يف مسـنده  5/181) 1779(والبزار يف مسنده 6/446) 11450(و4/413) 7736(
.319/: 1) 7326(وابن حبان يف صحيحه ) 5387(9/265

.من طرق عن جرير بن عبد احلميد عن منصور بن املعتمر به
من طرق 4/1812) 4533(والبخاري يف صحيحه 1/457) 4368(وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند

.=1/457) 4369(ملسند عن إسرائيل عن منصوروأخرجه اإلمام أمحد يف ا. عن شيبان عن منصور به
عن ابن عيينة وفضيل عن منصور وهو يف مسند 4/400) 7687(وأخرجه النسائي يف السنن الكربى =

عن سفيان عن منصور به5/181) 1778(البزار 
) 6979(والبخاري يف الصحيح 1/378) 3590(وأخرجه بدون هذه اإلضافة اإلمام أمحد يف املسند 

. 4/2148) 2786(و4/2148) 2786(ومسلم يف الصـحيح  . 6/2712) 7013(و6/2697
6/447والنسائي يف السنن الكربى 5/183) 1780(و4/314) 1497) (1496(والبزار يف املسند 

وهو عند . 1/318) 7325(وابن حبان يف صحيحه 9/93) 5160(وأبو يعلى يف مسنده) 11452(
وأخرجه الطرباين يف . لنخعي عن عبيدة عن عبد اهللا بن مسعودمجيعهم من طرق عن األعمش عن إبراهيم ا
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قال حيىي بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد اهللا 
)1()فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  تعجباً وتصديقاً له

وأخرج عبد اهللا بن أمحد بسنده عن عطاء عن أيب الضحى عن ابن عباس رضي اهللا عنـهما 
قال مر يهودي برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو جالس قال كيف تقول يا أبا القاسم يوم 
جيعل اهللا السماء على ذه وأشار بالسبابة، واألرضني على ذه، واملاء على ذه، واجلبال على ذه، 

..)فأنزل اهللا عز وجل وما قدروا اهللا حق قـدره هوسائر اخللق على ذه وجعل يشري بأصابع
)2(يةاآل

وجعله آخر مـن  . )3(وقد بلغ يف بعض الرواة أنه جعله من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
.النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يذكر شيئاً من عظمة الربقول احلرب بعد ما سأله 

قال رسول اهللا صـلى اهللا  أخرج ابن مندة يف الرد على اجلهمية بسنده عن مسروق أنه قال 
السموات على هذه يعين اخلنصر : فقاليهودي اُذكر من عظمة الرب عز وجلعليه وسلم ل

وانظر علل الـدارقطين  . من طريق أيب هاشم الرماين عن إبراهيم  به164/: 1) 10336(املعجم الكبري 
5/177
هذا حديث : وقال.من رواية حممد بن بشار عن حيىي عن فضيل به5/371) 3239(وصله الترمذي ) 1(

) 1/372(، وعثمان الدارمي يف الرد على املريسي 4/2147) 2786(مسلم وأخرجه . حسن صحيح
. كالمها عن أمحد بن عبد اهللا بن يونس عن فضيل به

ــنة ) 2( ــنده  ) 1113(2/483و) 494) (493(1/266الس ــد يف مس ــام أمح ــه االم وأخرج
وابن أيب عاصم يف السنة) 3240(5/371والترمذي يف السنن ) 2990(1/324و) 2267(1/251
واآلجري يف ). 4689(5/67والطرباين يف املعجم األوسط 24/26والطربي يف تفسريه ) 545(1/240

. 3/1164الشريعة 
انظر ترمجتـه يف ـذيب   ..هـ صدوق اختلط136وعطاء هو بن السائب بن مالك من صغار التابعني 

ىف ذيب التهـذيب  وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح اهلمداىن موالهم، انظر ترمجته. 7/206التهذيب 
10/132.

وقد مر خترجبه. 1/264انظر السنة لعبد اهللا بن أمحد ) 3(
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واألرض على هذه يعين البنصر واجلبال على هذه يعين الوسطى واملاء على هذه يعين السـبابة  
) 1(")وما قدروا اهللا حق قدره"وسائر اخللق على هذه يعين اإلام فأنزل اهللا 

يف العقائد اليت تنسب إىل السلف الصاحل فخرجوه علـى  وافتنت بذلك كثري من املصنفني
وهذا احلديث ظاهره إثبات اجلوارح واألعضاء وقـد اشـتغل   . أنه من صفات اهللا عز وجل

وحتمس آخرون يف إبطـال  ) 2(بصرفه عن ظاهره بعض أهل السنة طلباً لوجه يصح محله عليه
ن أول اخلرب فقال تعليقاً على قول حممـد  هذا التأويل حىت بالغ ابن عثيمني يف اإلنكار على م

هذا احلديث فيه مسائل منها أن هذه العلوم وأمثالُها باقية عند اليهـود مل  :(" ابن عبد الوهاب
كأنه يقول إن اليهود خري من أولئك احملرفني هلا ألم مل يكذبوها ومل يتأولوهـا  ":يتأولوها

وأن املراد ا القدرة فكأنه يقول اليهود خري عوجاء قوم من هذه األمة فقالوا ليس هللا أصاب
يف هذا اخلرب فلننظر ما صنع القوم) 3() منهم يف هذا وأعرف باهللا منهم

:مواقفهم من هذه األخبار
غري ممتنع محلُ اخلرب على ظاهره وأن اإلصبع صـفة ترجـع إىل   اعلم أنه : (يقول أبو يعلى

مث نقل روايتني عن اإلمام أمحـد األوىل أنـه أشـار    )4()الذات وأنه جتوز اإلشارة فيها بيده
: بأصابعه وهو حيدث ذا احلديث والثانية أنه أنكر على من أشار بيده عند التحديث به وقال

وهذا حممول على أنـه قصـد   : (قطعها اهللا مث ترك جملسه، ومجع القاضي بني الروايتني فقال
)5()التشبيه، واملوضع الذي أجازه مل يقصد ذلك

من طريق محاد بن سلمة عن عطاء بن أيب السائب وعن أيب 3/24وأخرجه يف التوحيد ).21(1/45) 1(
يف ويف إسناده أيضاً محاد بن سلمة وقد كثر الكالم . عن مسروق التابعي) وهو مسلم بن صبيح(الضحى 

.أحايثة يف العقائد
وإيضاح الدليل للقاضي ابن 423والبيهقي يف األمساء والصفات . 79انظر مشكل احلديث البن فورك) 2(

179مجاعة 
وانظر حنوه يف شروح كتاب التوحيد حتقيـق التجريـد   392انظر القول املفيد على كتاب التوحيد ) 3(

والقول السديد لعبد الرمحن بـن ناصـر   228ول والدر النضيد  لسعيد اجلند2/565حلسن العواجي 
2/783وانظر أيضاً معارج القبول . 207السعدي 

.1/322إبطال التأويالت ) 4(
324-1/323إبطال التأويالت  ) 5(
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وهذ الوجه من اجلمع ال يتم ألن القصد حملُّه القلب، واإلشارة واحدة يف املوضعني واحلديث 
.واحد يف املوضعني، فكيف علم مع ذلك أنه يف موضع أراد التشبيه ويف موضع أراد التنزيه

فال يسـلَّم، ألن الظـاهر يف قـول    . أما زعمه أن احلديث على ظاهره يفيد إثبات الصفات
" علـى ذه : "وهو يشري بأصابعه من اخلنصر حىت اإلام ويقول. دل على اجلارحةاليهودي ي

.مث ما يوضع عليه األجسام ال يكون صفة. واملشار إليه جارحة ليست صفة له وال لربه
ويف كالم القوم ما يكشف عن حقيقة عد مثل هذه األلفاظ يف الصفات يقـول حمقـق   

ن أثبت األصابع هللا فكيف ينفي عنه اليد واألصابع جـزء  وم: (كتاب التوحيد ال بن خزمية
واإلصبع إصبع حقيقي يليق بـاهللا عـز وجـل    :(ويقول ابن عثيمني رمحه اهللا)  1()من اليد

ال : (مث آل األمر إىل عد األصابع من اإلنسان من صفاته فيقول ابن باز رمحـه اهللا ) 2(..)كاليد
واألصابع وغري ذلك من صفاته أن تكون صفاته مثـل  يلزم من إثبات الوجه هللا سبحانه واليد 

وهذا يشري إىل أن استعارة لفظ الصفة يف حق أبعاض املخلـوق يـوهم   ) 3(..)صفات بين آدم
فإذا أثبتنا اإلصبع احلقيقي على ظاهره وأثبتناه جـزًء  . ومهاً قويا أن إطالقه يف حق اخلالق مثله

بعيض واألجزاء؟ وما الذي بقي يستره عد اإلصبع من اليد فما الذي يدفع بعد ذلك اعتقاد الت
من الصفات يف مذهب القوم؟ وظننا مبشبهة اليهود أم ال حيسنون ماتكلفه القوم إن كـان  

.مقبوالً، ولو كان حيسن ذلك ملا أشار بأصابعه
لـه يف  مث إذا قبلنا فهماً وتصرفاً يف كالم اهللا وكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم فال يلزمنا مث

وال نسوي كالم اهللا املعجز وكالم رسوله . كالم كل أحد وصف اهللا عز وجل بوصف ذكَره
صلى اهللا عليه وسلم الذي أويت مفاتح الكلم بكالم يهودي يشري بأصابعه ويقول األرضـون  

..على إصبع واجلبال على إصبع واملاء على إصبع

89انظر تعليق حممد اهلراس على هامش التوحيد ) 1(
366القول املفيد شرح كتاب التوحيد حملمد بن عبد الوهاب ) 2(
6/247فتاويه جمموع) 3(
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. وضحك تعجباً وقرأ اآلية تصديقاً لما ذكرهقد أقره النيب صلى اهللا عليه وسلم : فإن قيل
وقد أجل اهللا قدر نبيه صلى اهللا عليه وسلم عن أن يوصـف  : (كما قال ابن خزمية رمحه اهللا

اخلالق الباري العظيم حبضرته مبا ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده وجيعلَ بدل وجـوب  
.)1()التكبري والغضب ضحكاً تبدو منه نواجذه

وكان اليهود إذا ذكروا بني يديه أحاديث يف ذلك يقـرأ مـن   : (..مية رمحه اهللاوقال ابن تي
القرآن ما يصدقها كما يف الصحيحني عن عبد اهللا بن مسعود أن يهودياً قال للنيب إن اهللا يوم 

)2(..)القيامة ميسك السموات على إصبع

عن أن يوصـف اخلـالق   نعم قد أجل اهللا قدر نبيه صلى اهللا عليه وسلم: فاجلواب عن األول
حبضرته مبا ليس من صفاته فيسمعه وال ينكر وقد فعل فعلني كل واحد مهمـا يـدل علـى    

األول هو الضحك استخفافاً من هذا القول الذي متجه األمساع وال ختفى . إنكاره عند العقالء
ركاكته وافته على منزه فإذا كانت األرضون على إصبع  فكيف تكون اجلبال على إصـبع 
غريه مث يكون الشجر على إصبع آخر واملاء على إصبع وكل ذلك من األرض؟ هل هـذا إال  

. والثاين هو قراءة اآلية الكرمية وتدل على اإلنكار من وجهني!. من شر البلية
. التصريح بأم مل يقدروا اهللا حق قدره بعد هذا الوصف وأنه تعاىل عن ما يشـركون : األول

ربي بسنده عن سعيد بن جبري قال تكلمت اليهود يف صـفة الـرب   ويشهد له ما أخرجه الط
" وما قدروا اهللا حق قدره"فقال ما مل يعلموا ومل يروا فأنزل اهللا على نبيه صلى اهللا عليه وسلم 

واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويـات بيمينـه   : (مث بني للناس عظمته فقال
)4(فجعل صفتهم اليت وصفوا اهللا ا شركاً) 3()سبحانه وتعاىل عما يشركون

76التوحيد ) 1(
7/96درء التعارض ) 2(
.من سورة الزمر) 67(اآلية ) 3(
. 426والبيهقي يف األمساء والصفات 1/361وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة 24/28تفسري الطربي ) 4(

.13/163وعزاه ابن تيمية إىل ابن أيب حامت يف تفسريه انظرجمموع الفتاوى 
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والوجه اآلخر أن ظاهر اآلية خيالف ظاهر خرب اليهودي فأين طوي السموات بيمينـه مـن   
جعلها على أحد األصابع ؟ وكذلك األرض مجيعها مبا فيها من جبال وشجر وماء أين جعلُها 

؟" واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة"على أصابع من قوله تعاىل 
فال نسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ينكر على اليهودي، وقولُ من قال من الرواة إنـه  

واليهود مشبهة ويف ما يدعونه : (ضحك تصديقاً فهو ظن منه وحسبان قال اخلطايب رمحه اهللا
وقول … منزالً من التوراة ألفاظٌ تدخل يف باب التشبيه وليس القول ا من مذهب املسلمني 

وقـد تكلـف   ) 1().ظن وحسبان واألمر فيه ضعيف" تصديقاً لقول احلرب"قال من الرواة من 
إال أن هذا ال مينع من قبول ما وافقوا فيه : (أحد الدارسني يف الرد على اخلطايب رمحه اهللا فقال

وليس كل ما يف التوراة باطل بـل  .. احلق والصواب وكان مما شهد به التنزيل أو أقرته السنة
ولعل الذي جرأه على )  2()احلق والصدق فيكون إذن هذا من ضمن ذلك احلق والصدقفيها 

وأما ما يف التوراة من إثبات الصفات فلـم ينكـر   : (..هذا الكالم قول ابن تيمية رمحه اهللا
ويصدقهم النيب شيئا من ذلك بل كان علماء اليهود إذا ذكروا شيئاً من ذلك يقرهم عليه

ويف التـوراة إن اهللا كتـب التـوراة    .. عن عبد اهللا بـن مسـعود  عليه كما يف الصحيحني
)  3(..)بإصبعه

واجلواب أنا ال نسلم أن هذا اخلرب مما شهد به التنزيل أو أقرته السنة ألن كالم احلرب ال حيتمل 
إال اجلارحة والعضو فإن كان قوله حقاً فأثبِتوا اجلارحة والعضو؟ فإن رضي القـوم بـذلك   

روا به وتترسوا من تفسري ذلك بالصفات، وإن مل يرضوا بذلك فقـد صـرفوا   تركوا ما تست
كالم احلرب عن ظاهره و عاملوه معاملةَ أعلى النصوص بالغة وفصاحة وعصمة ليثبتوا به صفة 

).355(ص ) 2(وانظر هامش. 425-424الصفات للبيهقي انظر األمساء و) 1(
وهـي  . 165انظر اإلمام اخلطايب ومنهجه يف العقيدة، أبوعبد الرمحن احلسن بن عبد الرمحن العلوي ) 2(

. رسالته اليت نال ا املاجستري من جامعة أم القرى مبكة املكرمة
وقد بذل هناك  ابن تيمية رمحه اهللا 7/96وانظر حنوه يف درء التعارض . 4/419اجلواب الصحيح ) 3(

من هذا ) 524(وانظر ص . وسعه يف الدفاع عن التوراة وما فيها من األخبار اليت يسميها بأخبار الصفات
.الكتاب
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.. هللا عز وجل يضع عليها السموات وصفةً يضع عليها األرضني وصفة يضع عليهـا اجلبـال  
و اجلارحة منفياً عند الفريقني ومصروفاً عنه إىل معـىن  وليت شعري إذا كان ظاهر اخلرب وه

لـو  : (آخر فأي املعنيني أقرب إىل اللغة والعقل والشرع هذا الذي ذكروه أم حنو قول اخلطايب
على نوع من ااز أو ضـرب مـن   أوالًصح اخلرب من طريق الرواية كان ظاهر اللفظ منه مت

س يف عرف ختاطبهم، فيكون املعىن يف ذلك إظهار التمثيل فقد جرت به عادة الكالم بني النا
قدرته وسهولة األمر يف مجع السموات وقلة اعتياصها عليه مبنزلة من مجـع شـيئاً يف كفـه    
فاستخف محله فلم يشتمل جبميع كفه عليه لكنه يقلُّه بأصابعه فقد يقول اإلنسان يف األمـر  

يراد به االستظهار يف القدرة ..بع واحدةالشاق إذا أضيف إىل الرجل القوي إنه ليأيت عليه بإص
)  1()عليه واالستهانة به

مث العجب ممن ال يرضى حبمل املتشابه على حمكم التنزيه كيف حيمله على حنو ما يف التـوراة  
من القول بأن اهللا كتب التوراة بإصبعه مما هو حمكم يف األعضاء واجلوارح؟

: بد الوهاب الذي عد من فوائد هذا احلديثوالعجب من شارح كتاب التوحيد حملمد بن ع
وأعجب منه قول ) 2()اتفاق اليهودية واإلسالم يف إثبات األصابع هللا على وجه يليق جبالله(

سبب الضحك هو سروره حيث جاء يف القرآن ما يصدق ما وجد هذا احلرب : (شارح آخر
صلى اهللا عليه وسلم سـوف  ألنه ال شك أنه إذا جاء ما يصدق القرآن فإن الرسوليف كتابه

يسر به وإن كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يعلم علم اليقني أن القرآن من عند اهللا لكـن  
فال خيفى أن القرآن أغىن ما يكـون عـن احلاجـة إىل    ) 3() تضافر البينات مما يقوي الشيء

آحـاد النـاس   وأن تضافر البينات تقوي ما مل يصل إىل علم اليقني، بل إميان . تصديق حرب
وإمنا يفرح ذه الرواية من كانت رواية محـل  . بالقرآن اليزداد ذه الرواية اليت ذكرها احلرب

.  السموات على إصبع والشجر على إصبع موافقةً لعقيدته

39و تعليق الكوثري على االختالف يف اللفظ 426-425انظر األمساء والصفات للبيهقي ) 1(
.34عبد العزيز القرعاوي اجلديد يف شرح التوحيد حملمد بن) 2(
.363القول املفيد على كتاب التوحيد البن عثيمني ) 3(
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ماجاء يف اليدين: املسألة الثالثة
واحلديث مـروي  : (تيمية رمحه اهللاومن األمثلة على تفسري املتشابه باملنكرات قول ابن

ىف الصحيح واملسانيد وغريها بألفاظ يصدق بعضها بعضا وىف بعض ألفاظه قال قـرأ علـى   
قال مطوية ىف كفه يرمى ا كما يرمى الغـالم  ) 1("واألرض مجيعاً قبضته يوم القيامة : "املنرب

فه مث يقول ما هكذا كمـا  فيجعلها ىف كبالكرة، وىف لفظ يأخذ اجلبار مسواته وأرضه بيده 
وقال ابن عباس يقبض اهللا عليهما فما ترى طرفامهـا  . أنا اهللا الواحدتقول الصبيان بالكرة

) 3(وتابعه على ذلك تلميذه ابن القيم رمحه اهللا) 2()بيده

أما اخلرب األول فقد أخرجه ابن مندة يف الرد على اجلهمية بسنده عن ابن عمر أن النيب صـلى  
يأخذ اجلبار مسواته واألرضني فيجعلـها يف  :(يه وسلم كان على املنرب خيطب الناس فقالاهللا عل

) 4()كفيه مث يقول م هكذا كما يقول الغالم بالكرة أنا اهللا الواحد أنا اهللا العزيز

يطوي اهللا : (وأما الثاين فأخرجه أبو الشيخ يف العظمة بسند فيه جماهيل عن ابن عباس أنه قال
لسموات السبع مبا فيهن من اخلالئق واألرضني مبا فيهن من اخلالئق يطـوي كـل   عز وجل ا

فيكون ذلك كله فالُ يرى من عند اإلام شيء وال يرى من عند اخلنصر شيء ذلك بيمينه 
) 5()يف كفه مبنزلة خردلة

.من سورة الزمر) 67(اآلية ) 1(
6/561كتب ورسائل ابن تيمية يف العقيدة ) 2(
284-1/282الصواعق املرسلة ) 3(
ي يف تفسـريه  وأخرجه الطرب.بسند فيه أسامة بن زيد يرويه عن أيب حازم عن ابن عمر) 13(1/43) 4(

24/26
و أسامة بن زيد هو أبو زيد املدىن، موىل عمر بن اخلطاب  ضعيف من قبل حفظه انظر ترمجته ىف ذيب 

روى :(11/272وأبو حازم هو سلمة بن دينار األعرج قال املزي يف ذيب الكمال. 1/207التهذيب 
) عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ومل يسمع منه

بسند فيه أبو الواصل يرويه عن أيب مليح األزدي عن أيب اجلوزاء عن ابـن  ). 136(2/445العظمة ) 5(
.إىل اخلالل يف ماخرجه من أخبار الصفات2/329وعزاه الفراء يف إبطال التأويالت . عباس

وأستبعده ألن عبد احلميد هذا أعلى منه ذكره اإلمام ". هو عبد احلميد بن واصل:"وأبو الواصل قال احملقق
أبو واصل عبد احلميد بن واصل الباهلي عن أنـس وأيب بكـر   : (فقال1/869م يف الكىن واألمساء مسل

ويرويه أبو الواصل عن أيب املليح األزدي ومل ). الصديق روى عنه شعبة وحممد بن سلمة وعتاب بن بشري
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مـع  ووال يكاد خيفى نكارة هذه املتون وال البون الشاسع بينها وبني ألفاظ الكتاب والسنة، 
واستثمره الفراء يف إبطال وجـوه  . ذلك عده ابن تيمية موافقاً ومصدقاً ملا يف الكتاب والسنة

على ما تقتضـيه أسـاليب   ها فيكون بذلك قد منع من محل) 1(اظهمالفأالتأويل اليت حيتملها 
العرب يف البيان وأىب إال أن حيملها على روايات منكرة تصرف الـرواةُ يف ألفاظهـا حـىت    

فأيهما أوىل بأن حتمل عليـه ألفـاظ   . صت على التأويل فجعلها حجة يف إبطال التأويلاستع
الكتاب والسنة ؟
)يده األخرى خلو ليس فيها شيء: (استدالهلم بـ

ماأخرجه عبد اهللا بن أمحد بسنده عن ربيعة اجلرشي يف قول اهللا عز :ومما استدلوا به أيضاً
) 2()ويده األخرى خلو ليس فيها شيء:(قال" القيامة قبضته يومواألرض مجيعا :" وجل

إذا : (وال نعرف وجه اجلمع بني هذا املخرج يف السنة وبني ما فهمه ابن القيم رمحه اهللا إذ قال
كانت السموات السبع يف يده كاخلردلة يف يد أحدنا واألرضون السـبع يف يـده األخـرى    

له يدان فضالً عن أن يقبض ما شيئاً فال كذلك فكيف يقدره حق قدره من أنكر أن يكون
يد عند املعطلة وال قبض يف احلقيقة وإمنا ذلك جماز ال حقيقة له وللجهمية واملعطلة من هـذا  

إال أنا نعرف جامعاً بني القولني وهو الركون إىل احلس الذي ألـف أن  . )3()الذم أوفر نصيب
ل ذلك جبارحتني اثنتني فمهم من أخـذ  القبض والطوي من أفعال اجلوارح وأن اإلنسان يفع

ل يف ضعفاء الرجال هو أوس بن عبد اهللا الربعى قال ابن عدي يف الكام= =وأبو اجلوزاء. أعثر على ترمجته
وأبو اجلوزاء روى عن الصحابة بن عباس وعائشة وابن مسعود وغريهم، وأرجو أنه ال بأس به (1/411

.384/وانظر ترمجته ىف ذيب التهذيب) وال يصحح روايته عنهم أنه مسع منهم
2/329انظر إبطال التأويالت ) 1(
وربيعة هو ربيعة بن عمرواجلرشى  . 24/25وأخرجه الطربي يف تفسريه ) 1157(2/501السنة ) 2(

.3/261هـ خمتلف ىف صحبته، وكان فقيها، وثقه الدارقطىن وغريه انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب  64
وبضع هـ انظر ترمجته ىف ذيب 100ويف سنده انقطاع بني ربيعة والنضر بن أنس بن مالك األنصارى 

.10/435التهذيب 
انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب .هـ وهو صدوق رمبا وهم200ن هشام الدستوائى ويف سنده أيضاً معاذ ب

10/197.
4/1364الصواعق املرسلة ) 3(
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من ظاهر اآلية أن القبض والطوي بيد واحدة وطلب حسه اليد األخرى فذهب إىل أن اليـد  
األخرى خلو ليس فيها شيء، وأما ابن القيم ففهم من ظاهر اآلية أن السـموات مطويـات   

تصور يد واحدة إال بيمينه فال بد أن يكون قبض األرض باليد األخرى ألن احلس يعجز عن 
. من أبتر
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"ما جتلى ربه للجبللف" املسألة الرابعة ما جاء يف تفسري قوله تعاىل 
ثابت البناين عن أنس بـن  اهللا بن أمحد بسنده عن محاد بن سلمة يرويه عن أخرج عبد

بـل  فلما جتلى ربه للح: "لعز وجمالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله 
قال أيب أراناه معاذ فقال له محيد . أخرج طرف اخلنصرقال هكذا يعين :(قال) 1("جعله دكاً 

الطويل ما تريد إىل هذا يا أبا حممد قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا محيـد  
أنت يا محيد حدثين به أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنت ما تريد إليه؟ وما

)2()أيب قال حدثين من مسع معاذاً يقول وددت أنه حبسه شهرين يعين محيداًحدثين

وأخرجه احلاكم بلفظ أشد نكارة وفيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال يف هـذه  
)3()بدا منه قدر هذا": فلماجتلى ربه للجبل جعله دكاً ("اآلية 

)4()بقد طرف اخلنصرما يرى منه إال:(و أخرجه بسنده عن ابن عباس قال

.من سورة األعراف) 143(اآلية ) 1(
) 503(1/270انظر السنة لعبد اهللا . ويرويه عن محاد مجاعة بألفاظ خمتلفة) 500(1/269السنة ) 2(
، وأخرجه الترمذي 9/53وتفسري الطربي ) 13201(3/209أمحد وهو يف مسند ) 1205(2/525و

وهو عنـد  ).4104(2/630و) 3249(2/351واحلاكم يف املستدرك ) 3074(5/265يف السنن 
ورواه أبو حممد احلسن بن حممد اخلالل :(2/245وقال ابن كثري يف التفسري.مجيعهم من طرق عن محاد به

م البغوي عن هدبة بن خالد عن محاد بن سلمة فذكره وقال هذا عن حممد بن علي بن سويد عن أيب القاس
إسناد صحيح العلة فيه وقد رواه داود بن احملرب عن شعبة عن ثابت عن أنس مرفوعا بنحوه وهـذا لـيس   

).بشيء ألن داود بن احملرب كذاب
على ترمجته مع أنه وأخرجه عبد اهللا يف السنة بسند فيه هرمي بن عثمان وقد صحف إىل هدمي فلم يعثراحملقق

وهرمي هو بن عثمان أبو املهلب . ترجم ملن يروي عنه هرمي وهو حممد بن سواء فذكره فيمن روى عنه حممد
9/117الطفاوي  يروى عن ابن سريين ومحاد بن سلمة،  قال ابن أيب حامت يف ترمجته اجلرح والتعـديل  

ويف إسناده حممد بن سـواء السدوسـى    ).روى عنه أىب وأبو زرعة  سئل أىب عنه فقال بصرى صدوق(
. 9/208هـ وهو صدوق، رمى بالقدر انظر ترمجته يف ذيب التهذيب 189هـ أو 187

1/47وأخرجه من طريق عبد اهللا بن أمحد ابن مندة يف الرد على اجلهمية مندة 
ميـة  وأخرجه ابن منـدة يف الـرد علـى اجله   ). 67(و) 66(1/77املستدرك على الصحيحني ) 3(
عز وجل منه مثل هذا ووضع اإلام على اخلنصروأنه قال جتلى.بنحو هذا اللفظ) 26(1/47
ما جتلـى  :(بلفظ) 484(1/212وابن عاصم يف السنة ) 1211(2/527و) 504(1/271السنة ) 4(

). اوسائر رجاله ثقات رجال مسلم إال أن أسباط بن نصر خيطىء كثري: (وقال األلباين) منه إال مثل اخلنصر
والسدي هو إمساعيل بن عبد الرمحن بن أىب كرميـة  . ويرويه أسباط عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس
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. وهذا خرب ال حيتج به يف هذا املطلب من جهة سنده ومن جهة متنه أيضاً
أما سنده فحماد بن سلمة ال حيتج به يف هذا املطلب فقد نقل الذهيب يف ترمجته أن حممد بـن  

حدثين إبراهيم بن عبد الرمحن بن مهدي قال كان محاد بن سلمة ال :(شجاع بن الثلجي قال
ذه األحاديث حىت خرج مرة إىل عبادان فجاء وهو يرويها فال أحسب إال شـيطاناً  يعرف

قال ابن الثلجي فسمعت عباد بن صهيب يقول إن محـاداً  . خرج إليه من البحر فألقاها إليه
وقد قيل إن ابن أيب العوجاء كـان ربيبـه   . كان ال حيفظ وكانوا يقولون إا دست يف كتبه

.فكان يدس يف كتبه
)1()قلت ابن الثلجي ليس مبصدق على محاد وأمثاله وقد اتهم نسأل اهللا السالمة

واحلق أن ابن الثلجي ال يتهم على محاد وال على غريه وقد شهد بعلمه وورعه الذهيب فقال يف 
حممد بن شجاع الفقيه أحد األعالم أبو عبد اهللا البغدادي احلنفي ويعـرف بـابن   : (ترمجته

إال أنـه  .. وكان صاحب تعبد وجد وتالوة مات ساجداً.. من حبور العلموكان ..الثلجي 
)2()كان يقف يف مسألة القرآن وينال من الكبار

عرض به الذهيب من كونه متهماً فقد بينه هنا وهو اإلام بالوقوف والسـكوت عمـا   وما
نه كان ينـال  وما عرض به من أ. سكت عنه الكتاب والسنة والسلف يف مسألة خلق القرآن

من الكبار فلعل مراده أمثال عثمان بن سعيد الدارمي وغريه ممن رد عليهم ابن الثلجي رمحـه  
ورأيـه يف  . فليس شيء مما ذكره الذهيب يقدح بابن الثلجي)3(اهللا يف كتابه الرد على املشبهة

. اد يف الصفاتمحاد مل يتفرد به بل هناك ما يشري إىل عدم انشراح بعض احملدثني ملا يرويه مح
كان ثقة كثري احلديث، ورمبا حـدث باحلـديث   : و قال ابن سعد(..قال احلافظ ىف ترمجته

وأخرجه مـن  . 1/314هـ صدوق يهم ورمي بالتشيع، انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 127السدى، 
) 4102(2/630واحلاكم يف املستدرك 9/53طريق أسباط أيضاً الطربي يف التفسري 

وانظر حنوه يف إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيـل  2/362ن اإلعتدال يف نقد الرجال ميزا) 1(
209

12/379سري أعالم النبالء ) 2(
473-471انظر تعليق الكوثري على األمساء والصفات للبيهقي ) 3(
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ثقة، قال : أن النسائى سئل عنه فقال" رجال البخارى " وحكى أبو الوليد الباجى ىف . املنكر
، مث ومن جيترىء يتكلم فيه، مل يكن عند القطان هناك: فكلمته فيه، فقال: احلاكم بن مسعدة

جعل النسائى يذكر األحاديث الىت انفرد ا ىف الصفات، كأنه خاف أن يقول الناس تكلم ىف 
)1()محاد من طريقها

ومن العجيـب  . وأما ما يف هذا اخلرب من جهة متنه فال خيفى أنه ظاهر يف إثبات األعضاء
وأن اخلنصـر  . صفاتهاخلنصر على ظاهره إذ ليس يف محله على ذلك ما حييل : (قول أيب يعلى

كاإلصبع واإلصبع كاليد وقد جاز إطالق اليدين كذلك ههنا جيب أن جيوز ال علـى وجـه   
فإذا كان اخلنصر صفة من ) 2() وجيب أن حيمل اخلنصر على أا صفة لذاته..التبعيض والعضو

صفاته فكيف يكون هلذ الصفة طرف؟ وكيف تقدر هذه الصفة بقدر حجمي يشـار إليـه   
خلنصر؟ وكيف يكون صفة ما يرى منه بقد طرف اخلنصر؟ بطرف ا

مث ال نسلم أن اخلنصر كاإلصبع وأن اإلصبع كاليد ألنه، إمنا يلزم إثبات اخلنصر بإثبات اليـد  
وال نسلم أنه إذا جاز إطالق اليدين فكذلك ههنا . إذا أثبتنا اليد جارحة مشتملة على أجزائها

لمنا جبواز إطالق اليدين لورود اإلذن مل نسو بني نـص  ألنه متوقف على إذن الشرع فإذا س
. القرآن وخرب محاد بن سلمة يف احلجية

ومن العجيب أيضاً أن ابن القيم رمحه اهللا جيعل ختريج هذا اخلرب دليالً على عد خمرجه من 
البـاب  ومن أراد معرفة أقوال الصحابة والتابعني يف هـذا  : (أنصار السلف فيقول يف الطربي

تكـاد السـموات   :" وقوله" فلما جتلى ربه للجبل"فليطالع ما قاله عنهم يف تفسري قوله تعاىل 

3/13ذيب التهذيب ) 1(
335-2/334إبطال التأويالت ) 2(
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ليتبني له أي الفريقني أوىل بـاهللا  ) 2(" مث استوى على العرش: "وقوله) 1("يتفطرن من فوقهن
)3()ورسوله اجلهمية املعطلة أو أهل السنة واإلثبات

يف ختريج ما ينقله من التفسري املأثور أن يكون معتقـداً بـه   وال خيفى أن الطربي ال يلزمه
.كما يلزم من صنف يف السنة والرد على اجلهمية والتوحيد وحنو ذلك

.من سورة الشورى) 5(اآلية ) 1(
.من سورة البقرة) 29(اآلية ) 2(
وانظـر  . 111وانظر حنوه يف التحفة املدنية يف العقيدة السـلفية  1/121اجتماع اجليوش اإلسالمية ) 3(

175-1/173ومعارج القبول للحكمي 1/119التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع للملطي
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حديث يف الباع: املسألة اخلامسة
إن ريح اجلنة لتضرب على مقدار :(خالد بن معدان أنه قالأخرج عبد اهللا بن أمحد بسنده عن 

) 1()باع اهللا عز وجلواخلريف أربعني خريفاً 

هذا األثر يقال فيه ما قيل يف شاكله وهو أن الكالم يف كيفية الصفة ليس من :(وقال احملقق
وهذه شهادة منه على املؤلف وعلى ابن مندة الذي روى هذا اخلرب أيضـاً  ).مذهب السلف

عرفة وجه اجلمـع  لكنا حباجة إىل م. أما قد خيالفان منهج السلف ويتكلمان يف كيفية الصفة
بني هذا الذي ذكره هنا وبني ما ذكره يف مقدمة التحقيق من الثناء على املؤلف وكتابه وعده 

هل يستحق . من الكتب اليت جيب أن حتتل مكان الصدارة يف املكتبة اإلسالمية بعد كتاب اهللا
من تكلم هذا الوصف كتاب فيه تكييف لصفات اهللا عز وجل؟ وحنن حباجة إىل معرفة حكمِ

. يف كيفية الصفة عند القوم
مث ما الفرق بني هذا اخلرب وغريه من األخبار اليت أثبت فيها الصورة والساق واجللوس علـى  
العرش واخلنصر والقدمني؟ وما هو الضابط الذي يثبت به تكييف الصفة فلم ال يكون كل ما 

ذكره من اخلنصر وحنوه تكييفاً للصفة؟ 
هذا ما يرضاه القوم يف غري هذا اخلرب من إثبات ذلك على سبيل الصفة ال و لو قال املؤلف يف

على سبيل اجلارحة بل على الوجه الالئق جبالله فما الذي جييب به احملقق؟ ولم ال يكون هذا 
اجلواب هو جوابنا عن كل ما أثبته القوم مما عدوه من صفات اهللا عز وجل؟ 

.ألنه احلكم بالتكييف من مباحث املنت دون السندال يقال إن الضابط هو صحة اإلسناد

يه عن أبيها وهي جمهولة ذكرها املزي يف يف إسناده بنت خالد بن معدان ترو) 1207(2/525السنة ) 1(
وابنته أم عبد اهللا عبدة بنت خالـد بـن   :(يف من روى عن خالد بن معدان فقال8/169ذيب الكمال 

).37(1/50وأخرجه ابن مندة من طرق عبد اهللا بن أمحد يف الرد على اجلهمية). معدان
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يف الرجل: املسألة السادسة
أهلم أرجل ميشون ا أم هلم أيـد  : (قال تعاىل يف حق  األصنام اليت عبدها املشركون

) 1(..)يبطشون ا أم هلم أعني يبصرون ا أم هلم آذان يسمعون ا

. قيم رمحهما اهللا تعاىل ذه اآلية على ما يسمى بالصفاتوقد استدل ابن خزمية وابن ال
باب إثبات الرجل هللا عز وجل وإن رغمت أنوف املعطلة الذين يكفـرون  : (قال ابن خزمية

بصفات خالقنا عز وجل اليت أثبتها لنفسه يف حمكم تنزيله وعلى لسان نبيه صـلى اهللا عليـه   
أهلم أرجل ميشون ـا أم  :" فار من دون اهللاوسلم قال اهللا عز وجل يذكر ما يدعو بعض الك

فأعلمنـا أن مـن ال   " هلم أيد يبطشون ا أم هلم أعني يبصرون ا أم هلم آذان يسمعون ا 
بل هو أضل فاجلهمية الذين هم شـر مـن اليهـود    رجلَ له وال يد وال مسع فهو كاألنعام

) 2()والنصارى واوس كاألنعام، بل أضل من اليهود

أهلم أرجل  ميشون ا أم هلـم أيـد   :" وقال تعاىل يف آهلة املشركني املعطلني: (ل ابن القيموقا
والسمع والبصر دليالً على عدم إهلية من فجعل سبحانه عدم البطش واملشي ، "يبطشون ا 

والسمع والبصر مـن أنـواع   فالبطش واملشي من أنواع األفعالعدمت فيه هذه الصفات 
نفسه سبحانه بضد صفة أربام وبضد ما وصفه به املعطلة واجلهميـة  وقد وصف . الصفات

فوصف نفسه بالسمع والبصر والفعل باليدين وايء واإلتيان وذلك ضد صفات األصنام اليت 
) 3()جعل امتناع هذه الصفات عليها منافياً إلالهيتها

واجلواب من وجوه 
سبحانه بضد صفات األصنام اليت جعل اهللا لو سلمنا أن اآلية الكرمية تدل على وصف : األول

امتناع هذه الصفات عليها منافياً إلالهيتها فال يصح االكتفاء بإثبات بعض املـذكور ألن اهللا  

.من سورة األعراف) 195(اآلية ) 1(
اإلمام (وانظر نقل كالم ابن خزمية استشهاداً به يف . 54حنوه يف املعتمد أليب يعلى وانظر90التوحيد ) 2(

.186لدكتور احلسن بن عبد الرمحن العلوي ) اخلطايب ومنهجه يف العقيدة
3/915الصواعق املرسلة ) 3(
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سبحانه عاب عليهم أموراً فإن كان هذا العيب داالً على اتصافه عز وجل مبا نفـاه عنـهم   
بت له نقيض هذه األوصاف مجيعها من وجعلَه دليالً على بطالن ألوهية األصنام فيجب أن يثْ

) 1(األرجل واأليدي واآلذان واألعني وقد أمجعت األمة على إنكار هذا احلاصل

أن إثبات األرجل على أا صفة ال يتم به االستدالل ألن اهللا عز وجل عـاب علـى   : الثاين
يبطشون ـا،  األصنام األعضاَء من األرجل اليت نص على أن املشي حيصل ا واأليدي اليت

فإن كان هذا العيب داالً على وجود نقيض هذه املنفيات فهذا يعين أن اإلله ال بد أن يكـون  
. له أرجل ميشي ا وأيد يبطش ا كل ذلك على سبيل األعضاء ال الصفات ألنه هو املعيب

مـن اآلذان إىل  عدل يف العبارة إذ ابن خزمية يف قوله ما يشري إىل تنبهه إىل ذلك ترك و
مع أن املقابلة تقتضي " فأعلمنا أن من ال رجل له وال يد وال مسع فهو كاألنعام: "السمع فقال

لكنه عدل ،فأعلمنا أن من ال رجل له وال آذان فهو كاألنعام: احملافظة على ألفاظ اآلية فيقال
يقال إنه عدل عنـها  وال . عنه ملا فطن له من قُبح وصف اهللا عز وجل باآلذان اليت يسمع ا

دون البواقي ألن الشرع مل يرد بإثباا كما ورد بإثبات السمع ألنه قد جعل اآليـة بنفسـها   
.دليالً على إثبات األرجل اليت ميشي ا كما نص على ذلك ابن القيم بإثبات املشي

: قال الـرازي املقصود من اآلية الكرمية وهو بيان أن االنسانَ أفضلُ حاالً من الصنم : الثالث
ألن اإلنسان له رجل ماشية ويد باطشة وعني باصرة وأذن سامعة والصنم رجله غري ماشـية  (

ويده غري باطشة وعينه غري مبصرة وأذنه غري سامعة فإذا كان كذلك كان اإلنسـان أفضـل   
) 2()وأكمل حال من الصنم واشتغال األفضل بعبادة األخس األدون جهل

الصلتاستدالهلم بشعر أمية بن 

144انظر مشكل احلديث البن فورك ) 1(
وتلبـيس إبلـيس البـن    44البن فـورك  وانظر حنوه يف مشكل احلديث 15/97تفسري الرازي ) 2(

77اجلوزي
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إثبات الرجـل  "ومن األخبار اليت استدلوا ا على إثبات الرجل ما أخرجه ابن خزمية يف باب 
بسنده عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدق أميـةَ بـن أيب   " هللا عز وجل

الصلت يف شعره حيث قال 
والنسر لألخرى وليث مرصد*****حتت رجل ميينهرِجل وثور

محراء يصبح لوا يتورد******الشمس تطلع كل آخر ليلةو
)1() فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدق

وهذا شاهد آخر على أثر اإلسرائيليات يف أخبار الصفات فما عساه جيدي نفعاً بعد هذا اخلرب 
ل وهذا مثـا . أن نزعم أن إثبات الرجل هو إثبات على سبيل الوصف ال على سبيل اجلارحة

أيضاً للتفاوت الشديد بني داللة نصوص الكتاب والسنة وبني داللة هذه املتون املنكرة الـيت  
جيمعها القوم مع نصوص الوحيني على أا حجة على مطلب واحد فيكون املنكـر واخلـرب   

ويكون ما هو نص يف التجسـيم حجـةً   . االسرائيلي يف رتبة واحدة مع أرفع أساليب العربية
.تمل التجسيم إال حبمله على ظاهره الذي ال يكاد يظهر وجه حلمله عليهعلى ما ال حي

):فيثىن رجله على اجلسر(استدالهلم بـ 
ذكر خرب آخر يدل على مـا  (ومن هذه املنكرات أيضاً ما احنج به ابن مندة يف بابٍ عنوانه 

أنه يقبل اجلبار عـز  ثوبان حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم(أخرج فيه بسنده عن ) تقدم

وأخرجه ابن أيب عاصم ) 2703(2/383وأخرجه عبد اهللا بن عبد الرمحن يف السنن  90التوحيد ) 1(
وهـو يف املسـند مـن    ) 1169(2/504وعبد اهللا بـن أمحـد يف السـنة    ) 579(1/255يف السنة
وابن مندة يف الـرد علـى   ) 11591(11/233والطرباين يف املعجم الكبري). 2314(1/256زوائده

من طرق عن حممد بن إسحاق عـن  ). 2482(4/365وأبو يعلى يف مسنده ). 4) (3(1/19اجلهمية 
هـ  اختلف ىف 150وحممد بن إسحاق هو صاحب املغازي . يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن بن عباس

= 7/193االحتجاج به، وذكر ابن أيب حامت يف ترمجته يف اجلرح والتعديل 
عن أمحد بن حنبل أنه ذكر حممد بن إسحاق فقال أما يف املغازي وأشباهه فيكتب وأما يف احلالل واحلرام  =(

ثقـة، مل  :  قال ابن املديىن.(9/45وقال احلافظ ىف ذيب التهذيب ). فيحتاج إىل مثل هذا ومد أصابعه
الل واحلرام فمن بـاب أوىل أن ال  فإذا  كان ال حيتج به يف احل.) يضعه عندى إال روايته عن أهل الكتاب

.2/550وانظر احتجاج ابن تيمية به يف الرد على البكري . حيتج به يف العقائد
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فيقول وعزيت وجاليل ال جياوزين اليوم ظامل فينصـف اخللـق   فيثىن رجله على اجلسروجل 
) 1(..)بعضهم من بعض

فهل يقبل يف هذا اخلرب أن تكون الرجل اليت تقبل الثين صفةً من الصفات، ليست جارحة وال 
لكن إذا جعلنا ما ال يقبل التفسـري  عضواً؟ هب أنا قبلنا يف بعض األخبار أن نعد الرجل صفة 

بالصفة داالً على ما تثبت به الصفة انكشف التترس بإثبات الصفة وصرنا إىل إثبات األبعاض 
.وإن مسيناه بغري امسه

ومما يؤكد أن حقيقة هذا املذهب هو إثبات العضو ال الصفة قول رئـيس شـعبة العقيـدة    
ال تقاس قدمه بأقدام خلقه والرجلـه  : (دينة املنورةبالدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية يف امل

فهـل  ) 2()بأرجل خملوقاته بل يكتفى باملعىن الوضعي للكلمة دون حماولة إلدراك حقيقة قدمه
هناك من يقدر على أن يثبت أن املعىن الوضعي للقدم ليس هو اجلارحة والعضو؟

رواه الطرباين وفيه يزيـد بـن   (10/353قال اهليثمي يف جممع الزوائد) 5(1/19الرد على اجلهمية ) 1(
ويزيد بن ربيعة هو أبو ) 1421(2/95وهو يف املعجم الكبري) ربيعة وقد ضعفه مجاعة وبقية رجاله ثقات

وقال ابن اجلـوزي يف الضـعفاء   ) أحاديثه مناكري(8/332قال البخاري يف التاريخ الكبري. كامل الرحيب
)وقال السعدي عنده أباطيل(3/208واملتروكني

322الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية للدكتور حممد أمان اجلامي) 2(
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يف الساق: املسألة السابعة
مندة بسنده عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  يف أخرج عبد اهللا بن 

) 1().ويكشف عن ساقيه جل وعز: (حديث طويل أنه قال

وقد رواه آدم بن . هذا حديث ثابت باتفاقٍ من البخاري ومسلم بن احلجاج: (ةمندوقال ابن 
أسلم مثله وقـال  أيب إياس عن الليث بن سعد عن خالد عن سعيد بن أيب هالل عن زيد بن 

) 2()يكشف عن ساقه جل وعز

وأنـه خمـالف   . واحلق أنه منكر باللفظ األول ليس موجوداً يف البخاري وال يف مسـلم 
. للمشهور باللفظ الثاين

قال عبد اهللا بن مسـعود يف  : (وأخرجه أبو يعلى الفراء بسنده عن مقاتل بن سليمان أنه قال
فيضيء من نور سـاقه  عن ساقه اليمنييعين ) 3("ساق يوم يكشف عن: "اهللا عز وجلقول 

من طريق عن  حيىي بن أيوب املصري ثنا حيىي بن بكري ثنـا  16-15اجلهمية  أخرجه يف الرد على ) 1(
. الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن هالل عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أيب سعيد

وقد خالف 
حيىي بن أيوب احملفوظ عن ابن بكري، أخرجه من طريـق حيـىي بـن بكـري بـه االمـام البخـاري يف        

" فيكشف عن ساقه  فيسجد له كل مـؤمن " بلفظ ) 4635(4/1871و) 7001(6/2706الصحيح
فأخرجه اإلمام مسلم يف الصحيح .  وهذا اللفظ أيضاً خالف فيه سعيد بن هالل احملفوظ عن زيد بن أسلم

وابـن أيب  " فيكشف عن سـاق  " من طريق  هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ولفظه ) 183(1/167
.16-15وابن مندة يف الرد على اجلهمية ) 635(1/285عاصم يف السنة 

وابن منـدة يف  . من طريق حفص بن ميسرة عن زيد) 183(1/167وأخرجه االمام مسلم يف الصحيح  
من طريق عبـد  ) 634(1/283وأخرجه ذا اللفظ أيضاً ابن أيب عاصم يف السنة. 16الرد على اجلهمية

.الرمحن بن اسحاق عن زيد بن أسلم
وقال وهو حنو حديث حفص بن 1/170ه اإلمام مسلم من طريق سعيد بن أيب هالل يف الصحيحبل أخرج

) 7377(16/377وأخرجه كذلك ابن حبان يف الصحيح  . ميسرة
وأخرج االمام مسلم هلذا اللفظ شاهداً مـن حـديث عبـد اهللا بـن عمـرو رضـي اهللا عنـهما يف        

).2940(4/2258الصحيح
وأخرجـه مـن هـذا الطريـق االمـام البخـاري يف الصـحيح        16–15الردعلى اجلهميـة  ) 2(
4/1871)4635 (
.من سورة القلم) 42(اآلية ) 3(
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فهذا قول ابن مسعود : (مث قال أبو يعلى) 1("وأشرقت األرض بنور را : "األرض فذلك قوله
) 2(..) بعبد اهللا أول املقدمني من الصحابة بعد العشرةوناهيك

مسعود رضي اهللا فال وحال مقاتل بن سليمان مما ال خيفى على أحد فال تثبت الرواية عن ابن
.ننخدع بترويج أيب يعلى هلذا اخلرب مبا هو صادق فيه من فضل ابن مسعود رضي اهللا عنه

وعلى ماجرت به عادة القوم فقد تناقضوا يف إضافة الساق إىل اهللا عز وجـل فبعـد أن   
إىل خرجه من خرجه يف كتب السنة وأثبت به أبو يعلى ما يثبته على طريقته وصل البحـث  

ابن القيم وشيخه ابن تيمية رمحهما اهللا تعاىل فقال ابن القيم خماطباً املخـالف الـذي أراد أن   
مـن  : (يلزمه إذا أثبت الظواهر أن يثبت يداً واحدة وساقاً واحدة وحنو ذلك مما هو مستبشع

ة والصحاب" يوم يكشف عن ساق"أين يف ظاهر القرآن أن هللا ساقاً وليس معك إال قوله تعاىل 
متنازعون يف تفسري اآلية هل املراد الكشف عن الشدة ؟ أو املراد ا أن الرب تعاىل يكشـف  

عن ساقه؟
. وال حيفظ عن الصحابة والتابعني نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم ال يف غري هذا املوضـع 

إمنـا  وليس يف ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة هللا ألنه سبحانه مل يضف الساق إليه و
ذكره جمرداً عن اإلضافة منكَّراً والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين واإلصبع مل يأخذوا ذلك من 
ظاهر القرآن وإمنا أثبتوه حبديث أيب سعيد اخلدري املتفق على صحته وهو حديث الشـفاعة  

ومن محل اآلية على ذلك قال قوله ) فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجدا(الطويل وفيه 
فيكشف عن ساقه فيخرون " مطابق لقوله" يوم يكشف عن ساق ويدعون إىل السجود"تعاىل

وتنكريه للتعظيم والتفخيم كأنه قال يكشف عن ساق عظيمة جلـت عظمتـها   " له سجدا
) 3()وتعاىل شأا أن يكون هلا نظري أو مثيل أو شبيه

وجيب التنبيه على ما يف هذا الكالم يف نقاط 

.من سورة الزمر) 69(اآلية ) 1(
1/161إبطال التأويالت ) 2(
2/482وانظر حنوه يف دقائق التفسري البن تيمية 253-1/252الصواعق املرسلة) 3(
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وهذا دليل على : تالف الصحابة الكرام يف ما يعد من الصفات فيقال إذنأنه سلم باخ: األوىل
أن املسألة ظنية وأن إنكار فريق ملا يعده اآلخر من الصفات ليس بدعـة وال خمالفـة ملنـهج    

وأنه إذا وسع الصحابةَ مثلُ هذا اخلالف من غري تبديع وال تفسيق فلم أنكرمت على من .السلف
ذا اخلرب على أنه من أخبار الصفات؟ مل يترجح عنده محل مثل ه

وما ذكره من التفسري بالكشف عن الشدة . أنه مسى هذا التنازع تنازعاً يف تفسري اآلية: الثانية
هو التأويل اصطالحاً وهذا اعتراف بثبوت التأويل عن الصحابة وإن مساه بغري امسه املصـطلح  

من الوجوه اليت أرادوا ا إبطال التأويل فيتعني على القوم أن جييبوا عن كل ما ذكروه . عليه
.وعده تعطيالً وجتهماً وبدعة وحتربفاً

أنا نسلم مبا حكاه عن السلف من تفسري اآلية وعدم عدها من نصـوص الصـفات،   : الثالثة
وهذا اتفاق من الفريقني على هذا القدر ولكن أين النقل عن صحايب واحد أنه عد نصاً مـن  

ة من أخبار الصفات أو قال أثبت هللا يداً تليق جبالله أو قال اليد مـن  نصوص الكتاب أو السن
صفات اهللا عز وجل فمثل هذا الذي ذكر أنه مل حيصل فيه نزاع إال يف هذا املوضع الواحد مل 

وكيف فهم أن الصحابة تنازعوا يف هذا املوضع فلم يـذكر  . يرِد من طريق صحيح وال سقيم
اه تفسرياً للنص وعدم عده من الصفات، فأين النقل املقابـل عـن   إال قوالً عن بعضهم مبا مس

الفريق اآلخر الذي يثبت به النزاع ؟ ومل يذكر إال روايةَ من روى الساق مضافاً إىل اهللا عـز  
يفسر بكشفه عـن  " يكشف عن ساق "وجل وليس هذا نزاعاً، فما الذي مينع إذا كان قوله 

شفه عن شدته؟ يفسر بك" عن ساقه" شدة أن يكون قوله
أن نسأل عن الفرق بني هذا اخلرب وبني كل األخبار اليت تعد من أخبار الصفات فلـم  : الرابعة

احتمل اخلالف هنا ومل حيتمله هناك؟ 
أن نشري إىل أن هذا املنهج جيعل إثبات الصفات هدفاً له فريكب كل صعب وذلول : اخلامسة

ب منكراً ولفظ بعض الرواة مضـافاً إىل اهللا عـز   ليصل إىل هذا اإلثبات فههنا أتى لفظ الكتا
وجل ولفظ أكثرهم جاء موافقاً للفظ الكتاب فحملوا لفظ الكتاب وما وافقه من الروايـات  
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فجعلوا الشاذ حكماً على لفظ الكتاب واملشـهورِ مـن احلـديث،    ! على لفظ بعض الرواة
.م يتابعوا السلف أيضاًوجتاوزوا مع ذلك ما وقفوا عليه من ثبوت التأويل عن السلف فل

السادسة أن نشري إىل أن التأويل هنا ثابت عن ابن عباس بسندين حسنهما احلافظ ابن حجر  
"  يوم يكشف عن ساق"وأما الساق فجاء عن ابن عباس يف قوله تعاىل : (وصححه بسند فقال

.. قال عن شدة من األمر والعرب تقول قامت احلرب على ساق إذا اشتدت
اخلطايب يب كثري من الشيوخ اخلوض يف معىن الساق ومعىن قول ابـن عبـاس أن اهللا   وقال 

يكشف عن قدرته اليت تظهر ا الشدة وأسند البيهقي األثر املذكور عن ابن عباس بسـندين  
وأسند البيهقـي  ..كل منهما حسن، وزاد إذا خفي عليكم شيء من القرآن فاتبعوه من الشعر

) 1()ن عباس قال يريد يوم القيامةمن وجه آخر صحيح عن اب

بعد ثبوت االختالف يف الساق وعده من الصفات كيف النجاة من قول ابن عثيمني : السابعة
من نفى شيئاً من صفات اهللا تعاىل بتكذيب أو تأويل فليس من أهـل السـنة   : (رمحه اهللا

)2()واجلماعة من أي طائفة كان وإىل أي شخص ينتسب

إىل ما آل إليه إثبات ما يسمونه صفة الساق عند أحد احملسوبني على أهل والبد من اإلشارة
كـان سـيء   : (احلديث وهو شيخ ابن عساكر احلافظ أبو عامر العبدري قال ابن عسـاكر 

"  يوم يكشف عـن سـاق  : "االعتقاد يعتقد من أحاديث الصفات ظاهرها بلغين أنه قال يوما
لغين عنه أنه قال أهـل البـدع حيتجـون    وب. ساق كساقي هذه: فضرب على ساقه وقال

) 3()أي يف اإلهلية، أما يف الصورة فهو مثلي ومثلك" ليس كمثله شيء:" بقوله

135وإيضاح الدليل ال بن مجاعة 436ء والصفات للبيهقي وانظر األمسا13/428فتح الباري ) 1(
1/231انظر جمموع فتاويه ورسائله ) 2(
19/579وانظر ترمجته يف سري أعالم النبالء 53/60تاريخ دمشق البن عساكر ) 3(



481

ماجاء يف القدمني: املسألة الثامنة
الكرسـي موضـع   : (أخرج عثمان الدارمي بسنده عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

) 1().لوالعرش ال يقدره إال اهللا عز وجالقدمني

وقد افت بعض احملدثني على هذا اخلرب فخرجوه يف كتب السنة، وخرجه اهلـروي حتـت   
" وأخرجه ابن مندة حتت عنوان ) 2(" وضع اهللا عز وجل قدمه على  الكرسيباب " عنوان 

) 3(" خرب آخر يدل على ما تقدم من ذكر القدمني 

السنة بسنده عن ابن عباس رضي اهللا عنه وتصرف الرواة يف ألفاظه فأخرجه عبد اهللا يف
وما يقدر قدر العرش إال الذي ملوضع قدميه إن الكرسي الذي وسع السموات واألرض :(قال

وهو خمالف للمحفوظ ) 4() خلقه، وإن السموات يف خلق الرمحن جل وعز مثل قبة يف صحراء
) 1(اهللا عليه وسلمرفعه بعضهم إىل النيب صلىبل . عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

) 586(1/301وأخرجـه عبـد اهللا يف السـنة    433، 412، 1/399نقض عثمان بن سعيد ) 1(
من طرق عن وكيع عن سفيان عـن  . 56يف األربعني يف دالئل التوحيد واهلروي) 1021(2/454و

عمار الدهين عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمني والعـرش ال  
الكرسي موضع "وخالف سلم بن جنادة الثقات من أصحاب وكيع يف لفظه فقال . يقدره إال اهللا عز وجل

هـ ثقة خيالف 254وسلم بن جنادة هو أبو السائب الكويف. 108خزمية يف التوحيد أخرجه ابن "قدميه 
.4/129ذيب التهذيب يف حديثه وهذه من خمالفاته انظر ترمجته يف

وتابع عبد الرمحن بن مهدي وكيع بن اجلراح على روايته عن سفيان عند عبد اهللا بـن أمحـد يف السـنة    
وتابعه أيضاً عبد الرزاق الصنعاين يف ). 218(2/584العظمة وأخرجه أبو الشيخ يف) 1020(2/454

.3/251تفسريه
هـ وهو صدوق انظـر ترمجتـه يف تقريـب    133وهذا إسناد حسن ألن فيه عمار بن معاوية الدهىن  

.408التهذيب 
56األربعني يف دالئل التوحيد ) 2(
1/21الرد على اجلهمية) 3(
إسناد صحيح رجاله كلهم ) 102(األلباين يف خمتصر العلوقال) 1091(2/477) 590(1/302) 4(

هـ وهو صدوق تكلم فيه للتشيع، 204وليس كما قال ألن يف سنده إسحاق بن منصور السلوىل .ثقات
يرويه عن إبراهيم بن يوسف بن إسحاق السبيعى عن أبيه عـن  .  1/251انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب

وقد خالف احملفوظ .1/183هم، انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب هـ وهو  صدوق ي198عمار الدهين
.=من الرواية عن عمار الدهين
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وزاد بعضهم بوصف الكرسي يف ما أخرجه عبد اهللا بسنده عن أيب موسـى األشـعري    
) 2() كأطيط الرحلالكرسي موضع القدمني وله أطيط: (رضي اهللا عنه أنه قال

):وهو واضع رجليه تبارك وتعاىل على الكرسي(استدالهلم بـ 
إن الصخرة اليت حتت األرض السـابعة ومنتـهى   (ل وأخرجه عبد اهللا بسنده عن أيب مالك قا

اخللق على أرجائها أربعة من املالئكة، لكل ملك منهم أربعة وجوه وجه إنسان ووجه أسـد  

وقال هذا حديث صحيح على شرط الشـيخني  . 2/310وأخرجه بنحو هذا اللفظ احلاكم يف املستدرك=
. صـم وليس كما قال ألن فيه حممد بن معاذ يرويه عن أيب عاصم خمالفاً للمحفوظ عن أيب عا. ومل خيرجاه

ويروي عنه شيخ احلاكم أبـو  . وهو جمهول روىعن أيب النعمان حممد بن الفضل وعمر بن احلسن الراسيب
.العباس حممد بن أمحد احملبويب

عن السدي بسند فيه أسباط بن نصر وهو صدوق كثري 3/9و أخرجه بنحو هذا اللفظ الطربي يف تفسريه
.1/212اخلطأ انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 

أخرجه ابن مندة .وهو شجاع بن خملد يف روايته عن أيب عاصم الضحاك بن مزاحم عن سفيان الثوري) 1(
قال شجاع يف حديثه أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن قول اهللا جـل  . 1/21يف الرد على اجلهمية 

. وعز وسع كرسيه السموات واألرض قال كرسيه موضع قدمه والعرش ال يقدر قدره
هذا احلديث وهم شجاع بن خملد يف رفعه فقـد  : (فقال1/22احلافظ ابن اجلوزي يف العلل املتناهيةوأعله

رواه أبو مسلم الكجي وامحد بن منصور الرمادي كالمها عن أيب عاصم فلم يرفعاه ورواه عبد الرمحن بن 
كر ذلك يف ترمجته وذ) مهدي ووكيع كالمها عن سفيان فلم يرفعاه بل وقفاه على ابن عباس وهو الصحيح

.4/312احلافظ ىف ذيب التهذيب 
من طريق أمحد بن منصور الرمادى 1/30وأخرجه من طريق ابن أيب عاصم موقوفا الدارقطين يف الصفات

هكذا رواه شجاع بن خملد مرفوعاً عن النيب صلى اهللا عليه :(وقال1/21وابن مندة  يف الرد على اجلهمية
وكذلك رواه أصحاب الثوري . يف حديثه عن أيب عاصم من قول ابن عباسوسلم وقال إسحاق بن سيار 

.من طريق احلسن بن علي79وابن أيب شيبة يف كتاب العرش ) عنه
وأبـو الشـيخ يف   3/9وأخرجه الطربي يف تفسـريه ).  1022(2/454و) 588(1/302السنة ) 2(

والبيهقي يف األمساء 78كتاب العرشوابن أيب شيبة يف1/21وابن مندة يف الرد على اجلهمية2/627العظمة
من طرق عن عبد الصمد بن عبد الوارث يرويه عن أبيه عن  حممد بن جنادة عن سلمة . 510والصفات 

وليس كما قال ألن . 124وصححه األلباين يف خمتصر العلو . بن كهيل عن عمارة بن عمري عن أيب موسى
وفيه أيضاً عبد . 7/421انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب يف سنده انقطاعاً فإن عمارة مل يدرك أبا موسى 

.6/327انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب . الصمد بن عبد الوارث وهو صدوق
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ووجه نسر ووجه ثور فهم قيام عليها قد أحاطوا باألرض والسـموات ورؤوسـهم حتـت    
) 1()ى الكرسيوهو واضع رجليه تبارك وتعاىل عل: قال. الكرسي، والكرسي حتت العرش

وقد اضطربت مواقف القوم من هذه األخبار باضطراب أسانيدها فبعد أن خرجها مـن  
خرجها يف كتب السنة جند احلافظ الذهيب يتردد يف هذا اخلرب ويقول يف خرب عبد الصمد بـن  

ليس لألطيط مدخل يف الصفات أبداً بل هو كإهتزاز العـرش ملـوت سـعد    : (عبد الوارث
وكأن الذهيب رمحه اهللا وقف على نكارة هذا املنت ) 2()سماء يوم القيامة وحنو ذلكوكتفطر ال

وبقي سؤال كنا حنتاج اإلجابة إليه أنه . ولكن تردد يف إنكاره بالكلية فذهب إىل ما ذهب إليه
إذا كان هذا اخلرب متعلقاً بالصفات وكان الشطر الثاين منه ال مدخل له يف الصفات فهل نقبل 

رب ونثبت به هللا تعاىل قدمني يضعهما على الكرسي كما ذهب إليه كثريون غري مـن  هذا اخل
) 3(سبقوا

أم هل نرضى بإحاطة هذا اخلرب وحتصينه من التأويل والتفسري ونلتزم السكوت عنه كما حكاه 
) 4(الذهيب عن بعض احملدثني

وضـغت  الـيت  مث كيف نفهم موقف حمقق كتاب السنة وهو حيكم بتضعيف هذه األحاديث
ورأيت أيب رمحه سئل عن ما روي يف الكرسي وجلوس الرب عز وجل عليه(حتت عنوان 

حدثين أيب نا رجل ثنا إسرائيل عن السدي عن أيب : قال) 1023(2/455) 589(1/302السنة ) 1(
هـ وهو صدوق 127رمحن بن أىب كرمية مالك ففي إسناده جمهول، وفيه السدي وهو إمساعيل بن عبد ال

.1/314يهم انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 
انظر ترمجتـه ىف ـذيب التهـذيب    . وأبو مالك هو غزوان الغفارى مشهور بكنيته وهو ثقة من التابعني

23/246.
1/107العلو للعلي الغفار ) 2(
وكتب وفتاوى ابن تيميـة يف العقيـدة   . 1/103انظر التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع للملطي) 3(
وجمموعة الرسائل النجدية، رسائل وفتاوى محد بن . 1/312وشرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز.5/55

وتعليقات ابن عثـيمني علـى الواسـطية    29وشرح العقيدة الواسطية للهراس. 1/561ناصر بن معمر
-وحممد بن عثمان بن أيب شيبة وكتابه العرش د227موسى الدويش -وعلو اهللا على خلقه د. 4/267

ومن عقيدة املسلمني يف صفات رب العاملني علـي  343واجلديد يف شرح التوحيد 437حممد التميمي 
.231وإفادة املستفيد لعبد الرمحن اجلطيلي 83املصرايت 

21بن قدامةوذم التأويل ال40والصفات للدارقطين. 173و1/146انظر العلو للعلي الغفار) 4(
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فما ) 1()اهللا يصحح هذه األحاديث أحاديث الرؤية ويذهب إليها ومجعها يف كتاب وحدثنا ا
قيمة تضعيفه إذا كان اإلمام أمحد قد صححها؟ مث إذا ترتب على تصحيحها إثبات الصـفات  

تقاد مبضموا فبأي وجه ترك احملقق عقيدةً حيكيها عن إمام السلف؟ وهل حيق لغـري  ا واإلع
احملقق أن ينكر خرباً يف الصفات صححه األمام أمحد؟ وما قيمة حكاية العقائد عن السلف إذا 

كان ال يوجب اإلعتقاد مبا يعتقدون به ؟
يبني ابن عباس رضي اهللا عنه (:ومن أعجب ما يف الكالم على هذا اخلرب قول أحدهم شارحاً

أي أن اهللا يضع قدميـه  بأن هذا الكرسي الذي وسع السموات واألرض هو موضع القدمني 
فإن السلف يقولون عن هذا الكرسي بأنه بني يدي العرش كاملرقاة عليه ويستوي على عرشه

والعضو؟ وهل فهل يقال بعد هذا إن القدمني صفة من صفاته ال على سبيل اجلارحة ) 2()إليه
يقْبل مثل هذا الكالم ترقيعاً بالبلكفة ؟

ومن هذا القبيل أيضاً قول ابن عثيمني رمحه اهللا وهو حياول نفي إحاطة اجلهة بـاهللا تعـاىل   
وليست جهةَ علوٍ حتيط به ألنه تعاىل وسع كرسـيه السـموات واألرض وهـو    : (.. فيقول

فلو كانت القـدمان صـفتني ال   )  3()!اتهموضع قدميه فكيف حييط به تعاىل خملوق من خملوق
وما ميتنع إحاطة املخلوقات به ألن موضع قدميـه  ! جارحتني فهل تقارن باحلجم مع الكرسي

يسع السموات واألرض كيف ال يكون حجمياً أيضاً وكل هذه املقارنة مقارنة حجمية ؟ 
خرب ابن عباس بروايته أما أهل السنة فقد أعاذهم اهللا من مثل هذا االضطراب ففهموا من

األوىل أنه تفسري لغوي للفظ الكرسي ال عالقة له بأخبار الصفات البتة ومل خيلطوا فيـه مـا   
يريد هو من عرش الرمحن كموضع القدمني من أسرة : (قال ابن عطية.خلطه الرواة يف ألفاظه

)4()امللكامللوك فهو خملوق عظيم بني يدي العرش نسبته إليه كنسبة الكرسي إىل سرير

1/301السنة ) 1(
2/304إثبات علو اهللا ألسامة القصاص ) 2(
387القول املفيد ) 3(
وتعليق الكوثري على االختالف 447وانظر األمساء والصفات للبيهقي . 3/278انظر تفسري القرطيب) 4(

امش العلو وقارن ذلك مبوقف حسن السقاف العنيف إذ كتب خبط عريض يف ه. 35يف اللفظ البن قتيبة 
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ويوضحه ما أخرجه ابن جرير عن الضحاك يف اآلية قال  كرسـيه الـذي   : (وقال السيوطي
) 1()يوضع حتت العرش الذي جتعل امللوك عليه أقدامهم

وهذا هو الذي يتعني املصري إليه ألن إضافة القدمني يف اخلرب تقتضي التجسيم، ولن ينجي من 
وأخرياً كيـف  . صفات ال يكون هلا موضع توضع فيهذلك عد القدمني من الصفات، ألن ال

جييب من جعل الكرسي موضعاً لقدميه عن العرش هل هو موضع أيضاً ؟ فإن كان موضـعاً  
لشي غري القدمني فما هو؟ وإن مل تكن ذات الباري سبحانه قابلة للموضع فكيـف كانـت   

القدمان قابلة لذلك؟
:هومما استدلوا به أيضاً خرب عن وهب بن منب

أنه ذكر من عظمة اهللا عز وجل فقال إن(أخرج عبد اهللا بن أمحد بسنده عن وهب بن منبه 
وإن قدميه لعلى الكرسي، وهـو  وإن اهليكل لفي الكرسي، )2(السموات السبع لفي اهليكل

) 3()حيمل الكرسي، وقد عاد الكرسي كالنعل يف قدميه

. رجـه عبـد اهللا واخلـالل يف السـنة    وقد اختلفت مواقف القوم من هذا اخلرب فقد خ
وذكره احلافظ الذهيب يف العلو )4(.واستشهد به ابن تيمية من غري إنكار وال تنبيه على ما فيه

: وحتايد الكالم على ما فيه من وصف اهللا عز وجل إىل ما فيه من وصف اهليكل والبحر فقال
م السالفة، كان عنده كتب كثرية كان وهب من أوعية العلوم لكن جلُّ علمه عن أخبار األم(

كفر إسرائيلي وهو صحيح اإلسناد عن ابن عباس موقوفاً وهو مما نقله عن االسـرائيليات  : (261للذهيب 
) وخالفه يف رواية أخرى صحيحة اإلسناد

3/10وانظر تفسري الطربي . 2/17الدر املنثور ) 1(
شيء من أطراف السماء عن وهب أنه سئل ما اهليكل فقال 2/478أخرج عبد اهللا بن أمحد يف السنة ) 2(

) حمدق باألرضني والبحار كأطناب الفسطاط
وأبـو الشـيخ يف العظمـة    1/33وأخرجه الطربي يف تارخيه ) 1093) (1092(2/477السنة ) 3(
إىل اخلالل يف 2/213وعزاه ابن تيمية يف بيان تلبيس اجلهمية).  9172(4/1399و) 570(3/1052

حسن عن وهب ألن فيه  إمساعيل بن عبد الكرمي بن معقل بن منبه وهو عند مجيعهم بإسناد. كتابه السنة
ويرويه إمساعيل عن عمه عبد الصمد بن .  1/316الصنعاىن وهو صدوق انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 

.6/328انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب .هـ وهو صدوق أيضا183ًمعقل 
2/213انظر بيان تلبيس اجلهمية ) 4(
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وهذا الذي وصفه من اهليكل . إسرائيليات كان ينقل منها، لعله أوسع دائرة من كعب األحبار
وأن األرضني السبع يتخللها البحر وغري ذلك فيه نظر واهللا أعلـم فـال نـرده وال نتخـذه     

يب يف موقفه مـن هـذا   ونقل حمقق العظمة رضا اهللا املباركفوري نفس كالم الذه).1()دليالً
) 2(.اخلرب

وكـالم وهـب مـن    :(أما حمقق كتاب السنة فعمم هذا املوقف على مجلة ما يف اخلرب فقال
) 3()اإلسرائيليات اليت ال تصدق وال تكذب واهللا أعلم

وكل هذه املواقف مواقف باردة، فيها نظر من وجوه
ا فيه وال يسـعه أن ال يصـدق وال   أنه يتعني على من حكى هذا اخلرب أن ينبه إىل م: األول

يكذب ألنه ينقل ما زعم أنه ذكر لعظمة الرب وقد اتفق القوم عند الكالم على ما جـاء يف  
خرب احلرب الذي ذكر األصابع أنه لو كان باطالً لتعني على الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم   

وجل فيتعني اإلنكار أيضاً وال فإما أن يكون هذا اخلرب فيه باطل ال يليق باهللا عز. اإلنكار عليه
وإما أن يكون السكوت دلـيالً علـى عـدم التصـديق     . يكتفى بعدم التصديق والتكذيب

أما . والتكذيب معاً فيبطل ما ذكروه يف كالم احلرب وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم صدق احلرب
.ة العلمية يف شيءأن يكون يف كل خرب منهج مادام يوصل إىل اإلثبات فهذا ليس من الرزان

هب أنه ال جيب التكذيب وال التصديق فهذا ما مل يفعله من خرجه يف السنة كما فعل : الثاين
. عبد اهللا واخلالل، وال من استشهد به يف كتب العقيدة كما فعل ابن تيمية واحلافظ الـذهيب 

يف مسـائل  فأين ترك التصديق والتكذيب من االحتجاج به يف كتب السنة واالستشهاد بـه  
العقيدة؟ وأين ذلك من تصريح الذهيب بأن ما جاء به وهب من وصف اهليكل هو الـذي ال  

يصدق وال يكذب؟

1/130للعلي الغفار العلو ) 1(
.3/1052انظر حاشية العظمة ) 2(
2/477انظر تعلبقه على السنة ) 3(
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أم أن القـوم  .أن كالم وهب هنا صريح يف وصف اهللا عز وجل باألبعاض والتجسيم: الثالث
أيضاً ؟ بال كيف: قدميه على الكرسي وجهاً يليق جبالله أيضاً ؟ أو يقال فيهجيدون إلثبات 

هب أن كالم وهب مما يثبت به عقائد املسلمني يف رم لكن هذا اخلـرب مل يصـح   : الرابع
إسناده إليه فلو مل نعتقد به من جهة سنده مل يكن بذلك بأس أما أن نتهافت إىل االحتجاج به 
وحنصنه بإجياب عدم التصديق والتكذيب فهذا مما ال يرتضيه املنهج العلمي مع عـدم صـحة   

. تنزيهالإلسناد لو مل يكن متنه باطالً فكيف وهو من أبطل الباطل ملخالفته قواطع ا
):وطأة اهللا عز وجل لبوجآخر (استدالهلم بـ 

ما أخرجه عبد اهللا بن أمحد بسنده عن عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا أنه :ومما استدلوا به أيضاً
عنها أن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   زعمت املرأة الصاحلة خولة بنت حكيم رضي اهللا:(قال

وسلم خرج حمتضنا أحد ابين ابنته وهو يقول واهللا إنكم لتجبنون وتبخلون وإنكم ملن رحيـان  
) 2() )1(وطأة اهللا عز وجل لبوجاهللا عز وجل وإن آخر 

ومن العجيب أن يحتج ذا اخلرب يف كتاب خصص للسنة فلوال أن مصنفه محله على ظـاهره  
وأعجب منه قول أيب يعلى على طريقته بعـد أن  . ببال عاقل أنه من أخبار الصفاتملا خطر

مقدس منه عرج الـرب  ) وج(وذكر احلميدي يف مسنده بإسناده عن كعب أنه قال : (نقله

.. وج بالفتح مث التشديد والوج يف اللغة عيدان يتداوى ـا : (5/361قال ياقوت يف معجم البلدان ) 1(
د بالوطأة الغزاة ويف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إن آخر وطأة  هللا يوم وج وهو الطائف وأرا

) ههنا وكانت غزاة الطائف آخر غزوات النيب صلى اهللا عليه وسلم
وإسحاق بن راهويـه يف  ) 334(1/160وأخرجه احلميدي يف مسنده ). 1153(2/499السنة ) 2(

وقال وال نعرف ) 1910(4/317والترمذي يف السنن 4/172واالمام أمحد يف مسنده . 1/47مسنده 
وذكـره الـديلمي يف   ) 609(24/239والطرباين يف املعجم الكبري. مساعاً من خولةلعمر بن عبد العزيز

وأبو ) 19(69وأبوبكر الباغندي يف مسند عمر بن عبد العزيز). 7255(4/431الفردوس مبأثور اخلطاب 
. 581واحلافظ البيهقي يف األمساء والصفات ) 26(1/50عبد اهللا القضاعي يف مسند الشهاب

.9/211يب سويد الثقفى وهو جمهول انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب ويف سنده ابن أ
. وفيه انقطاع أشار إليه الترمذي إذ ال يعرف للخليفة عمر بن عبد العزيز مساع من أم املؤمنني خولة
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اعلم أنه غري ممتنع على أصولنا محل هذا اخلرب على ظاهره و … يوم خلق األرض إىل السماء 
) 1(..)دون الفعليتعلق بالذات أن ذلك معىن 

وأيد مسلكه بنقـل  ، )2(مث تفرغ أبو يعلى إلبطال وجوه التأويل اليت تكلفها بعض أهل السنة
نقول إن هلذا احلديث خمرجاً حسناً قد ذهب إليه بعـض  :( قالفكالم خطري ذكره ابن قتيبة 

ئف أهل النظر وبعض أهل احلديث قالوا إن آخر ما أوقع اهللا عز وجـل باملشـركني بالطـا   
وكانت آخر غزاة غزاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوج، ووج واد قبل الطائف وكـان  

وهذا املذهب بعيد من االستكراه قريب مـع أين ال  …)3(سفيان بن عيينة يذهب إىل هذا
أن أقضي به على مراد رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم ألين قرأت يف اإلجنيل الصـحيح  

أمل تسمعوا أنه قيل لألولني ال تكذبوا إذا حلفـتم بـاهللا   : قال للحوارينياملسيح عليه السالم 
ال بالسماء فإا كرسي اهللا تعـاىل وال  تعاىل ولكن اصدقوا، وأنا أقول لكم ال حتلفوا بشيء 

وال بأورشليم بيت املقدس فإا مدينة وال حتلف برأسك فإنك ال باألرض فإا موطئ قدميه
عرة سوداء وال بيضاء ولكن ليكن قولكم نعم نعم وال ال ومـا كـان   تستطيع أن تزيد فيه ش

.سوى ذلك فإنه من الشيطان
عن كعب قال إن وجاً مقدس منه عرج الرب إىل السماء يوم ..قال أبو حممد هذا مع حديث

) 5())4(قضاء خلق األرض

ستكراه لكنه وهذا من أعجب العجب فقد تنبه ابن قتيبة إىل حسن هذا املخرج وبعده عن اال
تركه ألمر هو أقبح وأبعد من تكذيب هذا اخلرب بالكلية وهو ما ظن أنه موافق ملا ذكره مـن  

:وجيب التنبيه على أمور.أخبار أهل الكتاب

2/379إبطال التأويالت ) 1(
221وانظر حنوه  يف إيضاح الدليل96انظر مشكل احلديث البن فورك ) 2(
582ألمساء والصفات للبيهقي انظر ا) 3(
) 335(1/160أخرجه احلميدي يف مسنده) 4(
213تأويل خمتلف احلديث ) 5(
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أن ابن قتيبة تنبه إىل ضعف احتمال إرادة الظاهر يف اخلرب املروي عن النيب صـلى اهللا  : األول
ظاهر يف نص التوراة وقول كعب إذ ال يكاد حيتمـل مـن   عليه وسلم وتنبه أيضاً إىل قوة ال

التأويل ما حيتمله اخلرب األول احتماالً حسناً موافقاً للغة والشرع، لكنه تركه مراعاة لظـاهر  
وهذا هو الذي أشرنا إليه أن القوم مل يرجِعوا ظواهر مـا تشـابه مـن    . التوراة وقول كعب

اليب العربية بل حتاكموا فيها إىل جتسـيمات أهـل   النصوص إىل حمكم التنزيه وما تقتضيه أس
.الكتاب ومنكرات الرواة

فلو رفعنا رتبة اإلجنيل الذي بني يديـه  .أن ابن قتيبة شهد بالصحة ملا وجده يف اإلجنيل: الثاين
يف مراتب النقل وساويناه مبرويات املسلمني من األخبار وعاملناه معاملتها لقضينا باحلكم عليه 

. ا يف متنه من خمالفة قواطع التنزيه، أو بالنكارة على أضعف اإلميانبالوضع مل
صلى اهللا أنا ال نسلم ما ذكره ابن قتيبة أنه ال يقضي ذا التأويل على مراد رسول اهللا: الثالث

.فضال عن الصحة أو القطع، ألن اخلرب مل يصل إىل رتبة احلسنعليه وسلم
النفي، إذ يتورع ابن قتيبة من صرف خرب ضعيف اإلسـناد  أن نشري إىل هذا الورع يف: الرابع

يقابله يف اإلثبات جرأة علـى  لو مل هذا الورع نفع فما أ. عن ظاهره إىل تأويل حسنه وجوده
فقد دأب القوم علـى  . يف سنده جهالة وانقطاعمنكر منت يحصحتتصحيح اإلجنيل احملرف و

م إىل اإلثبات، فـإذا أرادوا التنزيـه تورعـوا    أن يركبوا منت الضعيف اهلالك ما دام يقوده
واحتاطوا خوفاً أن يعطلوا صفةً ما نص اهللا عز وجل على وصف نفسه ا يف كتابه وال نص 

!!.عليها نبيه ولكن ترك إثباا لظواهر حمتملة ورواة ضعفة
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ماجاء يف الصدر والذراعني: املسألة التاسعة
خلقـت  :(عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أنـه قـال  أخرج عبد اهللا بن أمحد بسنده عن
) 1()املالئكة من نور الذراعني والصدر

ليس شيء أكثر من املالئكة، إن اهللا عز وجل خلق املالئكة :(وأخرجه بلفظ آخر عنه أنه قال
وأشار سريج بن يونس بيده إىل صدره قال وأشار أبو خالـد إىل صـدره  .من نور فذكره

) 2()لف ألفني فيكونونفيقول كن ألف أ

وهذا خرب ضيعف السند منكر املنت ألنه خيالف ما أخرجه اإلمام مسلم يف الصحيح بسـنده  
خلقت املالئكـة  :(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت

) 3()من نور وخلق اجلان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم

وزعم القاضي أبو يعلى على عادته أنه على ظـاهره  . جه من خرجه يف السنةومع نكارته أخر
فأثبت به الصدر والذراعني مث أجاب عن االعتراض بأن اخلرب موقوف على عبد اهللا بن عمرو 

إثبات الصفات ال يؤخذ إال توقيفاً ألنـه ال جمـال   :(وأنه كان حيدث عن أهل الكتاب فقال
: الثـاين …يه عن بعض الصحابة فيه قول علم أم قالوه توقيفاًللعقل والقياس فيه فإذا روي ف

)4()أن شرعنا وشرع غرينا سواء يف الصفات ألن صفاته ال ختتلف باختالف الشرائع

وأخرجه بنحو هذا اللفظ أبو الشـيخ يف العظمـة   ). 1084(2/475و) 1195(2/510السنة ) 1(
.433والبيهقي يف األمساء والصفات ). 315(2/733
، وابن )316(2/734للفظ أبو الشيخ يف العظمة وأخرجه بنحو هذا ا). 1194(2/510السنة ) 2(

وأبو الشيخ ) 2475(6/440وأخرجه البزار يف مسنده ). 34) (33(1/49مندة يف الرد على اجلهمية 
وهو ". خلق اهللا عز وجل املالئكة من نور"من طريقني عن هشام به بلفظ غري منكر 2/727يف العظمة 

وهشام بن عروة من املدلسني وقد . بيه عن عبد اهللا بن عمروعند مجيهم من طرق عن هشام بن عروة عن أ
.11/51وذيب التهذيب 26عنعنه انظر ترمجته ىف طبقات املدلسني البن حجر

).2996(4/2294صحيح مسلم ) 3(
.1/222إبطال التأويالت ) 4(
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وقد أثبت به القاضي ذراعني وصدراً هللا عز وجل وهذا قبيح ألنه حديث : (وقال ابن اجلوزي
خلقخملوق من ذات القدمي هذا أقـبح ممـا ادعتـه    ليس مبرفوع وال يصح، وهل جيوز أن ي

) 1()النصارى

وادعى املعارض أن من األحاديث اليت :(واشتد عثمان بن سعيد على من أول هذا اخلرب فقال
مث أقبل عليها بعد ما …تروى عن رسول اهللا أحاديث منكرة مستشنعة جداً ال جيوز إخراجها

. خمارج يدعو إىل صواب التأويـل يف دعـواه  أقر أا منكرات مستشنعة يفسرها ويطلب هلا
وحيك أيها املعارض وما يدعوك إىل تفسري أحاديث زعمت أا مستشنعة ال أصل هلا عنـدك  
وال جيوز التحدث ا، فلو دفعتها بعللها وشنعها عنك كان أوىل بـك مـن أن تسـتنكرها    

ـ  ال والضـالل الـذي مل   وتكذب ا مث تفسرها ثانية كاملثبت هلا على وجوه ومعان من احمل
يسبقك إىل مثلها أحد من العاملني، فادعيت أن من تلك املنكرات ما روى أبو أسـامة عـن   
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو قال خلق اهللا املالئكة من نور الذراعني والصدر 

) 2(.)وقال بعضهم من شعر الذراعني والصدرقلت

ى من اشتغل بتاويل مثل هذه األخبار صحيح فالواجـب أن  وما أخذه عثمان بن سعيد عل
نطرح مثل هذه املنكرات ولكن يعتذر ألهل التأويل أم قصدوا بذلك ذكر وجه يصح محل 

ومع ذلك فاألوىل ترك االشتغال بذلك كي ال يتخذ مثل هذا . اخلرب عليه جتنباً لطرحه بالكلية
ول أن جيعل من مثل هذا التأويل شـاهداً علـى   التكلف يف التأويل حجة للمنازع الذي حيا

) 3(.ضعف مذهب التأويل باجلملة

56دفع شبه التشبيه ) 1(
650-2/647نقض اإلمام عثمان بن سعيد  ) 2(
وأقاويل . 433واألمساء والصفات للبيهقي 42هذا اخلرب يف مشكل احلديث البن فورك انظر تأويل) 3(

.163الثقات للمقدسي
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ما جاء يف الفم وحنوه: املسألة العاشرة
سئل عما جحدته اجلهمية الضالل من كالم رب العاملني "أخرج عبد اهللا بن أمحد حتت عنوان 

) 2("موسى تكليمـاً  وكلم اهللا: "يف قول اهللا عز وجل)1(بسنده عن وائل بن داود " عز وجل

) 3()ًمشافهة مرارا:  قال

فإن صح فال حجة يف قول غري املعصوم، وإذا قيل يف خرب ) 4(وال يصح هذا اإلسناد إىل قائله
.الصحايب له حكم املرفوع فال يقال يف من عاصروا صغار التابعني

ز وجل موسى عليه كيف كلم اهللا ع: (وأخرج حتته أيضاً بسنده عن نوح بن أيب مرمي أنه سئل
) 5() مشافهة: السالم قال

وهذا اخلرب مما يدل على تسرب شيء من عقائد مقاتل بن سليمان إىل عقائد بعض احملـدثني،  
من طريق نوح هذا الذي كان ربيب مقاتل وكان مقاتل ميلي عليه تفسريه، ومع أن احملـدثني  

جند مثل هذا اخلرب يف مصنف زعموا كشفوا ستر مقاتل وربيبه فكذبومها غاية التكذيب إال أنا
بل إن أحدهم ينص على أن ربيب مقاتـل كـان   . أنه السنة وأنه من مصادر العقيدة السلفية

ومن هذا نعلم ما حتت ما ).6(شديداً على اجلهمية، تعلم منه نعيم بن محاد الرد على اجلهمية 
.  يسمى بالرد على اجلهمية

وائل بن داود التيمى هو أبو بكر الكوف، من الذين عاصروا صغارالتابعني انظر ترمجتـه ىف ـذيب   ) 1(
.11/110التهذيب 

.من سورة النساء) 164(اآلية ) 2(
)3 (1/285)546 (
انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب . يف سنده إليه خلف بن خليفة األشجعى وهو صدوق اختلط ىف اآلخر)4(
3/151.
6/29وأخرجه الطربي يف التفسري ). 547(1/286) 5(
مافنة أبو عصمة املروزى، القرشى موالهم، يعرف بنوح اجلـامع  : نوح بن أىب مرمي امسه مابنة ويقال) 6(
قال ابـن  : (7/396هـ قال البخاري يف ترمجته يف التاريخ الكبري 173) نيتهقاضى مرو، مشهور بك(

وحكى املزي ) املبارك لوكيع عندنا شيخ وهو أبو عصمة نوح بن أيب مرمي  يضع كما يضع معلى بن هالل
أن رأس اسمة مقاتل بن سليمان قال أليب عصمة إين أخـاف أن أنسـى   28/440يف ذيب الكمال 

أن يكتبه غريك وكان ميلي عليه بالليل على السراج ورقة أو ورقتني حىت مت التفسري على ذلك علمي وأكره 
وذكر قول عبد اهللا بن أمحد . إليه فكتبها= =ورواه عنه أبو نصري ودس إىل جارية مقاتل حىت محلت كتبه
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م أمحد بن حنبل أنه قال يف رسالة اإلصطخري وهو حيكـي  ونسب بعض احلنابلة إىل اإلما
وكلم اهللا موسى تكليماً من فيه، وناولـه  : (مذاهب أهل العلم وأصحاب األثر وأهل السنة

) 1()التوراة من يده إىل يده

وهذه رسالة مكذوبة على اإلمام، إن دلت على شيء فإمنا تدل على جناية بعض املنتسبني إىل 
مام أمحد، وعلى جناية بعض املعاصرين الذين حيكون ما فيها على أنه مذهب احلنابلة على اإل

وقد وذكر املربأ من التجهم احلافظ الـذهيب هـذه الرسـالة فقـال يف ترمجـة      . )2(اإلمام
إىل أن ذكر أشياء من هذا األمنوذج املنكر واألشياء اليت واهللا ما قاهلا اإلمـام  : (..اإلصطخري

)3()فقاتل اهللا واضعها

ذكروا فيها رسـالة مسـدد بـن    " العقيدة " ويف رسالة أخرى نشروها حتت عنوان 
والقرآن كالم اهللا تكلم به ليس مبخلوق ومن زعـم  : (..وفيها أن اإلمام أمحد قال) 4(مسرهد

أن القرآن خملوق فهو جهمي كافر ومن زعم أن القرآن كالم اهللا ووقـف ومل يقـل لـيس    
قول األول ومن زعم أن ألفاظنا به وتالوتنا له خملوقة والقرآن كـالم  مبخلوق فهو أخبث من

وكلم اهللا موسى تكليماً من فيه اهللا فهو جهمي ومن مل يكفر هؤالء القوم كلهم فهو مثلهم 
) 5()وناوله  التوراة من يده إىل يده

شديداً علـى  مل يكن ىف احلديث ذاك، وكان .كان أبو عصمة يروى أحاديث مناكري: قال أىب: بن حنبل
!تعلم منه نعيم  ابن محاد الرد على اجلهمية. اجلهمية والرد عليهم

29-1/24انظر هذه الرسالة يف طبقات احلنابلة البن أيب يعلى ) 1(
مث جاء أحـد  .نقل ما يف هذه الرسالة حممد حامد الفقي يف جموعة رسائل مجعها يف شذرات البالتني) 2(

فع عن هذه الرسالة فقام وقعد ومل يأت بشيء يستحق الذكر مـع اعترافـه   أساتذة العقيدة املعاصرين ليدا
باجلهالة يف رواا وهو الدكتور عبد اإلله األمحدي يف رسالته اليت نال فيها الدكتوراه يف العقيدة االسالمية 

-1/39) قيدةاملسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد بن حنبل يف الع(من جامعة املينة املنورة وعنواا 
40

11/303سري أعالم النبالء ) 3(
هـ انظر ترمجتـه ىف ـذيب التهـذيب    228: هو مسدد بن مسرهد أبو احلسن البصرى الوفاة) 4(

10/109.
80-79العقيدة ) 5(
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ن هذه الرسالة وقد بذل أحد املعاصرين وسعه يف الدفاع ع. وهذا أنكر مما يف الرسالة السابقة
فذكر هلا إسنادين، يف اإلسناد األول اعترف باجلهالة يف أربع طبقات من رواا ويف اإلسـناد  

وهذه الرسالة وإن كان يف إسنادها : (ومع ذلك قال. الثاين اعترف باجلهالة يف ثالث طبقات
حنبل إىل مسدد وأما رسالة أمحد بن " من ال يعرف إال أا معروفة عن أمحد، يقول ابن تيمية 

بن مسرهد فهي مشهورة عند أهل احلديث والسنة من أصحاب أمحد وغريهم تلقوها بالقبول 
وقد ذكرها أبو عبد اهللا بن بطة يف كتاب اإلبانة واعتمد عليها غري واحد كالقاضي أيب يعلى 

) 1(")وكتبها خبطه

النقد العلمي عند أهل وهل عرف يف ميزان . ولست أدري كيف يثبت مايسميه تلقياً بالقبول
احلديث أن اخلرب مع اجلهالة يف رواته وخمالفة ما فيه ملا هو أصح منه يعد صـحيحاً متلقـى   

مث ماذا يف كتابة أيب يعلى وابن بطة هلذه الرسالة أما ابن بطـة  !بالقبول إذا مل يشتهر تكذيبه ؟
الزيادة والكـذب يف  فقد عرف صنيعه يف ترقيع األسانيد والتصرف يف بعض الكتب باحلك و

دعوى السماع عن قوم مل يسمع منهم، كما أشار إليه اخلطيب البغدادي يف ترمجته وحكـم  
) 2(.بوضعه أحد األحاديث

5/396وانظر كالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى . 1/33املسائل والرسائل لعبد اإلله األمحدي ) 1(
وذلك ألن الدارقطين حكم بانقطاع رواية حفص بن عمر األردبيلي عـن  . 10/373داد تاريخ بغ) 2(

رجاء بن مرجي فقال هذا حمال دخل رجاء بن مرجي بغداد سنة أربعني ودخل حفص بن عمر األردبيلي 
حدثين أبو القاسم عبد الواحد بن علي األسدي  فتتبع : (سنة سبعني ومائتني فكيف مسع منه فقال اخلطيب

وملـا  . ن بطة النسخ اليت كتبت عنه وغري الرواية وجعلها عن بن الراجيان عن فتح بن شخرف عن رجاءاب
مات ابن بطة رأيت نسخته بالسنن أول كل خرب منها وجعله رواية بن الراجيان عن شخرف عن رجاء قال 

قال . عد فقال القال يل احلسن بن شهاب سألت أبا عبد اهللا بن بطة أمسعت من البغوي حديث علي بن اجل
أبو القاسم وكنت قد رأيت يف كتب ابن بطة نسخة حبديث علي بن اجلعد قد حكها وكتب خبطه مساعه 
فيها فذكرت ذلك البن شهاب فعجب منه قال أبو القاسم وروى ابن بطة عن أمحد بن سلمان النجاد عن 

عليه علي بن حممد بن نيال وأساء أمحد بن عبد اجلبار العطاردي حنوا من مائة ومخسني حديثا فأنكر ذلك
واختفى قال . القول فيه وقال ابن النجاد مل يسمع من العطاردي شيئا حىت مهت العامة أن توقع بابن نيال

وكان ابن بطة قد خرج تلك األحاديث يف تصانيفه فتتبعها وضرب على أكثرها وبقي بقيتها على حالـه  
حدثين أمحد ...ديث ورزقه اهللا من املعرفة والفهم به شيئاً كثرياًوقال وابن نيال بغدادي نزل عكربا ومسع احل

بن احلسن بن خريون قال رأيت كتاب ابن بطة مبعجم البغوي يف نسخة كانت لغريه وقد حكـك اسـم   
قلت وكذلك ادعى مساع كتب أيب حممد بن قتيبة ورواها عن شيخ مساه أبا .. صاحبها وكتب امسه عليها
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وأما أبو يعلى فال خيفى حاله لكنا نسوق ما ذكره يف إثبات الفم هللا تعاىل عن ذلك علواً كبرياً 
عـن  (لي أخرجه عبداهللا بن أمحد بسـنده  فقد ذكر التكليم من فيه واستشهد له خبرب إسرائي

كأن الناس إذا مسعوا القـرآن مـن يفِّ   عن حممد بن كعب القرظي قال ) 1(موسى بن عبيدة
) 2()عز وجل يوم القيامة فكأم مل يسمعوه قبل ذلكالرمحن

يضحك ربكـم حـىت   :(وأخرج أبو يعلى بسنده عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أنه قال
ال نثبت أضراساً وهلوات هي جارحة وال أبعاضاً : (وقال على طريقته) ته وأضراسهتبدو هلوا

) 3(..)وال جيب أن نستوحش من إطالق هذا اللفظ إذا ورد به مسع.. بل نثبت ذلك صفة

فمن هذا مبلغه يف تنزيه اهللا عز وجل كيف ال يشهد بالصحة على إثبات التكليم من الفم؟   
ىل احتجاج ابن القيم رمحه اهللا بطرف هذا اخلرب، فأثبت أن من مـذهب  وباجلملة نشري إ

) 4(أهل السنة أن اهللا كلم اهللا موسى تكليماً منه إليه وناوله التوراة من يده إىل يده 

ونشري إىل خجل بعض املعاصرين مما مل خيجل منه بعض السابقني فمن ذلـك أن الـدكتور      
يف رسالة اإلصطخري من إثبات التكليم من الفم ونص على عبد اإلله اعترف بنكارة ما جاء 

فما رأيه يف من ال يستنكر هذه اللفظة؟ ) 5(أن اإلمام أمحد ال ميكن أن تصدر منه هذه اللفظة 
ونشري إىل تكلف أحدهم فقد صـحح نسـبة   وهل يعد هذا من التجهم أيضاً عند من يثبته؟

ي حدثه عن بن قتيبة وابن أيب مرمي هذا مل برو عنه أحد من أهل العلم وال ذكره سوى مرمي وزعم أنه دينور
حدثين عبد الواحد بن علي األسدي قال قال يل حممد بن أيب الفوارس روى ابن بطة عن . بن بطة واهللا أعلم

قـال  والسالم= =البغوي عن مصعب بن عبد اهللا عن مالك عن الزهري عن أنس عن النيب عليه الصالة
طلب العلم فريضة على كل مسلم قلت وهذا احلديث باطل من حديث مالك ومن حديث مصعب عنـه  

) ومن حديث البغوي عن مصعب وهو موضوع ذا اإلسناد واحلمل فيه علىابن بطة واهللا أعلم
هـ  ضعيف وإن تنطع أبو يعلى رمحه اهللا يف الدفاع عنه انظر ترمجتـه ىف 153وموسى بن عبيدة  ) 1(

.10/359ذيب التهذيب 
) 123(1/147السنة) 2(
1/218إبطال التأويالت ) 3(
1/72وانظر حنوه يف قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر للقنوجي291حادي األرواح ) 4(
.40انظر املسائل والرسائل ) 5(
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وكلم اهللا موسى تكليماً مبا "إمنا ينبغي أن تكون : (رسالة اإلصطخري إىل اإلمام أمحد مث قال
) 1()أي مبا يف التوراة" فيه 

.57وهو عصام رواس يف حتقيقه كتاب العني واألثر يف عقائد أهل األثر ) 1(
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املطلب الثاين ما يستدل به على إثبات التحيز 
الكون على العرش:املسألة األوىل

ما جاء يف تفسري االستواء باجللوس
ار بلغـوا  اجلهمية كف:(أخرج عبد اهللا بن أمحد بسنده عن خارجة بن مصعب أنه قال

نساءهم أن طوالق وأن ال حيللن ألزواجهن التعودوا مرضاهم وال تشهدوا جنائزهم، مث تال 
تنـزيالً ممـن خلـق األرض    * إال تذكرة ملن خيشـى * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى* طه"

) 2()وهل يكون االستواء إال جبلوس) 1("الرمحن على العرش استوى* والسموات العلى

حملقق عجباً يف التعليق على هذا اخلرب فأيده يف تكفري اجلهميـة وتطليـق نسـائهم    وقد ذكر ا
أما القول بأن اإلستواء ال يكون إال جبلوس فليس : (حبكايته عن غري واحد من السلف مث قال

ومن هنا نقول إن هذه العبارة أقـرب إىل  .. هذا من مذهب السلف بل مذهب السلف خبالفه
فيالحظ تردده إذ حكم بأنه أقرب إىل التجسيم وسوف ) 3()ق باملخلوقالتجسيم وتشبيه اخلال

نرى انقالب احملقق رأساً على عقب يباً ملن روي عنهم إثبات اجللوس يف موضع آخر مـن  
.نفس الكتاب

إذا : (و أخرج عبد اهللا بن أمحد بسنده عن عبداهللا بن خليفة عن عمر رضي اهللا عنه قـال 
) 4()كأطيط الرحل اجلديدلى الكرسي مسع له أطيط جلس تبارك وتعاىل ع

.من سورة طه) 5-1(آلية ا) 1(
واجتماع 4/1303وانظر االحتجاج ذا القول يف الصواعق املرسلة البن القيم ). 10(1/106السنة) 2(

. ومل يذكر اجللوس.82والتحفة املدنية يف العقيدة السلفية حلمد بن ناصر آل معمر. 144اجليوش له أيضاً 
1/106هامش السنة ) 3(
وأخرجه ذا اللفظ البزار يف مسـنده  ) 1019(2/454و) 585(1/302و) 584(1/300السنة) 4(
).35(1/29والدارقطين يف الصفات) 325(1/457

وقال احلافظ أبو يعلى املوصلي يف مسنده حدثنا زهري حدثنا ابـن أيب  (1/311وقال ابن كثري يف تفسريه 
عنه قال أتـت امـرأة إىل   بكري حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن خليفة عن عمر رضي اهللا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت ادع اهللا أن يدخلين اجلنة قال فعظم الرب تبارك وتعاىل وقـال إن  
كرسيه وسع السموات واألرض وإن له أطيطا كأطيط الرحل اجلديد من ثقله وقد رواه احلافظ البـزار يف  

=مسنده املشهور 
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حدثين أيب أنبأنا وكيع حبديث إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبداهللا بن خليفة عن عمر :(وقال
إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي فاقشعر رجل مسـاه أيب عنـد   رضي اهللا عنه قال 

) 1()حاديث ال ينكرواوقال أدركنا األعمش وسفيان حيدثون ذه األوكيع فغضب وكيع 

لـيس كمثلـه   "ألن اهللا نعم السلف ال ينكرون ذلك: (وقال احملقق تعليقاً على هذا األخري
أما املبتدعة وأصحاب الكالم الذين ال يتخيلون يف صفات اهللا إال " شيء وهو السميع البصري

)ما يليق بالبشر مث يهربون إىل التأويل هلذا اخلاطر
فلم يصح عن واحد من السلف تأويل االستواء باجللوس، وليس اجللوس وهذا افت وتناقض 

وما أقرب إنكار احملقق لتفسري االستواء باجللوس يف صدر هذا .من صفات اهللا وال مما يليق به
فإذا كان احملقق يف مسـألة  . إن مذهب السلف خبالفه وإنه أقرب إىل التجسيم:الكتاب وقوله

والً سلفياً مرة، كل ذلك يف كتاب واحد فيكـون غـريه مـن    واحدة يعدها جتسيماً مرة وق
املنتسبني إىل منهجه أحسن حاالً منه إذا عد أحدهم إثبات اجللوس سلفياً وعده اآلخر جتسيماً 

وقبل أن نشري إىل بعض ذلك نسأل عن أمر حنتاج إىل جوابه مـن احملقـق ومـن    . أو تكييفاً
صدراً من مصادر عقيدة السلف صحيح النسبة إىل إذا كان هذا الكتاب م:انتسب إىل منهجه

عبد اهللا بن أمحد وكان مؤلفه موثقاً يف نقله مشهوداً له بصحة االعتقاد والعدالـة احلديثيـة   
سـئل عمـا روي يف الكرسـي    (فكيف تستجيزون مع ذلك إنكار ما خرجه حتت عنوان 

ث أحاديث الرؤيـة  وجلوس الرب عزوجل عليه ورأيت أيب رمحه اهللا يصحح هذه األحادي
فهذا نص يف إثبات اجللوس على العرش عن . )2()ومجعها يف كتاب وحدثنا اويذهب إليها 

يف كتايب السـنة  -) 574(1/252-رييهما والطرباين وابن أيب عاصموعبد بن محيد وابن جرير يف تفس=
من حديث أيب إسحاق السبيعي عن عبد اهللا -1/264-هلما واحلافظ الضياء يف كتابه األحاديث املختارة 

بن خليفة وليس بذاك املشهور ويف مساعه من عمر نظر مث منهم من يرويه عنه موقوفا ومنهم من يرويه عنه 
عبد (4/89وقال الذهيب يف ميزان اإلعتدال) هم من يزيد يف متنه زيادة غريبة ومنهم من حيذفهامرسال ومن

) اهللا بن خليفة اهلمذاين ال يكاد يعرف
ومعـارج القبـول   1/158وانظر االستشهاد به يف العلـو للعلـي الغفـار   ) 587(1/301السنة) 1(

1/189للحكمي
1/300السنة ) 2(
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وال شك مبوافقة ابنه له على مقتضى هذه الرواية فكيف يعقل أن حيكم احملقـق  . اإلمام أمحد
الذي على إثبات اجللوس بأنه أقرب إىل التجسيم مث يسكت على إثباته عن إمامه وعن املؤلف

شهد له بالسلفية والعدالة يف كتابه الذي أوجب أن يكـون يف الصـدارة مـن مؤلفـات     
جلَّ مقدار اإلمام أمحد عن النطق مبا مل خيف حىت على هذا احملقق أنه أقـرب إىل  !املسلمني؟
.التجسيم

ذات استواء ال:(ومن تناقضهم يف تفسري االستواء باجللوس أيضاً أن الفراء صرح بنفيه فقال
خالفاً للكرامية واسمة أنه معناه املماسة للعرش .. على العرش ال على معىن القعود واملماسة

) 1()باجللوس عليه

احلي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شـاء    :(وأثبته الدارمي فقال
) 2()ويقبض ويبسط ويقوم وجيلس إذا شاء

فاظ مل ترد يف القرآن وال يف السنة فنتوقف عن وصف اهللا تعـاىل  هذه أل:(وقال حمققه الفقي
وقد ورد يف بعضها نـص إال  : (أما احملقق اآلخر فقد نقل كالم الفقي مث استدرك فقال) ()3ا

) 4("وربك خيلق ما يشـاء وخيتـار  "أن يف ثبوا نظر، ويغين عنها ما ورد يف النصوص كقوله 

وكـأن هـذا   ).7()) 6("إن اهللا على كل شيء قدير"وقوله ) 5("إن اهللا يفعل ما يشاء : "وقوله
احملقق عز عليه النفي فجعل اجللوس والقيام واحلركة داخالً يف عموم قدرته وعد هذا العمـوم  

.يغين عن التصريح بإثبات اللفظ
على أما تفسري استواء اهللا تعاىل: (وجند ابن عثيمني رمحه اهللا متردداً أيضاً يف اجللوس فيقول

وأما اجللوس والقعود فقد ذكره بعضهم .. العرش باستقراره عليه فهو مشهور عن السلف

54املعتمد ) 1(
1/215عثمان بن سعيد نقض ) 2(
20نقض عثمان بن سعيد مع حتقيق حمد الفقي ) 3(
.من سورة القصص) 68(اآلية ) 4(
.من سورة احلج) 18(اآلية ) 5(
.من سورة البقرة) 20(اآلية ) 6(
بتحقيق الدكتور رشيد بن حسن 1/215انظر حاشية نقض عثمان بن سعيد ) 7(
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وهذا تردد عجيب فمن جزم باالستقرار مالذي مينعـه مـن   ).1()ولكن يف نفسي منه شيء
القول باجللوس؟ أما ما ذكره من الورود عن السلف فال ينفع أيضاً ألن حال أسانيده لـيس  

.يف اجللوسأحسن من حال ما جاء
وإذا كان ابن عثيمني متردداً يف اجللوس فهذا نص عن إمامه بإثبات اجللوس فهذا سليمان بن 

قـد  : (سحمان رمحه اهللا يرد على من نسب إثبات اجللوس إىل حممد بن عبد الوهاب فيقول
كمـا  جاء اخلرب بذلك عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب الذي ضرب اهللا احلق على لسانه

وهذا احلديث صححه مجاعـة مـن   .. واه اإلمام عبد اهللا بن اإلمام أمحد يف كتابه السنة لهر
) 2()احملدثني

وأخرجه عبد اهللا حتت نفس العنوان السابق بلفظ آخرعن عبد اهللا بن خليفة قال جاءت 
عظَّم الرب عزوجل إمرأة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت ادع اهللا أن يدخلين اجلنة قال ف

إنه ليقعد عليه جل وعز فما يفضل منه إال قيد أربعة وقال وسع كرسيه السموات واألرض 
وأخرجه الدارمي عنه بلفظ فيه زيادة قال ) 3() وإن له أطيطاً كأطيط الرحل إذا ركبأصابع

أيهـا  فهـاك  : (وقال) 4()إذا ركبه من يثقلهوإن له أطيطاً كأطيط الرحل اجلديد (:يف آخره
) 5()املريسي خذها مشهورة مأثورة فصرها وضعها جبنب تأويلك الذي خالفت فيه أمة حممد

1/196جمموع فتاويه ورسائله ) 1(
79الضياء الشارق يف رد شبهات املازق املارق ) 2(
) 593(1/305السنة ) 3(
وابن خزمية يف التوحيد  11-3/9وأخرجه الطربي يف  تفسريه .428-1/425نقض عثمان بن سعيد) 4(

) 260(2/650) 193(2/548وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة . وتربأ من االحتجاج به النقطاعه106
).5(1/29والدارقطين يف لصفات

. 1/428نقض عثمان بن سعيد) 5(
هذا حديث ال يصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واسناده  (1/20وقال ابن اجلوزي يف العلل املتناهية

مضطرب جدا وعبداهللا بن خليفه ليس من الصحابة فيكون احلديث االول مرسال وابن احلكم وعثمـان ال  
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتارة يقفه على عمر وتـارة  يعرفان وتارة يرويه ابن خليفة عن عمر ع
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ويف كتاب السنة للخالل أن تلك الفضلة هي جملس النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي يجلسـه  
) 1(اهللا فيه معه يوم القيامة 

ها من خرجها يف السـنة  وختبط املنتسبون إىل منهج واحد يف هذه األخبار فبعد أن خرج
: من ذلك قول مرعي بن يوسف احلنبلي. تصدى بعضهم للدفاع عن اعتراض املخالفني عليها

اعترض بعضهم على احلنابلة يف حديث رووه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال استوى على (
خـول  قال املعترضون للحنابلة وهذا يـوهم د . العرش فما يفضل منه إال مقدار أربعة أصابع

كمية وأجزاء وهذا مستحيل يف حق الرب إال على قول املشبهة واسمة الذين يثبتون هللا ذاتاً 
هلا كمية وضخامة وهذا مما اتفقنا حنن وأنتم على تكفري القائل به؟

فقال احلنابلة أما هذا احلديث فنحن مل نقله من عند أنفسنا فقد رواه عامة أئمة احلديث يف 
ا فيها نقل األخبار الصحيحة وتكلموا على توثقة رجاله وتصـحيح طرقـه   كتبهم اليت قصدو

ورواه من األئمة مجاعة أحدهم إمامنا أمحد وأبو بكر اخلالل صاحبه وابن بطة والدارقطين يف 
وهو حديث ثابت ال سبيل إىل كتاب الصفات الذي مجعه وضبط طرقه وحفظ عدالة رواته 

، والتأويل ميكن فإنه قد يطلق الفضل واملراد به اخلروج برةدفعه ورده إال بطريق العناد واملكا
فما خرج عن اإلختصاص بوصف اإلستواء إال هذا فيقال.. عن حد الوصف واالختصاص

) 2()وله تعاىل أن خيص ما يشاء منه بوصف اإلختصاص دون ما شاء واهللا أعلماملقدار 

:واجلواب من وجوه
ما اخلالل وابن بطة فال حجة يف روايتهم بل ال مزية هلم يف أن اإلمام أمحد مل يروه، وأ: األول

الرواية على آحاد الرواة، وأما احلافظ الدارقطين فكتاب الصفات مكذوب عليه كما سـبق،  

يوقف على بن خليفة وتارة يأيت فما يفضل منه إال قدر اربعه اصابع وتارة يأيت فما يفضل منه مقدار اربعة 
) اصابع وكل هذا ختليط من الرواة فال يعول عليه

.1/220كتاب السنة للخالل ) 1(
119أقاويل الثقات  ) 2(
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وقد مر الكـالم  . وما ذكره عن عامة أئمة احلديث خطأ واضح ألنه ال وجود له يف الصحاح
.على نقدهم لرواته فال ننخدع ذه احلكاية

إذا كان التأويل ممكناً هنا فلم ال يكون ممكناً يف غريه؟ فهل يعد تنزيه الضـعفاء عـن   : الثاين
!اخلطأ مسوغاً جلواز التأويل وال يعد تنزيه اهللا عز وجل عن لوازم اجلسم مسوغاً جلوازه

أن هذا التأويل أكد الظاهر الذي فر منه فأثبت أنه خص جزًء منه باإلسـتواء علـى   : الثالث
من العرش جزء

أن ننبه إىل ما يف املرور على لفظ القعود الذي جـاء يف اخلـرب واسـتعماله مرادفـاً     : الرابع
.لالستواء

أما ابن تيمية رمحه اهللا فقد أنكر أن تكون الرواية بإثبات قدر يفضـل مـن العـرش    
ذا معىن غريب وه: (وصوب النفي فقال واصفاً الرواية اليت فيها إثبات قدر يفضل من العرش

ليس له قط شاهد يف شيء من الروايات بل هو يقتضي أن يكون العرش أعظم مـن الـرب   
ويقتضي أيضاً أنه إمنا عرف عظمة الرب بتعظيم العرش املخلوق وقد جعل ..وأكرب وهذا باطل

العرش أعظم منه فما عظم الرب إال باملقايسة مبخلوق وهو أعظم من الـرب وهـذا معـىن    
الصواب ىف روايته النفي وأنه ذكر عظمة العرش وأنه مع وغريه يدل على أن وهذا ..فاسد

وهذه غاية ما يقدر بـه  هذه العظمة فالرب مستو عليه كله ال يفضل منه قدر أربعة أصابع
فبني الرسول أنه ال يفضل من العرش شيء وال هذا القـدر  .. يف املساحة من أعضاء اإلنسان
وهذا معىن صحيح موافق للغة العرب .   به وهو أربعة أصابعاليسري الذي هو أيسر ما يقدر

ومن قال ما يفضل . فهو الذي جيزم بأنه يف احلديث.. وموافق ملا دل عليه الكتاب و السنة
إال مقدارأربعة أصابع فما فهموا هذا املعىن فظنوا أنه إستثىن فاستثنوا فغلطوا وإمنا هو توكيـد  

فأي حكمة ىف كون العرش يبقى منه قدر أربعة أصابع خاليـة  للنفي وحتقيق للنفي العام وإال
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وتلك األصابع أصابع من الناس واملفهوم من هذا أصابع اإلنسان فما بال هذا القدر اليسري مل 
) 1()يستو الرب عليه، والعرش صغري ىف عظمة اهللا تعاىل

رش أربعة أصابع كـان  فإذا  قيل إنه ما يفضل من الع.. ولفظ النفى ال يرد عليه شيء: (وقال
) 2()واملقصود هنا بيان أن اهللا أعظم وأكرب من العرش. املعىن ما يفضل منه شيء

وال بد من التنبيه على أمرين
أنه يقابل بني معنيني لروايتني فيحكم على األوىل مبخالفة الكتـاب والسـنة وعلـى    : األول

ة العرش يقتضـي أن يكـون   األخرى باملوافقة ويعلل هذا احلكم بأن فضول شيء من مساح
العرش أعظم من الرب وأكرب وأما الرواية بالنفي فاملقصود ا بيان أن اهللا أعظم وأكرب مـن  

.العرش
وهذه املقارنة ال تعقل إال بني ذي مساحة مع ذي مساحة فيكون األعظم واألكـرب أعظـم   

يستو عليه يكون وإال فكيف نفهم أن عرشاً ذا مساحة إذا فضل منه شيء مل . وأكرب مساحة
. أكرب من املستوي، وإذا مل يفضل منه شيء يكون املستوي أكرب منه

نص على أن الرواية بالنفي هي معىن صحيح موافق للغة العرب والكتاب والسـنة  هأن: الثاين
. مع أن الذي يف احلديث هو القعود على العرش ال االستواء. وهو الذي جيزم بأنه يف احلديث

ستعمل يف التعبري عن اإلستواء واجللوس أو القعـود علـى سـبيل    تعبارات اليت ثل هذه المبو
.يضل املسترشد العاميالترادف 

: ومما استدلوا به أيضاً
ما أخرجه عثمان بن سعيد بسنده عن حممد بن إسحاق حيدث عن يعقوب بن عتبة وجبري بن 

إن اهللا :(صلى اهللا عليه وسـلم قال رسول اهللا: حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه عن جده قال

438-16/463جمموع الفتاوى) 1(
630-2/628منهاج السنة النبوية ) 2(
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أطـيط  فوق عرشه فوق مسواته فوق أرضه مثل القبة وأشار النيب مثل القبة وإنه ليئط بـه 
)1()الرحل بالراكب

يعين السموات فما -وهذا أيها املعارض ناقض لتأويلك أن العرش إمنا هو أعلى اخللق : (وقال
) 2()اهللا يقول إنه فوق السموات العلىورسول-دوا من السقوف والعرش وأعايل اخلالئق 

وهـذا  . وهذا حديث مضطرب اإلسناد منكر املنت فال يضاف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
الذي ذكره الدارمي نص يف العلو احلسي أثبته ذا اخلرب الواهي، وكذلك خرجه من خرجـه  

الرمحن علـى العـرش   "تعاىل وجعله ابن خزمية مفسراً وشاهداً يف تفسري قول اهللا . يف السنة
وأنكر ابن تيمية على من رده واستشهد له بشواهد مـن جنسـه سـنداً ومتنـاً     ) 3("استوى

وهذا احلديث قد يطعن فيه بعض املشتغلني باحلديث انتصاراً للجهمية وإن كان :(.. فقال
ا فعل أبـو  أو استبشاعاً ملا فيه من ذكر األطيط كمال يفقه حقيقة قوهلم وما فيه من التعطيل

وحيتجون بأنه تفرد به حممد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جـبري مث  ) 4(القاسم املؤرخ 
يقول بعضهم ومل يقل ابن إسحاق حدثين فيتحمل أن يكون منقطعاً وبعضهم يتعلل بكـالمِ  
بعضهم يف ابن إسحاق مع أن هذا احلديث وأمثاله ويف ما يشبهه يف اللفظ واملعـىن مل يـزل   

). 575(1/252وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة  . 518و468نقض عثمان بن سعيد ) 1(
إسناده ضعيف ورجاله ثقات لكن ابن إسحاق مدلس ومثله ال حيـتج بـه إال إذا صـرح    :(وقال األلباين

واحلق أنه ال حيتج به يف هذا املطلب حىت لو .) عليه من الطرق إليهبالتحديث وهذا ما مل يفعله يف ما وقفت
.وابن اسحاق هو حممد بن إسحاق بن يسار صاحب املغازى.صرح بالتحديث

، والطرباين يف املعجم 101وابن خزمية يف كتاب التوحيد ) 4726(4/232وأخرجه أبو داود يف السنن 
) 198(2/556وأبـو الشـيخ يف العظمـة    3/1091واآلجري يف الشريعة ) 1547(2/128الكبري

، 3/188ويف التوحيد ) 71(1/49وابن مندة يف الرد على اجلهمية ) 38(1/31والدارقطين يف الصفات 
.528والبيهقي يف األمساء والصفات وضعفه 57وابن أيب شيبة يف كتاب العرش

468نقض عثمان بن سعيد ) 2(
".ذكر استواء خالقنا العلي األعلى"ت باب  حت101ألنه أخرجه يف كتابه التوحيد ) 3(
17هو ابن عساكر يف كتابه املخطوط الذي أشار إليه الكوثري رمحـه اهللا يف السـيف الصـقيل    ) 4(

بيان وجوه التخليط يف (والبن عساكر أيضاً جملس يف إثبات التنزيه وآخر يف نفى التشبيه، وكتاب يف :(فقال
يبني فيها وجوه الضـعف يف أحاديـث   ) سانيد يف حديث يوم املزيدسرد اال(وكتاب يف ) حدبث االطيط

) االطيط وروايات يوم املزبد
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بني أهل العلم خالفاً عن سالف، ومل يزل سلف األمة وأئمتها يروون ذلـك روايـةَ   اوالًًمتد
مصدق به راد به على من خالفه من اجلهمية متلقني لذلك بالقبول حىت قد رواه اإلمام أبـو  
بكر حممد بن إسحاق بن خزمية يف كتابه يف التوحيد الذي اشترط فيه أنه ال حيـتج فيـه إال   

وممن احتج به احلافظ أبو حممد بـن حـزم يف مسـألة    ... املتصلة اإلسنادبأحاديث الثقات
استدارة األفالك مع أن أبا حممد هذا من أعلم الناس ال يقلد غريه وال حيتج إال مبا تثبت عنده 

وليس هذا املوضوع .صحته
وهؤالء حيتجون يف معارضة ذلك من احلديث مبا أوهى عند أهله مـن الـرأي السـخيف    

فمن .. د الذي حيتج به اجلهمية كاحتجاج أيب القاسم املؤرخ يف حديث أماله يف التنزيهالفاس
رد تلك األحاديث املتلقاة بالقبول واحتج يف نقضها مبثل هذه املوضوعات فإمنا سلك سـبيل  
من ال عقل له وال دين وإن كان يف ذلك ممن يتبع الظن وما وى األنفس وهو من املقلـدين  

) 1()هلم حبقيقة حاهلملقوم ال علم 

:أما ابن القيم فقد نظمه يف نونيته فقال
ذاك الصدوق احلافظ الرباين*****واذكر حديثا البن اسحاق الرضى(

إىل الرسول بربه املنان*****يف قصة استسقائهم يستشفعون
اهللا رب العرش أعظم شان*****فاستعظم املختار ذاك وقال شأن

سبحان ذي امللكوت والسلطان*****اهللا فوق العرش فوق مسائه
قد أط رحل الراكب العجالن*****ولعرشه منه أطيط مثل ما
اجلهمي إذ يرميه بالعدوان*****هللا ما لقي ابن اسحاق من

)2()يروي يوافق مذهب الطعان*****ويظل ميدحه إذا كان الذي

وال بد من التنبيه على أمور 

16/435وانظر حنوه يف جمموع الفتاوى 1/570بيان تلبيس اجلهمية ) 1(
وشرح العقيدة الطحاوية البن أيب العـز  50وانظر اجتماع اجليوش 1/522شرح قصيدة ابن القيم ) 2(

316 ،
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القيم من نسبة من تكلم يف ابن إسحاق إىل اجلهمية هو أن ما ما ذكره ابن تيمية وابن : األول
شاهد على أن هذا اللفظ سالح تشنيع وذم يف وجه كل من خالفهم يف إثبات ما يثبتون ولو 

فلو سلمنا أن من رد هذا اخلرب وتكلم يف حممد بن إسحاق . كان مبثل هذه التوالف واملنكرات
–يكتب عنه هذه األحاديـث  : (قال يف حقهجهمي فما قوله يف اإلمام أمحد بن حنبل الذي 

) 1()-يريد أقوى منه–فإذا جاء احلالل واحلرام أردنا قوما هكذا –يعين املغازي وحنوها 

هذا حديث غريب جداً فرد، وابـن إسـحاق حجـة يف    : (وقال الذهيب بعد ذكر هذا اخلرب
) 2()املغازي إذا أسند، وله مناكري

الدفاع عن هذا اخلرب باالستشهاد له خبرب عبد اهللا بن خليفـة يف  وزاد ابن تيمية وابن القيم يف
) 3(االستواء على العرش وأنه ما يفضل منه مقدار أربعة أصابع

ليوافق كل من احتج ذا اخلرب ما حكي عن الكرامية )  4(واحتج ذا اخلرب كثري من املعاصرين
) 5(من القول به

يب اشتغالَ احملدثني بإنكار خرب مل يصح من جهة السـند وال  أن ابن تيمية رمحه اهللا يع: الثاين
املنت ويعده نصراً للجهمية فهل يعد تنزيه اهللا عز وجل عن لوازم اجلسم نصراً للجهمية ؟ وإذا 
كان اشتغال احملدثني برد خرب مل يصح من جهة السند على أقل تقدير نصراً للجهمية فلمـن  

528األمساء والصفات للبيهقي انظر ) 1(
1/44العلو للعلي الغفار) 2(
13/10حاشية ابن القيم) 3(
، ومعـارج القبـول   67، وأصول اإلميان له أيضاً  137انظر رسالة التوحيد حملمد بن عبد الوهاب ) 4(

، 2/556، وحتقيق التجريد لعبد اهلادي العجيلـي 287، والدر النضيد لسعيد اجلندول 1/151للحكمي
.302وشرح خليل اهلراس على قصيدة ابن القيم 

أنه تعاىل ليس يف جهة وال (..3/29وقال اإلجيي يف املواقف .  من هذا الكتاب) 86-85(انظر ص ) 5(
يف مكان وخالف فيه املشبهة وخصصوه جبهة الفوق، مث اختلفوا فذهب حممد بن كرام إىل أن كونـه يف  

للصفحة العليا من العرش وجيوز عليه احلركـة واالنتقـال وتبـدل    اجلهة ككون األجسام فيها وهو مماس
اجلهات وعليه اليهود حىت قالوا العرش يئط من حتته أطيط الرحل اجلديد وأنه يفضل على العرش من كـل  

) جهة أربعة أصابع
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رمحه اهللا بالدفاع عن سند ضعيف أثبت هللا الثقل الذي حيصـل  يكون نصراً اشتغالُ ابن تيمية 
منه األطيط؟ وما موقف املنتسبني إىل السلف الذين ضعفوا هذا اخلرب من هذا اإلام؟

أنه يعيب على من رد هذا اخلرب استبشاعاً ملا فيه من ذكر األطيط فهل يكـون نفـي   : الثالث
اغاً يف عقائد املسلمني ؟لوازم اجلسم مستبشعاً ويكون إثباته مستس

رواية مصـدق  هبني أهل العلم يروونأوالًال نسلم أن هذا احلديث وأمثاله مل يزل متد: الرابع
فمن رواه وسكت عنه من السلف رمبا برأ بإسناده من عهدته كما هـو معـرف مـن    . به

هـذا  صنيعهم، ومن يقدر على إلزام كل من سكت على كل حديث حدث به أنه يعتقده؟ ف
فإذا كان كما ذكر فما جواب املنتسبني إىل السلف عـن  . حتميل وتقويل هلم مبا مل يقولوا به

رواية مصدق ا وهم ينكرونه؟ وكيف هإنكاره ما دام أهل العلم وسلف األمة وأئمتها يروون
نسلم بذلك وهو الذي حكى عن بعض احملدثني اشتغاهلم برده؟

يف كتابه يف التوحيد فال عربة ا وإن اشترط فيه أنه ال حيتج أما رواية ابن خزمية له : اخلامس
فيه إال بأحاديث الثقات، فما كل من اشترط شرطاً التزم بشرطه يف مجيع أحاديثه مـن غـري   

ولو كان جمرد روايته مع هذا االشتراط حجةً ملا احتجنا إىل ذكـر  . وهم وال خطأ وال نسيان
حجة فما جواب املنسبني إىل السلف ممن خـالفوه يف رد  مث إذا كان ما ذكر . اإلسناد أصالً

بعض أحاديث الكتاب؟
أما احتجاج ابن حزم به يف مسألة استدارة األفالك فال يدل على أن هذا اخلرب حجة : السادس

ولـيس شـرط   . يف مسائل العقيدة فكم من خرب يعد مقبوالً يف الفضائل دون احلالل واحلرام
.ة األفالك كشرط االحتجاج يف صفات اهللا عز وجلاالحتجاج يف مسألة استدار

لكن ابن تيمية يصـور  . ال نعلم ما هو اخلرب الذي الذي احتج به احلافظ ابن عساكر: السابع
وهذا إيهام ألن األدلة العقليـة والنقليـة   . أنا نقابل مثل اخلرب املذكور يف الباب باملوضوعات

فقد يستشهد أحدهم بكـالم  . سمية ولوازمهاكلها متضافرة على تنزيه اهللا عز وجل عن اجل
يستعذب صياغته وإن كان ال يصح إسناده إىل قائله لكن ملا وافق أدلـة التنزيـه مل يبطـل    
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لكـن  . االحتجاج به باملرة ألن حجيته ليست مبنية على وصف القائل فصح االستشهاد بـه 
. عهالتشكيك يف سنده ال يعين أن معارضه سلم من قوامع التنزيه وقواط

:ومما استدلوا به أيضاً
أتى رجل كعباً وهو يف نفر فقال : (ما أخرجه عثمان الدارمي بسنده عن عطاء بن يسار قال

يا أبا إسحاق حدثين عن اجلبار فأعظم القوم قوله فقال كعب دعوا الرجل فإن كان جـاهالً  
مسوات ومـن األرض  تعلم وإن كان عاملاً ازداد علما مث قال كعب أخربك أن اهللا خلق سبع 

مث رفع مثلهن مث جعل ما بني كل مساءين كما بني السماء الدنيا واألرض وكثفهن مثل ذلك 
العرش فاستوى عليه فما يف السموات مساء إال هلا أطيط كأطيط الرحل العاليف أول مـا  

) 1()يرحتل من ثقل اجلبار فوقهن

أن أخرجه الدارمي يف السنة احتج به سبون إىل السلف يف هذا اخلرب أيضاً فبعدتواضطرب املن
كـأطيط  : (..واستنكر الذهيب لفظة من ألفاظه فذكر اخلرب من أوله إىل أن قال. )2(ابن القيم

) 3(..)الرحل أول ما يرحتل وذكر كلمة منكرة ال تسوغ لنا واإلسناد نظيف

اخلرب لو كان منكراً أما ابن تيمية رمحه اهللا فلم يستنكر هذه اللفظة بل زعم أن هذا اجلزء من 
وزعم أن اخلرب حيتمل أن يكـون  . يف دين اإلسالم عندهم مل حيدث به األئمة على هذا الوجه

وأن هذه الرواية من روايات أهل الكتاب اليت ليس عندنا مـا  . مما تلقاه كعب عن الصحابة
ثـر وإن  وهـذا األ :(واستشهد له بتوالف وظلمات بعضها فوق بعض فقال رمحه اهللا. يكذا

وحيتمل أن يكون مما تلقاه عن كان هو رواية كعب فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب 
. ورواية أهل الكتاب اليت ليس عندنا شاهد هو ال يدافعها وال يصدقها وال يكـذا الصحابة 

فهؤالء األئمة املذكورون يف إسناده هم من أجل األئمة وقد حدثوا به هم وغريهم ومل ينكروا 

) 234(2/611وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة ) 88(1/59الرد على اجلهمية ) 1(
.1/180وانظر معارج القبول للحكمي 163و68اإلسالمية اجتماع اجليوش ) 2(
1/121العلو للعلي الغفار ) 3(
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فلو كان هذا القول منكراً يف دين اإلسالم عنـدهم مل  فيه من قوله من ثقل اجلبار فوقهن ما
وقد ذكر ذلك القاضي أبو يعلى فيما خرجـه مـن أحاديـث    . حيدثوا به على هذا الوجه

ومـا  .العرشمث استشهد له خبرب خالد بن معدان وعبد اهللا بن مسعود يف الثقل على) الصفات
) 1(لسمواتجاء يف تفسري تفطر ا

واجلواب من وجوه 
يلزم ابن تيمية أن هذا القول ليس منكراً يف دين اإلسالم ألنه قد حدث بـه األئمـة   : األول

. فيكون إثبات الثقل الزماً له، والثقل من خواص األجسام. ولوكان منكراً ملا فعلوا
ابة ألن ما يسـتنكره  أنا ال نسلم أن هذا اخلرب حيتمل أن يكون كعب تلقاه عن الصح: الثاين

وحىت لو مل يستنكره أحد فـإن  . احلافظ الذهيب يقطع بكونه أشد نكارة عند الصحابة الكرام
إثبات لوازم اجلسم ال يتصور أن يكون مقبوالً عند قوم أُنزل بني ظهرانيهم وعلى أسلوم يف 

"ليس كمثله شيء وهو السميع البصري: "التعبري والبيان قول اهللا عز وجل
أن وصفه للمذكورين يف إسناده بأم من أجل األئمة ويلٌ لو مسعه مـن مل يـألف   : الثالث

أسلوبه لظن أن يف سنده مالكاً والشافعي مع أن هؤالء األئمة لو كانوا يف إسناده فـال يفيـد   
)2(صحة النسبة إليهم ألنه من رواية كاتب الليث

ندنا شاهد يدافعها ويكذا، بل كـل القواطـع   أنا ال نسلم أن هذه الرواية مما ليس ع: الرابع
. النقلية والعقلية تدل على تكذيب من وصف اهللا عز وجل بالثقل وحنوه من خواص األجسام

:ومما استدلوا به أيضاً

573-1/570بيان تلبيس اجلهمية ) 1(
هـ وهوصدوق كثري الغلط، ثبت ىف كتابه، و كانت 222هو عبد اهللا بن صاحل أبو صاحل املصرى ) 2(

منكر احلديث جدا، يروى عـن  : حبانوقال ابن 5/260قال احلافظ ىف ذيب التهذيب . فيه غفلة
األثبات ما ليس من حديث الثقات، وكان صدوقاً ىف نفسه، وإمنا وقعت املناكري ىف حديثه من قبل جار له 
كان يضع احلديث على شيخ عبد اهللا بن صاحل، ويكتب خبط يشبه خط عبد اهللا، ويرميه ىف داره بني كتبه، 

) فيتوهم عبد اهللا أنه خطه فيحدث به
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تكاد السموات "ماأخرجه ابن أيب شيبة بسنده عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس يف قوله 
) 2()ممن فوقهن من الثقل:(قال) 1("يتفطرن من فوقهن 

) 3() قال باهللا عز وجل" السماء منفطر به(" وأخرجه من طريق آخر عن خصيف بلفظ 

يعين من ثقل الرمحن وعظمتـه  :(وأخرجه الطربي بسنده عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
) 4()تبارك وتعاىل

يف اآلية الكرمية يعود على والذي ذهب إليه مجهور املفسرين أن الضمري. وهذه أسانيد ضعيفة
) 5(.يوم القيامة

.من سورة الشورى) 5(اآلية ) 1(
هــ  قـال احلـافظ ىف ـذيب     137وخصيف بن عبد الـرمحن اجلـزرى   58كتاب العرش) 2(

تركه مجاعة من أئمتنا، : وقال ابن حبان. كان حيىي بن سعيد يضعفه: قال ابن املديىن: (3/144التهذيب
).واحتج به آخرون

). 3653(2/480يف املستدرك واحلاكم) 236(2/614وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة 
.من طريق حيىي بن ميان عن شريك عن خصيف59كتاب العرش) 3(

قال حنبل بن إسحاق (32/57هـ قال املزي يف ذيب الكمال189وحيىي بن ميان هو أبو زكريا الكوىف
هـ  وهو صدوق خيطىء177أما شريك فهو شريك بن عبد اهللا النخعى) عن أمحد بن حنبل ليس حبجة

.4/336كثريا انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 
يف سـنده إىل  ) ممن فوقهن يعين الرب تبارك وتعاىل(بلفظ ) 235(2/613وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة

هـ  ثقة ثبت رمبا دلس، 201خصيف أبو أسامة يرويه عن شريك وأبو أسامة هو محاد بن أسامة الكوىف 
وأخرجه بسند فيه جابر اجلعفى . 3/3رمجته ىف ذيب التهذيب وكان بأخرة حيدث من كتب غريه انظر ت

هـ  ضعيف 127وجابر بن يزيد  اجلعفى . 60كتاب العرش) ممتلئة به: (عن عكرمة عن ابن عباس قال
.2/48انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 

أيب عن أبيه عن حدثين حممد بن سعد قال ثين أيب قال ثين عمي قال ثين : (قال25/7تفسري الطربي ) 4(
).ابن عباس

انظر ترمجته يف ) قال اخلطيب كان ليناً يف احلديث.. وحممد بن سعد هو بن حممد بن احلسن بن عطية العويف
، يرويه عن أبيه عن عمه وهو احلسني بن احلسن العويف قال الـذهيب يف ميـزان   6/162ميزان اإلعتدال

) ى عنه ابنه احلسن وابن أخيه سعد بن حممدرو..  ضعفه حيىي بن معني وغريه(2/286اإلعتدال
هـ وهو ضـعيف انظـر ترمجتـه ىف ـذيب     181) والد احلسني وحممد(يرويه عن احلسن بن عطية 

هـ وهو ضعيف انظـر  111ويرويه احلسن عن أبيه عطية بن سعد أبواحلسن العوىف . 2/294التهذيب
.158يم به يف اجتماع اجليوش وانظر احتجاج ابن الق. 7/225ترمجته ىف ذيب التهذيب 

قال احلسن وقتادة أي بسببه من شدته " السماء منفطر به"قوله تعاىل (4/439قال ابن كثري يف التفسري) 5(
وهوله ومنهم من يعيد الضمري على اهللا تعاىل وروي عن ابن عباس وجماهد وليس بقوي ألنه مل جير له ذكر 
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:ومع ذلك احتج ا ابن القيم وغريه، ونظمها ابن القيم يف قصيدته النونية فقال
سر عظيم شأنه ذو شان****وبسورة الشورى ويف مزمل(

علماً به فهو القريب الداين****يف ذكر تفطري السماء فمن يرد
وضعفاً عنه يف اإلميانجنباً****مل يسمح املتأخرون بنقله
اإلسالم هم أمراء هذا الشان****بل قاله املتقدمون فوارس

)1()تفسريه حكى به القوالن****وحممد بن جرير الطربي يف

فال خيفى أن املنع من نقله لما يف سنده من الضعف ولما يف متنه من النكـارة ألن املسـلمني   
عد ذلك جبناً وضعفاً فهو جنب من وصف اهللا عـز  يعلمون أن الثقل من لوازم األجسام، فإن 

وجل مبا ال يليق، فال يقدرون عليه بل تركوا اقتحام إثباته، وحاشا هللا أن يكـون فـوارس   
.اإلسالم ضعفاُء ميتطون مثل هذه املتون املنكرة ليحاربوا ا نصوص التنزيه احملكمة

:ومما استدلوا به أيضاً
إن ربكم ليس عنده :(بسنده عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قالما أخرجه عثمان بن سعيد

ليل وال ار، نور السموات من نور وجهه، وإن مقدار كل يوم من أيامكم عنده ثنتا عشـرة  
ساعة فتعرض عليه أعمالكم باألمس أول النهار فينظر فيها ثالث ساعات فيطلع فيها على ما 

فيسـبحه  الذين حيملون العرش جيدونه يثقل عليهمفأول من يعلم بغضبهيكره فيغيظه ذلك 
) 2()…الذين حيملون العرش وسرادقات العرش واملالئكة املقربون

والـدر  . 8/675وفتح الباري البن حجر1/433رآن البن قتيبةوانظر التبيان يف تفسري غريب الق) ههنا
8/321املنثور للسيوطي 

2/790ومعارج القبول 121واجتماع اجليوش .1/513انظر شرح قصيدة ابن القيم) 1(
) 8886(9/179وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 476-1/475نقض اإلمام عثمان بن سعيد) 2(

محاد ابن سلمة عن الزبري أيب عبد السالم عن أيوب بن عبد اهللا الفهري عن ابن وهو عندمها من طريقني عن 
.مسعود

وأبو عبد السالم ذكره االمام مسـلم يف  . أما محاد بن سلمة فالكالم يف أحادبثه يف العقائد معروف تكرر
عنه محاد بن أبوعبد السالم الزبري بن جواتشري عن أيوب بن عبد اهللا بن مكرز روى:(فقال1/656الكىن 
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فقد تابع ابـن تيميـة   ) 1(ومع هشاشة هذا السند وموافقة متنه ملا حكي عن املبتدعة اليونسية
) 2(وابن القيم رمحهما اهللا عثمانَ بن سعيد على االحتجاج به

:يف اجللوس أيضاًومما جاء 
ما أخرجه عثمان بن سعيد بسنده عن أمساء بنت عميس أن جعفراً رضي اهللا عنهما جاءها إذ 

رأيت فىت مترفاً من احلبشة شاباً جسيماً مـر  :ما شأنك؟ قال: هم باحلبشة وهو يبكي فقالت
علـى   إىل يوم جيلس امللـك على امرأة فطرح دقيقاً كان معها فنسفته الريح فقالت أكلُك 

) 3()فيأخذ للمظلوم من الظاملالكرسي

جواتشري اسم فارسي أوله جيم مضمومة وبعد األلـف  (1/135وقال ابن حجر يف تعجيل املنفعة) سلمة
).مثناة فوقانية مفتوحة ومعجمة مكسورة

قال ابن عدي له حديث ال يتابع (1/60أما أيوب بن عبد اهللا بن مكرز فقد قال الذهيب يف ميزان اإلعتدال 
) عليه

عن خالد بن معدان من رواية ابنتـه  ) 1026(2/455فظ عبد اهللا بن أمحد يف السنة وأخرج حنو هذا الل
.اليت تعد يف ااهيل وهي عبدة بنت خالد

أيوب بن عبد السالم شيخ كأنه كان زنديقاً يروى عن أيب بكرة عن (1/165وقال ابن حبان يف اروحني
رش حىت يثقل على محلته روى عنه محاد بن سلمة بن مسعود إن اهللا تبارك وتعاىل إذا غضب انتفخ على الع

كان كذاباً ال حيلُّ ذكر مثل هذا احلديث وال كتابته إال دهري يوقع الشك يف قلب املسلمني مبثـل هـذه   
وقد حتامل الذهيب على ابن حبان يف إنكاره على مـن  ) املوضوعات نعوذ باهللا من حالة تقربنا إىل سخطه

1/460زان اإلعتدالروى هذا احلديث فقال يف مي
ابـن  على فال يعاب ). ال أعرف له إسناداً عن محاد فيتأمل هذا فإن ابن حبان صاحب تشنيع وشغب(..

حبان غريته على عقيدة املسلمني يف رم وقد تأملنا كما أراد احلافظ الذهيب فوجدناه يف معجم الطـرباين  
.أيضاونقض الدارمي

أصحاب يونس بن عبدالرمحن القمي موىل آل يقطني زعم أن (188حلقال الشهرستاين يف امللل والن) 1(
املالئكة حتمل العرش والعرش حيمل الرب تعاىل إذ قد ورد يف اخلرب أن املالئكة تئط أحيانا من وطأة عظمة 

) اهللا تعاىل على العرش
1/23وشفاء العليل 159واجتماع اجليوش 1/572انظر بيان تلبيس اجلهمية) 2(
. وعنه الدارمي). 145(7/315وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف . 1/416عثمان بن سعيدنقض ) 3(

ويف سنده انقطاع بني أيب إسحاق السبيعي وسعد بن معبد فإنه مل يرو عنه إال ابنه احلسن بن سعد كما يف 
والعلو للـذهيب بتحقيـق   ) 2171(2/228وانظر علل ابن أيب حامت10/35ترمجته يف ذيب الكمال

276لسقاف ا
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فكيف إذا مل يصح؟ وكيـف  ،وهذا ال جيوز االحتجاج به لو صح إسناده ألنه كالم نصرانية
ومع ذلك كله احتج بـه الـدارمي والـذهيب    . إذا كان مع ذلك كله خمالفاً للقرآن والسنة

) 1(وغريمها

عن ابن عباس ونقل ابن القيم تفسري االستواء باجللوس
الـرمحن علـى العـرش    "ويف تفسري السدي عن أيب مالك وأيب صاحل عن ابن عباس:(فقال

) 3(وهذا ال يصح عنه) 2()قال قعد" استوى

بامتالء العرش وأطيطهيف تفسري االستواءواحتج ابن القيم
هللا مـأل  إن اقال محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعيب عن ابن مسعود قال (: فقال

) 4()العرش حىت أن للعرش أطيطاً كأطيط الرحل

فقـال كالمـاً   . وقد كفانا كالم الدارمي يف هذا اخلرب عن بيان أنه يستلزم التجسيم ال حمالة
وروى املعارض أيضاً عن الشعيب أنه قد مأل العرش حـىت  : (خطرياً ال بد من نقله حبروفه قال

الشعيب أنه قد مأله آالء ونعماً حىت إن له أطيطـاً ال  مث فسر قول. إن له أطيطاً كأطيط الرحل
على حتميل جسم فقد محل اهللا السموات واألرض واجلبال األمانة فأبني أن حيملنها واألمانـة  

.ليست جبسم فكذلك حيتمل ما وصف على العرش

.1/178ومعارج القبول1/82انظر العلو للعلي الغفار) 1(
.1/434وانظر بيان تلبيس اجلهمية. 158اجتماع اجليوش اإلسالمية ) 2(
ألن السدي هو  إمساعيل بن عبد الرمحن بن أىب كرمية السدى  قال احلافظ يف ترمجتـه ىف ـذيب   ) 3(

كـان   : معتمر عن ليث ـ يعىن ابن أىب سليم ـ قال  حدثت عن : وقال اجلوزجاىن: (1/314التهذيب 
: وقال العقيلى. كذا قال، و ليث أشد ضعفاً من السدى. بالكوفة كذابان، فمات أحدمها، السدى والكلىب

إنه ليحسن احلديث إال أن هذا التفسري الذي جيىء به : وحكى عن أمحد. ضعيف، وكان يتناول الشيخني
=وأبو صاحل هو باذام ) قد جعل له إسناداً واستكلفه

ويقال باذان موىل أم هـاىنء بنـت أىب طالـب وهوضـعيف يرسـل انظـر ترمجتـه ىف ـذيب         =
انظر ترمجتـه ىف ـذيب التهـذيب    ) مشهور بكنيته(وأبو مالك هو غزوان الغفارى .1/417التهذيب

23/246.
.2/593، وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة 160اجتماع اجليوش ) 4(

.وقد سبق ترمجته يف أكثر من موضع. من رواية محاد بن سلمة عن وعطاء بن السائبوال يصح ألنه
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ؤه جللجت ولبست حىت صرحت بأن اهللا ليس على العرش إمنا عليـه آال : فيقال هلذا املعارض
ويلك فإن مل يكن علـى العـرش   . ونعماؤه فلم يبق من إنكار العرش غاية بعد هذا التفسري

بزعمك إال آالؤه ونعماؤه وأمره فما بال العرش يتأطط من اآلالء والنعماء لكأـا عنـدك   
إمنا اآلالء طبائع أو صنائع ليس أعكام احلجارة والصخور واحلديد فيتأطط منها العرش ثقالً، 

، مع أنك قد جحدت يف تأويلك هذا أن يكون على ل وال أجسام يتأطط منها العرشهلا ثق
العرش شيء من اهللا وال من تلك اآلالء والنعماء إذ شبهتها مبا محل اهللا السـموات واألرض  

ففي دعواك ليس على العـرش  ...واجلبال من األمانة فقد أقررت بأنه ليس على العرش شيء
عماء اليت ادعيت كما ليس على السموات واألرض واجلبال من تلك شيء من تلك اآلالء والن

) 1()األمانة شيء

ففي هذا الكالم يرفض الدارمي تأويل أطيط العرش من النعم واآلالء ألن األطيط إمنا حيصـل  
من الثقل، واآلالء والنعماء ليست كاحلجارة واحلديد واألجسام اليت هلا ثقـل حيصـل منـه    

. األطيط
ما ذكره الدارمي الزماً آخر وهو امتالء العرش به فإن ما حيصل امتالء األجسام ونضيف إىل

؟!مبا يشغلها من األجسام
وحكى تقي الدين احلصين إثبات هذا اخلربعن القاضي أيب يعلى فقال 

مث إن هذا القاضي روى عن الشعيب أنه قال أن اهللا قد مأل العرش حىت أن له أطيطاً كأطيط (
وقـال إبـن   . وقال بعضهم مث استوى على العرش قعد عليه.كذب على الشعيبالرحل وهو 

وهلم وألتباعهم مثل ذلك خبائث كلها صرحية يف . الزاغوين خرج عن اإلستواء بأربعة أصابع
التشبيه والتجسيم ال سيما يف مسألة اإلستواء وهو سبحانه وتعاىل متنزه عما ال يليق به مـن  

) 2()صفات احلدث

802-2/800نقض عثمان بن سعيد ) 1(
.16دفع شبه من شبه ومترد ونسب ذلك إىل السيد اجلليل أمحد  ) 2(
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يل إىل دفع التجسيم عن من رضي ذا اخلرب واحتج به ليوافق يف ذلك ما حكـي  فهل من سب
وقال بعـض أصـحابه إن   : (عن بعض أصحاب هشام بن احلكم كما قال االمام األشعري

البارىء قد مأل العرش وإنه مماس له، وقال بعض من ينتحل احلديث إن العرش مل ميتلىء بـه  
) 1()ى العرشوإنه يقعد نبيه عليه السالم معه عل

ومما استدلوا به حكابة تفسري االستواء باالستقرار عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
ترمجان القرآن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما ) املفسرين(قول إمامهم : (قال ابن القيم

) 2()ذكر البيهقي عنه يف قوله تعاىل الرمحن على العرش استوى قال استقر

ثال على أسلوبه يف العزو فإذا مسع العامي هذه احلكاية عن ترمجان القرآن فمـا  وهذا النقل م
وإذا رجعت إىل مكان هذه الرواية اليت اعتمد عليها ابـن  . عساه خيالفه يف تفسري االستواء به

القيم علمت أنه اطلع على تكذيب هذه الرواية عن ابن عباس ومع ذلك مل يتورع من حكايته 
ترمجان القرآن فقد قال البيهقي يف سند هذه الرواية يف نفس الصفحة الـيت  مزخرفاً بأنه قول

كلـهم  ) 5(وحممد بن مروان) 4(هذا والكليب)3(وأبو صاحل: (نقل فيها هذا القول عن ابن عباس
متروك عند أهل احلديث ال حيتجون، بشيء من روايام لكثرة املناكري فيها وظهور الكـذب  

مث أطال يف ترمجتهم واعتراف بعضهم بالكذب وشهادة علماء اجلـرح  ) 6()منهم يف روايام
عليهم مبثله

211مقاالت اإلسالميني) 1(
ألمساء والصـفات للبيهقـي   وهو يف ا. 1/202وانظر حنوه يف معارج القبول.157اجتماع اجليوش ) 2(

520
هو  باذام، و يقال باذان، أبو صاحل، موىل أم هاىنء بنت أىب طالب قال احلافظ ىف ذيب التهـذيب  ) 3(
كل ما حـدثتك  :  قال ىل أبو صاحل: قال الكلىب: وقال ابن املديىن، عن القطان، عن الثورى: (1/417

).مع منهحيدث عن ابن عباس، ومل يس: وقال ابن حبان...كذب
هـ متهم بالكذب، ورمي بالرفض قال احلافظ ىف ـذيب التهـذيب   146هو حممد بن السائب  ) 4(
وضوح الكذب فيه أظهر من أن حيتاج إىل اإلغراق ىف وصفه، روىعـن أىب  : وقال ابن حبان:(9/180

) صاحل التفسري، وأبو صاحل مل يسمع من ابن عباس، ال حيل االحتجاج به
.  9/437روان السدى الصغري متهم بالكذب انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب حممد بن م) 5(
. 521-520األمساء والصفات ) 6(
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قول اإلمـام  :(ويف موضع آخر يزخرف ابن القيم هذا القول وحيكيه عن البغوي فيقول مهوالً
قال يف تفسريه الذي هـو شـجى يف   : حمي السنة احلسني بن مسعود البغوي قدس اهللا روحه

قال الكليب " مث استوى على العرش:"رة األعراف يف قوله تعاىلحلوق اجلهمية واملعطلة يف سو
) 1()ومقاتل استقر

فإذا رجعت إىل تفسري البغوي علمت أنه حكى هذا القول مع قول املعتزلة يف مقابل قول أهل 
مث استوى على : (قال رمحه اهللا. السنة فهل يعقل أن خيتار قوالً خمالفاً ملا حكاه عن أهل السنة

.وأولت املعتزلة االستواء باالستيالء. وقال أبو عبيدة صعد. استقر: ل الكليب ومقاتلالعرش قا
فأما أهل السنة فيقولون االستواء على العرش صفة هللا تعاىل بال كيف، جيب علـى الرجـل   

فأين هذا من ذاك ؟) 2(..)اإلميان به ويكل العلم فيه إىل اهللا عز وجل
ي بريئان مما نسبه ابن القيم إليهما فإن كان يصح عن أحد فاحلاصل أن ترمجان القرآن والبغو

واالستواء يف اللغة معلـوم  : (فعن الكليب ومقاتل، وهو الذي صرح ابن القيم باختياره فقال
) 3()مفهوم وهو العلو واالرتفاع على الشيء واالستقرار والتمكن فيه

:وقال
)4()ا نكرانقد قاله من غري م****وانظر إىل الكليب أيضاً والذي(

وإذا كان هذا أسلوب ابن القيم يف العزو فما عسانا نقول إذا وقفنا على من ينسب هذا القول 
قال النسفي :(إىل ابن عباس معزواً إىل صحيح البخاري كما فعل ذلك صديق القنوجي فيقول

أمـا  وأقول يا مسكني . تفسري العرش بالسرير واالستواء باالستقرار كما تقول املشبهة باطل
وبه فسر حرب األمة وترمجـان  . شعرت أن العرش يف اللغة هو السرير واالستواء هنا االستقرار

) 5()وليس يف ذلك تشبيه أصالً. القرآن ابن عباس كما يف صحيح البخاري

122اجتماع اجليوش ) 1(
2/164تفسري البغوي ) 2(
13/20حاشية ابن القيم) 3(
.1/440انظر شرح قصيدة ابن القيم ) 4(
2/524فتح البيان ) 5(
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أمـا  : (ويتقدم الزمن قليالً فيصبح هذا التفسري مشهوراً عن السلف قال ابن عثيمني رمحه اهللا
تعاىل على عرشه باستقراره عليه فهو مشهور عن السلف نقله ابن القـيم يف  تفسري استواء اهللا

) 1()النونية وغريه

بل حيكيه على أنه . أما ابن تيمية رمحه اهللا فيحكيه يف أكثر من موضع من غري أن يعترض عليه
نهم أبو وهذا تأويل طائفة من أهل العربية م: (..من أقوال أهل احلديث فيقول معرفاً بابن قتيبة

رد فيه على أهـل الكـالم   الذيحممد بن عبداهللا بن قتيبة ذكر ىف كتاب خمتلف احلديث له 
فكيف يسوغ ألحد أن يقول إنه بكل مكان على : (..مث ينقل قوله) الذين يطعنون ىف احلديث

فإذا استويت أنـت  : "أى استقر قال اهللا تعاىل" الرمحن على العرش استوى"احللول مع قوله 
وقال عبداهللا بن املبارك ومـن  : (ويقول أيضاً) 3(..)أى استقررت) 2("عك على الفلك ومن م

) 4()تابعه من أهل العلم وهم كثري إن معىن استوى على العرش استقر

فإن كان ابن تيمية رمحه اهللا يرى يف تفسري اإلستواء باإلستقرار شيئاً من خمالفة التنزيه فهـل  
عن مدافع عن أهل احلديث وعن عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا يسعه السكوت عنه وهو حيكيه 

وعن كثري من أهل العلم؟
وإن مل يتضح لديه وجه استلزامه التجسيم بينا وجه استلزامه لكن بعد أن ننقلَ بعض ما اغتر 

: به املعاصرون بنقل ابن تيمية وابن القيم من أتباع منهجهم، من ذلك قـول ابـن عثـيمني   
معنـاه العلـو واالسـتقرار    ) 5(" لتستووا على ظهوره : " اء إذا قيد بعلى كقولهاالستو(

) 6()فاستواء اهللا على عرشه معناه علوه واستقراره عليه علواً واستقراراً يليق جبالله

1/196جمموع رسائله وفتاويه ) 1(
.من سورة املؤمنون) 28(اآلية ) 2(
271وانظر تأويل خمتلف احلديث 5/404جمموع الفتاوى ) 3(
1/622وانظر بيان تلبيس اجلهمية. 5/519جمموع الفتاوى ) 4(
.من سورة الزخرف) 13(اآلية ) 5(
4/40فتح رب الربية ) 6(
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ويقولون استقر عليه" استوى على العرش"أكثر أهل السنة يقول : (ويقول عبد اهللا اجلربين
وإذا قلنـا إن  ..يعين استقرت علـى اجلـودي  ) 1("توت على اجلودي واس: "هذه لغة القرآن

) 2()استوى مبعىن ارتفع أو مبعىن استقر فإننا نتوقف عن الكيفية نقول اهللا أعلم بكيفية ذلك

فواعجباً من قوم زعموا أم ال يصفون اهللا عز وجل إال مبا وصف به نفسه أو وصـفه بـه   
؟ " الرمحن على العرش اسـتوى "أين ذلك من قوله تعاىل رسوله مث قالوا استقر على العرش ف

وزعموا أم أتباع أهل احلديث فنسبوا إىل ابن عباس ما روي عنه مبا نص احملدثون على أنـه  
بل إن ).3(أوهى األسانيد إليه وقبلوا يف وصف اهللا عز وجل سنداً مساه احملدثون سلسلة الكذب

يا على من فسر االستواء باالستيالء وعـدوا ذلـك   عجيب ال يكاد ينتهي من قوم أقاموا الدن
أما اللغة فاالسـتواء يسـتعمل فيهـا يف االسـتقرار     . حتريفاً وتعطيالً مث فسروه باالستقرار

واستوى إىل السماء، .. واستوى على ظهر دابته، أي عال واستقر: (واالستيالء، قال اجلوهري
: وقال.أي قصد   واستوى، أي استوىل وظهر

)4()من غري سيف ودم مهراق****وى بشر على العراققد است

فمع علمهم مبوافقة اللغة على تفسريه باالستيالء لكنهم تركوه بزعمهم أنه يقتضي املغالبة فإن 
بل زعم أحدهم . كان االستيالء يقتضي املغالبة فاالستقرار يقتضي سبق اضطراب أو اعوجاج

فهـذا  ".. لتستووا على ظهـوره "كقوله : (د بعلىأن أهل اللغة أمجعوا على أن االستواء املقي
) 5()معناه العلو واالرتفاع واالعتدال

.من سورة هود) 44(اآلية ) 1(
الرمحن على العرش "و81صر األجوبة األصولية لعبد العزيز السلمان وانظر خمت220التعليقات الزكية ) 2(

وتعليقات ابن عثيمني على 25وخمتصر العقيدة اإلسالمية لطارق السويدان 38لعبد اهللا السبت " استوى 
327واملاتريدية دراسة وتقوميا ألمحـد اللـهييب  5/188ومنهج أهل السنة له أيضاً 4/281الواسطية 
.350لصافية لسيد سعيد السيد والعقيدة ا

1/181انظر تدريب الراوي للسيوطي ) 3(
2/40وانظر وانظر خزانة األدب ) سوا(14/414وانظر لسان العرب ) سوا(6/2385الصحاح ) 4(
82خمتصر األجوبة املفيدة لعبد العزيز السلمان ) 5(
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فمن يستنكف من املغالبة كيف يسوغ له إثبات االعتدال واالستقرار؟ مع أن اجلواب عن ما 
وال ) 1("واهللا غالـب علـى أمـره    : "ذكروه حاضر غري متكلف ألن االستيالء كقوله تعاىل

. أما االستقرار فيقتضي سبق اضطراب واعوجاج. ذوريستلزم املعىن احمل
مث إن ما يذكره القوم بعد إثبات االستقرار من عده استقراراً يليق جبالله وتورعهم عـن  
إثبات كيفيته ال ينفع ألم فسروا االستواء إذا أضيف إىل اهللا عز وجل باإلستواء على الفلك 

على األجسام فهذا هو التشبيه، ونفي العلم بالكيفية والدابة وكل ذلك من استقرار األجسام 
ال يزيد على استواء أي جسم على جسم بكيفية ال نعلمها لكنه على كل حال يسـتلزم أن  

. يكون فوقه عالياً عليه وهذا مشترك بني سائر األجسام، وما هو مشترك بني سائر األجسـام 
م من استواء األجسام من لوازم استوائه وال يكون الئقاً مبن ليس كمثله شيء أن يكون ما يلز

فكيف إذا انضاف إىل إثبات الزم العلو والفوقية احلسية إثبات الثقل واألطيط ؟) 2(.أيضاً
مب تنكرون على من يقول العرش يف اللغـة هـو السـرير    : مث نقول على سبيل االعتراض

يليق جبالله ليس كقعود اخللـق،  فنثبت قعوداً . واالستواء على العرش يف اللغة هو القعود عليه
وكـذلك  . وإذا قلنا استوى مبعىن قعد فإننا نتوقف عن الكيفية ونقول اهللا أعلم بكيفية ذلك

فما الفرق بني االستقرار واجللوس أو القعود أو الركوب؟. الركوب واجللوس
. ذا ظاهرال يقال االستواء يف اللغة هو االستقرار ألن اللغة حتتمل تفسريه بذلك أيضاً وه

وعلى . وال يقال إن السلف أثبتوا االستقرار دون غريه ألنا بينا براءة السلف من هذا التفسري
بل بعض ما نقـل عـن   . فرض ثبوته يكون اجتهاداً يف تفسري االستواء ال مينع اجتهاداً غريه
.السلف من اجللوس ال يزيد ضعفه على ضعف ما نقل به االستقرار

يليق جبالله ؟ اجللوس ال : فإن قيل
.إمنا نثبت اجللوس على الوجه الذي يليق جبالله وإن كنا جنهل كيفيته: قلنا

.من سورة يوسف) 21(اآلية ) 1(
.14/121وتفسري الرازي 35غزايل انظر االفتصاد يف االعتقاد لل) 2(
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أو يتبني لكـم  . وهكذا كل ما تسألون عنه جنيبكم مبا أجبتم عن االستقرار حىت تبينوا الفرق
إثبات االستواء على وجه ال يلزم منه لوازم استواء األجسام من العلـو احلسـي والـتمكن    

.واإلثقال على العرش وحنو ذلك من اللوازمواجللوس
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ماجاء يف االستلقاء 
قال أبو إسحاق إبراهيم احلزامي وقـرأت  : (قال أبو بكر بن أيب عاصم يف كتابه السنة

حلفت أن ال أراه إال مزقته فانقطع من طرف الكتاب : من كتابه مث مزقه وقال يل واعتذر إيل
ن احلارث عن عبداهللا بن منني قال بينا أنا جالس يف املسجد إذ عن حممد بن فليح عن سعيد ب

جاء قتادة بن النعمان فجلس فتحدث مث ثاب إليه ناس فقال انطلق بنا يا ابـن مـنني إىل أيب   
سعيد اخلدري فإين قد أُخربت أنه قد اشتكى قال فإنطلقنا حىت دخلنا على أيب سعيد فوجدناه 

اآلخرى فسلمنا وقعدنا فرفع قتادة يده فقرصه قرصة شديدة مستلقياً رافعاً إحدى رجليه على
ملا قال ذلك أردت أمل تسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول . أوجعتين: قال أبو سعيد

قضى اهللا خلقه استلقى مث وضع إحدى رجليه على اآلخرى مث قال ال ينبغي أن يفعل مثل 
) 1()، قال أبو سعيد نعمهذا

يف هذا اخلرب فبعد أن خرجه من خرجه يف كتب السنة اشتد إنكار بعضـهم  واضطرب القوم 
.على من تأوله أو أنكره

مث فسره املعـارض بـأمسج   : (..فحكى الدارمي وجهاً يف تأويله مث قال منكراً على من تأوله
فيقال هلذا املعارض من يتوجه لنقيضـة  ... التفسري وأبعده من احلق وهو مقر أن النيب قد قاله

هذا الكالم من شدة استحالته وخروجه عن مجيع املعقول عند العرب والعجم حىت كأنه ليس 
) 2()...من كالم اإلنس

. 448والبيهقي يف األمساء والصفات 19/13وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ). 568(1/248) 1(
. من طريق املؤلف) 21321(وعزاه األلباين يف ختريج السنة البن أيب عاصم إىل ابن منده يف املعرفة

بإسناد صحيح على شرط (..ل يف كتاب السنة وقال إىل اخلال1/54وعزاه ابن القيم يف اجتماع اجليوش 
.  98وخمتصر العلو لأللبـاين  1/149ومعارج القبول.1/188وانظر حنوه يف إبطال التأويالت ) البخاري

مع أن يف إسناده فلـيح  . رواته ثقات رواه أبو بكر اخلالل يف كتاب السنة له1/63وقال الذهيب يف العلو 
ويرويه .تضعيفه عن  ابن معني وأيب حامت والنسائي5/442ميزان اإلعتدال هـ نقل يف 168بن سليمان 

ويريه سعيد عن عبد اهللا ). ال يعرف: (2/169فليح عن سعيد بن احلارث قال الذهيب يف ميزان اإلعتدال 
.448بن منني عن قتادة ورواية عبد اهللا بن منني عن قتادة منقطعة كما ذكر البيهقي يف األمساء والصفات 

) ال يعرف: (2/169قال الذهيب يف ميزان اإلعتدال 
806-2/802نقض اإلمام عثمان بن سعيد) 2(
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وال بد من التنبيه على أمرين 
أهل التأويل فمن اشتغل بتأويل هذه األخبار إمنا يشتغل بـذلك  غلطه يف فهم موقف: األول

فعل احلافظ احلافظ البيهقي الذي ذكر وقد يفعل ذلك بعد تضعيفها كما . على فرض صحتها
) 1()فال نقبل املراسيل يف األحكام فكيف يف هذا األمر العظيم: (ما أعله وقالوجه تأويله بعد 

فلم خيف حىت على بعض . أن الدارمي استقبح وجه تأويله ورمى املؤول مبا هو أحق به: الثاين
حىت حكم بعضهم بأنـه مـن وضـع    . أتباع منهج الدارمي استحالة هذا اخلرب ونكارة متنه

وهؤالء نفر من أتباع منهجه حيذفون . وهذا الرواي له خيجل منه وحيلف على متزيقه) 2(اليهود
كل ذلك ألن كل كلمة منه شاهد مـن نفسـه علـى    . )3(ما اشتغل املؤول بتأويلهمن اخلرب 

.نقضه
ـ  ر فيكذِّبـه مـا ثبـت يف    أما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن االستلقاء ألجل ما ذك

. الصحيحني وغريمها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يفعل ذلك وكذلك أبو بكر وعمـر 
عن عباد بن متيم عن عمه أنه أبصر النيب صلى اهللا (من ذلك ما أخرجه اإلمام البخاري بسنده 

عـن  فلو كان النـهي ) 4()عليه وسلم يضطجع يف املسجد رافعاً إحدى رجليه على األخرى
.اإلستلقاء ألجل ماذكر ما فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم

ولقـد خلقنـا   : "وأما االستلقاء بعد الفراغ من العمل فإمنا يفعله من ال يوصف بقوله تعاىل
) 5("السموات واألرض وما بينهما يف ستة أيام وما مسنا من لغوب 

وإيضاح الدليل البن مجاعة 42وانظر مشكل احلديث البن فورك 450–448األمساء والصفات ) 1(
29

كأنه مـن  إسناده ضعيف واملنت منكر (1/248قال األلباين يف ختريج كتاب السنة البن أيب عاصم ) 2(
) وضع اليهود

. 98وخمتصر العلو لأللباين 1/149ومعارج القبول1/54انظر اجتماع اجليوش ) 3(
) 5624(بـاب االسـتلقاء ووضـع الرجـل علـى األخـرى       5/2225صحيح البخـاري  ) 4(
وهو يف ). 463(1/180و

) 2100(باب يف إباحة االستلقاء ووضع إحدى الرجلني على األخرى(3/1662صحيح مسلم 
.من سورة ق) 38(اآلية ) 5(
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أن حتدث عن املعطلة الذين يقـابلون  واشتد ابن القيم على من أنكر هذا اخلرب فقال بعد 
إن كل واحد من هذين األمرين أعين املنع واملعارضة ينقسـم إىل  : (األخبار باملنع واملعارضة

أحدها منع كون الرسول جاء بـذلك أو  .فأما املنع فهو على ثالث درجات. درجات متعددة
عد التنزل إىل االعتراف بكونه وهذه الدرجة ب. الدرجة الثانية منع داللته على ذلك املعىن.قاله
. الدرجة الثالثة منع كون قوله حجة يف هذه املسائل. قاله

والدرجات الثالث قد استعملها املعطلة النفاة فأما األوىل فاستعملوها يف األحاديث املخالفـة  
ها ألقواهلم وقواعدهم ونسبوا رواا إىل الكذب والغلط واخلطأ يف السمع واعتقاد أن كثرياً من

من كالم الكفار واملشركني كان النيب حيكيه عنهم فرمبا أدركه الواحد يف أثناء كالمه بعـد  
تصديره باحلكاية فيسمع احملكي فيعتقده قائالً له ال حاكياً فيقول قال رسول اهللا، كما قالـه  
بعضهم يف حديث قتادة بن النعمان يف االستلقاء قال حيتمل أن يكون النيب حدث بـه عـن   
بعض أهل الكتاب على طريق اإلنكار عليهم فلم يفهم عنه قتادة بن النعمان إنكاره فقال قال 

. قالوا فلهذا االحتمال تركنا االحتجاج بأخبار اآلحاد يف صفات اهللا عز وجل…رسول اهللا 
فتأمل ما يف هذا الوجه من األمر العظيم أن يشتبه على أعلم الناس باهللا وصـفاته وكالمـه   

رسوله كالم الرسول احلق الذي قاله مدحاً وثناًء على اهللا بكالم الكفـار املشـركني   وكالمِ 
الذي هو تنقص وعيب فال مييز بني هذا وهذا ويقول قال رسول اهللا لما يكون من كالم ذلك 
املشرك الكافر، فأي نسبة جهل واستجهال ألصحاب رسول اهللا فوق هذا أنه ال مييز أحدهم 

. اهللا وكالم الكفار واملشركني ومييز بينهما أفراخ اجلهمية واملعطلةبني كالم رسول 
وكيف يستجيز من للصحابة يف قلبه وقار وحرمة أن ينسب إليهم مثل ذلك؟ ويا هللا العجب 
هل بلغ م اجلهل املفرط إىل أن ال يفرقوا بني الكالم الذي يقوله رسـول اهللا حاكيـاً عـن    

حاكياً له عن جربيل عن رب العاملني وال بني الوصف مبا هو املشركني والكفار والذي يقوله
ومن . مدح وثناء ومتجيد هللا ووصفه مبا هو ضد ذلك فتأمل جناية هذه املعرفة على النصوص

تأمل أحاديث الصفات وطرقها وتعدد خمارجها ومن رواها من الصـحابة علـم بالضـرورة    
فواهللا لو قاله صاحب رسول اهللا من عند . بطالن هذا االحتمال وأنه من أبني الكذب واحملال
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نفسه لكان أوىل بقبوله واعتقاده من قول اجلهمي املعطل النايف فكيف إذا نسبه إىل رسـول  
) 1()اهللا

مث إن صح طريقه :(وهو بذلك يشري إىل قول احلافظ البيهقي رمحه اهللا بعد تضعيف هذا اخلرب
به عن بعض أهل الكتاب علـى طريقـة   حيتمل أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم حدث

) 2(..)اإلنكار فلم يفهم عنه قتادة بن النعمان إنكاره

والبد من التنبيه على ما فيه من وجوه 
أنه يعد هذا التصرف يف هذا اخلرب من فعل املعطلة النفاة وهذا يوهم اعترافه به وإثباته : األول

متثيله ذا اخلرب على ما صح سنده مما فيه مدح فإذا انضم إىل ذلك ما يف سيافة كالمه من. له
وثناء هللا عز وجل تقوى هذا الوهم، ولسنا نريد بذلك إلزامه به، بل نريد التنبيـه علـى أن   
خوض ابن القيم يف املتشابه وحربه اليت أعلنها على التأويل رمبا يوقع العـوام يف مـا يومهـه    

.كالمه
أصحاب رسول اهللا صلى اهللا جتهيل ما ألزم به املخالف من أن نبني ويل ابن القيم يف : الثاين

فإن البيهقي ذكر هذا على سبيل االحتمال إن صح اخلرب وكيف يصح وقد أعله . عليه وسلم
بالضعف مع االنقطاع والنكارة؟ فإن غريته على نسبة االستلقاء إىل اهللا عز وجل ينبغـي أن  

حابة، لكن اخلرب مل يصح فال يلزمنا استجهال تكون فوق غريته على نسبة اجلهل إىل أحد الص
.وال استلقاء

أن هذا اإلشتباه واجلهل يلزمه ويلزم أتباع منهجه فما عده بعضهم من السنة واملـدح  : الثالث
والثناء على اهللا وما صح من اإلسناد عده غريهم من وضع اليهود وحنو ذلك مما يعـده ابـن   

من ذلك أن عبد اهللا بن أمحد حيكي يف كتاب السنة عـن  . فيالقيم من درجات التعطيل والن
عن أيب سفيان السعدي قـال رأيـت   (فأخرج بسنده . السلف أن هذا القول من قول اليهود

احلسن قد وضع رجل ميينه على مشاله وهو قاعد قال قلت يا أبا سعيد تكره هذه القعدة قـال  

1529-4/1527الصواعق املرسلة ) 1(
450األمساء والصفات للبيهقي ) 2(
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وات واألرض وما بينهما يف ستة أيـام ومـا   ولقد خلقنا السم: (اليهودفقال احلسن قاتل اهللا 
) 2() عىن فسكتما فعرفت ) 1()مسنا من لغوب

: ومن ذلك قول حمقق كتاب إبطال التأويالت بعد أن نقل كالم البيهقـي مستشـهداً بـه   
وهؤالء من خلفه المن أفـراخ  ) 3(..)واحلديث فيه نكارة شديدة وهي ما أشار إليه البيهقي(

. اجلهمية واملعطلة
أنه مما يشري إىل مصدر هذا اخلرب ما أخرجه الطربي يف تفسريه عن حممد بن قيس قال : الرابع

فقال له الناس لتسكت عن هذا، فقال كعـب  …جاء رجل إىل كعب فقال يا كعب أين ربنا
وهو على العرش العظـيم  دعوه فإن يك عاملاً ازداد وإن يك جاهالً تعلَّم، سألت أين ربنا، 

واهللا على العرش متكىء مث تفطر السموات…حدى رجليه على األخرىمتكىء واضع  إ
) 5())4("تكاد السموات يتفطرن من فوقهن: "مث قال كعب اقرأوا إن شئتم

وقد اجتمعت اليهود عن آخرهم على أن اهللا تعاىل ملا فرغ مـن خلـق   : (وقال الشهرستاين
على قفاه واضـعاً احـدى رجليـه علـى     السموات واالرض استوى على عرشه مستلقياً

) 6()األخرى

ذهب إليه أحدهم يف هذا اخلرب ما ذكره أبو يعلى الفراء بعد أن ذكر خرب قتـادة  ومن أقبح ما
جـواز  اعلم أن هذا اخلرب يفيـد أشـياء منـها   : (وخرب كعب وأبطل وجوه تأويلهما فقال

وأن له رجلني يضـع  قل معناها، ال على وجه االستراحة بل على صفة ال نعاالستلقاء عليه 
على صفة ال نعقل معناها إذ ليس يف محله على ظاهره ما حييل صفاته إحدامها على األخرى 

ألنا ال نصف ذلك بصفات املخلوقني بل نطلق ذلك كما أطلقنا الوجه واليدين وخلـق آدم  

.من سورة ق) 38(اآلية ) 1(
عن العوام بن حوشب قال سألت 8/6ونقل اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد ). 1209(2/526) 2(

ال ال بأس به قال إمنا كره ذلك اليهودأبا خملد عن الرجل جيلس فيضع إحدى رجليه على األخرى فق
.1/188إبطال التأويالت ) 3(
.من سورة الشورى) 5(اآلية ) 4(
25/7تفسري الطربي ) 5(
219امللل والنحل ) 6(
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لرجلني صفة وخرب كعب تضمن شيئني أحدمها إثبات ا-قال -.. ما واالستواء على العرش
إثبات الرجلني وبقي..وقام الدليل على جواز هذه اجللسة. والثاين منع هذه اجللسة وكراهتها

) 1()ألنه مل ينقل عنهم خالفه وال رده فوجب الرجوع إليهعلى ظاهره

فلـو كـان   . وال خيفى ما أشرنا إليه مراراً من تترس القوم بلفظ الصفة يف معـىن اجلارحـة  
ن صفة ال نعقل معناها فكيف نهينا عن االستلقاء على صفة ال نعقل معناها االستلقاء والرجال

ألا فعل للخالق ال ينبغي ألحد من اخللق أن يفعل مثله؟
مث إذا كان القدمان اليت يضع إحدامها على األخرى صفة فما معىن النهي عن وضعِ جارحـة  

!صفة ال نعقل معناها؟على جارحة لعلة هي التشبه بوضع صفة النعقل معناها على 
وإذا كان إطالق االستلقاء مثل إطالق االستواء، وإطالق الوجه واليدين مثلَ إطالق رجلـني  
يضع إحدامها على األخرى وجعل إطالق اجلمبع إطالقاً واحداً فقد انكشف التترس بإثبـات  

إذا وضعنا رجالً على الصفة يف الوجه واليدين وأن ذلك ال ينفع فيه إثباته صفة ألنه أخربنا أنا
رجل مع االستلقاء على الظهر فقد حصل منا فعلٌ ال ينبغي أن يكون إال للخالق، ولـيس يف  

. ذلك ما حيتمل اإلطالق على سبيل الصفة

189-1/188إبطال التأويالت ) 1(
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املسألة الثانية كونه تعاىل فوق العرش والسموات
:ما جاء يف بعض الروايات أن اهللا فوق العرش

على أن اهللا فوق العرش حديثُ مساك بن حرب عن عبد اهللا بـن  ومن أهم ما استدلوا به
كنت يف البطحاء :(عمرية عن األحنف بن قيس عن العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه قال

يف عصابة وفيهم رسول اهللا فمرت سحابة فنظر إليها وقال ما تسمون هذه قالوا السـحاب  
وا والعنان، قال هل تدرون ما بعد ما بـني السـماء   قال واملزن، قالوا واملزن، قال والعنان قال

قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثالث وسبعون سنة مث  . واألرض؟ قالوا ال ندري
السماء فوقها كذلك حىت عد سبع مسوات مث فوق السماء السابعة حبر بني أعاله وأسفله مثل 

ة أوعال بني أظالفهم وركبهم مثل ما بني مساء إىل مساء ما بني مساء إىل مساء مث فوق ذلك مثاني
) 1()مث اهللا عز وجل فوق ذلكوفوق ظهورهم العرش أسفله وأعاله مثل ما بني مساء إىل مساء 

ال أعلم يف هذا الباب حديثا مرفوعاً إال حديث عبداهللا بن عمـرية وهـو   : (قال ابن عبد الرب
. )3(على اختالف يف رفعه)2()مجاعةحديث مشهور ذا اإلسناد رواه عن مساك

. وقد اهتم القوم باالحتجـاج ـذا اخلـرب أي اهتمـام    . )4(وإسناده ضعيف على كل حال
واضطربوا يف ذلك أي اضطراب فبعد أن احتج به من خرجه يف كتب السـنة أو التوحيـد   

) 4724) (4723(4/231وهو يف سنن أيب داود) 1770(1/206أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) 1(
هذا حديث حسـن  :(وقال الترمذي) 3320(5/424وسنن الترمذي  ).193(1/69بن ماجهوسنن ا
والسنة البن أيب عاصم 473/ 1ونقض عثمان بن سعيد) 72(1/50والرد على اجلهمية للدارمي) غريب

) 102(والتوحيد البن خزمية ) 1310(4/135ومسند البزار12/76ومسند أيب يعلى) 577(1/253
) 3137(2/316واملســتدرك علــى الصــحيحني3/187و163و1/14والتوحيـد البــن منــدة 

) 9(1/55وكتاب العـرش للـذهيب   ) 650(3/389واعتقاد أهل السنة لاللكائي) 3428(2/410و
1/59والعلو للعلي الغفار) 10(
. 7/139التمهيد ) 2(
عـه وروى  روى الوليد بن أيب ثور عن مساك حنوه ورف(5/424وقد أشار إىل ذلك الترمذي يف سننه) 3(

وأعله بذلك االختالف ابـن اجلـوزي يف العلـل    ) شريك عن مساك بعض هذا احلديث وأوقفه ومل يرفعه
1/24املتناهية

يرويه . 4/23هـ  صدوق تغري بأخرة انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 123ألن مساك بن حرب  ) 4(
ر ترمجته يف املنفردات والوحدان لإلمام مساك عن  عبد اهللا بن عمرية  وهو جمهول مل يرو عنه إال مساك، انظ
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ع عـن  حاول ابن القـيم أن يـداف  )1(وتابعهم على ذلك كثري من املنسبني إىل منهج السلف
وحىت لو صح إسناده ) 2(تضعيفه وبذل وسعه يف احلديث عن إسناده قبل مساك فلم يأت بشيء

إىل مساك فإن الكالم يف من فوق مساك كاف يف طرحه بالكلية، فكيف وهو مل يفلح يف ذلك 
وعلـى  )  3(.ومن الطبيعي أن يغررنا بعض املعاصرين بنقل تصحيح ابن القيم هلذا اخلرب. أيضاً
ام ابن القيم من نقَد احلديث بالتجهم، فقال يف أحد رواته عن مساك وما أحدثه مـن  العادة

وانظر ). وال نعلم له مساعا من األحنف: (5/159اإلمام البخاري يف التاريخ الكبري = =وقال. 144مسلم 
.2/284ترمجته يف الضعفاء للعقيلي مع ذكر هذا اخلرب فيه 

و شرح كتـاب  315العز وشرح العقيدة الطحاوية البن أيب 59انظر إثبات صفة العلو البن قدامة ) 1(
وأعالم السـنة املنصـورة   73والفواكه العذاب حلمد بن ناصر 1/677التوحيد حملمد بن عبد الوهاب 

206والقول السديد لعبد الرمحن بن ناصر السعدي 22وإثبات علو اهللا حلمد التوجيري 206للحكمي 
رة عني املوحدين لعبد الرمحن بن وق1/418وشرح قصيدة ابن القيم123وفتح رب الربية البن عثيمني 

وحتقيـق  . 50واألجوبة املفيدة للجطيلي 342واجلديد يف شرح التوحيد حملمد القرعاوي 261حسن 
.وغريهم كثري. 2/582التجريد للعجيلي 

قـد رد هـذا   (13/5ألنه بىن دفاعه على كثرة طرقه عن مساك فقال يف حاشيته على سنن أيب داود ) 2(
خمالفته يف ذكر بعد املسافة بـني  -والثاين . أحدمها بأن فيه الوليد بن أيب ثور وال حيتج به:احلديث بشيئني

أما رد احلديث األول بالوليد بن أيب ثور ففاسد فإن الوليد مل ينفرد به بل تابعه عليه إبراهيم بن -السموات 
.. الوليد بن أيب ثور عن مساكورواه .. ورواه أيضاً عمرو بن أيب قيس عن مساك..طهمان كالمها عن مساك
..) فأي ذنب للوليد يف هذا

311وقد بسط اجلواب عنه العالمة الكوثري يف مقال خصصه لنقد هذا احلديث ضمن جمموعة مقاالتـه  
هاهي الطرق تعددت بعد مساك رواه عنه الوليد بن أيب ثور وعمرو بن ثابت وعرو بـن أيب قـيس   :(فقال

عيب بن خالد إال أن األول منكر احلديث والثاين ضعيف والثالث عنـده  وشريك وإبراهيم بن طهمان وش
مناكري والرابع خمتلف فيه واخلامس ينفرد عن الثقات بأشياء معضالت والسادس انفرد عنه حيىي بن العالء 

وأجاب الكوثري . 1/25وانظر أيضاً الكالم على من دون مساك يف العلل املتناهية البن اجلوزي). الكذاب
وحتسني الترمذي باعتبار أنه مروي عن : (140حتسني الترمذي له فقال يف تعليقه على السيف الصقيلعن 

مساك بطرق ال مبعىن أنه حمتج به حيث قال حسن غريب مث ذكر وقفه عن شريك عن مساك فتكون يف رفعه 
السنة ال يبـاىل أن  علة أيضاً، وحيىي بن العالء يف مسند عبد الرزاق متروك، هكذا تكون حجج الناظم يف 

وقال ابن العريب يف العارضة عـن  ..يكون احلديث من املفاريد أو أن يكون فيه منكر أو جمهول أو انقطاع
وروى غري ذلك ومل يصح شئ منه وإمنا هي أمور تلفقت من أهل الكتاب ليس هلـا  : حديث األوعال هذا

) أصل يف الصحة
1/287للذهيب حممد بن خليفة حمقق كتاب العرش -وهو د) 3(
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وإمنا ذنبه راويته ما خيـالف  .. فأي ذنب للوليد يف هذا: (االضطراب يف رفعه مرة ووقفه مرة
) 1()قول اجلهمية وهي علته املؤثرة عند القوم

تجهم على من احتاط يف اعتقاده بربه فلـم  ومل يعد يحتاج إىل الكشف عن جتنيه يف الرمي بال
يزد على ما يستوجبه حىت العمل الشرعي من حتري الصحيح، ولكن هذا التحري جتهم عنـد  
القوم إذا كان يوجب تنزيه اهللا عز وجل ونبذ هذه الشبهة ولو كانت خرباً ضـعيفاً منقطعـاً   

. منكراً ال يعتدون هم أنفسهم مبثله
وحيـث  : (رة متنه، ولكن مع ذلك أصر على االحتجاج به فقالواعترف آخر بضعفه ونكا

األوعال هذا مع ما فيه من الغرابة وما يف إسناده من مقال إال أن فيه من الداللة على علو اهللا 
) 2()ما يوافق ما جاءت به اآليات القرآنية واألحاديث الصحيحة

ا أدت إليه مـن إرجـاع متشـابه    ودعوى موافقته للفرآن والسنة هو البلية اليت أشرنا إىل م
الكتاب إىل حمكم التجسيم فال خيفى أن الفوقية يف هذا اخلرب فوقيةٌ حسية حقيقية من لـوازم  

وحنـوه مـن اآليـات    ) 3("وإنا فوقهم قاهرون: "وأين هذا من قول اهللا عز وجل. األجسام
؟ .القرآنية واألحاديث الصحيحة

اخلرب إذا مل يستغرب وصف اهللا عز وجـل بلـوازم   مث ال ندري ما الذي استغربه من منت 
فهذا وما : (واشتط آخر فحكى إمجاع السلف على نقله ملزماً إياهم باعتقاده فقال. اجلسم؟

) 4()أشبهه مما أمجع السلف على نفله وقبوله ومل يتعرضوا لرده وال تأوله وال تشبيهه وال متثيله

أم سكتوا عن خرب رووه فإنه ال يدل علـى  وهذه بلية أخرى فمن جيهل أن السلف إن صح 
صحته عندهم أصالً ألن السلف كانوا يعتقدون براءة ذمتهم من عهـدة اخلـرب الباطـل إذا    

أكثر احملدثني يف األعصار املاضية من سنة مائتني : (ذكروه بسنده قال احلافظ يف لسان امليزان

13/5انظر حاشيته على سنن أيب داود ) 1(
حممد بن خليفة التميمي يف حتقيه ودراسته لكتاب العرش البن أيب شيبة وهو رسالته اليت نال -وهو د) 2(

243فيها رسالة املاجستري من اجلامعة  اإلسالمية باملدينة املنورة 
.من سورة األعراف) 127(اآلية ) 3(
84اهللا اجلربين يف التعليقات على منت ملعة االعتقاد وهو عبد) 4(
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وال خيفى أن الزم هذا ) 1()وا من عهدتهوهلم جراً إذا ساقوا احلديث بإسناده اعتقدوا أم برئ
.القول وجوب االعتقاد بكل خرب رواه السلف ومل يبينوا ضغفه وهذا ال يلتزم به أحد

وهذا دليل عظيم على العلو العظيم هللا سبحانه وأنه فـوق  : (وفرح آخر ذا احلديث فقال
يماً فما هو حال غريه من فإذا كان ما فيه جمهول وانقطاع واضطراب دليالً عظ)  2()كل شيء

األدلة؟ 

ومما استدلوا به أيضاً خرب عن عبد اهللا بن مسعود 
أخرجه عثمان بن سعيد بسنده عن محاد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضـي  

بني السماء السابعة وبني الكرسي مخسمائة عام وبني الكرسي إىل املاء مخسمائة : (اهللا عنه قال
) 3()وهو يعلم ما أنتم عليهواهللا فوق العرش لعرش على املاءعام وا

)1 (3/74
386وهو ابن عثيمني يف شرحه لكتاب حممد بن بن عبد الوهاب القول املفيد شرح كتاب التوحيد ) 2(
وهو أيضاً من طريق محاد به يف التوحيد ) 81(55والرد على اجلهمية 1/422نقض عثمان بن سعيد) 3(

). 279(2/688والعظمة أليب الشـيخ  ) 8987(9/202ملعجم الكبري  للطرباين وا105البن خزمية 
وأخرجه أبـو الشـيخ يف العظمـة أيضـاً     . ومحاد بن سلمة ال حيتج به يف هذا املطلب كما سبق وتكرر

. من رواية املسعودي عن عاصم به) 565(2/565
سعود قال املزي يف ـذيب الكمـال   واملسعودي هو  عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة بن عبد اهللا بن م

املسعودى ثقة، وقد كان يغلط  فيما روى عن : وقال عبد اهللا بن على بن املديىن، عن أبيه:  (..17/223
وانظر ترمجتـه ىف ـذيب التهـذيب    .) عاصم بن دلة، وسلمة، ويصحح فيما روى عن القاسم ومعن

6/211.
واحلسن هـو بـن أىب   . من رواية احلسن عن عاصم به3/396وأخرجه الاللكائي يف اعتقاد أهل السنة 

وهو ضعيف احلديث مع عبادته وفضله، قال احلـافظ ىف ـذيب   . هـ167جعفر، أبو سعيد األزدى  
من خيار عباد اهللا اخلشن، ضعفه حيىي، وتركه أمحد، وكـان  مـن   : وقال ابن حبان: (2/260التهذيب

غفل عن صناعة احلديث، وحفظه، فإذا حدث وهم، وقلب األسانيد، املتعبدين اابني الدعوة، ولكنه ممن
. 1/237وانظر اروحني البن حبـان .) اهـ. وهو ال يعلم، حىت صار ممن ال حيتج به، وإن  كان فاضال

عن سنيد قال حدثنا محاد بن زيد عن عاصم عن زر عـن ابـن   82ونقله ابن القيم يف اجتماع اجليوش 
هـ 226اود املصيصى أبو على احملتسب، وامسه حسني وسنيد لقب غلب عليه وهو سنيد بن د. مسعود

سنيد بن (1/286وقال الذهيب يف املغين يف الضعفاء. وهو ضعيف له تفسري لعله هو الذي نقل منه ابن القيم
) داود  املصيصي عن محاد بن زيد قال أبو داود مل يكن بذاك وضعفه ابو حامت



531

لـه  :(حىت قال ابن عثيمني) 1(وقد احتج به كثري من املنتسبني إىل منهج السلف قدمياً وحديثاً
وال خيفى أنه لو كان مرفوعاً فال حيتج به لضعف سنده إىل عبد اهللا بن مسعود ) 2()حكم الرفع

إال أن يسلك به مسـلك التأويـل   . ثانياًنكارة واملخالفة ألدلة التنزيه ، وملا يف متنه من الأوالً
: ومن هذا التأويل ما أشار إليه الكوثري رمحه اهللا فقال. فترتفع النكارة ولكن تبطل به احلجة

) 3()مبعىن أنه يعلو عن مدارك البشر" واهللا فوق ذلك " (

" العرش فـوق املـاء   " ول ابن مسعود ق: (ولكن هناك من أبطل هذا الوجه من التأويل فقال
مـع  -يعين الرتيب -للتفاضل " اهللا فوق العرش"فلماذا يكون قوله مقصوده الوجود احلسي

فعند ذكر العلو احلسي كان من اجلميل ومما يقتضيه املقام أن يـذكر  .. السياق حسيأن 
فـيظن  البعد الذايتعدم خفاء شيء من أعمال العباد عن اهللا تعاىل ملا يوهم هذا العلو من

) 4()املخلوق أنه إذا كان عالياً كان علوه مبعداً له عن خلقه فال يستطيع أن يعلم أخبارهم

ويف هذا الوجه الذي أبطلوا به التأويل يتضح أمران 
أن االشتغال بتأويل األخبار الضعيفة قد يعود على أهل السنة باالستكراه كما سبقت : األول

ه ال حرج يف ترك االعتقاد مبا مل يثبت من جهة السند لو لو يكـن خمالفـاً   اإلشارة إليه مع أن
.للقواطع فكيف لو خالفها

أن هذا الوجه من االعتراض على التأويل يثبِت الفارق بني نصوص الكتـاب والسـنة   : الثاين
كـرة  وغريها من األخبار ويثبت أثر تفسري متشابه الكتاب والسنة الصحيحة ذه األخبار املن

ألن هذا اخلرب كما ذكر يتحدث متسلسالً عن فوقية حسية حقيقية فيثبت للمخلوقات هـذه  

والعلـو للعلـي   5/55وكتب وفتاوى ابن تيميـة يف العقيـدة   2/214هميةانظر بيان تلبيس اجل) 1(
1/45الغفار

وإثبات علو 1/667وشرح كتاب التوحيد104وأصول السنة البن أيب زمنني 2/315والعرش له أيضاً 
82والفوائد املنتقاة البـن عثـيمني   227وإفادة املستفيد لعبد الرمحن اجلطيلي 27اهللا حلمد التوجيري 

205والقول السديد لعبد الرمحن بن ناصر السعدي 289لدر النضيد لسعيد اجلندول ووا
.397القول املفيد ) 2(
100السيف الصقيل ) 3(
299-298إثبات علو اهللا على خلقه ألسامة القصاص ) 4(
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وال جتـد  . الفوقية احلسية مث يعقبها بذكر فوقية اخلالق وهذا مما يقوي الظاهر ومفهوم احلس
فلما جعل مثل هذا اخلرب تفسـرياً  ". وإنا فوقهم قاهرون "مثل هذا يف حنو قول اهللا عز وجل 

.أكسبها مفهوماً موهوماً، وحقيقة هذا التفسري أنه رد املتشابه إىل حمكم التجسيملآلية

ومما استدلوا به أيضاً خرب عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضـي  
تفكروا يف خلق اهللا وال  تفكروا يف ذات اهللا فإن ما بـني كرسـيه إىل   : (اهللا عنهما أنه قال

) 1()وهو فوق ذلكابعة سبعة آالف نور السماء الس

) 2(وهو ضعيف اإلسناد فال حجة فيه ملن احتج به 

:ما أخرجه عثمان بن سعيد بسنده عن جابر بن سليم أنه قال: ومما استدلوا به أيضاً
أتيت النيب فقلت السالم عليك فقال وعليك، مث قال إن رجالً ممن كان قبلكم لبس بـردين  (

فمقته فأمر األرض فأخذته فهو يتجلجل بـني  فنظر اهللا إليه من فوق عرشه ا له فتبختر فيهم
) 3()األرضيني فاحذروا وقائع اهللا

وعثمان بن أيب شـيبة يف كتـاب   ) 22(1/241و) 3) (2(1/212أخرجه أبو الشيخ يف العظمة) 1(
وابـن  106وعزاه ابن قدامة يف إثبات صفة العلو . 530والبيهقي يف األمساء والصفات ) 16(59العرش

وقال ابن القيم يف . إىل عبد اهللا بن أمحد يف كتابه السنة ومل أجده يف املطبوع65القيم يف اجتماع اجليوش 
).رواه أبو أمحد العسال يف كتاب املعرفة(4/1249الصواعق املرسلة
ن السائب العمل فيها على ترك االحتجاج ا إال يف ما روي عنه قبل اختالطـه ولـيس   ومرويات عطاء ب

قـال احلـافظ ىف ـذيب التهـذيب     . واحد من رواة هذا اخلرب عن عطاء ممن روى عنه قبل اختالطـه 
فيحصل لنا من جمموع كالمهم أن سفيان الثورى، وشعبة وزهريا، وزائدة، ومحاد بـن زيـد،   :(7/206

) صحيح، ومن عداهم يتوقف فيه، إال محاد ابن سلمة فاختلف قوهلموأيوب عنه 
.ومراجع الفقرة السابقة. 1/237و1/193والعلو للعلي الغفار2/420انظر بيان تلبيس اجلهمية) 2(
وأخرجـه ـذا اللفـظ الطـرباين يف املعجـم الكـبري       . 1/336نقض اإلمام عثمان بن سـعيد ) 3(
وأخرجه البيهقي خمتصـرا  ). 7960(5/203ثور اخلطاب للديلميوهو يف الفردوس مبأ).6384(7/63

) 8050(6/252دون موضع الشاهد يف شعب اإلميان 
عبد السالم بن عجالن كنـاه  : (4/351ويف إسناده عبد السالم قال الذهيب يف ترمجته يف ميزان اإلعتدال

وقال أبو حامت يكتب حديثه وتوقف مسلم أبا اخلليل وكناه غريه أبا اجلليل باجليم حدث عنه بدل بن احملرب
) غريه يف االحتجاج به
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وله شاهد يف صحيح البخاري : (وقال ابن القيم)1(وقد احتفل عثمان بن سعيد ذا احلديث
) 2()من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه

ق أنه يشهد على نكارة هذا اللفظ الذي استشهد وهذا يوهم أن ما يف الصحيح يشهد له واحل
قال النيب أو قال أبو : (به ألنه خيالف احملفوظ يف الصحيح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال

القاسم صلى اهللا عليه وسلم بينما رجل ميشي يف حلة تعجبه نفسه مرجالً مجته إذ خسف اهللا 
) 3()به فهو يتجلجل إىل يوم القيامة

) 4(د احلديث وال متنه جييز االحتجاج به فال سن

ومما احتج به ابن القيم أسطورة يف وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ويف قصة وفاة النيب من حديث جابر رضي اهللا عنه أن النيب قال لعلي رضي اهللا :(قال ابن القيم

ثكما وكفين يف ثالثة أثواب عنه إذا أنا مت فاغسلين أنت وابن عباس يصب املاء وجربائيل ثال
)  5()ول من يصلي علي الرب عز وجل من فوق عرشهبيض جدد وضعوين يف املسجد فإن أ

)  1()وإمنا رويته هلتـك حالـه  ) 6(هذا حديث موضوع وأراه من إفتراء عبد املنعم(قال الذهيب 

.وابن القيم احتجا به) 2(وإذا كان الذهيب رواه هلتك حاله فإن ابن قدامة

يرويه عن عبيدة اهلجيمي  وهو بن خداش وقيل أبو خداش اهلجيمى البصرى وهو جمهول كما يف تقريـب  
. 179التهذيب

أن روايته عنه مرسلة221ويرويه عبيدة عن جابر بن سليم، ويف حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل
فهاك خذها أيها املريسي قد جئناك ا عن رسول اهللا مأثورة صحيحة بعـدما ادعيـت   : (اكقال هن) 1(

إنه كان (جبهلك أنه مل يأت فيه أثر عن رسول اهللا وال عن غريه وما تصنع فيه بأثر بعد قول اهللا عز وجل 
) ألنه ال يقال لشيء إنه مسيع بصري إال ملن هو من ذوي األمساع والبصار) مسيعا بصريا

60و54اجتماع اجليوش ) 2(
) 2088(3/1654وهو يف صحيح مسلم ) 5452(2/2182صحيح البخاري ) 3(
ومعـارج  13/33وحاشـية ابـن القـيم   1/41انظر االحتجاج به أيضاً يف العلو للعلي الغفـار ) 4(

1/153القبول
9/31جممع الزوائد، وقال اهليثمي يف3/63، وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري54اجتماع اجليوش ) 5(
) رواه الطرباين وفيه عبداملنعم بن إدريس وهو كذاب وضاع(
173هو عبد املنعم بن إدريس بن سنان له ترمجة مع من رمي بوضع احلديث يف الكشف احلثيث) 6(
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قالت عائشة رضي :(مما احتجوا به أيضا ما أخرجه عثمان بن سعيد بسنده عن نافع أنه قالو
علم اهللا مـن  ولكن -تعين عثمان-اهللا عنها وأمي اهللا إين ألخشى لو كنت أحب قتله لقتلت

) 3()فوق عرشه أين مل أحب قتله

عال العباد بسند كالطود ومتنه خمالف ملا أخرجه اإلمام البخاري يف خلق أف) 4(و يف سنده مقال
ووددت أين كنت نسياً : (عن عائشة أا ذكرت الذي كان من شأن عثمان بن عفان فقالت

منسياً فواهللا ما أحببت أن ينتهل من عثمان أمر قط إال قد انتهل من مثلـه، حـىت واهللا لـو    
) 5() أحببت قتله لقتلت

أيب طالب كرم اهللا وجههومما استدلوا به أيضاً خرب عن علي بن
أخرجه حممد بن عثمان بن أيب شيبة بسنده عن عمري بن عبد اهللا قال خطبنا علـي بـن أيب   

كنت إذا سكت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابتـدأين  : (طالب على منرب الكوفة قال
رتفـاعي  واوعزيت ...وإن سألته عن اخلري أنبئين وإنه حدثين عن ربه قال قال الرب جل وعز

ما من أهل قرية وال من أهل بيت كانوا على ما كرهت من معصييت مث حتولـوا  فوق عرشي

1/51العلو للعلي الغفار) 1(
62إثبات صفة العلو ) 2(
1/178ومعارج القبول65واجتماع اجليوش 1/82وانظرالعلو للعلي الغفار. 57الرد على اجلهمية ) 3(
.2/125فيه جويرية بن أمساء، وهو صدوق ووثق أيضاً انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب ) 4(

يرويه عن نافع عن عائشة رضي اهللا عنها ويف روايـة نـافع عنـها احتمـال انقطـاع انظـر جـامع        
1/290التحصيل

) ائشة وحفصة رضي اهللا عنهما وهو مرسلنافع موىل بن عمر قال أبو حامت روى عن ع(
) حدثنا حيىي بن بكري حدثين الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عروة(قال . 56ص) 5(

والليث بن سعد من .11/237حيىي بن عبد اهللا بن بكري  ثقة ىف الليث، انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 
وعقيل بن خالد األيلـى  .8/464ذيب التهذيب كبار أتباع التابعني ثقة ثبت فقيه إمام، انظر ترمجته ىف

) ابن شهاب الزهـرى (وحممد بن مسلم .7/256هـ  ثقة ثبت، انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 144
هـ  الفقيه احلافظ متفق على جاللته وإتقانه، وعروة بن الزبري بن العوام  ثقة فقيه علم انظر ترمجته 125

) 749(1/462فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل وهو يف. 7/184ىف ذيب التهذيب 
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عنها إىل ما أحببت من طاعيت إال حتولت هلم عما يكرهون من عذايب إىل مـا حيبـون مـن    
) 1()رمحيت

) 2()وإسناده ضعيف..ورواه العسال يف كتاب املعرفة: (..وقال الذهيب

) 3(وجهالة راويني فيه من احتجاج بعضهم به ومل مينع ضعف إسناده 

قول حممد بن إسحاق اإلمام يف احلديث والتفسـري واملغـازي   (ومما احتج به ابن القيم
رمحه اهللا قال بعث اهللا ملكاً من املالئكة إىل خبتنصر قال هل تعلم يا عدو اهللا كم بني السماء 

مسرية مخسمائة سنة وغلظها مثل ذلـك وذكـر   واألرض قال ال قال بني السماء إىل األرض 
تبارك وتعاىل أي عدو وفوقهم العرش عليه ملك امللوكاحلديث إىل أن ذكر محلة العرش قال

.اهللا فأنت تطلع إىل ذلك مث بعث اهللا عليه البعوضة فقتلته
) 4()رواه أبو الشيخ يف كتاب العظمة باسناد جيد إىل ابن إسحاق

بن  إسحاق  إمام أهل املغازي كان يبالغ يف نشر أحاديـث الصـفات   حممد : (وقال الذهيب
) 6())5(واحملفوظ أن صاحب القصة منرود.. ويأيت بغرائب

.61العرش ) 1(
.1/63العلو للعلي الغفار) 2(

. 2/715ويف إسناده اهليثم بن األشعث السلمي وهو جمهول كما يف ترمجته يف املغين يف الضعفاء للذهيب
اشز بن عبـد اهللا  وهو ن. مل يعثر حمقق كتاب العرش على ترمجته. ويرويه عن أيب حنيفة اليمامي األنصاري

، واآلحـاد واملثـاين ملسـلم وذكـر هـذا اخلـرب يف       25جمهول أيضاً انظر ترمجته يف الكىن للبخـاري 
.8/499واجلرح والتعديل البن أيب حامت 1/148ترمجته

1/153ومعارج القبول53انظر اجتماع اجليوش ) 3(
هـ 248أبو عبد اهللا الرازى وهذا اإلسناد الذي جوده فيه حممد بن محيد. 165اجتماع اجليوش ) 4(

وهو ضعيف 
هـ صدوق كثري اخلطأ190بعد . يرويه عن سلمة بن الفضل. 9/131انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 
) 571(3/1054العظمةوهو يف . 4/154انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 

4/1511انظر العظمة ) 5(
1/145العلو للعلي الغفار) 6(
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عن عكرمـة  ) 2(عن أبيه)1(صح عن إبراهيم بن احلكم: (ومما استدل به ابن القيم فقال
فال يعلم إال واملالئكة علـى  قال بينما رجل يف اجلنة فقال يف نفسه لو أن اهللا يأذن يل لزرعت

أبوابه فيقولون سالم عليك يقول لك ربك متنيت شيئاً فقد علمته وقد بعث معنا البذر فيقول 
كل يا ابن آدم فإن ابن آدم ال فيقول له الرب من فوق عرشهلك ابذر فيخرج أمثال اجلبال 

) 3()يشبع وله شاهد مرفوع يف صحيح البخاري

) 4()ليس بذاك إسناده: (وقال الذهيب

يوهم تقويته واحلق أن ما يف البخاري يدل علـى نكـارة   ..  " له شاهد: " وقول ابن القيم
) 5(موضع الشاهد منه 

) 6(ومما استدل به ابن القيم وهو يوهم حكاية اإلمجاع ما حكاه عن األوزاعي 

وزاعي قال كنـا والتـابعون   قول التابعني مجلة، روى البيهقي بإسناد صحيح إىل األ: (فقال
) 7()متوافرين نقول إن اهللا تعاىل جل ذكره فوق عرشه ونؤمن مبا وردت السنة به من صفاته

) 1(وال يصح عن األوزاعي

احلكم بن أبان أبو إسحاق العدىن، ضعيف وصل مراسيل انظر ترمجتـه ىف ـذيب   هو إبراهيم بن ) 1(
.1/116التهذيب 

.2/423انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب . هـ صدوق عابد و له أوهام154احلكم بن أبان العدىن ) 2(
1/182وانظر معارج القبول. 161و67اجتماع اجليوش ) 3(
1/126العلو للعلي الغفار) 4(
بسنده عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا ) 2221(2/826أخرجه البخاري يف الصحيح ) 5(

عليه وسلم  كان يوما حيدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجال من أهل اجلنة استأذن ربه يف الـزرع  
واؤه فقال له ألست فيما شئت قال بلى ولكين أحب أن أزرع قال فبذر فبـادر الطـرف نباتـه واسـت    

واستحصاده فكان أمثال اجلبال فيقول اهللا دونك يا ابن آدم فإنه ال يشبعك شيء فقال األعرايب واهللا ال جتده 
إال قرشياً أو أنصارياً فإم أصحاب زرع وأما حنن فلسنا بأصحاب زرع فضحك النيب صـلى اهللا عليـه   

) وسلم
كانت صنعته الكتابة . عمرو بن حممد الدمشقيهوعامل أهل الشام يف زمانه أبو عمرو عبد الرمحن بن ) 6(

1/178وكان فقيهاً حمدثاً انظر ترمجته يف تذكرة احلفاظ للذهيب 
.514واألثر أخرجه البيهقي يف األمساء والصفات . 133، 72، 69اجتماع اجليوش ) 7(

1/677وشرح كتاب التوحيد.1/185ومعارج القبول1/136وانظرالعلو للعلي الغفار



537

واحتجوا بنحو ما ثبت يف الصحيح من التزويج والتربئة من فوق سبع مسوات
جاء زيد بـن  : (البخاري بسنده عن أنس رضي اهللا عنه أنه قالومن ذلك ما أخرجه االمام 

قـال  . اتق اهللا وأمسك عليك زوجك: حارثة يشكو فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم  يقول
أنس لو كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  كامتاً شيئاً لكتم هذه، قال فكانت زينب تفخر 

وزوجين اهللا تعاىل من فـوق  زوجكن أهاليكن على أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم تقول
) 2()سبع مسوات

ومفهومه ال يكاد خيفى على متأمل إال أن احلس ملا مل يكن يألف يف العادة حكماً يصـدر إال  
 كم اهللا من فوق سبع مسوات يقتضي الوجودمن مكان يوجد فيه احلاكم استدل القوم بأن ح

).3(احلسي حيث قُضي احلكم

ليس يف هذا احلديث أن زينب قالت إن اهللا فوق سبع مسوات بل إن تزويج : (لقال ابن جهب
فيكون املراد هو التعبري عن نزوله يف القرآن ويدل عليه ) 4()اهللا إياها كان من فوق سبع مسوات

ه عنه حممد بن كثري بن أىب عطاء املصيصى صدوق كثري الغلط انظر ترمجته ىف ذيب التهـذيب  يروي) 1(
9/417.
).6984(6/2699صحيح البخاري) 2(

ويف تربئة أم املؤمنني عائشة الصدبقة بنت الصديق رضي اهللا عنـها أخـرج ابـن حبـان يف صـحيحه      
د اهللا بن عباس يستأذن عليهـا قالـت ال   بسنده عن بن أيب مليكه قال جاء عائشةَ عب) 7108(16/41

حاجة يل به قال عبد الرمحن بن أيب بكر إن ابن عباس من صاحلي بنيك جاءك يعودك قالت فائذن له فدخل 
عليها فقال يا أماه أبشرى فواهللا ما بينك وبني أن تلقي حممداً صلى اهللا عليه وسلم  واألحبة إال أن تفارق 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليه ومل يكن حيب رسول اهللا إال طيبة، روحك جسدك كنت أحب نساء رس
هلكت قالدتك باألبواء فأصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم جيدوا ماء فتيمموا : وأيضاً؟  قال: قالت

صعيدا طيبا فكان ذلك بسببك وبركتك ما أنزل اهللا هلذه األمة من الرخصة فكان من أمر مسطح ما كان 
زل اهللا براءتك من فوق سبع مسوات فليس مسجد يذكر فيه اهللا إال وشأنك يتلى فيه آناء الليل وأطراف فأن

) النهار فقالت يا ابن عباس دعين منك ومن تزكيتك فواهللا لوددت أىن كنت نسياً منسياً
تمـاع  واج2/332وبيان تلبيس اجلهميـة 108انظر االحتجاج به يف إثبات صفة العلو البن قدامة) 3(

49اجليوش 
احلقـائق  (ويف الرسالة املنتزعة منه املسماة .9/78انظر رده على احلموية ضمن طبقات ابن السبكي ) 4(

.113) اجللية
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عن أنس بلفظ قالت زينب يا رسـول اهللا إين لسـت   (ما وقع عند ابن سعد من وجه آخر 
امرأة إال زوجها أبوها أو أخوها أو أهلها غـريي، وسـنده   كأحد من نسائك ليست منهم 

ومن وجه آخر موصول عن أم سلمة قالت زينب ما أنا كأحد من نساء النيب صلى . ضعيف
اهللا عليه وسلم إن زوجن باملهور زوجهن األولياء وأنا زوجين اهللا رسولَه صـلى اهللا عليـه   

) 1()وسلم وأنزل اهللا يف الكتاب

م والتربئة من فوق سبع مسوات تعبرياً عن نزول قضاء اهللا وحكمه مـن اللـوح   ويكون احلك
ويدل عليه ما أشار إليه اإلمام البخاري إذ أخرج فيه حـديثني  . احملفوظ املوجود فوق العرش

نزلت آيـة احلجـاب يف   : (متتاليني فأخرج بسنده عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أنه قال
ا يومئذ خبزاً وحلماً وكانت تفخر على نساء النيب صـلى  زينب بنت جحش، وأطعمت عليه

مث أخرج بسنده عن أيب هريـرة  ). 2()إن اهللا أنكحين يف السماءاهللا عليه وسلم وكانت تقول
إن رمحيت كتب عنده فوق عرشه إن اهللا ملا قضى اخللق: (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال

) 3()سبقت غضيب

القوم فهموا من حنو احلديث السابق أن اهللا عز وجل موجود حيـث  ومما يشري إىل أن 
قضى األمر أن القوم استدلوا خبربين منكرين يومهان ذلك وجعلومها دالني على ما دل عليـه  

لقيت امرأةٌ عمـر،  : (األول وهو ما أخرجه عثمان الدارمي بسنده عن أيب يزيد املدين أنه قال
سري مع الناس فاستوقفته فوقف هلا ودنا منها وأصـغى إليهـا   يقال هلا خولة بنت ثعلبة وهو ي

رأسه حىت قضت حاجتها وانصرفت، فقال له رجل يا أمري املؤمنني حبست رجاالت قـريش  
مسع اهللا شكواها على هذه العجوز، فقال ويلك وهل تدري من هذه، قال ال، قال هذه امرأة 

13/412وانظر فتح الباري 3/108الطبقات الكربى ) 1(
) 6985(6/2700صحيح البخاري) 2(
144وانظر ثعليق الكوثري على السيف الصقيل ) 6986) (3(
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مل تنصرف عين إيل الليل ما انصـرفت  ، هذه خولة بنت ثعلبة، واهللا لومن فوق سبع مسوات
) 1()عنها حىت تقضي حاجتها إال أن حتضر صالة فأصليها مث أرجع إليها حىت تقضي حاجتها

) 2()فيه انقطاع، أبو يزيد مل يلحق عمر: (قال الذهيب

خيثمة أن عبد اهللا قال إن العبد ليهم باألمر من التجارة عن (وما أخرجه الدارمي أيضاً بسنده 
فيقول للملك اصرفه عنه قال نظر اهللا إليه من فوق سبع مسواتأو اإلمارة حىت إذا تيسر له 

) 4()سبقين فالن وما هو إال اهللا: حبريته)3(فيصرفه فيتظىن

قال رسول اهللا : (واحتج ابن قدامة به من حديث عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال
فيذكره اهللا تعاىل مـن  ف على حاجة من حاجات الدنيا صلى اهللا عليه وسلم إن العبد ليشر
فيقول مالئكيت إن عبدي هذا قد أشرف على حاجة مـن  فوق عرشه من فوق سبع مسوات

حوائج الدنيا فإن فتحتها له فتحت له باباً من أبواب النار، ولكن أذودها عنه فيصبح العبـد  
) 5()ال رمحةٌ رمحه اهللا اعاضاً على أنامله يقول من سبقين؟ من دهاين؟ وما هي إ

هذا : (إىل ابن أيب حامت يف تفسريه وقال4/319وعزاه ابن كثري يف تفسريه. 1/53الرد على اجلهمية) 1(
) منقطع بني أيب يزيد وعمر بن اخلطاب

1/78العلو للعلي الغفار) 2(
وانظر غريب احلديث للخطايب ). قالوا  تظىن وأصله تظنن: (.. 2/88قال ابن منظور يف لسان العرب) 3(
3/12.

والتظين إعمال الظن واصله التظنن، فكثرت النونـات فقلبـت   (9/272:ل الزبيدي يف تاج العروسوقا
).إحدامها ياء كما قالوا قصيت أظفاري واألصل قصصت

: 3/178وخيثمة بن عبد الرمحن قال احلافظ ىف ترمجته يف ذيب التهـذيب . 55الرد على اجلهمية ) 4(
.) وكذا قال أبو حامت.مل يسمع خيثمة من ابن مسعود: وقال عبد اهللا بن أمحد، عن أبيه(..

هذا حديث غريب من حديث شعبه عن احلكم عن جماهد قال أبو نعيم : (وقال. 63إثبات صفة العلو) 5(
.3/305وهو يف حلية األولياء ) مل نكتبه إال من حديث علي بن معبد عن صاحل

وصاحل ترمجه ابن اجلوزي يف ). حيتمل شعبة هذاصاحل تالف وال(1/52وقال الذهيب يف العلو للعلي الغفار
حدث عن شعبة والثوري وفرات بن السـائب  .. صاحل بن بيان  الثقفي: (فقال2/47الضعفاء واملتروكني

وانظر ترمجتـه يف ميـزان االعتـدال للـذهيب     ). وكان يروي املناكري عن الثقات وقال الدارقطين متروك
3/398.
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وال خيفى أثر املوضع الثاين على تقويـة  . وال بد من اإلشارة إىل تفاوت الداللة بني املوضعني
فلم مينع ضعف السـند  . وهذا من تفسري املتشابه مبتشابه أخفى منه. الظاهر يف املوضع األول

) 1(.وال قوة الظاهر فيه من احتجاج القوم به

إبراهيم بن احلكم بن أبان عن أبيـه  جوا به أيضاً ما أخرجه الاللكائي بسنده عنومما احت
) 2("مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أميام وعن مشائلـهم : " عن عكرمة يف قوله

) 3()أن اهللا من فوقهممل يستطع أن يقول من فوقهم، علم: قال ابن عباس: (قال

حديث إبراهيم بن احلكـم بـن أبـان أحـد     : (كتابه العلو فقالوذكره احلافظ الذهيب يف
) 4(..)الضعفاء

فمن باب األوىل أن ال مينع من ذلك فهم ) 5(.ومل مينع ضعف سنده الظاهر من االحتجاج به
. اآلية الكرمية على ما يقتضيه اللسان العريب املبني

قد علمنا أنه يأتيهم مـن جهـام   :وقبل أن نشري إليه نسأل من رضي ذا التعليل املذكور
األربع واليأتيهم من جهة الفوق لما ذكرمت ولكن بقي جهة التحت فلماذا ال يأتيهم منها؟

وهذا السؤال اليرد على من فهم من اآلية متثيلَ إتيان الشيطان بالوسوسـة واجتـهاده فيـه    
ل على تباعـد املفهـوم   ويد. بانقضاض العدو من اجلهات األربع اليت يأيت منها العدو عادة

واجتمـاع  13/32وحاشية ابن القيم 17وضعني يف صفات الرب للواسطيانظر االحتجاج ذين امل) 1(
والتحفة املدنية يف 1/176ومعارج القبول317وشرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز 63و60اجليوش 

72العقيدة السلفية
.من سورة األعراف) 17(اآلية ) 2(
106فة العلو  وأخرجه ابن قدامة يف إثبات ص. 3/397اعتقاد أهل السنة ) 3(

وأبوه هو احلكم بن . 1/116وإبراهيم بن احلكم، ضعيف وصل مراسيل انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 
.2/423هـ صدوق عابد وله أوهام انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 154أبان العدىن 

1/110العلو للعلي الغفار) 4(
وشرح قصيدة ابن 157و65واجتماع اجليوش 2/120انظر االحتجاج به أيضاً يف بيان تلبيس اجلهمية) 5(

1/417القيم
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ألقعـدن هلـم   : (احلسي أن هذا التمثيلَ امتداد ملا ال خيفى فيه ترك ظاهره وهو قوله تعـاىل 
) 1()صراطك املستقيم

ومما احتجوا به خرب عن كعب األحبار 
أنا قال اهللا عز وجل : (أخرجه أبو الشيخ األصبهاين بسند فيه نعيم بن محاد عن كعب أنه قال

وأنا على العرش أدبر أمر عبادي ال خيفـى علـي   فوق عبادي وعرشي فوق مجيع خلقياهللا 
شيء من أمر عبادي يف مسائي وأرضي وإن حجبوا عين فال يغيب عنهم علمي، وإيل مرجـع  
كل خلقي فأنبئهم مبا خفي عليهم من علمي، أغفر ملن شئت منهم مبغفريت، وأعـذب مـن   

) 2()شئت منهم بعقايب

مع أنـه  ) 3(لتنبيه على ما يف هذا اخلرب الذي احتج به بعض املنتسبني إىل السلف وال بد من ا
يتضمن فكرة مغلوطة يثريها احلس الذي يقدر هللا وجوداً جسمياً يف أعلى نقطة من الكـون  
فوق العرش ويلتزم احلس بعد ذلك غايةَ البعد يف املسافة بينه وبني خلقه، وتربز احلاجة مـع  

قدره إىل التأكيد على أن هذا البعد ال ينقص من كمال علمه وإحاطتـه وإن  هذا البعد الذي
كان العلم املباشر يف الشاهد يتأثر ببعد املسافة ألنه يستلزم نوع قربٍ من املعلوم لتتصل بـه  

. وهلذا يؤكد من أذعن هلذا التقدير احلسي على كمال العلم مع غاية العلو. طرق العلم احلسية
وإمنا يعرف فضلُ الربوبية وعظم :(ويعرب عنه قول عثمان الدارمي. خرب كعبوهذا واضح يف

8/95وروح املعاين لآللوسي 1/542انظر الكشاف للزخمشري ) 1(
انظر ترمجته ىف .هـ صدوق خيطىء كثريا228ونعيم بن محاد بن معاوية  ). 244(2/626العظمة ) 2(

). رجاله ثقات: (1/121علووقد عز على بعضهم تضعيفه فقال الذهيب يف ال. 10/462ذيب التهذيب
وأشار األلباين إىل ضرر . 164و68وصححه ابن القيم يف اجتماع اجليوش . 2/148وصححه يف العرش 

وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني إن كان السند : (128تفرد نعيم به فقال يف خمتصر العلو
صححه فعد ذلك الحتمال عدم تفرد وذكر أن الذهيب). صحيحا-الذي روى عنه نعيم-إىل أيب صفوان

تصحيح ابن القيم له يف اجتماع اجليوش دليالً على تقوية االحتمـال  2/627وعد حمقق العظمة . نعيم به
وإذا فرضنا عدم تفرد نعيم به يف هذه الرواية فالتقوم ا حجـة  : (لكنه قال بعد ذلك. الذي ذكره األلباين

) ألا من اإلسرائيليات
والتحفة املدنية يف العقيدة 113والفواكه العذاب 1/180ومعارج القبول. 2/148للذهيب العرش ) 3(

.233والصفات اإلهلية للدكتور حممد أمان اجلامي 45وإثبات علو اهللا حلمود التوجيري 74السلفية
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القدرة بأن اهللا تعاىل من فوق عرشه وبعد مسافة السموات واألرض يعلم ما يف األرض ومـا  
ولو كـان يف  ) 1("عامل الغيب والشهادة : "حتت الثرى وهو مع كل ذي جنوى، ولذلك قال

ي جنوى ما كان بعجبٍ أن ينبئهم مبا عملوا يوم القيامة فلـو  األرض كما ادعيتم جبنب كل ذ
ويف تفسري معية اهللا عز وجـل  )2().كنا حنن بتلك املنزلة منهم لنبأنا كل عامل منهم مبا عمل

.بالعلم مع إثبات اإلستواء على العرش بالذات تأكيد على هذا املعىن
وإنا فـوقهم  :(كعب مع قول اهللا عز وجلويتعني التنبيه على أن تباين معىن الفوقية يف خرب 

ومن جعل هذا اخلـرب داالً علـى   . فاألوىل فوقية حسية والثانية فوقيةُ قهرٍ وقدرة) 3()قاهرون
عني الفوقية اليت دلت عليه اآلية فقد حكَّم خرباً إسرائيلياً يف داللة متشابه القرآن، كان ميكنه 

.كتاب والسنةترك اخلرب بالكلية واإلستغناء عنه مبحكم ال

ومما استدلوا به شعر ينسب إىل حسان بن ثابت مرة وإىل عبد اهللا بن رواحة مرة رضـي اهللا  
عن حبيب بن أيب ثابت أن حسان بن ثابت أنشد الـنيب  (عنهما، أخرجه ابن أيب شيبة بسنده 

:عليه الصالة والسالم أبياتاً فقال
)4()سموات من علرسول الذي فوق ال*****شهدت بإذن اهللا أن حممدا

.من سورة األنعام) 73(اآلية ) 1(
وإثبات علو اهللا حلمود 157كه العذاب وانظر االستشهاد به يف الفوا. 443نقض عثمان بن سعيد ) 2(

.84التوجيريب 
.من سورة األعراف) 127(اآلية ) 3(
وانظر إثبات ) 2653(5/61وأخرجه أبو يعلى يف مسنده ) 26017(5/273مصنف ابن أيب شيبة ) 4(

ال وكذلك ق) رواه أبو يعلى وهو مرسل(1/24وقال اهليثمي يف جممع الزوائد. 100صفة العلو البن قدامة
هـ وهو ثقة فقيه جليل، وكـان  119أرسله حبيب بن أىب ثابت . 2/518الذهيب يف سري أعالم النبالء 

وانظر االحتجاج به يف العلـو للعلـي   . 2/179كثري اإلرسال والتدليس انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 
.154، ومعارج القبول 13/33وحاشية ابن القيم197و60واجتماع اجليوش1/46الغفار
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كونه تعاىل يف السماء: املسألة الثالثة
ومن أشهر ما استدلوا به حديثُ اجلارية، فيحتاج إىل تفصيل الكالم يف إسناده ومتنه

:الكالم على أسانيد حديث اجلارية
يف حديث اجلارية من رواية هالل بن أيب ميمونة عن عطاء" أين اهللا :" جاء لفظ

مسلم بسنده عن هالل بن أيب ميمونة عن عطاء بن يسارعن معاوية بن احلكم فأخرج اإلمام 
قال بينا أنا أصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ عطس رجل : (السلمي رضي اهللا عنه

من القوم فقلت يرمحك اهللا فرماين القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شـأنكم تنظـرون   
على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونين لكين سكت فلما صـلى  إيل؟ فجعلوا يضربون بأيديهم

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فبأيب هو وأمي ما رأيت معلماً قبله وال بعده أحسن تعليمـاً  
منه فواهللا ما كهرين وال ضربين وال شتمين قال إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم 

قراءة القرآن أو كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم،   الناس إمنا هو التسبيح والتكبري و
قلت يا رسول اهللا إين حديث عهد جباهلية وقد جاء اهللا باإلسالم وإن منـا رجـاالً يـأتون    
الكهان قال فال تأم قال ومنا رجال يتطريون قال ذاك شيء جيدونـه يف صـدورهم فـال    

ن قال كان نيب من األنبياء خيـط فمـن   يصدم قال فال يصدنكم قال قلت ومنا رجال خيطو
. وافق خطه فذاك

قال وكانت يل جارية ترعى غنماً يل قبل أحد واجلوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الـذيب قـد   
ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بىن آدم آسف كما يأسفون لكين صككتها صكة فأتيت 

سول اهللا أفال أعتقها قال ائتين ـا  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يا ر
أنت رسـول اهللا قـال   : من أنا؟ قالت: قال.يف السماء: أين اهللا؟ قالت: فقال هلافأتيته ا 

) 1()أعتقها فإا مؤمنة

) باب حترمي الكالم يف الصالة ونسخ ما كان من إباحته) (537(1/381صحيح مسلم) 1(
ومصـنف ابـن أيب شـيبة    ) 1105(1/150واحلديث مـن طريـق هـالل يف مسـند الطيالسـي     

6/162)30342 (
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يف روايته عـن عطـاء بـن يسـار     ) 3(هالالً) 2(عن توبة العنربي)1(وخالف سعيد بن زيد
فمد النيب يده احلديث، وفيه ..نت يل جارية ترعىحدثين صاحب اجلارية نفسه قال كا:(قال

أنت رسول اهللا : قال فمن أنا؟ قالت. ؟ قالت اهللاإليها وأشار إليها مستفهماً من يف السماء
) 4()قال أعتقها فإا مسلمة

عن عطاء ) 5(وخالفه أيضاً ابن جريج 
ارية يف غنم ترعاها أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخربين عطاء أن رجالً كانت له ج

وكانت شاةَ صفيٍ يعين غزيرة يف غنمه تلك فأراد أن يعطيها نيب اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   
فجاء السبع فانتزع ضرعها فغضب الرجل فصك وجه جاريته فجاء نيب اهللا صلى اهللا عليـه  

إياهـا حـني   وسلم فذكر ذلك له وذكر أنه كانت عليه رقبة مؤمنة وافية قد هم أن جيعلها 
أتشهدين صكها فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم ايتين ا فسأهلا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

والرد ) 931) (930(1/244وسنن أيب داود) 23816(5/448و) 23813(5/447ومسند أمحد 
والسـنة البـن أيب   1/491ونقـض عثمـان بـن سـعيد    ) 61(1/46الدارميعلى اجلهمية لعثمان 

واملنتقــى البــن ) 1141(1/362والســنن الكــربى للنســائي) 490(و) 488(1/215عاصــم
واإلميـان البـن   ) 165(1/383وصحيح ابن حبـان 81والتوحيد البن خزمية ) 212(1/63اجلارود

ـ  ) 652(3/392واعتقاد أهل السنة) 26(1/230مندة ) 15043(7/387ي الكـربى وسـنن البيهق
) 937(19/398واملعجم الكبري للطرباين 422واألمساء والصفات له أيضاً 

هـ وهو صدوق له أوهام انظر ترمجته ىف ذيب التهـذيب  167سعيد بن زيد بن درهم األزدى  ) 1(
4/33.
ـذيب التهـذيب   كيسان بن راشد وهو ثقة انظر ترمجتـه ىف : توبة العنربى هو توبة بن أىب األسد) 2(
1/515 .
هالل بن أىب : هالل بن على بن أسامة، ويقال:(: 30/344قال املزى ىف ترمجته يف ذيب الكمال ) 3(

.) ليس به بأس: وقال النسائى.شيخ يكتب حديثه: قال أبو حامت..ميمونة
اليت حقققها غريه بتحقيق السقاف وقد أشار إىل حذف سندها يف النسخ 120انظرالعلو للعلي الغفار ) 4(

وذكرها املـزي يف حتفـة   . 80وخمتصر العلو لأللباين . بتحقيق أشرف بن عبد املقصود1/15انظر العلو
8/427األشراف 

. 6/405هو عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج  أحد األعالم انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب ) 5(
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وأن املوت والبعـث  . نعم: نعم وأن حممدا عبد اهللا ورسوله؟ قالت: ؟ قالتأن ال إله إال اهللا
)1()وأن اجلنة والنار حق؟ قالت نعم فلما فرغ قال أعتق أو أمسك. حق؟ قالت نعم

وللفظ سعيد بن زيد ولفظ ابن جريج شواهد صحيحة 
عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بـن  ) 2(منها ما أخرجه اإلمام مالك عن ابن شهاب الزهري

أن رجالً من األنصار جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبارية لـه سـوداء   ):3(مسعود
فقال هلا رسـول اهللا  . كنت تراها مؤمنة أعتقهايا رسول اهللا إن علي رقبة مؤمنة، فإن: فقال

قال أتشهدين أن حممدا رسـول  . صلى اهللا عليه وسلم أتشهدين أن ال إله إال اهللا؟ قالت نعم
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه  . قال أتوقنني بالبعث بعد املوت؟ قالت نعم. اهللا؟ قالت نعم
) 4()وسلم أعتقها

صحيحه بسنده عن محاد بن سلمة عن حممد بن عمرو عن أيب ومنها ما أخرجه ابن حبان يف 
يا رسول اهللا إن أمي أوصت أن نعتق عنـها  :(قلت: سلمة عن الشريد بن سويد الثقفي قال

من أنـا؟  : قال.من ربك؟  قالت اهللا: فقالرقبة وعندي جارية سوداء قال ادع ا فجاءت، 
) 5()رسول اهللا قال أعتقها فإا مؤمنة: قالت

9/175مصنف عبد الرزاق ) 1(
.9/450أحد األعالم انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب ) ابن شهاب الزهرى(هو حممد بن مسلم ) 2(
.7/24أحد الفقهاء السبعة باملدينة ثقة فقيه ثبت انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب ) 3(
واملنتقى البـن  3/451ومسند أمحد 9/175وهو يف مصنف عبد الرزاق ) 1469(2/777املوطأ ) 4(

وقـال  ) 15046(7/388وسنن البيهقي الكربى122البن خزمية والتوحيد ) 931(1/234اجلارود 
.هذا حديث صحيح أخرجه ابن خزمية يف التوحيد15الذهيب يف العلو 

). وهذا إسناد صحيح وجهالة الصحايب ال تضره: (1/535وقال ابن كثري يف تفسريه
ين أيب عن جدي بسنده عن عون بن عبد اهللا بن عتبة حدث) 15046(7/388ويف سنن البيهقي الكربى 

.وذكره
ــان ) 5( ــن حب ــحيح اب ــد ) 189(1/418ص ــند أمح ــنن 389و388و4/222ومس وس

وسنن البيهقـي  ) 7257(7/320واملعجم الكبري122والتوحيد البن خزمية ) 2348(2/244الدارمي
).15049(7/388الكربى

منه كثريا يف الكالم على وانظر تنقيح الفهوم العالية يف حديث اجلارية حلسن السقاف غفر اهللا له فقد أفدت 
.هذا احلديث
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) 1(فقد ذكر له من الشواهد ما حكم الذهيب بضعفه واضطرابه" أين اهللا:" أما لفظ

فاحلاصل أن رواية هالل بن أيب ميمونة مرجوحة من حيث السند، خالفه فيها ابـن جـريج   
وسعيد بن زيد، ومع روايتهما من الشواهد الصحاح ما يؤكد ترجيح روايتهما، أما روايـة  

.أسانيد ضعيفة ومتون مضطربةعطاء فال يشهد هلا إال
"أين اهللا"الكالم على منت حديث اجلارية بلفظ 
: هذا اللفظ على ظاهره فيه إشكاالت

أنه مل يصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تلقني اإلميان طول أداء رسالته السـؤال  : األول
الثابت عنه تلقني كلمة بأين أو أنه ذكر ما يوهم املكان وال مرة واحدة يف غري هذه القصة بل

الشهادة وبعث رسله بالدعوة إليها، ومل يذكر أن أحداً من رسله دعا الناس إىل اإلميان بوجود 
"أين اهللا"اهللا يف السماء وال استكشف عن إميان أحد بسؤاله 

أن رسـول اهللا     : (من ذلك ما أخرجه اإلمام البخاري بسنده عن ابن عمر رضي اهللا عنـهما 
عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـدا      صلى اهللا

رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق 
) 2()اإلسالم وحسام على اهللا

صلى اهللا عليه وسلم بعـث  أن النيب :(ابن عباس رضي اهللا عنهماومنها ما أخرجه بسنده عن
معاذاً رضي اهللا عنه إىل اليمن فقال ادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا فإن هم 
أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللا قد افترض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة فـإنْ هـم   

أغنيائهم وترد علـى  أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من
) 3()فقرائهم

24-5وانظر تنقيح الفهموم العالية للمحقق . بتحقيق السقاف124–120انظر العلو للعلي الغفار ) 1(
) 25(1/17صحيح البخاري) 2(
) 1331(2/505املصدر السابق)3(
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أن املشركني كانوا يقرون بأن اهللا تعاىل يف السماء فال يكون جواب اجلارية كافيـاً يف  : الثاين
الداللة على التوحيد، ويدل على ذلك حديث عمران بن احلصني 

عمران بن حصني قال قال النيب صلى اهللا عليه وسـلم أليب يـا   (أخرجه الترمذي بسنده عن 
فأيهم : قال. سبعة، ستةً يف األرض وواحداً يف السماء: حصني كم تعبد اليوم إالهاً ؟ قال أيب

فلو قدرنا سائالً يسأل حصيناً وهـو علـى   ).1()تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي يف السماء
يف السماء وال يكفي هذا يف : أين اهللا؟ ألجاب حصني:حالته هذه قبل دخول اإلسالم فيقول

) 2(.على التوحيدالداللة 

أن روايات احلديث تنص على أن اجلارية كانت خرساء ال تفصح وفيها أن السؤال : الثالث
ففى : (أما األلفاظ فهي حكاية من الرواة يقول الكوثري رمحه اهللا) 3(واجلواب كان باإلشارة

، "السـماء  فمد النيب صلى اهللا عليه وسلم يده إليها وأشار إليها مستفهماً مـن يف " لفظ له 
الذيعلى أن اللفظ يكون ضائعاً مع اخلرساء الصماء فيكون اللفظ . فتكون احملادثة باإلشارة

لفظَ أحد الرواة على حسب فهمه ال لفظ الرسول صـلى اهللا  -ابن القيم-أشار إليه الناظم 
أخرجه ومثل هذا احلديث يصح األخذ به فيما يتعلق بالعمل دون االعتقاد، ولذا . عليه وسلم

مسلم يف باب حترمي الكالم يف الصالة  دون كتاب اإلميان حيث اشتمل على تسميت العاطس 
يف الصالة ومنعِ النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك، ومل خيرجه البخاري يف صحيحه وأخرج 
يف جزء خلق االفعال ما يتعلق بتسميت العاطس من هذا احلديث مقتصراً عليه دون ما يتعلق 

) 4()هللا يف السماء بدون أي إشارة إىل أنه اختصر احلديثبكون ا

وأما حكمه صلى اهللا عليه وسلم على باإلميـان للجاريـة ملـا    : (ويقول احلجة الغزايل
إذ ظهر أن -يعين السر يف رفع األيدي إىل السماء-أشارت إىل السماء فقد انكشف به أيضاً

إال باإلشارة إىل جهة العلو وقد كان يظن ا أا مـن  ال سبيل لألخرس إىل تفهيم علو املرتبة

) 3483(5/519سنن الترمذي) 1(
26" لغماري واأللباين مناظرة بني حممد الزمزمي بن الصديق ا"انظر ) 2(
123-122انظر ابن خزمية يف التوحيد ) 3(
107السيف الصقيل ص ) 4(
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عبدة األوثان ومن يعتقد اَهللا يف بيت األصنام، فاستنطقت عن معتقدها فعرفت باإلشـارة إىل  
) 1()السماء أن معبودها ليس يف بيوت األصنام كما يعتقد هؤالء

د معذوراً يف اللفظ املوهم فإن صح هذا احلديث فليس فيه دليل على شيء سوى أن العامي يع
، وأن اإلشارة إىل )2(اعتداداً بأصل اعتقاده باهللا سبحانه وإن أوهم بعض إيهام يف وصفه تعاىل

.السماء من مثل هذه اجلارية يدل على إسالمها
أن ظاهره معارض بظواهر أكثر عدداً وأصح سنداً ذُكر فيها كونه قبل وجه املصـلي  : الرابع

خلوقات عن ميينه وبعضها من خلفه وبعضها قدامه بل جاء يف بعضها ما أثبتوا   وكونُ بعض امل
فإما أن يثبتوا مجيع هذه األخبارعلى ظواهرها وإما أن خيتـاروا إثبـات   . به التحتية كما سبق

أحدها وتأويلَ الباقي، وهو اختيارهم، لكن ال يقدرون معه على منع خصومهم من اختيـار  
) 3(.التأويل يف اجلميع

واحلاصل أن حال اخلرب سنداً ومتناً ال يقوى على محل ما بناه القوم عليه، مـن ذلـك   
فقول رسول اهللا إا مؤمنة دليل على أا لو مل تـؤمن بـأن اهللا يف   : (..قول عثمان الدارمي

ما قـال  كوأنه ال جيوز يف الرقبة املؤمنة إال من حيد اهللا أنه يف السماءالسماء مل تكن مؤمنة 
وقد اتفقت الكلمة من املسلمني والكافرين أن اهللا يف السماء وحدوه بـذلك  ..اهللا ورسوله

.استشهاداً به) 6(وابن القيم) 5(ونقل كالمه ابن تيمية) 4()إال املريسي الضال وأصحابه
وقوله ومـذهب  : (ويقول حممد بن عبد الوهاب راداً على من نسب إىل احلنابلة نفي األين

وهذا من أبني األدلة .هل السنة إثبات من غري تعطيل وال جتسيم وال كيف وال أين إىل آخرهأ
إنكار األين مـن  على أنه مل يفهم عقيدة احلنابلة ومل مييز بينها وبني عقيدة املبتدعة وذلك أن 

33اإلقتصاد يف اإلعتقاد ) 1(
107انظر السبف الصقيل للعالمة الكوثري ) 2(
من هذا الكتاب) 515(انظر مسألة إثبات اجلهات يف ص ) 3(
229-1/226نقض عثمان بن سعيد) 4(
1/427ميةبيان تلبيس اجله) 5(
143اجتماع اجليوش اإلسالمية ) 6(
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اتباعاً لرسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم كمـا يف    عقائد أهل الباطل وأهل السنة يثبتونه
صحيح أنه قال للجارية أين اهللا؟ فزعم هذا الرجل أن إثباا مذهب املبتدعة وأن إنكارهـا  ال

) 1()مذهب أهل السنة كما قيل وعكسه بعكسه

وملا كان قد استقر ىف نفوس املخاطبني أن اهللا .. السماء يراد به العلو: (ويزيد ابن تيمية فيقول
م من قوله إنه ىف السماء أنه ىف العلـو وأنـه   هو العلى األعلى وأنه فوق كل شىء كان املفهو

وكذلك اجلارية ملا قال هلا أين اهللا؟ قالت ىف السماء إمنا أرادت العلو مع عدم . فوق كل شىء
ختصيصه باألجسام املخلوقة وحلوله فيها

يقتضيواذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق املخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو ىف السماء وال 
كما لو . ا أن يكون هناك ظرف وجودى حييط به إذ ليس فوق العامل شيء موجود إال اهللاهذ

أن يكون العرش ىف شيء آخر موجود خملوق وإن قُـدر  يقتضيقيل العرش ىف السماء فإنه ال 
) 2("وألصلبنكم ىف جذوع النخل: "أن السماء املراد ا األفالك كان املراد أنه عليها كما قال

ويقـال فـالن ىف   ) 4("فسيحوا ىف األرض: "وكما قال) 3("فسريوا ىف األرض: " لوكما قا
) 5()اجلبل وىف السطح وإن كان على أعلى شىء فيه

وليس هذا موضع الكالم على هذه النظرية لكن الكالم يف عقل اجلارية هـل حيتمـل هـذه    
ة عن فهمه ما كان يكتفى الفلسفة؟ فلو كانت تقدر على تعقُّل ما عجز أتباع منهج ابن تيمي

.باإلشارة منها للداللة على مفارقة الكفر والدخول يف اإلسالم

1/133مؤلفات الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب) 1(
.من سورة طه) 71(اآلية ) 2(
.من سورة آل عمران) 137(اآلية ) 3(
.من سورة التوبة) 2(اآلية ) 4(
3/53كتب ورسائل ابن تيمية يف العقيدة ) 5(
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واستفهام النيب صلى اهللا عليه : (وملا صار اخلوض فيه إىل ابن عثيمني رمحه اهللا أدىل بدلوه فقال
مكنة يدل على أن هللا مكاناً، ولكن جيب أن نعلم أن اهللا ال حتيط به األ"أين اهللا"وسلم بـ 

) 1()ألنه أكرب من كل شيء وأن ما فوق الكون عدم، ما ثَم إال اهللا فهو فوق كل شيء

والخيفى ما فيه من إثبات املكان، ويف نفي إحاطة املكان به معلالً بأنه أكرب من كل شيء مـا  
.يدل على كرب احلجم ألن املكان ال يكون حميطاً بكبري إال إذا كان حجمياً

املوهم لكون الباري موجوداً يف السماء على ظاهره يف حـديث أخرجـه   وجاء هذا اللفظ 
مث بعث علي بن أيب طالب رضـي  : (..اإلمام البخاري بسنده عن أيب سعيد اخلدري أنه قال

اهللا عنه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اليمن بذهيبة يف أدمي مقروظ مل تحصل مـن  
نفر، بني عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد اخليل والرابع إمـا  تراا قال فقسمها بني أربعة 

علقمة وإما عامر بن الطفيل، فقال رجل من أصحابه كنا حنن أحق ذا من هؤالء قال فبلـغ  
يأتيين خرب السماء وأنا أمني من يف السماءأال تأمنونين :ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم  فقال

) 2()صباحاً ومساء

شاهد منه من رواية بعض الرواة له باملعىن، ألن احلادثـة فيـه واحـدة وهـو يف     وموضع ال
الصحيحني وغريمها بألفاظ متقاربة، منها ما أخرجه االمام البخاري بسنده عـن أيب سـعيد        

أيأمنين اهللا ! فمن يطع اهللا إذا عصيت: (رضي اهللا عنه وفيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
) 3()فال تأمنونينعلى أهل األرض

.44شرح العقيدة الواسطبة ) 1(
من رواية عمارة بن القعقاع بن شربمة قال حدثنا عبد الرمحن ) 4094(4/1581يح البخاريصح) 2(

وصـحيح مسـلم   ) 11021(3/4وهو من طريقه وبلفظه يف مسند أمحـد . بن أيب نعم عن أيب سعيد
2/742)1064 (

وصـحيح ابـن حبـان    ) 2373(4/71وصـحيح ابـن خزميـة    ) 1163(2/390ومسند أيب يعلى
1/205)25.(
خالف فيه عمارة بن القعقاع عن عبد ) والد الثوري(من رواية سعيد بن مسروق) 3166(3/1219) 3(

فقال رسول اهللا صلى : (ولفظه2/741وهو يف صحيح مسلم. الرمحن بن أيب نعم عن أيب سعيد اخلدري
وانظـر مصـنف عبـد    ) اهللا عليه وسلم  فمن يطع اهللا إن عصيته أيأمنين على أهل األرض وال تـأمنوين 

ــ ــد  157و10/156رزاقال ــند أمح ــحيح ) 11713(3/73و) 11666(3/68، ومس وص
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مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   : (وأخرج اإلمام أبو داود بسنده عن أيب الدرداء قال
ربنا اهللا الذي يف السماء تقدس من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل : وسلم يقول

) 1(..)امسك

.يس كما قالول) 2()حديث حسن رواه أبو داود وغريه: (واحتج به ابن تيمية وقال
:ونظمه ابن القيم فقال

عن اهلادي املبني أمت ما تبيان****ولقد أتى يف رقية املرضى(
)3() إن مسحت لك األذنان****فامسعهنص بأن اهللا فوق مسائه

فأي شيء يف نص إذا كان منكراً؟ ) 4(وهو حديث منكر
الـذي  : (فقال رمحه اهللاوكيف يكون نصاً مع ما أجاب به ابن جهبل يف رده على ابن تيمية 

ما سـكت الـنيب   ". ربنا الذي يف السماء تقدس امسك "ذكره النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه 
وعنـد  .. كالماً مستأنفاً" تقدس امسك"وجنعل " يف السماء فألي معىن نقف حنن عليه "على 

السـماء  ذلك ال جيد املدعي خملصاً إال أن يقول تقدس امسه يف السماء واألرض فلم خحصت
ختصيص السماء بذكر التقديس فيها النفراد أهلها باإلطباق على التنزيـه  .. بالذكر؟ فنقول له

) 2359(2/46والسنن الكربى للنسائي ) 4764(4/243وسنن أيب داود) 5811(5/2281البخاري
).4101(7/118و) 2578(5/87) اتىب(وسنن النسائي ) 3564(2/311و

منها ما أخرجه اإلمام مسلم . هد أيضاًوهو يف الصحيح وغريه من رواية أيب سعيد وغريه بغري موضع الشا
ويلك :(بسنده عن جابر بن عبد اهللا وفيه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) 1063(2/740يف صحيحه

5/42وانظر ومسـند أمحـد   ). أكن أعدل لقد خبت وخسرت إن مل أكن أعدل= =ومن يعدل إذا مل
واملعجم ) 2377(3/129مام مسلم واملسند املستخرج على صحيح اإل) 1063(2/740وصحيح مسلم

).9060(9/34األوسط 
ــنن أيب داود ) 1( ــو يف ) 3892(4/12س ــربىوه ــنن الك ) 10876(و) 10875(6/257الس
3/389واعتقاد أهل السنة لاللكائي) 7512(4/243املستدرك للحاكمو).10877(و
137و5/13و3/139كتب وفتاوى ابن تيمية يف العقيدة ) 2(
1/519ة ابن القيمانظر شرح قصيد) 3(
ألن فيه زياد بن حممد فترمجه وذكر 3/197نص على نكارته ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال ) 4(

زياد بن حممد األنصاري أظنه مدين مسعت بن محاد يقول قال البخاري زياد بـن  :(حديثه يف الترمجة وقال
وزياد بن حممد ال أعرف له إال ..ديثحممد عن حممد بن كعب القرظي روى عنه الليث بن سعد منكر احل

).مقدار حديثني أو ثالثة روى عن الليث وابن هليعة ومقدار ما له ال يتابع عليه
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مالـك  " كما أنه سبحانه ملا انفرد يف امللك يوم الدين عن من يتوهم ملكه خصه بقوله تعاىل 
) 1(")يوم الدين

ن يكون مبعىن أنه تقدس يدور هذا اللفظ بني أ: (وقد أشار احملدث الكوثري إىل احتماله فقال
امسه يف السماء ألن أهل السماء كلهم منزهون خبالف أهل األرض وبني أن يكون مبعىن أنـه  

) 2()يف السماء، واستحالة الثاين تعني األول، والناظم غير اللفظ وادعى أنه نص حتريفاً للكلم

) 3(وهذا يبطل متسك من احتج به بالكلية 

نة عن عمرو بن دينارعن أيب قابوس عن عبد اهللا بن عمرو قـال قـال   حديث سفيان بن عيي
يرمحك مـن يف  الرامحون يرمحهم اهللا، ارحم من يف األرض (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

) 4()السماء

68الرد على الفتوى احلموية ) 1(
140السيف الصقيل ) 2(
1/29والعلـو للعلـي الغفـار   13وملعة االعتقاد له أيضاً 1/48انظر إثبات صفة العلو البن قدامة) 3(

1/155ومعارج القبول49تماع اجليوش واج
واملعجم األوسط للطـرباين  ) 1924(4/324وسنن الترمذي ) 4941(4/285يف سنن أيب داود) 4(
.9/41وسنن البيهقي الكربى) 25355(5/214ومصنف ابن أيب شيبة ) 9013(9/23

ذكـره  :(12/203وأبو قابوس هو موىل عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال احلافظ ىف ـذيب التهـذيب  
اليعرف، ومساه : وقال صاحب امليزان. قابوس: البخارى ىف الضعفاء الكبري له، ولكنه ذكره ىف األمساء فقال

). بعضهم فغلط
عن سفيان به مبا خيالف موضع الشاهد، ولفظـه  ) 6494(2/160على أن اإلمام أمحد أخرجه يف املسند 

وأخرجـه احلـاكم يف املسـتدرك    ). كم أهل السماءالرامحون يرمحهم الرمحن ارمحوا أهل األرض يرمح(
وهو أيضاً بلفظ خيالف موضع الشاهد . من رواية احلافظ علي بن املديين عن سفيان به) 7274(4/175

ــد  ــند أمحـ ــاميني  ) 7041(2/219و) 6542) (6541(2/165يف مسـ ــند الشـ ومسـ
). 7236(5/449وشعب اإلميان ) 1055(2/133للطرباين

وقال اهليثمـي يف جممـع   . حدثنا حبان الشرعيب عن عبد اهللا بن عمرو بن العاصمن طرق عن حريز قال
حبان بن يزيد الشرعيب ووثقه ابـن حبـان ورواه   . رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح(10/191الزوائد

هـ ثقة ثبت رمـي  163وهو كما قال ألن حريز هو ابن عثمان أبو عثمان الشامى ). الطرباين كذلك
وإمنا أخرج له البخارى لقول أىب اليمان إنه رجع عن : (2/240احلافظ ىف ذيب التهذيب بالنصب قال 

.2/172ويرويه حريز عن حبان بن زيد الشرعىب وهو  ثقة انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب ) النصب
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) 1(إسناده ضعيف ومتنه خمالف للمحفوظ 

ن مل يرحم مـن يف  م(حديث جرير رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 
) 2()مل يرمحه من يف السماءاألرض 

وهو خمالف للمحفوظ الصحيح املشهور من حديث جرير رضي اهللا عنـه يف الصـحيحني   
) 4(مع ضعف يف إسناده)3(وغريمها

أالترون إىل : (ومن عجيب ما ذكره أحد املنتسبني إىل منهج السلف يف هذه األحاديث فقال
ارمحوا من يف : "فعندما قال) األرض والسماء(هذه املقابلة اللفظية اليت فيه سياق احلديث وإىل

يرمحكم مـن يف  "أراد األرض اليت حنن عليها وهذا املعىن حسي والتعقيب عليه بـ " األرض
وهـذه مقابلـة بـني الفوقيـة     فتعني أن املعىن اآلخر حسي أيضاًفيه مقابلة لفظة "السماء 
وقد قرأت يف اإلجنيل املوجود اليوم أن عيسى عليه السـالم  : (بقولهواستشهد له) 5()والتحتية

) 6(")أيضاًأبوكم الذي يف السمواتإن مل تغفروا أنتم ال يغفر :"قال

" فهل يستقيم هذا مع نظربة العلو اليت ذكرها ابن تيمية وتابعه عليها القوم؟ وهل تقبل لفظة 
هنا ليست للظرفية مع ما " يف " يع أن يبني أن أيضاً ؟ من يستط" على"هنا أن تفسر بـ " يف

ذكره من املقابلة ونصه على املعىن احلسي؟  

) 314(1/119انظر الفقرة السابقة وكشف اخلفاء للعجلوين) 1(
) 2497(2/355بري أخرجه الطرباين يف املعجم الك) 2(
ال يرحم اهللا من ال (ولفظه ) 6941(6/2686و) 5667(5/2239خمالف ملا يف صحيح البخاري ) 3(

) 25357(5/214ومصنف ابـن أيب شـيبة   ) 2319(4/1809وملا يف صحيح مسلم ) يرحم الناس
) 25356(9/41وسنن البيهقي الكربى ) 25363(و) 25358(و
175) والد وكيع بن اجلراح(ي وفيه أبو وكيع اجلراح بن مليح بن عدى ألن فيه أبا إسحاق السبيع) 4(

وقـال  ...يكتب حديثه، وال حيتج به: وقال أبو حامت الرازى: (2/67هـ قال احلافظ ىف ذيب التهذيب 
) كان يقلب األسانيد، ويرفع املراسيل، وزعم حيىي بن معني  أنه كان وضاعاً للحديث: ابن حبان

2/219اهللا ألسامة القصاص إثبات علو) 5(
2/220املصدر السابق ) 6(
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قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   : (حديث أيب اسحاق عن أيب عبيدة عن أبيه قال
.وهو ضعبف اإلسناد أيضاً) 1()يرمحك من يف السماءارحم من يف االرض 

أخرجه اإلمام مسلم بسنده عن أيب هريرة رضي اهللا عنـه أن الـنيب   وجاء هذا اللفظ يف خرب
والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إىل فراشه فتأىب عليـه  : (صلى اهللا عليه وسلم قال

) 2()حىت يرضى عنهاإال كان الذي يف السماء ساخطاً عليها

وفيه أنـه  . موضع الشاهدوأخرجه البخاري ومسلم وغريمها بغري هذا اللفظ وهو أشهر من
) 3()إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة حىت تصبح: (قال

والاللكائي يف اعتقاد أهل 10/138والطرباين يف املعجم الكبري 8/428وأخرجه أبو يعلى يف مسنده ) 1(
والشهاب يف ).25364(5/214وابن أيب شيبة يف املصنف ). 657(3/395و) 655(3/394السنة 
من رواية أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبـد اهللا بـن   . 52علو وابن قدامة يف ال) 647(1/375مسنده
.مسعود

انظر ترمجتـه ىف ـذيب   . وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد اهللا السبيعى وهوثقة مكثر عابد، اختلط بأخرة
يرويه عن أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود وهو ثقة، ولكن روايته عن أبيه مرسلة، وكان . 8/65التهذيب

" و ذكره ابن حبان ىف :(5/75وقال احلافظ ىف ذيب التهذيب. يوم مات أبوه ابن سبع سننيأبو عبيدة
).مل يسمع من أبيه شيئا: ، وقال"الثقات 

. بعلة أخرى وهي كونه يروى موقوفا مرة ومرفوعا مرة) 896(5/298وأعله احلافظ الدارقطين يف علله 
وانظر كـالم  ). واية أيب عبيدة عن والده فيها إرسالوالوقف أصح مع أن ر(1/19وقال الذهيب يف العلو

130حسن السقاف على هذه األحاديث يف حاشية العلو للذهيب بتحقيقه 
.من رواية يزيد بن كيسان يرويه عن أيب حازم عن أيب هريرة) 1436(2/1060صحيح مسلم) 2(

طذا اللفظ إىل الشيخني وهو يف مسلم فق14وعزاه الواسطي يف صفات الرب
من ) 1436(2/1060وصحيح مسلم) 4897(5/1993و) 3065(3/1182صحيح البخاري ) 3(

من رواية ) 4174(و) 4172(9/480ويف صحيح ابن حبان. رواية األعمش عن أيب حازم عن أيب هريرة
.  قتادة عن زرارة بن أيب أوىف عن أيب هريرة

) 10742(2/519أمحـد  ومسـند ) 2458(1/322وهو ذا اللفظ املشهور يف مسـند الطيالسـي  
) 9669(2/439و

ومسـند أيب يعلـى   ) 2141(2/244وسـنن أيب داود ) 200(242/ومسند إسحاق بـن راهويـه  
11/76)6213=.(
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وأخرج عثمان بن سعيد بسنده عن محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن 
ة طيبة فقـال يـا   جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا ملا أسري به مرت رائح

جربيل ما هذه الرائحة فقال هذه رائحة ما شطة ابنة فرعون كانت متشطها فوقع املشط مـن  
أخـرب  : ال، ولكن ريب ورب أبيك اهللا، فقالت: أيب؟ قالت: يدها فقالت بسم اهللا فقالت ابنته

ريب نعم فأخربته فدعا ا فقال من ربك؟ هل لك رب غـريي؟ قالـت  : بذلك أيب؟ فقالت
) 1(احلديث بطوله ..) ربك الذي يف السماءو

فقالت (ولفظه . واختلف على محاد يف موضع الشاهد من متنه. وهذا حديث ضعيف اإلسناد
) 2()ريب وربك الذي يف السماء

: ومما استدل به ابن قدامة يف إثبات صفة العلو ما أخرجه بسنده عن معاذ بن جبل قـال 
) 3()ليه وسلم إن اهللا ليكره يف السماء أن خيطأ أبو بكر يف األرضقال رسول اهللا صلى اهللا ع(

ويزيد بن كيسان هو أبو إمساعيل اليشكرى . ولعل يزيد بن كيسان وهم يف روايته فخالف احملوظ املشهور=
الف مل يفحش خطؤه حىت يعدل به عن سبيل العدول وكان خيطىء وخي: (7/628قال ابن حبان يف الثقات

وال أتى من اخلالف مبا ينكره القلوب فهو مقبول الرواية إال ما يعلم أنه أخطأ فيه فحينئذ يترك خطؤه كما 
135وانظر العلو للذهيب بتحقيق السقاف ). يترك خطأ غريه من الثقات

).73(1/51الرد على اجلهمية) 1(
وموسى بن امساعيـل عنـد   1/310احلسن بن موسى عند أمحد " الذي يف السماء"رواه عنه بلفظ ) 2(

والضـياء يف األحاديـث   ) 2904(7/164وهدبة بن خالد عند ابـن حبـان   ) 73(1/51الدارمي 
واحلاكم 1/310وخالفهم يف هذا اللفظ عن محاد عفان بن مسلم عند أمحد ). 228(10/267املختارة

، ويزيـد بـن   )1636(2/243وشعب اإلميان للبيهقي) 3835(2/538يف املستدرك على الصحيحني
وعبد امللك 1/309وأبو عمر حفص الضرير عند أمحد ).2903(7/163هارون يف صحيح ابن حبان 

).12279(11/450بن عبد العزيز عند الطرباين يف املعجم الكبري
كما فعل . يف هذا املطلبوحىت لو مل خيالفوا يف متنه فقد رووه عن محاد بن سلمة وال حيتج حبماد

وابن القيم يف1/158واحلكمي يف معارج القبول1/54والذهيب يف العلو16الواسطي يف صفات الرب
213وانظر حتقيق السقاف للعلو . 58اجتماع اجليوش  

، وأخرجه احلارث بن أيب أسامة يف مسنده انظر بغية الباحث عن زوائـد مسـند احلـارث    1/56) 3(
).124(20/67واملعجم الكبري) 668(1/384والطرباين يف مسند الشاميني، 2/886للهيثمي
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.وهذا حديث يف إسناده وضاع وضعيف ومن على شاكلتهم

ملـا  :(وأخرج ابن أيب شيبة عن حممد بن بن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال
فجاء فدخل على رسـول  قُبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان أبو بكر يف ناحية املدينة 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مسجى فوضع فاه على جبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
فجعل يقبله ويبكي ويقول بأيب وأمي طبت حياً وطبت ميتاً فلما خرج مر بعمر بن اخلطـاب  

: قني، قالما مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال ميوت حىت يقتل اهللا املناف: وهو يقول
أيهـا  : وكانوا قد استبشروا مبوت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فرفعوا رؤوسهم، فقـال 

إنك ميـت وإـم   : " الرجل أربِع على نفسك فإن رسول اهللا قد مات أمل تسمعِ اَهللا يقول
قال مث أتـى  ) 2("وما جعلنا لبشر من قبلك اخللد أفإن مت فهم اخلالدون: " وقال) 1("ميتون

ملنرب فصعده فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال أيها الناس إن كان حممد إهلكم الذي تعبدون فـإن  ا
) 3()فإن إهلكم مل ميتوإن كان إهلكم الذي يف السماءإهلكم قد مات، 

) 4()هذا حديث صحيح قد أخرجه البخاري يف تارخيه تعليقاً لفضيل بن غزوان:(وقال الذهيب

واحلادثة واحدة فال جمال لتعدد . ويف متنه خمالفة ملا يف الصحيح) 5(ويف إسناده حممد بن فضيل 
الروايات ويتعني الترجيح واحلكم بالنكارة على خمالف ما يف الصحيح وغريه منها ما أخرجه 

ويف إسناده  أبو احلارث الوراق عن بكر بن خنيس . 59وانظر احتجاج ابن القيم به يف اجتماع اجليوش  
وأبو احلارث هو نصر بن محاد الوراق وهو ضعيف متهم بالوضع انظـر ترمجتـه ىف   . عن حممد بن سعيد

وشيخه حممد بن . 1/482وبكر بن خنيس واه انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب. 10/426بذيب التهذي
.9/186سعيد املصلوب وضاع هالك انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 

.من سورة الزمر) 30(اآلية ) 1(
.من سورة األنبياء) 34(اآلية ) 2(
1/201التاريخ الكبري وأخرجه االمام البخاري يف) 37021(7/427مصنف ابن أيب شيبة ) 3(

وابن قدامة يف إثبات صـفة  1/53والرد على اجلهمية1/518والدارمي يف نقض اإلمام عثمان بن سعيد
.101العلو 

1/76العلو للعلي الغفار ) 4(
6/300هـ وهوصدوق انظر ترمجته يف ميزان اإلعتدال295وهو حممد بن فضيل بن غزوان الكوىف ) 5(



557

أن     :(اإلمام البخاري بسنده عن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم   
م مات وأبو بكر بالسنح قال إمساعيل يعين بالعالية، فقام عمـر  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

وقال عمر واهللا ما كان يقـع  : قالت-واهللا ما مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : يقول
وليبعثنه اهللا فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، فجاء أبو بكر فكشف عـن  -يف نفسي إال ذاك 

قال بأيب أنت وأمي طبت حياً وميتاً والذي نفسي بيده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقبله
أيها احلالف على رِسلك، فلما تكلم أبـو بكـر   : ال يذيقك اهللا املوتتني أبداً، مث خرج فقال

جلس عمر، فحمد اهللا أبو بكر وأثىن عليه وقال أال من كان يعبد حممداً صلى اهللا عليه وسلم 
)1()فإن اهللا حي ال ميوتفإن حممداً قد مات ومن كان يعبد اهللا

) 2(فال وجه لالحتجاج به مع ما يف سنده ومتنه 

وجاء هذا اللفظ يف خرب موضوع جعله ابن القيم حاضراً من جيوشه اتمعة لغزو املعطلة 
يا (وهو حديث يف خطبة علي رضي اهللا عنه لفاطمة رضي اهللا عنها أن النيب ملا استأذا قالت 

أذن ا ادخرتين لفقري قريش فقال والذي بعثين باحلق نبياً ما تكلمت ذا حـىت  أبت كأنك إمن
) 3()فقالت رضيت مبا رضي اهللا يلاهللا فيه من السماء

1/347واالعتقاد14/589وانظر صحيح ابن حبان) 3467(3/1341صحيح البخاري) 1(
ومعـارج  62واجتماع اجليوش البن القيم 16انظر االحتجاج به أيضاً يف صفات الرب للواسطي  ) 2(

71والتحفة املدنية يف العقيدة السلفية حلمد بن ناصر1/175القبول للحكمي 
حديث منكر لعل حممد بن : (1/29علو للعلي الغفارقال الذهيب يف ال.  54اجتماع اجليوش اإلسالمية ) 3(

كثري افتراه فإنه متهم فإن األوزاعي ما نطق به قط ومل أرو هذا وحنوه إال للتزييف والكشف، والفراء ليس 
) بثقة

جعفر بن هارون عن حممـد كـثري   : (2/151والفراء هو جعفر بن هارون قال الذهيب يف ميزان اإلعتدال
200وحممد بن كثري يريه عن األوزاعي وهوأبو يوسف الصنعاىن مث املصيصى). موضوعالصنعاين أتى خبرب 

.9/417صدوق كثري الغلط انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 
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وقد اشتهر شعر : (ومما استدلوا به أيضاً ما ذكره ابن قدامة من شعر أمية بن الصلت فقال
أمية بن أيب الصلت   

يف السماء أمسى كبرياً****مجد أهل ربناجمدوا اهللا وهو لل
)1()وسوى فوق السماء سريراً****بالبناء األعلى الذي سبق اخللق

: وال يعرف له يف كتب احلديث إسناد وال ذكر، بل عزاه الذهيب إىل اهليثم بن عدي وقـال 
) 2() وهو إخباري ضعيف(

اً وينسب إىل رسول صـلى اهللا عليـه   فمن العجيب أن حيتج به ابن تيمية رمحه اهللا ويعده ثابت
ولكن ثبت عنه أنه كان يستنشد الشريد بـن  : (..فقال. هيه، هيه: وسلم أنه مسعه وهو يقول

)3(.)السويد الثقفي شعر أمية بن أيب الصلت وهو يقول هيه هيه

ويف اإلجنيـل  :(وأعجب منه أن ابن قتيبة رمحه اهللا حيتج به ويستشهد له باإلجنيل فيقول بعده
تعـاىل وقـال   ال حتلفوا بالسماء فإـا كرسـي اهللا   : الصحيح أن املسيح عليه السالم قال

) 4(...)ظلمكمفإن ربكم الذي يف السماء يغفر لكمللحواريني إن أنتم غفرمت للناس 

دون أن ينبهنا إىل أن النظرية الـيت  ) 5(وينقل ابن تيمية رمحه اهللا كالم ابن قتيبة مستشهداً به
العلو وتأويلَ كونه يف السماء ال تقبل االستشهاد ذين النصني، وال حيتمالن هـذا  يقدمها يف

وإال فكيـف  . وهذا يؤكد ما ذكرناه من أن هذه النظرية إمنا يلجأ إليها يف املنـاظرة . التأويل
ميكن أن ندعي أن النصارى فهموا هذه النظرية حىت إذا قال أحدهم يف ذلك قوالً جعلنا قوله 

ويبدو أن القوم استروحوا النقل فلم يقفوا عنـد  . لى ما دل عليه قول اهللا تبارك وتعاىلداالً ع

100إثبات صفة العلو  ) 1(
اهليثم بن عدي : (فقال3/179وترمجه ابن اجلوزي يف الضعفاء واملتروكني1/49العلو للعلي الغفار) 2(

ن الطائي أصله كويف يروي عن شعبة قال حيىي كان يكذب ليس بثقة وقال علي ال أرضاه يف أبو عبد الرمح
شيء وقال السعدي ساقط قد كشف قناعه وقال أبو داود كذاب وقال النسائي والرازي واألزدي متروك 

) احلديث
2/550الرد على البكري) 3(
273تأويل خمتلف احلديث ) 4(
5/406انظر جمموع الفتاوى ) 5(
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نقل احلسن والضعيف ومل يشبعوا من توالف مرويات بعض احملدثني فاستزادوا مـن كتـب   
) 1(اإلخبارين والقصاص واملؤرخني

قـول  : (ة عليه فقـال ومما استدل به أيضاً ما ذكره ابن القيم رمحه اهللا مومهاً إمجاع الصحاب
عن عدي بن عمـرية  ..قال حيىي بن سعيد األموي يف مغازيه. الصحابة كلهم رضي اهللا عنهم

فإذا هو ومن معه : خرجت مهاجراً إىل النيب فذكر قصة طويلة وقال فيها: رضي اهللا عنه قال
) 2()فأسلمت وتبعتهيف السماءيسجدون على وجوههم ويزعمون أن إالههم 

) 4() هذا حديث غريب: (وذكره الذهيب وقال) 3(جمهول وضعفاءويف إسناده 

ومما استدلوا به أيضاً 
قحط الناس يف زمـن  (سعيد بن جبري رمحه اهللا تعاىل أنه قالما أخرجه ابن قدامة بسنده عن 

ملك من ملوك بين إسرائيل فقال امللك لريسلن اهللا علينا السماء أو لنؤذينه فقـال جلسـاؤه   
) 5()فقال أقتل أولياءه فأرسل اهللا عليهم السماءوهو يف السماءفكيف تقدر 

حديث نسيت سنده عن سعيد بن جـبري قـال   : (والذهيب وقال) 6(وممن استدل به ابن القيم
) 2(وتذكره يف سري أعالم النبالء )1(..)قحط الناس يف زمن ملك

وحاشية ابن القيم .199واجتماع اجليوش  .5/14انظر االحتجاج ذا اخلرب أيضاً يف جمموع الفتاوى ) 1(
.1/95والعقود الدرية البن عبد اهلادي .13/33على سنن أيب داود

وانظر االستشهاد به أيضاً يف . 98و52ينقله من إثبات صفة العلو البن قدامة 66اجتماع اجليوش  ) 2(
1/179ومعارج القبول13العتقاد ملعة ا

: 11/214هـ قال احلافظ ىف ـذيب التهـذيب  194يروونه عن حيىي بن سعيد بن أبان األموى ) 3(
أورده (

عن حممد بن إسحاق صاحب املغازي يرويه ) كان ثقة قليل احلديث: وقال ابن سعد" الضعفاء " العقيلى ىف 
وقال أبـو  : (11/336قال احلافظ ىف ذيب التهذيب . هـ155عن يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوى 

ويف حاشية ابن . عن سعيد األجريد وهو جمهول مل أعثر على ترمجة له وال رواية). ضعيف: داود والدارقطىن
"سعيد بن األجرد " وقع يف هذه الرواية تسميته 13/31القيم على سنن أيب داود 

34و1/27العلو للعلي الغفار) 4(
97بات صفة العلو إث) 5(
162اجتماع اجليوش ) 6(
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) 3(وهو سند ضعيف 

ونسأل هـؤالء  . ديثُ به فضالً عن االحتجاج بهومتنه خبثٌ يهودي ال يليق باملسلمني التح
ويريـدون بالسـماء العلـو املطلـق     ؟أيضاً ال يعتقدون أن وجوده يف السماء وجوداً ظرفياً

؟ ويقال البن القيم هل هذا أيضاً من اجليوش اإلسـالمية الـيت   " على" مبعىن" يف " ويفسرون
تغزو ا املعطلة واجلهمية؟

حديث عمران بن حصني
يا حصني كم تعبـد  : (عثمان الدارمي بسنده عن عمران بن احلصني أن النيب قال ألبيهأخرج

اليوم إهلاً؟ قال سبعة ستة يف األرض وواحد يف السماء قال فأيهم تعده لرغبتك ولرهبتك قال 
) 4()الذي يف السماء

كما قاله الـنيب  فلم ينكر النيب على الكافر إذ عرف أن إله العاملني يف السماء : (وقال الدارمي
فحصني اخلزاعي يف كفره يومئذ كان أعلم باهللا اجلليل األجل من املريسي وأصحابه مع مـا  
ينتحلون من اإلسالم إذ ميز بني اإلله اخلالق الذي يف السماء وبني اآلهلة واألصنام املخلوقـة  

1/122العلو للعلي العغفار ) 1(
)2 (4/333
هـ  وهوحافظ ضعيف قال احلافظ ىف ذيب التهذيب 248فيه حممد بن محيد أبو عبد اهللا الرازى ) 3(
أله عنه وقال النسائى يف ما س. ال يروى عنه-يعىن ابن خزمية -كان إمام األئمة: قال البيهقى(9/131

يرويه عن  يعقوب ) حممد بن محيد كذاب: وقال ىف موضع آخر. حممد بن محيد ليس بشىء: محزة الكناىن
هـ وهوصدوق يهم،  يرويه عن جعفر بن أىب املغرية، وهو صـدوق  174بن عبد اهللا أبو احلسن القمى 

.2/108يهم انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 
ومسـند البـزار   ) 3483(5/519يف سـنن الترمـذي  وهـو 1/227نقض عثمان بن سـعيد ) 4(
واملعجــم ) 1985(2/280واملعجــم األوســط ) 85(1/105ومســند الرويــاين) 3580(9/53

.13وملعة االعتقاد البن قدامة . 4/652واعتقاد أهل السنة ) 396(18/174الكبري
خبارى صدوق يهم وشبيب أ. ويف إسناده شبيب بن شيبة يرويه عن احلسن البصري عن عمران بن احلصني

) متروك: وقال الدارقطىن أيضاً(4/308ىف احلديث وقال احلافظ ىف ذيب التهذيب 
، 2/286وأخرجه ابن خزمية يف التوحيد بسند فيه عمران بن خالد بن طليق، وعمران له ترمجة يف امليزان 

) رقطين ليس بالقويقال الدا: (2/379يرويه عن أبيه خالد بن طليق قال ابن حجر يف لسان امليزان 
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حدوه بذلكوقد اتفقت الكلمة من املسلمني والكافرين أن اهللا يف السماء واليت يف األرض 
) 1()إال املريسي الضال وأصحابه حىت الصبيان الذين مل يبلغوا احلنث قد عرفوه بذلك

) 2(ونقل ابن تيمية وغريه كالمه مستشهداً به

وجوابـه  . وال خيفى ما يف كالم الدارمي من اجلموح الذي مل يعترض عليه أحد ممن نقله عنه
.أن سند اخلرب غري صحيح: األول. من وجوه

أن سكوت النيب صلى اهللا عليه وسلم إن كان إقراراً له فقد أقره على مجلة اخلرب وهـو  : ثاينال
وال ميكن أن خيص . وإن مل يكن سكوته إقراراً فال حجة فيه. حمال ألنه ذكر الشرك الصريح

. سكوته باإلقرار على بعض اخلرب دون بعض حبال
ه العاملني يف السماء كما قاله النيب فأين هذا ال نسلم ما ذكره من أن عمران علم أن إل: الثالث

من كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم؟
وهو أن نذكر بأن نظرية العلو اليت يذكرها ابن تيمية ال حتتمل التوفيق بينها وبني هذا : الرابع

" وواحـداً يف السـماء   "اخلرب فمن عبد ستة يف األرض وواحداً يف السماء كيف يكون قوله 
على ما يذكره ابن تيمية ؟دليالً 

ال نسلم أن املسلمني اتفقوا على إثبات احلد باملعىن الذي يذكره الدارمي كما هـو  : اخلامس
.مبسوط يف موضعه

1/227نقض عثمان بن سعيد) 1(
51واجتماع اجليـوش  13/15وانظر حاشية ابن القيم 2/158و1/427انظر بيان تلبيس اجلهمية) 2(

.107والتحفة املدنية يف العقيدة السلفية. 1/52وشرح قصيدة ابن القيم4/1418والصواعق املرسلة
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ما جاء يف سكنه يف السموات: املسألة الرابعة
"ذكرأخبار دالة على ذلك يف اجلملة"ومن ذلك ما ذكره ابن قدامة حتت عنوان 

عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال كنا جلوساً ذات يوم بفناء رسـول  فأخرج بسنده عن 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ مرت بنا امرأة من بنات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فقـال   

فقال أبو سفيان ما مثل حممد يف بين . رجل من القوم هذه ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يف وسط الزبل، فسمعت تلك املرأة فأبلغته رسول اهللا صلى اهللا عليـه  هاشم إال كمثل رحيانه 

ما : وسلم فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أحسبه قال مغضباً فصعد على منربه، وقال
وأسكن مسواته من فاختار العليا فسكنهابال أقوال تبلغين عن أقوام إن اهللا خلق مسوات سبعاً

) 1(..)سبعاً فاختار العليا فأسكنها من شاء من خلقهشاء من خلقه، وخلق أرضني 

رواه مجاعة يف كتب السنة وأخرجه ابن خزمية يف كتـاب  ) 2(وهو حديث منكر:(وقال الذهيب
مبثل هذه املنكرات يقـوي الظـاهر   ) 4(وال خيفى ما أشرنا إليه من أن االحتجاج) 3()التوحيد

ألن هذا اخلرب ال حيتمل أن يكون على السـماء ال  ويبتعد عن نظرية العلو اليت يتترس ا القوم 
فقد جعل السماء السابعة سكناً له وحده كما جعل ما دوا سكناً ملن شاء . ظاهراً وال تأويالً

من خلقه فأين هذا من قوهلم السماء ال حتويه وليست ظرفاً له وحنو ذلك من الزخرف؟ 
ا اخلرب وهو من قول عبد اهللا بـن الكـواء   واستشهد ابن القيم على إثبات العلو بنحو هذ

على معاوية فقال له ) 5(ذكر احلافظ أبو القاسم بن عساكر قال قدم عبد اهللا بن الكوا: (فقال
قال فأخربين عن أهل الكوفة قـال  . قال يقاتلون معاً ويدبرون شىت. أخربين عن أهل البصرة

واملعجـم  ) 6182(6/199املعجـم األوسـط   وأخرجـه الطـرباين   74إثبات صـفة العلـو  ) 1(
) 13650(12/455الكبري

6/142وميزان اإلعتدال2/367وعلل ابن أيب حامت 4/388انظر ضعفاء العقيلي) 2(
فاختار العليا  فأسكنها من (وليس فيه موضع الشاهد ولفظه ) 6953(4/83وأخرجه احلاكم يف املستدرك 

) 1393(2/139ميانوأخرجه البيهقي يف شعب اإل) شاء من خلقه
1/22العلو للعلي الغفار ) 3(
1/157ومعارج القبول56واجتماع اجليوش اإلسالمية2/419انظر بيان تلبيس اجلهمية ) 4(
3/298انظر أخباره يف الكامل البن األثري ) ابن الكواء(وامسه عبد اهللا بن أيب أوىف اليشكري ) 5(
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ين عن أهل الشام قال جند أمري املؤمنني قال فأخرب.. أنظَر الناس يف صغرية وأوقعهم يف كبرية
وال حيسـبون  قال أطوع الناس ملخلوق وأعصاهم خلـالق  . قال لتقولن. ال أقول فيهم شيئاً

) 1()للسماء ساكناً

كـان داود  : (واستدل ابن قدامة يف إثبات صفة العلو مبا أخرجه بسنده عن ثابت البناين قال
رفع رأسه إىل السماء مث يقول إليك رفعت رأسي يـا  عليه السالم يطيل الصالة مث يركع مث ي

) 2()يا ساكن السماءعامر السماء نظر العبيد إىل أرباا 

وال يصح االستدالل به من جهة سنده، ومن جهة متنه إن صح سنده، ألنه من أخبار أهـل  
جه الـذي  ، وألن اإلستدالل به إمنا يتم على كونه موجوداً يف السماء ال على الوأوالًالكتاب 

.يذكرونه من وجوده فوقها
فمن العجب أن جيعل هذا دليالً على النظرية اليت يذكروا يف العلو ألن الظاهر يف هذا اخلـرب  

وباملقابل فليس بأعجب منه أن يثبته بعضهم على ظاهره كما فعل . ال حيتمل تأويله مبا ذكروه
ماء أو يا متخذاً السماء حيثيـة  يا ساكن السماء معناه يا موجوداً يف الس:(القصاص فقال

وقد قرأت يف الكتاب املقدس : (وقال أيضاً مستشهداً) 3()وجودك أي على املكان الالئق باهللا
إليـك رفعـت   "من مزامري داود ما يؤكد رواية ثابت ويف ذلك أنه عليه السالم كان يقول 

1/359اريخ دمشق البن عساكروهو يف ت70اجتماع اجليوش اإلسالمية) 1(
1/67واستشهد به الذهيب يف العلو للعلي الغفار). 1388(1/210وهويف مسنده ابن اجلعد. 1/96) 2(

169واستدل به ابن القـيم يف اجتمـاع اجليـوش   2/156وصححه يف العرش ) إسناده صاحل: (وقال
هـ وهوصدوق له أوهام 200رىوصححه، وأىن يصح ويف إسناده سيار بن حامت العنزى، أبو سلمة البص

: وقال العقيلى. ىف حديثه بعض املناكري: وقال أبو أمحد احلاكم: (4/290وقال احلافظ ىف ذيب التهذيب 
).عنده مناكري: وقال األزدى. أحاديثه مناكري، ضعفه ابن املديىن

يف كتاب الزهـد البـن أيب   وعزاه ابن القيم إىل اإلمام أمحد أيضاً يف كتاب الزهد ومل أجده فيه، ووجدته 
182و1/170وانظر االحتجاج به يف معارج القبول. فلعله وهم بذلك. 88عاصم 

يا عـامر  "وليس فيه موضع الشاهد بل بلفظ ) 669(3/400وأخرجه والاللكائي يف اعتقاد أهل السنة 
"السماء

.وهذا اللفظ هو الذي يليق أن يكون حمتمالً صدوره من قائله واهللا أعلم
2/323إثبات علو اهللا )3(
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ه اهللا الذي أخـذ  وهذا لفظ قريب جدا من رواية ثابت رمح" يا ساكناً يف السموات رأسي 
أفراخ أما . عن الصحابة وإميانه بعلو ربه مل يكن إال امتداداً ملا كان معلوماً بالضرورة يف وقته

) 1()يف أمسائه وصفاتهاجلهمية وخمانيثهم عادوا ليجددوا عهد آبائهم امللحدين

ن وحيثيـة  مفيدة للظرفية املكانية مع السك"يف "فأين هذا من تلك النظرية ؟ كيف ال تكون 
الوجود واملكان؟

هذا هو أثر اخلوض يف املتشابه وآخر مطاف أوله حماربة التفويض والتأويل ومجع األخبار اليت 
وهذه اللفظة اليت ذكر مع الرمي باإلحلاد سنة سـنها ابـن تيميـة    . يسموا أخبار الصفات

) 3()فيه خيتلفونسبحانك أنت حتكم بني عبادك يف ما كانوا() 2()ستكتب شهادم ويسألون(

: احلسن البصري أنه قالومنه ما أيضاً ما استدل به ابن قدامة يف إثبات صفة العلو بسنده عن 
مسع يونس عليه السالم تسبيح احلصى وتسبيح احليتان وقال فجعل يسبح ويهلـل ويقـدس   (

ويف األرض قدرتك وعجائبك، سيدي من سيدي يف السماء مسكنك وكان يقول يف دعائه 
فلما كان متام أربعني يومـاً  ..بال أهبطتين ويف البالد سريتين ويف الظلمات الثالث حبستيناجل

) 4()إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملنيإلهوأصابة الغم فنادى يف الظلمات أن ال 

) 6(مع أن يف إسناده وضاعاً معروفاً بالوضع والكذب) 5(واحتج به ابن القيم وصححه 

2/324املصدر السابق ) 1(
.من سورة الزخرف) 19(اآلية ) 2(
.من سورة الزمر) 46(اآلية ) 3(
96إثبات صفة العلو ) 4(
162اجتماع اجليوش ) 5(
سكن بغداد مدة وحدثهم ا (..1/135وهو إسحاق بن بشر أبو حذيفة قال ابن حبان يف اروحني) 6(

وانظر الضعفاء واملتـروكني  ) ال حيل كتب حديثه إال على جهة التعجب..على الثقاتكان يضع احلديث
1/67والعلو للعلي الغفار . 1/100البن اجلوزي
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احتجوا به على إثبات كونه يف السماء ما أخرجه عبد اهللا بن أمحد يف زوائده على ومما
مث إن : (..مسند أبيه بسنده عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

امليت حتضره املالئكة فإذا كان الرجل الصاحل قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبـة كانـت يف   
ب اخرجي محيدة وأبشري بروح ورحيان، قال فال يزال يقال ذلك حىت ختـرج مث  اجلسد الطي

يعرج ا  إىل السماء فيستفتح هلا، فيقال من هذا فيقال فالن، فيقولون مرحباً بالنفس الطيبـة  
حـىت  كانت يف اجلسد الطيب ادخلي محيدة وأبشري بروح ورحيان قال فال يزال يقال هلـا  

) 1(..)اليت فيها اهللا عز وجلينتهي ا  إىل السماء

حىت ينتـهى بـه إىل   : (واللفظ الذي اعتمد على االستدالل خمالف للمحفوظ الذي جاء فيه
) 2()السماء السابعة

وقد اختلف القوم يف فهم هذا اخلرب 
أأمنتم من ىف السـماء : " مبنزلة قوله تعاىل" فيها اهللا " وقوله : (فقد سئل ابن تيمية عنه فقال

ومبنزلة ما ثبت ىف الصحيح أن النىب قال جلارية معاوية بن احلكم أيـن اهللا قالـت ىف   ..) 3("
وليس املراد بذلك أن السماء . السماء قال من أنا قالت أنت رسول اهللا قال أعتقها فإا مؤمنة

من طريق ابن أيب ذئب عن حممد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بـن  ). 8754(2/364مسند أمحد) 1(
وابن . بال إسناد إىل حممد بن عمرو به) 1449(2/610وأخرجه ذا اللفظ يف السنة. يسار عن أيب هريرة

150وابن خزمية يف التوحيد ). 4262(2/1423ماجه يف السنن 
حىت ينتهى به إىل السماء "ولفظه ) 1438(2/603وأخرجه عبد اهللا من طريق ابن أيب ذئب يف السنة) 2(

). 4262(2/1423وابن ماجـه يف السـنن   ) 6/433/11442والنسائي يف السنن الكربى" السابعة 
من ) 106(1/93يف عزوه إىل مستدرك احلاكم ذا اللفظ ألنه يف املستدرك 1/21ووهم الذهيب يف العلو 

حىت ينتهى بـه إىل  "ولفظه . طريق مسدد عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة باللفظ املشهور
عثمان الدارمي ألنه يف الـرد  يف عزوه إىل 142كما وهم ابن القيم يف اجتماع اجليوش" السماء السابعة 

.باللفظ املشهور أيضاً) 110(1/68على اجلهمية
والنسائي يف السنن ) 1438(2/603وأخرجه من طريق ابن أيب ذئب ذ اللفظ املشهور عبد اهللا يف  السنة

. 50والبيهقي يف عذاب القرب ).6/433/11442الكربى
) 753(1/102ور الطيالسي يف املسندوأخرجه من حديث الرباء بن عازب ذا اللفظ املشه

والبيهقي ) 2060(3/56و) 12059(3/54وابن أيب شيبة يف املصنف4/286واإلمام أمحد يف املسند
) 395(1/355يف شعب اإلميان

.من سورة امللك) 16(اآلية ) 3(
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حتصر الرب وحتويه كما حتوى الشمس والقمر وغريمها فإن هذا ال يقوله مسلم وال يعتقـده  
والسموات ىف الكرسى ) 1("وسع كرسيه السموات واألرض: "قل فقد قال سبحانه وتعاىلعا

كحلقة ملقاة ىف أرض فالة، والكرسى ىف العرش كحلقة ملقاة ىف ىف أرض فـالة، والـرب   
سبحانه فوق مسواته على عرشه بائن من خلقه ليس ىف خملوقاته شيء من ذاتـه وال ىف ذاتـه   

وليس املراد أم ىف جوف ..)2("وألصلبنكم ىف جذوع النخل: "اىلوقال تع. شيء من خملوقاته
) 3()النخل

:والبد من التنبيه على أمور
أن نذكر بأن االستدالل ذا اخلرب على أنه فوق السموات البد فيه من التأويل الـذي  : األول

.يسميه معىن اخلرب ليتجنب ما صبه على أهل التأويل من الذم والقدح
فما حتتمله اآليـة يف  . ال نسلم أن هذا اخلرب يف الداللة مبنزلة اآلية الكرمية يف الداللةأنا: الثاين

مبعـىن  " يف"وحىت على استدالل ابن تيمية فإن تأويـل  . أساليب العربية ال حيتمله لفظ اخلرب
حـىت  "أما لفظ اخلـرب  " وألصلبنكم ىف جذوع النخل " ساعد عليه التركيب يف حنو" على"

ألن . فال يقبل هذا التأويل أو ما يسميه ابن تيمية باملعىن" إىل السماء اليت فيها اهللا ينتهي ا
حىت ينتـهي ـا  إىل   : ال يفيده يف قولنا،ساح، وصلب، وتاه: بعد"  يف"املعىن الذي تفيده 

ومعىن قوله: (وهلذا صرح بعضهم بتأويله فقال مرعي بن يوسف احلنبلي.السماء اليت فيها اهللا
إىل السماء اليت فيها اهللا أي أمره وحكمه وهي السماء السابعة اليت عندها سدرة املنتهى إليها 

) 4()يصعد وينتهي ما يعرج به من األرض ومنها يهبط ما ينزل به منها

هاهي : (وذكر بعضهم ما يفيد املعىن الذي فر منه ابن تيمية رمحه اهللا من ذلك قول القصاص
تنتهي إىل السماء اليت فيها اهللا تبارك وتعاىل حيث يليق به من مطلـق  حىت ..املالئكة تصعد

.من سورة البقرة) 255(اآلية ) 1(
.من سورة طه) 71(اآلية ) 2(
4/271يف العقيدةكتب وفتاوى ابن تيمية) 3(
1/118أقاويل الثقات) 4(
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" وظاهر أن ما قبِله لفـظ  ". وحيث " يف " مع " إىل " فقد مجع فيه لفظ ) 1()وأعظمهالعلو 
هذا إذا نظرنا يف . يف سياق اآلية ال يقبله مع ما يفيد الظرفية واحليثية واالنتهاء إىل املكان" يف

يـا  "فقط فكيف احلال إذا كان النظر فيه مع ما يذكر يف أدلة العلو من قوهلم هذين القولني
" اختار السماء العليا فسـكنها "وقوهلم " ال حيسبون للسماء ساكناً" وقوهلم "ساكن السماء 

فهل يقبل كل ذلك ما مساه ابن تيمية معىن وهو تأويل؟
احتمله ظاهر الكتاب صار ذكـره يف أدلـة   أنه ملا كان هذا اخلرب نصاً يف املعىن الذي : الثالث
.تقويةً للظاهر وهو من تفسري املتشابه مبحكم التشبيه) 2(العلو

2/224إثبات علو اهللا للقصاص ) 1(
1/157ومعارج القبول 1/200وشرح قصيدة ابن القيم1/55إثبات صفة العلو) 2(
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كونه تعاىل يف األرض: املسألة اخلامسة
أخرج عبد اهللا بن أمحد بسنده عن لقيط بن عامر حديثاً طويالً يف البعـث واملوقـف،   

مث تبعـث الصـيحة   …: (م يف الناس خطيباً فقالوفيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا
فأصبح فلَعمر إهلك ما تدع على ظهرها من شيء إال مات واملالئكة الذين مع ربك عز وجل 

قلت يا رسـول  .. فأرسل ربك عز وجل السماءربك يطوف يف األرض وخلت عليه البالد
بادية له صفحاتكم ال ختفـى  اهللا فما يعمل بنا ربنا جل وعز إذا لقيناه ؟  قال تعرضون عليه

فينضح قبلكم ا فلعمر إهلك ما فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من املاءعليه منكم خافية 
) 1(..) قطرةخيطىء وجه أحدكم منها 

هذا حديث كـبري جليـل تنـادي    :(وقد فرح ابن مندة وابن القيم فقال ابن القيم رمحه اهللا
ال يعرف إال من حديث عبد خرج من مشكاة النبوةجاللته وفخامته وعظمته على أنه قد 

الرمحن بن املغرية بن عبد الرمحن املدين رواه عنه إبراهيم بن محزة الزبريي ومها مـن كبـار   
علماء املدينة ثقتان حمتج ما يف الصحيح احتج ما إمام أهل احلديث حممد بـن إمساعيـل   

من زيادات عبد اهللا بن أمحد وأخرجه أبو داود 4/13وهو يف مسند أمحد ) 11120(2/485السنة ) 1(
: مقتصرا فيه على موضع الشاهد وهو قولـه ) 3266(3/226من سننه خمتصرا ىف آخر باب لغو اليمني

-186وابن خزمية يف التوحيـد  ). 636(1/286وأخرجه مطوال ابن أيب عاصم يف السنة".لعمر إهلك"
والدارقطين يف الكتـاب  ) 477(19/211والطرباين يف املعجم الكبري . مع مغايرة يف بعض األلفاظ190

واحلـاكم يف املسـتدرك    .مقتصراً فيه على موضع الشاهد يف الرؤيـة 1/153"رؤية اهللا"املنسوب إليه 
4/605 .

وسنده ضعيف جداً، يرويه إبراهيم بن محزة الزبريي، وهو صدوق، انظر ترمجتـه ىف ـذيب التهـذيب    
عن 1/117

ه عن عبد يروي. 6/276عبد الرمحن بن املغرية احلزامي، وهو صدوق أيضاً انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 
. 5/335وال يعرف إال ذا احلديث، انظر ترمجته يف التاريخ الكبري للبخاري : الرمحن بن عياش األنصارى

عـداده يف  : (3/45يرويه عن دهلم بن األسود قال الذهيب يف ميزان اإلعتـدال  . 348وتقريب التهذيب 
بن حاجب وهو مثله ال يعـرف إال ـذا   يرويه عن أبيه األسود بن عبد اهللا ) التابعني ال يعرف، مسع أباه

روى له أبو داود حديثاً واحداً وهو حديث أىب رزين : (1/341قال احلافظ ىف ذيب التهذيب . احلديث
يرويه عن عاصم بن لقيط بن عامر وهو ال يعرف أيضـاً ذكـره   ") لعمر إهلك : " العقيلى الذي يقول فيه

ورواه أبو القاسم الطرباين مطوالً وهو حديث غريـب  : (الحبديثه وق5/50احلافظ يف ذيب التهذيب 
). جداً
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ومل بالقبول وقابلوه بالتسليم واالنقيـاد ورواه أئمة أهل السنة يف كتبهم وتلقوه. البخاري
فممن رواه اإلمام ابن اإلمام أبو عبد الرمحن عبد .يطعن أحد منهم فيه وال يف أحد من رواته

ومنهم احلافظ اجلليل أبو بكر أمحـد  ... اهللا بن أمحد بن حنبل يف مسند أبيه ويف كتاب السنة
ومنهم احلافظ أبو أمحد حممد بن أمحد بـن  بن عمرو بن أيب عاصم النبيل يف كتاب السنة له، 

ومنهم احلافظ أبو حممد عبداهللا بن حممـد بـن   إبراهيم بن سليمان العسال يف كتاب املعرفة،
حيان أبو الشيخ األصبهاين يف كتاب السنة، ومنهم احلافظ أبو عبداهللا حممد بن إسحاق بـن  

. سواهم يطول ذكرهمومجاعة من احلفاظ ..حممد بن حيىي بن مندة حافظ أصبهان، 
وقال ابن مندة روى هذا احلديث حممد بن إسحاق الصنعاين وعبداهللا بن أمحد بـن حنبـل   
وغريمها وقد رواه بالعراق جممعِ العلماء وأهل الدين مجاعةٌ من األئمة منهم أبو زرعة الـرازي  

ه بل رووه علـى  وأبو حامت وأبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل ومل ينكره أحد ومل يتكلم يف إسناد
وال ينكر هذا احلديث إال جاحد أو جاهل أو خمالف للكتاب والسنةسبيل القبول والتسليم 

. هذا كالم أيب عبد اهللا بن مندة
حبانه وتعاىل اليت ال يشبهه فيها شـيء مـن   فيظل يضحك هو من صفات أفعاله سوقوله ..

ة ال سبيل إىل ردها كمـا ال  خملوقاته كصفات ذاته، وقد وردت هذه الصفة يف أحاديث كثري
.سبيل إىل تشبيهها وحتريفها

وجـاء ربـك   : "هو من صفات فعله كقوله" فأصبح ربك يطوف يف األرض " وكذلك 
ينزل ربنـا  " و)2(" هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت ربك") 1("وامللك صفاً صفاً 

صراط واحد مستقيم إثبات بال متثيـل بـال   والكالم يف اجلميع "..كل ليلة إىل السماء الدنيا 
.  حتريف وال تعطيل

.من سورة الفجر) 22(اآلية ) 1(
. من سورة األنعام) 158(اآلية ) 2(
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فيه إثبات صفة اليد له سـبحانه  " فيأخذ ربك بيده غرفة من املاء فينضح ا قبلكم" وقوله 
) 1()بقوله وإثبات الفعل الذي هو النضح

أن يظن وال بد من التحذير من أسلوبه فقد مجع هلذا احلديث أوصافاً ال يسع العامي معها إال
وعند التحقيق يتبني أن ال شي من هذه األوصاف يصدق على هذا . أنه أصل من أصول الدين

احلديث فمن عدهم من كبار علماء املدينة ال يعدون يف علمائها بل وال من حفاظها، ومـن  
عدهم أئمةَ أهل السنة ال جتد فيهم مالك بن أنس وال الشافعي وال البخاري، بل جتد فـيهم  

لعني جبمع األخبار اليت تصنف حتت عنوان السنة، وحتت هذا العنوان ما حتته من أمثال هذا املو
اخلرب فإذا كان من ذكره هم الذين قابلوه بالتسليم واالنقياد فال يتابعون على االنقياد والتسليم 

.خلرب جلُّ رجاله جمهولون
ويعـده  " فيظل يضحك:" قولهودونك ما يعده ابن القيم خارجاً من مشكاة النبوة فيثبت به

من صفات أفعاله سبحانه وتعاىل وكذلك فأصبح ربك يطوف يف األرض هو مـن صـفات   
.فعله

قوله فيأخذ ربك بيده غرفة من املاء فينضح ا قبلكم ففيه إثبات الفعل الذي هـو النضـح   
) 2(وإثبات صفة اليد له سبحانه 

البالد فكيف جنمع بني ذلك وبني رأي ابـن  مث إذا كان اخلالق يطوف يف األرض وختلو عليه 
تيمية الذي أراد أن يتخلص من كثري من إلزامات الرازي معتمداً على نظريته يف احليز الـيت  
يفرق فيها بني احليز الوجودي واحليز العدمي واألول خمتص باملخلوق وهو ما يف داخل العامل 

من األحياز والثاين خمتص باخلالق وهو خارج العامل؟

ومعارج القبول 2/471وانظر شرح قصيدة ابن القيم ألمحد بن إبراهيم 682-3/677زاد املعاد ) 1(
2/766للحكمي 

ومعارج القبول 2/473شرح قصيدة ابن القيم ألمحد بن إبراهيم وانظر 682-3/677زاد املعاد ) 2(
2/768للحكمي
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فإذا كان يطوف يف األرض فهو يف هذه األحياز الوجودية فيلزم اإللزامات اليت ذكرها الرازي 
ويلزم كونه شاغالً لقدر من أحياز العامل الوجودية دون الكل ويلزم الكون يف جهة غري جهة 
الفوق بل الكون يف اجلهات الست معاً ألنه سيكون بعض البالد اليت يطوف ا عـن ميينـه   

.  عن مشالهوبعضها 
.إن طوافه يف األرض ليس كطواف األجسام فال يلزم منه ذلك ألا لوازم اجلسم: فإن قيل

قيل إذا كان الطواف يف األرض ال يلزم منه شغلُ قدر من الفراغ وال الكـون يف اجلهـات   
إثبات جهة الفوق واإلشارة " الرمحن على العرش استوى : "الست فكيف لزم من قوله تعاىل

سية إليه وهي من لوازم اجلسم أيضاً؟ مث هذه اللغة اليت تدل على أن الطواف يف األرض ال احل
يلزم منه شغلُ قدر من الفراغ وال الكون يف اجلهات، بأي داللة أو أسلوب تدل على ذلـك  

وال تدل على أن االستواء ال يلزم منه لوازمه اليت ذكرمت ؟  
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كونه تعاىل يف مكان:املسألة السادسة
ومما استدلوا به على ذلك شعر ينسب إىل العباس بن مرداس 

ملا استخلف عمـر  : أخرحه ابن قدامة بسنده عن اهليثم بن عدي عن عوانة بن احلكم أنه قال
بن عبد العزيز وفَد الشعراُء إليه فأقاموا ببابه أياماً اليؤذن هلم، فبيناهم كذلك يوماً وقد أزمعوا 

عدي بن أرطأه فقال له جرير على الرحيل مر م 
هذا زمانك إين قد مضى زمين****يا أيها الراكب املزجي مطيته

لدى الباب كاملصفود يف قرن*****أبلغ خليفتنا إن كنت القيه أين
طال مكثي عن أهلي وعن وطين*****التنس حاجتنا ألقيت مغفرة قد

ابك وسهامهم مسمومه وأقواهلم قال فدخل عدي على عمر فقال يا أمري املؤمنني، الشعراء بب
وحيك يا عدي مايل وللشعراء؟ قال أعز اهللا أمري املؤمنني إن رسول اهللا صلى اهللا : نافذة، قال

عليه وسلم امتدح فأعطى، ولك يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسوة حسنه فقال كيف؟ 
ال أو تروي مـن قولـه   قال امتدحه العباس بن مرداس السلمي فأعطاه حلة قطع ا لسانه، ق

..   نعم فأنشده: شيئا؟ قال
وكان قدمياً ركنه قد دما****أقمت سبيل احلق بعد اعوجاجه

وكان مكان اهللا أعلى وأعظما****تعاىل علواً فوق عرشٍ إهلنا
) 1()مث ذكر بقية اخلرب 

اهليثم بـن عـدي وهـو    :(وقال1/49وذكره الذهيب يف العلو للعلي الغفار.  69إثبات صفة العلو ) 1(
وفيه ابن كادش قـال ابـن حجـر يف لسـان     . ويف إسناده من مل أعثر على ترمجتهم). إخباري ضعيف

محد بن عبيد اهللا أبو العز بن كادش مشهور من شيوخ بن عساكر أقر بوضع حـديث  أ: (1/218امليزان
وقـال ابـن   ...وكان خملطا كذابا ال حيتج مبثله ولألئمة فيه مقال..-كالم الذهيب-وتاب وأناب انتهى 

عساكر قال يل أبوالعز بن كادش ومسع رجال قد وضع يف حق علي حديثا ووضعت أنا يف حق أيب بكـر  
فتوبته ال تعين أنه رجع إىل العدالة ومرتبة االحتجاج على رأي مـن جيـوز   ) اهللا أليس فعلت جيداحديثا ب

.االحتجاج بتوبة العائد من الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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قل من وجه صـحيح  ومل تن) 1(قصة عبد اهللا بن رواحة مع جاريته : ومما استدلوا به أيضاً
روي من وجوه مرسلة منها حيىي بن أيوب املصري حدثنا عمارة بن : (واحد حىت قال الذهيب

) 2()غزية عن قدامة بن حممد بن إبراهيم احلاطيب فذكره فهو منقطع

وهذه قصة تـذكر  : (وال جتد يف اجلواب عن االستالل ذه القصة أحسن من قول الكوثري
سامرات دون كتب احلديث املعتمدة ومل ترِد يف كتب أهل احلـديث  يف كتب احملاضرات وامل

رويناه من :(بسند متصل ولو من وجه واحد وأما ما وقع يف االستيعاب من قول ابن عبد الرب
فسقط لفظ ) من وجوه غري صحاح(فسهو واضح من الناسخ وأصل الكالم ) وجوه صحاح

الستقصاء سنداً واحداً حيتج مبثله يف هـذه  فتتابعت النسخ على السهو إذ مل جيد أهل ا) غري(
القصة بل كل ما عندهم يف هذا الصدد أخبار منقطعة وما يكون يف عهد ابن عبد الرب مرويـاً  
بطرق صحيحة كيف ال يكون مروياً عند من بعده ولو بطريق واحد صحيح؟ وهذا يعين ما 

عد أن بذل جهده من ذكر سند ومل يتمكن الذهيب ب. يف الكتاب) غري(قلناه من سقوط لفظ 
واحد غري منقطع يف القصة وأفعال الصحابة كلها جد، وجلَّ مقدار مثل هذا الصحايب عن أن 

وإيهام كون الشعر من القرآن ليس مما يقـر  . يوهم صحابية أنه يتلو القرآن بإنشاده الشعر هلا
) 3()عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم فمنت اخلرب نفسه يدل على البطالن

لفظ املكان قد يراد به ما يكون الشيء فوقه حمتاجاً : (وقد احتج ابن تيمية ذين اخلربين فقال
إليه كما يكون اإلنسان فوق السطح، ويراد به ما يكون الشيء فوقه من غري احتياج إليه مثل 

كون السماء فوق اجلو وكون املالئكة فوق األرض واهلواء وكون الطري فوق األرض 
:ن هذا قول حسان بن ثابت رضي اهللا عنه تعاىلوم

وكان مكان اهللا أعلى وأعظما****تعاىل فوق عرش إهلنا

3/900وهي يف االستيعاب ) 1(
1/49العلو للعلي الغفار) 2(
143السيف الصقيل ) 3(



574

مع علم حسان وغريه من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا غىن عن كل مـا  
.  وقد أثبت لـه مكانـاً  سواه، وما سواه من عرش وغريه حمتاج إليه وهو ال حيتاج إىل شيء 

. ه وسلم كان يسمع مثل هذا ويقر عليهبلسلف والصحابة بل النيب صلى اهللا عليوا
يف قصته املشهورة اليت ذكرها غري واحد من … بن رواحة رضي اهللا عنهعبد اهللاكما أنشده 

فأنشد هذه األبيات فظنت أنه قرآن فسكتت، وأخـرب  … العلماء ملا وطئ سريته ورأته امرأته
) 1(. )وسلم فاستحسنهالرسول صلى اهللا عليه 

وزاد يف بيان تلبيس اجلهمية االستشهاد له حبديث ال يصح عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا 
إن الشيطان قال وعزتك يارب ال أبـرح أغـوي   : (عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ال وجاليل وارتفاع مكـاين عبادك ما دامت أرواحهم يف أجسادهم فقال الرب تعاىل وعزيت 
) 2()أزال أغفر هلم ما استغفروين

: والبد من التنبيه على أمرين
الصحابة فضالً عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يسـمع  أنا ال نسلم أن السلف أو: األول

و ال أن ابن رواحة أنشد هـذه  . وال أن حسان بن ثابت أثبت هللا مكاناً. مثل هذا ويقر عليه
وهذه األسانيد ال يكاد حيتج ا يف مسـائل  . عليه وسلم استحسنهاألبيات وال أنه صلى اهللا

النحو فضالً عن مسائل االعتقاد، بل يف إثبات ما خيالف االعتقاد الثابت من نفـي املكـان   
.بالرباهني القطعية

2/356منهاج السنة النبوية) 1(
واحلديث مل أجد من أخرجه ذا اللفظ سـوى البيهقـي يف األمسـاء    . 2/125بيان تلبيس اجلهمية) 2(

وعـزيت  : قال الـرب :" ولفظه) 11255(3/29وأخرجه االمام أمحد يف املسند أمحد. 167والصفات 
واملسـتدرك  ) 1399(2/530ومسند أيب يعلى) 932(1/290وهو يف  مسند عبد بن محيد" وجاليل 

4/290.
هـ كان صدوقا لكنه اختلط واحترقت كتبه فصـار العمـل علـى    174ويف إسناده عبد اهللا بن هليعة 

يرويه عن دراج بن مسعان، يقال امسه عبـد الـرمحن   .  5/377انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب .تضعيفه
وانظـر  . 3/209هـ  ىف حديثه عن أىب اهليثم ضعف انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب126ودراج لقب 

وشرح قصيدة ابن 198و66واجتماع اجليوش 1/148االحتجاج ذا اخلرب أيضاً يف بيان تلبيس اجلهمية
.1/524القيم



575

أن ابن تيمية رمحه اهللا ينص هنا على أن الفوقية الثابتة هللا عز وجل مثل كون السـماء  : الثاين
وكل هذه فوقيـات  . و وكون املالئكة فوق األرض واهلواء وكون الطري فوق األرضفوق اجل

.تعاىل اهللا عن اجلسمية ولوازمها علواً كبرياً. حسية ونسبةٌ ال تثبت إال بني األجسام
ومما استدل به ابن القيم وغريه ما أخرجه البيهقي بسنده عن جماهد أنه قال يف قوله تعـاىل  

بني السماء السابعة وبني العرش سبعون ألف حجاب فما زال يقرب موسى ()1("وقربناه جنيا"
ومسع صريف القلـم قـال رب أرين أنظـر    فلما رأى مكانهحىت كان بينه وبينه حجاب، 

هذا ثابت عن جماهد إمام التفسـري أخرجـه البيهقـي يف األمسـاء    :(وقال الذهيب) 2()إليك
م غري املعصوم وجماهد ممن يروي عن أهـل  ال حجة يف كال: (وقال الكوثري.)3()الصفاتو

) 4()الكتاب

.من سورة مرمي) 52(اآلية ) 1(
) 40(2/714و) 18(2/690وأخرجه أبو الشبخ يف العظمة508األمساء والصقات ) 2(
1/182و معارج القبول161وانظر اجتماع اجليوش. 1/128العلو للعلي الغفار) 3(
508انظر حاشية األمساء والصفات ) 4(
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استدلوا به على إثبات قبوله لألعراضاملطلب الثالث ما
وصفه تعاىل باحلركة: املسألة األوىل

. جاء يف األخبار إضافة النزول إىل اهللا يف كل ليلة ويف يوم القيامة ويف يوم املزيد يف اجلنة
فنحتاج إىل تفصيل هذه األخبار . لى إثبات احلركة واالنتقالواستدلوا ذه األخبار ع

ما جاء يف النزول كل ليلةأوالً
وردت أحاديث كثرية يف إضافة النزول إىل اهللا عز وجل وتفاوتت هذه األحاديـث يف  

لكن القوم اجتهدوا يف مجع هذه األحاديـث  . أسانيدها ومتوا صحة وضعفاً وقبوالً ونكارةً
مع حاطب ليل يستكثرون بذلك من الروايات واألسانيد ليثبتوا تواتر هذه األحاديـث  كما جي

تواتراً معنوياً فيقطعوا الطريق على من رد هذه األحاديث حبجة أا أحاديثُ آحاد ال حيصـل  
باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القـوام رواهـا   : (من ذلك قول ابن خزمية. القطع ا

والعراق عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف نزول الرب جل وعال إىل مساء الدنيا علماء احلجاز
كل ليلة نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن مبا يف هذه األخبار من ذكر نـزول  

) 1()الرب

ذكر اآلي املتلوة والسنة املـأثورة  : (ومن ذلك قول ابن مندة يف صدر سياقة أحاديث النزول
) 2()حيحة يف النزولبالسند الص

لكن هذا اجلمع أضر كثرياً بداللة األحاديث الصحيحة وفتح أبواب اخلوض يف صـفات اهللا    
عز وجل، فنذكر بعض ما صح من األحاديث يف النزول ونبني وجه تفسريه، مث نعرض لبعض 

.الواهيات املنكرات من األخبار اليت ال تكاد حتتمل إال التشبيه

125التوحيد ) 1(
1/91وانظر حنوه يف العلو للعلي الغفار للذهيب 3/282التوحيد ) 2(
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بخاري رمحه اهللا بسنده عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا أخرج اإلمام ال
ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل  يتنزل : (عليه وسلم أنه قال

) 1()اآلخر يقول من يدعوين فأستجيب له من يسألين فأعطيه من يستغفرين فأغفر له

ينزل اهللا (ده عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وأخرج اإلمام مسلم بسن
إىل السماء الدنيا كل ليلة حني ميضي ثلث الليل األول فيقول أنا امللك أنا امللك من ذا الـذي  
يدعوين فأستجيب له من ذا الذي يسألين فأعطيه من ذا الذي يستغفرين فأغفر له فال يـزال  

) 2()كذلك حىت يضيء الفجر

قال رسـول  : (وأخرج النسائي بسنده عن أيب هريرة وأيب سعيد رضي اهللا عنهما أما قاال
مث يأمر مناديـا إن اهللا عز وجل ميهل حىت ميضي شطر الليل األول : اهللا صلى اهللا عليه وسلم

) 3()ينادي يقول هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى

:  عن عثمان بن أيب العاص عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم قـال  (محد بسنده وأخرج اإلمام أ
هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هـل مـن   ينادي كل ليلة ساعة فيها مناد

) 4()مستغفر فأغفر له

) 7056(6/2723و) 5962(5/2330صحيح البخاري) 1(
) 758(1/521صحيح مسلم) 2(
ىل رفع اخلالف يف تصحيحه فقد اتفـق  وقد نبه حسن السقاف إ). 10316(6/124السنن الكربى) 3(

على صحة سنده غري أن حفص بن غياث تغري حفظه قليالً بأخرة فنبه السقاف إىل أن رواية حفص بـن  
غياث يف هذا احلديث عن األعمش، وكانت روايته عنه من كتاب عنده فال يتأثر بتغري حفظه انظر دفع شبه 

.بتحقيق حسن السقاف193التشبيه البن اجلوزي 
من طرق عن  محاد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن احلسن عـن  . 218-4/217مسند أمحد ) 4(

).2320(6/308وأخرجه البزار يف مسنده . عثمان بن أيب العاص
وهو صدوق انظر ترمجته ىف ـذيب  .وأخرج الطرباين له شاهدا من حديث عبد الرمحن بن سالم اجلمحي

هـ وهو ثقة  روى له اجلماعة انظر ترمجته 174بن عبد الرمحن العطاريرويه عن داود . 6/193التهذيب 
يرويه عن  هشام بن حسان األزدى وهو ثقة، من أثبت الناس ىف ابن سريين . 3/192ىف ذيب التهذيب  

يرويه عن حممد بن سريين وهو أحد األعالم انظر ترمجتـه ىف  . 11/36انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 
.9/216ب ذيب التهذي

) 8391(9/59واملعجم الكبري) 2769(3/154وهو يف املعجم األوسط
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وحنن إذا تأملنا هذه األحاديث الصحيحة اليت تتحدث عن موضوع واحد مل جند ما يدفع هذا 
وقال ابن : (هلذه األحاديث، فمن التعبري عن هذا الفهم ما ذكره ابن حجر فقالالفهم السليم 

العريب حكي عن املبتدعة رد هذه األحاديث، وعن السلف امرارها وعن قوم تأويلُهـا وبـه   
فهو راجع إىل أفعاله ال إىل ذاته، بل ذلك عباره عن ملَكه الذي ينزل ) ينزل(فأما قوله .. أقول

والنزول كما يكون يف األجسام يكون يف املعاين، فإن محلته يف احلـديث علـى   بأمره ويه
احلسي فتلك صفة امللك املبعوث بذلك، وإن محلته على املعنوى مبعىن أنه مل يفعـل مث فعـل   

واحلاصل أنه تأوله بوجهني . فيسمى ذلك نزوالً عن مرتبة إىل مرتبة فهي عربية صحيحة انتهى
أمره، أو امللَك بأمره، وإما بأنه استعاره مبعين التلطف بالداعني واالجابـة  إما بأن املعىن ينزل 

هلم وحنوه وقد حكى أبو بكر بن فورك أن بعض املشايخ ضبطه بضم أولـه علـى حـذف    
املفعول أي ينزِل ملكاً، ويقويه ما رواه النسائي من طريق األغر عن أيب هريـرة وأيب سـعيد   

شطر الليل مث يأمر مناديا يقول هل من داع فيسـتجاب لـه   إن اهللا ميهل حىت ميضي" بلفظ 
" احلديث

ويف حديث عثمان بن أيب العاص ينادي مناد هل من داع يستجاب له احلديث، قال القرطيب 
لكن القوم ملا أحضروا مع هذه األحاديث متونـاً منكـرة نفَـرت    )1()وذا يرتفع اإلشكال

جدوه يف هذه املتون من تقوية الظاهر وتأكيد املعـىن  أذهام من هذا الفهم الصحيح، لما و
املوهم، حىت تكلم القوم يف نزوله بذاته على سبيل االنتقال واحلركة وخلو العرش منه وتدرجِه 
يف النزول بني السموات وهبوطه وصعوده وارتفاعه بعد النزول وغري ذلك ممـا دفعهـم إىل   

األسانيد الواهية واملتون املنكرة اليت تعـني  اخلوض فيه ما مجعوه مع األحاديث الصحيحة من
.       الظاهر املوهم وتوجب احلمل عليه

فأعدل الطرق يف ذلك أن منيز الصحيح ونطلب له املعىن الذي يصـح محلـه يف اللغـة    
.والشرع ونطرح الواهي واملنكر ال أن جنعله حكماً على داللة الصحيح

3/30فتح الباري ) 1(
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ثوير عن رجل من أصحاب النيب صلى عن(أخرجه عبد اهللا بسنده ومن هذه املتون املنكرة ما 
اهللا عليه وسلم يقال له أبو اخلطاب أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الوتر؟ فقال أحب 

فيقول هل من يهبط من السماء العليا إىل السماء الدنياأن أوتر نصف الليل إن اهللا عز وجل
) 1()ىت إذا طلع الفجر ارتفعحمذنب هل من مستغفر هل من داع 

وال خيفى بعد ما بني لفظ اهلبوط ولفظ . إسناده ضعيف وذكر اهلبوط واالرتفاع يف متنه منكر
التنزل يف هذا السياق، فلفظ اهلبوط شديد االحنراف إىل الظاهر احلسي خبالف لفظ التنـزل  

حرمه غلبة احلس علـى  الذي ال يكاد خيفى وجه استعماله العريب يف هذا السياق إال على من
ذهنه من تذوق أساليب العربية، حىت عد لفظَ التنزل مرادفاً للفظ اهلبوط الذي يعقبه االرتفاع 

.والصعود
ومنها خرب عن عبيد بن عمري 

ذكر عبد اهللا بن أمحد يف كتاب السنة من رواية حجاج عن ابن جريج عـن  : (قال ابن القيم
الرب عز وجل شطر الليل إىل السماء فيقول من يسـألين  عطاء عن عبيد بن عمري قال ينزل

وليس يف كتاب ) 2()عز وجلإذا كان الفجر صعد الربفأعطيه من يستغفرين فأغفر له حىت 
) 3(السنة هذه الزيادة املنكرة يف آخره

ثوير بن أىب فاختة  أبو اجلهم الكوىف، ضعيف رمى بالرفض انظـر ترمجتـه ىف   ). 1089(2/476) 1(
هذا وذكر 7/108وأبو اخلطاب ال يوقف على امسه ذكره ابن حجر يف اإلصابة . 2/36ذيب التهذيب 

.احلديث يف ترمجته
والتحفة املدنيـة يف  1/180وانظر االحتجاج به يف معارج القبول. 170و163اجتماع اجليوش  ) 2(

114والفواكه العذاب 75العقيدة السلفية 
أخربت عن حجاج بن حممد عن ابن جريج قال قلت : (قال عبد اهللا بن أمحد) 507(1/272السنة) 3(

بحان امللك القدوس فبلغين حسبت أنه خيرب ذلك عن عبيد بن عمري قال ينـزل  لعطاء فذكر حديثا وأما س
فهذا سند فيه ) الرب عز وجل شطر الليل إىل السماء الدنيا فيقول من يسألين فأعطيه من يستغفرين فأغفر له

.جمهول وهو شيخ املصنف
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: الذهيب فقالهما ذكر) 1(ومما استدل به من يسميه ابن تيمية شيخ اإلسالم اهلروي
روق من طريق حيىي بن زكريا السيء مبرو حدثنا العالء بن عمرو حدثنا جريـر  حديث الفا(

نـزل  عن ليث بن أيب سليم عن بشر عن أنس قال قال رسول اهللا إذا نزل اهللا إىل مساء الدنيا 
.على عرشه

وبشر ال ندري من هو. هذا إسناد ساقط
إذا أراد أن ينزل علـى  ظه روى نعيم بن محاد عن جرير ذا لكن لف) 2(وقد قال ابن منده
)3()ولعل هذا موضوععرشه نزل بذاته 

قال نعيم بن محـاد يف  .. وقال آخرون ينزل بذاته، : (وقال ابن عبد الرب يف زيادة هذه اللفظة
.ينزل بذاته وهو على كرسيه: حديث النزول يرد على اجلهمية قوهلم

ة ألن هذا كيفية وهـم يفزعـون   قال أبو عمر ليس هذا بشيء عند أهل الفهم من أهل السن
منها ألا ال تصلح إال فيما حياط به عياناً، وقد جل اهللا وتعاىل عن ذلك وما غاب عن العيون 
فال يصفه ذوو العقول إال خبرب، وال خرب يف صفات اهللا إال ما وصف نفسه بـه يف كتابـه أو   

و قياس أو متثيل أو تـنظري  على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم فال نتعدى ذلك إىل تشبيه أ
) 4(")ليس كمثله شيء وهو السميع البصري"فإنه 

ومما استدل به ابن القيم وغريه حديث عبادة بن الصامت  
عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينزل (أخرجه الطرباين بسنده 

لليل فيقول أال عبد من عبادي يـدعوين  ربنا تبارك وتعاىل إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث ا

تدل ا اهلروي يف كتابـه  عدداً من األخبار اليت اس13/468ذكر احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ) 1(
.  الفاروق وتكلم على أسانيدها

يف كتابه الذي ذكره ابن تيمية يف شرح حديث النزول ضمن جمموع كتبه ورسائله يف  العقيدة ونقل ) 2(
الرد على من زعم أن اهللا ىف كل مكان وعلى من زعم أن اهللا ليس لـه مكـان   (وامسه 5/132منه وهو 

) ى غري النزولوعلى من تأول النزول عل
1/80وكشف اخلفا 51وهو يف املصنوع) هذا إسناد ساقط: (..وقال. 1/90العلو للعلي الغفار) 3(
7/144التمهيد البن عبد الرب ) 4(
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أال ظاملٌ  لنفسه يدعوين فأغفر له أال مقتر رزقَه أال مظلوم يدعوين فأنصـره أال  . فأستجيب له
) 1()مث يعلو جل وعز على كرسيهعان فأفك عنه، فيكون كذلك حىت يصبح الصبح 

)الصبح ارتفعفإذا كان فإذا نزل جلس على كرسيه مث مد ساعديه: (االستدالل بـ
عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إن اهللا جل وعز (وأخرج ابن مندة بسنده 

فإذا نزل إىل مساء الدنيا جلس على كرسـيه مث  ينزل إىل مساء الدنيا وله يف كل مساء كرسي 
لـه،  فيقول من ذا الذي يقرض غريعادم وال ظلوم من ذا الذي يستغفرين فأغفرمد ساعديه

) 2()فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيهمن ذا الذي يتوب فأتوب عليه 

رواه أبو عبد اهللا يف مسنده وروي عن سعيد مرسالً وموصـوالً  : (واحتج به ابن القيم وقال
) 3()قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل مرسل سعيد عندنا حسن

ويف متنه نكارة ظاهرة يف إثبات اجللوس ) 4(وهذا ال ينفعه ألنه ال يصح عن سعيد بن املسيب 
. واالرتفاع

: و أخرج عثمان الدارمي بسنده عن أيب الدرداء رضى اهللا عنه عن رسول اهللا أنه قـال 
إن اهللا تبارك وتعاىل ينزل يف ثالث ساعات من الليل يفتح الذكر فينظر اهللا يف الساعة األوىل (

مث ينزل يف الساعة الثانية فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء منهن يف الكتاب الذي مل يره غريه 
وهي مسكنه وال يسكنها اليت مل ترها عني ومل ختطر على قلب بشرإىل جنة عدن وهي داره

مث ينـزل  النبيني والصديقني والشهداء، مث يقول طوىب ملن دخلك، معه من بين آدم غري ثالثة 

احلجة فيه قوله ويعلو : (، وقال حمققه2/81وانظر العرش للذهيب ).6079(6/159املعجم األوسط) 1(
1/297ومعارج القبول13/44حاشية ابن القيم و54وانظر اجتماع اجليوش ) على كرسيه

هـ  يرويه عن عبادة ومل يسمع منه ومل 131ويف سنده إسحاق بن حيىي بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
وانظر جممع الزوائـد للـهيثمي   . 1/256انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب . يرو عنه إال مو سى بن عقبة

.1/64والعلو للعلي الغفار للذهيب10/154
) 56(1/42الرد على اجلهمية) 2(
1/295وانظر معارج القبول 55اجتماع اجليوش ) 3(
قال ابن اجلـوزي يف الضـعفاء   .  فيه حمفوظ بن أيب توبة يرويه عن عبد الرزاق عن معمر عن سعيد) 4(

) ضعف أمره أمحد بن حنبل جدا: (3/36واملتروكني 
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وحه ومالئكته فتنتفض فيقول قومي بعزيت، مث يطلع إىل بريف الساعة الثالثة إىل السماء الدنيا 
عباده فيقول هل من مستغفر أغفر له وهل من داع أجيب حىت تكون صالة الفجر ولـذلك  

) 2()يشهده اهللا ومالئكة الليل والنهار) 1("وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً : "يقول

فرواه ابن خزمية وليس فيه ذكر . ر من بعضوهو يف كتب التوحيد والسنة بألفاظ بعضها أنك
مضافاً إىل الغائب فال نـأمن إذا نبـهنا إىل احتمـال    ) 3()فينتفض(..الدار واملسكن وفيه 

!التصحيف أن يعد هذا تعطيالً أيضاً
وهي مسكنه الذي يسكن وال يكون معـه فيهـا إال   : (..ورواه ابن مندة يف التوحيد ولفظه

) 4()هذا إسناد حسن مصري: (وقال..).يهبطمث.. األنبياء والشهداء

فيه من هـو  ) 5(وهذا اإلسناد الذي حسنه واحتج به من احتج به يف كتب التوحيد والعقيدة 
منكر 

) 6(احلديث عند علماء هذا الفن

وال خيفى وجه نكارته يف إثبات هذا النزول الذي ال يكاد حيتمل تأويالً يصرفه عن النـزول  
. من إثبات مسكن له يكون معه فيه األنبياء والشهداءاحلسي مع ما فيه 

ونسأل عن نظرية العلو والكون يف السماء اليت ذكرها ابن تيمية ما حاهلا مع هذا اخلرب؟ 
هل باإلمكان أن يكون ساكناً يف السماء اليت هي دون العرش ويسكن معه فيها مـن خلقـه   

ومع ذلك يكون املعىن أنه فوق العرش أيضاً ؟ 

.من سورة اإلسراء) 78(اآلية ) 1(
) 128(1/76د على اجلهميةالر) 2(
135يف كتاب التوحيد ) 3(
) 756(3/442واعتقاد أهـل السـنة  ) 8635(8/279وهو بنحوه يف املعجم األوسط /3/308) 4(

).86(93وكتاب العرش البن أيب شيبة
1/299و1/197ومعـارج القبـول   2/502انظر االحتجاج به أيضاً يف شرح قصيدة ابن القيم ) 5(

السنة للخاللوعزاه إىل كتاب 
وهو عند مجيعهم من رواية زيادة بن حممد عن حممد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عنه) 6(

وترمجه العقيلـي يف الضـعفاء   ). منكر احلديث.. زيادة بن حممد(3/446قال البخاري يف التاريخ الكبري 
3/145وكذلك فعل الذهيب يف ميزان اإلعتدال. وساق هذا احلديث يف ترمجته2/93
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ف ميكن مع هذا أن نفهم حكايته عن مذهب املتبعني للسلف أم ال يثبتون وجوده وجوداً كب
ظرفياً يف السماء؟ وكيف نفهم معه نفي كونه يتوجه إىل جهة وجودية داخل العامل؟
عـن أيب  (ومن هذه املنكرات اليت احتجوا ا يف النزول ماأخرجه عبد اهللا بن أمحد بسنده 

إىل السماء الدنيا العصـر  جينح كل عشية إن اهللا عز وجل : ن أيب اخللد قالعمران اجلوين ع
) 1()ينظر إىل أعمال بين آدم

وما . وهذا إسناد ضعيف، ومنت ظاهر النكارة خمالف للمحفوظ يف لفظ النزول وتعيني الوقت
.قيل يف إبدال لفظ التنزل بلفظ اهلبوط يقال يف إبداله باجلنوح أيضاً

)نزل إىل األرضمث(ل بـ االستدال
واستدل به ابن القيم خرب عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ) 2(ومما أشار إىل إثباته ابن تيمية

ترمجان القرآن عبـد اهللا بـن عبـاس رضـي اهللا     -املفسرين–قول إمامهم : (قال ابن القيم
جد أشياء ختتلف علـي  أن سائالً سأله فقال إين أ) 3(وذكر البخاري عنه يف صحيحه ..عنهما

فـذكر خلـق   ، )4(" واألرض بعد ذلك دحاها -إىل قوله -أم السماء بناها : "أمسع اهللا يقول
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلـق األرض يف  : " السماء قبل خلق األرض مث قال يف آية أخرى

قال ابن فذكر هنا خلق األرض قبل السماء ف) 5("مث استوى إىل السماء -إىل أن قال-يومني
عباس أما قوله أم السماء بناها فإنه خلق األرض قبل السماء مث استوى إىل السماء فسـواهن  

ومل أعثر عليه أيضاً ذا االسم كما يف . أبو اخللد مل يعثر احملقق على ترمجته). 519(1/276السنة ) 1(
وهو يسري بن عمرو و قيل ابن جابر، وقيل أسري  أبو اخليـار  . ولعله تصحيف صوابه أبو اخليار. املطبوع

انظر ترمجته ىف ـذيب  .له رؤية: يقال). وقيل إما اثنان(الكوىف، احملارىب وقيل الكندى وقيل غري ذلك 
.11/3التهذيب 

وكذلك ما ورد من نزوله يوم القيامة يف ظلل من الغمام ومـن  : (16/107قال يف جمموع الفتاوى ) 2(
هـل  (نزوله إىل األرض ملا خلقها ومن نزوله لتكليم موسى وغري ذلك كله من باب واحد كقوله تعـاىل  

والنفاة املعطلة ينفـون  ) وجاء ربك وامللك صفا صفا(وقوله ) يف ظلل من الغمامينظرون إال أن يأتيهم اهللا 
) ايء واالتيان بالكلية

علَّقه عن املنهال عن سعيد بن جبري عن ابن عباس، انظر كالم ) 4537(4/1815صحيح البخاري) 3(
.8/559احلافظ ابن حجر على وصله يف فتح الباري 

ازعات  من سورة الن) 9-4(اآلية ) 4(
.من سورة فصلت) 9(اآلية ) 5(
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وهذه الزيادة وهي قوله مث نزل إىل األرض ليسـت  .مث نزل إىل األرض فدحاهاسبع مسوات 
) 1()عند البخاري وهي صحيحة 

ع مذهب ابن تيمية الذي ينفـي  وال يستقيم م. واملنت ظاهر النكارة)   2(وهذه الزيادة ضعيفة 
.توجه الباري إىل شيء موجود داخل العامل كما سبق

؟منهالعرش خلوومن منكرات البحث يف مسألة النزول السؤال عن
صنف أبو القاسم عبدالرمحن بن أيب عبد اهللا بن حممد بن منده كتابا ىف اإلنكار على من وقد

الرد على من زعـم أن اهللا ىف كـل   (يالً وحتريفاً ومساه قال ال خيلو منه العرش وعد ذلك تأو
ونقل ).3()مكان وعلى من زعم أن اهللا ليس له مكان وعلى من تأول النزول على غري النزول

ابن تيمية كالماً طويالً من هذا الكتاب 
:وخالصة القول يف هذه املسألة أم اختلفوا فيها على ثالثة أقوال

ومن القائلني به عبد الرمحن بن مندة الذي يثبت خلـو  . العرش منهاألول قول من يثبت خلو
العرش منه، وحيكيه عن اإلمام أمحد، ويضعف ما روي عن أمحد بن حنبـل ىف رسـالته إىل   
مسدد من إنكار خلو العرش منه، ويطعن ىف هذه الرسالة ويقول إا مكذوبة علـى أمحـد،   

ومل . ال إنه جمهول ال يعرف ىف أصحاب أمحـد وتكلم على راويها الربدعى أمحد بن حممد وق

158اجتماع اجليوش ) 1(
عن أمحد بن رشدين قال حدثنا يوسف بن ) 10594(10/245أخرجها الطرباين يف املعجم الكبري) 2(

.عدي عن عبيداهللا الرقي عن زيد بن أيب أنيسة عن املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري عن ابن عباس
قال : (1/84مد بن احلجاج قال ابن اجلوزي يف ترمجته يف الضعفاء واملتروكنيوابن رشدين هو أمحد بن حم

1/278وانظر ترمجته يف ميزان االعتدال للذهيب ) ابن عدي كذبوه وأنكرت عليه أشياء
.من رواية هالل بن العالء عن أبيه عن الرقي) 559(3/1039وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة

. 9/79هـ وهو صدوق انظر ترمجته يف اجلرح والتعديل البن أيب حامت 280وهالل هو أبو عمر الرقى 
ذكره ابـن  : (194هـ قال احلافظ ىف ذيب التهذيب 215وأبوه هو العالء بن هالل أبو حممد الرقى 

وانظـر احتجـاج   ). فالجيوز االحتجاج به; يقلب األسانيد ويغري األمساء : ، و قال"الضعفاء " حبان ىف 
1/56اخلرب يف العلو الذهيب ذا 

5/132انظر شرح حيث النزول ضمن كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف العقيدة ) 3(
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يأت ابن تيمية مبا يعرف ذا الرواي وال حاول ذلك ألن ابن بطة أعرف منه بتالميذ االمـام  
وال نظن باالمام أمحد أنه خيوض يف هذه املسألة نفياً أو إثباتاً وهو الـذي أوذي يف  ).1(أمحد

) 2(.مل يقلكيف أقول ما : احملنة وطال امتحانه وهو يقول

حكاه ابن تيمية يف منهاج السـنة  . أنه ينزل إىل مساء الدنيا وال خيلو منه العرش: والقول الثاين
وحكاه يف شرح حديث النزول عن السـلف ومجهـور احملـدثني    ) 3(عن مجهور أهل السنة

).4(وصوبه

ا الوقف جهالً وعد ابن تيمية هذ. الوقف وحكاه عن احلافظ عبدالغىن املقدسى: القول الثالث
: فقـال . وعاب على من سئل عن هذه املسألة فسكت متذرعاً بأنه قول مبتدع ورأى خمترع

وقول املسؤول هذا قول مبتدع ورأى خمترع حيدة منه عن اجلواب يدل على جهله باجلواب (
) 5()السديد

لفوقية اليت يريدها وجييب ابن تيمية عن املسألة جبوابني، فإن كان السائل معترفاً بالعلو وا
وإن كان املعترض من املثبتة للعلو ويقول إن اهللا فـوق  : (ابن تيمية فهذا التقسيم يلزمه فيقول

هو مأمور به وهو الذيالعرش لكن ال يقر بنزوله بل يقول بنزول ملك أو يقول بنزول أمره 
كما يقال مثل ذلـك ىف  خملوق من خملوقاته فيجعل النزول مفعوالً حمدثاً حيدثه اهللا ىف السماء 

فإنك إن قلت إذا نزل خيلو منه العرش لزم فيقال له هذا التقسيم يلزمكاستوائه على العرش
وإن قلت ال خيلو منـه العـرش   -أن ال يكون وقت النزول هو العلى األعلى-احملذور األول

) 6()أثبت نزوالً مع عدم خلو العرش منه وهذا ال يعقل على أصلك

5/132املصدر السابق )1(
7انظر دفع شبه من شبه ومترد ونسب ذلك إىل السيد لتقي الدين احلصين  ) 2(
2/638منهاج السنة النبوية) 3(
5/131وفتاوى ابن تيمية يف العقيدة شرح حيث النزول ضمن جمموعة كتب ورسائل) 4(
وانظر حرية املعاصرين يف هذه املسألة يف فتاوى حممد بن إبراهيم آل الشيخ حممد بن عبـد  . 5/366) 5(

1/212الوهاب 
5/369شرح حيث النزول ضمن كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف العقيدة ) 6(
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يفعل ما يشاء مـن  الذيبن تيمية رمحه اهللا أصل هذه املسألة وهو اإلميان بالرب مث يببني له ا
األفعال القائمة بذاته الىت يشاؤها، وهي املسألة املعروفة عنده بقيام األفعال االختيارية باهللا عز 

وحيكي مناظرة إلسحاق بن راهويه أنه ملا سئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ فقال . وجل
يا أبا يعقوب أتزعم أن اهللا ينزل كل ليلة؟ قال نعم، قال كيف ينزل ؟ قال أثبته : هنعم فقيل ل

: فقال له إسحاق قـال اهللا تعـاىل  . أثبته فوق: فوق حىت أصف لك النزول؟ فقال له الرجل
: يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة فقـال إسـحاق  : فقيل له) 1("وجاء ربك وامللك صفا صفا "

مة من مينعه اليوم ؟ ومن جيىء يوم القيا
أينزل ويدع عرشه ؟ فقال يقدر أن ينزل من غري أن خيلو من العرش؟  فقيل :وأنه قيل له أيضاً

)2(فلم تتكلم يف هذا : نعم، فقال إسحاق

:وإن مل يكن املعترض مقرا بالفوقية اليت يريدها فيقول ابن تيمية
ألن هذا التقسـيم  أم ال خيلو كالماً باطالً وإن مل يكن مقراً كان قوله هل خيلو العرش منه(

.فرع ثبوت كونه على العرش
وإن قال املعترض أنا ذكرت هذا التقسيم ألنفي نزوله وأنفى العلو ألنه إن قـال خيلـو منـه    
العرش  لزم أن خيلو من استوائه على العرش وعلوه عليه وأن ال يكون وقت النزول هو العلى 

عامل والعامل حميط به وإن قال إن العرش ال خيلو منه قيل له فإذا مل األعلى بل يكون ىف جوف ال
خيل العرش منه مل يكن قد نزل فإن نزوله بدون خلو العرش منه ال يعقل، فيقال هلذا املعترض 
هذا االعتراض باطل ال ينفعك ألن اخلالق سبحانه وتعاىل موجود بالضرورة والشرع والعقـل  

مبايباً للعامل فوقه وإما أن يكون مداخالً للعامل حمايثاً وإما أن يكون واالتفاق فهو إما أن يكون 
..ال هذا وال هذا

.من سورة الفجر) 22(اآلية ) 1(
)2 (5/375
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فهل يعقل موجودان قائمان بأنفسهما وإن قلت إنه ال مباين للعامل وال مداخل له، قيل لك 
ليس أحدمها مبايباً لآلخر وال حمايثاً له فإن مجهورالعقالء يقولون إن فساد هـذا معلـوم   

. ةروربالض
فيقال له فإن جاز وجود موجود قائم بنفسه ليس هو مبايباً للعـامل  . فإذا قال نعم يعقل ذلك

وال حمايثاً له فوجود مباين للعامل ينزل إىل العامل وال خيلو منه مـا فـوق العـامل أقـرب إىل     
) 1(..)املعقول

وال بد من كشف ما يف هذه املسألة من وجوه 
بأن هذا التقسيم فرع ثبوت كونه على العرش مث عاد يف جوابـه إىل  أن نبني أنه سلم : األول
وهو أن هذا التقسـيم إىل  . لكنا جنيبه مبا أجاب به هنا. وقد سبق اجلواب عنه أيضاً. األصل

فما مل يثبت كونه قابالً هلذا التقسيم ال يثبت . املباين أو احملايث فرع لقبول هذا التقسيم أيضاً
ومن ثَم ال يقبل نزولُه التقسيم املذكور يف هذه املسألة وقـد  . يف جهة العلوكونه مبايباً للعامل

.فهو فرع ألصل مل يثبت. سلم لنا ابن تيمية رمحه اهللا أن هذا التقسيم فرع ثبوت الفوقية
. أن نبني أنه بعد اعترافه بلزوم هذا التقسيم لمن أثبت العلو مل يوفَّق يف تقرير ما اختاره: الثاين

ه بناه على ما بىن عليه مسألة قيام األفعال االختيارية بذات اهللا عز وجل، فإن املنـاظر يف  ألن
هذه املناظرة اليت حكاها عن إسحاق بن راهويه إذا قيل أثبته فوق حىت أصف لك النزول لـه  

. أوالًال أثبته فوق باملعىن الذي يلزم منه هذا التقسيم فأثبته أنت : أن يقول
يقدر أن ينزل من غري أن خيلو من العرش؟  فال جييب بل يسأله هل يقدر أن هل : وإذا قيل له

فـال يصـح   . ينزل وخيلو منه العرش؟ وهذان السؤاالن مبنيان على ثبوت جواز املسؤول عنه
فال يقال هل يقـدر أن يكـون   . اإللزام به من الفريقني ألن املشيئة تتعلق باجلائز دون احملال

يتصف بالزم من لوازم اجلسم؟ جسماً وال هل يقدر أن

5/321رح حيث النزول ضمن كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف العقيدةش) 1(
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أن نببه إىل أسلوبه يف العزو فما نسبه إىل السلف ومجهور أهل السنة ومجهور احملدثني : الثالث
ال يعرف، ومل ينقله إال عن محاد بن زيد وإسحاق بن راهويه فكيف صار قول اثنني من أهل 

اخلالل وابن بطة وروايام يف مـا  مع أنه مل ينقله عنهما إال. السنة واحملدثني قوالً جلمهورهم
.يوافق مذهبهم يف هذا الباب غري مقبولة

أن نكشف عن خروجه يف هذه املسألة إىل كالم خارج عن اللغة والعقل فمن ذلـك  : الرابع
قـد يوافقـون   إن املسلمني الذين جيوزون عليه النزول وايء واإلتيان واحلركـة : (قوله

عالياً حىت يقولوا إنه ينزل إىل السماء الدنيا وال خيلو منه العـرش  األولني يف أنه ال يكون إال 
ويقولون وصفه ذه الصفات ال ينايف علوه فهؤالء أيضاً يوجبون له العلو ويقولون إنه عـال  

) 1()وميتنع أن يكون غري عال وإن جوزوا عليه احلركة واالنتقالبذاته 

ذاته حبركة وانتقال إىل السماء الدنيا ومع ذلـك  فهل يعقل يف اللغة والعقل عال بذاته وينزل ب
.ال يكون إال عالياً

أن نكشف عن خمالفة ما اختاره يف هذه املسألة لكثري مما ذكره غـريه مـن سـلفه    : اخلامس
من ذلك أن هذه األخبار اليت احتج ا القوم جاء يف بعضها أنه ينزل يف اليل حىت إذا . وأتباعه

كما أثبتوا العلو بالنزول يلزمهم بالصعود أن يثبتوا مقابله مـا مل   ف. كان الفجر ارتفع وصعد
.يبطلوا االستدل ذ الالزم

.ومن ذلك أن خرب أيب الدرداء ينص على وجوده يف السموات على سبيل التتابع
.ومن ذلك أن هذه السماوت مسكنه وأن له يف كل مساء كرسياً ينزل عليه

ويف هذه األخبار ما بان وثبت وصـح أن اهللا  : (ث النزولومن ذلك قول ابن خزمية يف أحادي
حمال يف لغـة  جل وعال فوق مساء الدنيا الذي أخرب نينا صلى اهللا عليه وسلم أنه ينزل إليه إذ 

2/287بيان تلبيس اجلهمية ) 1(
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العرب أن يقول ينزل من أسفل إىل أعلى، ومفهوم يف اخلطاب أن النزول من أعلـى إىل  
) 1()أسفل

نزوله إىل السماء الدنيا يقتضي وجوده فوقهـا  يعين أن: (وزاد حمققه اهلراس تنصيصاً فقال
) 2()فإنه انتقال من علو إىل سفل

أن نذكِّر حباجتنا من ابن تيمية رمحه اهللا وممن وافقه أن يدفع عن هذا الـرأي مـا   : السادس
اموا به خمالفيهم وهو الذي يسمونه طاغوت التأويل، فقد ذكر ابن خزميـة أن النـزول يف   

اخلطاب من أعلى إىل أسفل فيكون إثبات النزول من غري خلو العرش منه ليس علـى  مفهوم 
فكيف جياب عن هذا املوضع جوابـاً ال  . ظاهر اخلطاب وقد نص ابن مندة على عده تأويالً

يلزم إطراده يف كل موضع ؟
يقـول  . اًأن ننبه إىل أن ما عده ابن تيمية رمحه قوالً سلفياً يعده بعض أتباعه بِـدعي : السابع

وقد تكلفت مجاعة من مثبيت املتكلمني فخاضوا يف معىن ذلـك ويف ذلـك   : (حافظ حكمي
االنتقال وعدمه ويف خلو العرش منه وعدمه نفياً وإثباتاً، وذلك تكلف منهم ودخول فيمـا ال  
يعنيهم وهو ضرب من التكييف مل يأت يف لفظ النصوص ومل يسأل الصحابة النيب صـلى اهللا  

عن شيء من ذلك حني حدثهم بالنزول فنحن نؤمن بذلك نصدق به كما آمنـوا  عليه وسلم
) 3()وصدقوا

أن نشري إىل متييع اخلالف يف هذه املسألة حىت أن بعضهم حيكي االختالف فيه كأنـه  : الثامن
العلماء حبثوا يف هذا واختلفوا : (اختالف يف مسألة فقهية فمن ذلك قول ابن عثيمني رمحه اهللا

هم من يقول خيلو، ومنهم من يقول ال خيلو، ومنهم من توقف، فالسبيل األقوم يف هذا فيه فمن

و شرح العقيـدة  139وانظر حنوه يف علو اهللا على خلقه للدكتور موسى الدويش . 136التوحيد ) 1(
254والصفات اإلهلية للدكتور حممد أمان 294الواسطية البن عثيمني 

عبد -وقد أعجب ذا التوضيح حمقق آخر فنقله انظر التوحيد بتحقيق د. 136در السابق حاشية املص) 2(
.1/290العزيز الشهوان 

1/301معارج القبول) 3(
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هو التوقف، مث القول بأنه خيلو منه العرش، وأضعف األقوال بأنه خيلو منه العـرش فـالتوقف   
) 1()أسلمها

ـ   و فال خيفى أنه ال يقال يف هذه األقوال أصح وأضعف وأسلم ألنه إن كان النزول ثابتـاً خبل
العرش منه ال يكون من منع خلو العرش منه مثبِتاً لنزوله كما ذكر ابن مندة، وإن كان النزول 

. ثابتاً من غري خلو العرش منه يكون إثبات خلو العرش منه باطالً كما أشار إليه ابـن تيميـة  
لوقف وأما الوقف فهو أضعف األقوال ألن هذه املسألة يف ما جيوز على الباري وما ميتنع فـا 

.فيها ال يكون إال عن جهل مبا جيوز على الباري وما ال جيوز وقد عابه ابن تيمية
فاحلاصل أن كالم املثبتني والنافني يف هذه املسألة مع الوافقني هو اسـتجابة ملفهـوم احلـس    
وخوض يف متشابه الكتاب والسنة وهذا اخلوض مل حيصل به بيان للمتشابه بل حصل بسـببه  

تالف بني أتباع املهج الذي يزعمون أنه املنهج املوحد السـامل مـن التنـاقض    التنازع واالخ
!والتعارض ؟

ما جاء يف النزول يوم القيامة: ثانياً
هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمـام واملالئكـة وقضـي    : (قال اهللا تعاىل

) 2()األمر

ايات املنكرة يف تفسريها حىت صرفوا هذه اآليـة  وقد استدلوا ذه اآلية مع ما ساقوه من الرو
ولنتبني ذلك نعرض ملا . الكرمية إىل تقوية الظاهر الذي ال يكاد يتنبه عليه إال مغرق يف احلس

ذكره الفخر الرازي يف الكالم على هذه اآلية مث نذكر الروايات املنكرة اليت قرنوها مع هـذه  
. وهماآلية يف االستدالل حىت أكدوا الظاهر امل

.أنه ال بد من التأويل على سبيل التفصيل: قول مجهور املتكلمني: (قال الفخر الرازي
مث ذكروا فيه وجوهاً

1/205جمموع فتاويه ورسائله ) 1(
من سورة البقرة) 210(اآلية ) 2(
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أي آيات اهللا فجعل جميء اآليات جميئاً له علـى  " هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا"املراد : األول
من جهته، والـذي يـدل   جاء امللك إذا جاء جيش عظيم : التفخيم لشأن اآليات، كما يقال

فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات " على صحة هذا التأويل أنه تعاىل قال يف اآلية املتقدمة 
فذكر ذلك يف معرض الزجر والتهديد، مث إنه تعاىل أكد ذلك ) 1("فاعلموا أن اهللا عزيز حكيم

ح ايء على اهللا مل يكن ومعلوم أنه على تقدير أن يص" هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا:"بقوله
جمرد حضوره سبباً للتهديد والزجر، ألنه عند احلضور كما يزجر الكفار ويعاقبهم، فهو يثيب 
املؤمنني وخيصهم بالتقريب، فثبت أن جمرد احلضور ال يكون سبباً للتهديد والوعيد، فلما كان 

ة جمـيء اهليبـة والقهـر    املقصود من اآلية إمنا هو الوعيد والتهديد، وجب أن يضمر يف اآلي
. والتهديد، ومىت أضمرنا ذلك زالت الشبهة بالكلية، وهذا تأويل حسن موافق لنظم اآلية

أي أمـر اهللا،  “ هل ينظرون إال أن يـأتيهم اهللا “يف التأويل أن يكون املراد : والوجه الثاين
فإن كان ذلـك حمـاالً   ومدار الكالم يف هذا الباب أنه تعاىل إذا ذكر فعالً وأضافه إىل شيء، 

واملـراد  ) 2("الـذين حيـاربون اهللا   : " فالواجب صرفه إىل التأويل، كما قاله العلماء يف قوله
يـأتيهم  : "واسأل أهل القرية، فكذا قوله: واملراد) 3("واسأل القرية : " حياربون أولياءه، وقال

جاء أمر ربك، ولـيس فيـه إال   : داملرا) 4("وجاء ربك: "املراد به يأتيهم أمر اهللا، وقوله" اهللا
ضرب األمـري فالنـاً،   : حذف املضاف، وإقامة املضاف إليه مقامه، وهو جماز مشهور، يقال

وصلبه، وأعطاه، واملراد أنه أمر بذلك، ال أنه توىل ذلك العمل بنفسه، مث الذي يؤكد القـول  
إخبار " وجاء ربك : " لهوقو" يأتيهم اهللا : " أن قوله ههنا: بصحة هذا التأويل وجهان األول

هل ينظرون إال أن تأتيهم : "عن حال القيامة، مث ذكر هذه الواقعة بعينها يف سورة النحل فقال
فصار هذا احملكم مفسراً لذلك املتشابه، ألن كل هذه اآليـات  ) 5("املالئكة أو يأيت أمر ربك

.من سورة البقرة) 209(اآلية ) 1(
.من سورة املائدة) 33(اآلية ) 2(
.من سورة يوسف) 82(ية اآل) 3(
.من سورة الفجر) 22(اآلية ) 4(
.من سورة النحل) 33(اآلية ) 5(
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: أنه تعاىل قـال بعـده  : ملا وردت يف واقعة واحدة مل يبعد محل بعضها على البعض، والثاين
وال شك أن األلف والالم للمعهود السابق، فال بد وأن يكون قد جرى ذكر "  وقضي األمر"

: أمر قبل ذلك حىت تكون األلف والالم إشارةً إليه، وما ذاك إال الذي أضمرناه من أن قولـه 
...أي يأتيهم أمر اهللا" يأتيهم اهللا"

هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا مبا وعد من العـذاب  : املعىنيف التأويل أن : الوجه الثالث
واحلساب، فحذف ما يأيت به ويالً عليهم، إذ لو ذكر ما يأيت به كان أسهل عليهم يف باب 

فأتاهم اهللا من حيث مل : "الوعيد وإذا مل يذكر كان أبلغ النقسام خواطرهم، ومثله قوله تعاىل
واملعىن أتـاهم اهللا  ) 1("ربون بيوم بأيديهم وأيدي املؤمننيحيتسبوا وقذف يف قلوم الرعب خي

فأتى اهللا بنيام من القواعد فخـر  : " خبذالنه إياهم من حيث مل حيتسبوا وكذلك قوله تعاىل
: كالتفسري لقوله تعاىل" وأتاهم العذاب: "فقوله) 2("عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب

قد جاءنا فـالن  : ويقال يف العرف الظاهر إذا مسع بوالية جائر" دفأتى اهللا بنيام من القواع"
. جبوره وظلمه، وال شك أن هذا جماز مشهور

مبعىن الباء، وحروف اجلر يقام بعضـها مقـام   " يف" يف التأويل أن يكون : الوجه الرابع
املـراد العـذاب   البعض، وتقديره هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا بظلل من الغمام واملالئكة، و

. الذي يأتيهم يف الغمام مع املالئكة
أن املقصود من اآلية تصوير عظمة يوم القيامة وهوهلا وشدا، وذلـك  : الوجه اخلامس

ألن مجيع املذنبني إذا حضروا للقضاء واخلصومة، وكان القاضي يف تلك اخلصـومة أعظـم   
وقت عليهم أشد من وقت حضوره لفصل السالطني قهراً وأكربهم هيبة، فهؤالء املذنبون ال

تلك اخلصومة، فيكون الغرض من ذكر إتيان اهللا تصوير غاية اهليبة واية الفزع، ونظريه قوله 
وما قدروا اهللا حق قدره واألرض مجيعاً قبضته يوم القيامـة والسـموات مطويـات    : "تعاىل

.من سورة احلشر) 2(اآلية ) 1(
.من سورة النحل) 26(اآلية ) 2(
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عظمة شأنه لتمثيل اخلفي باجللي، من غري تصوير قبضة وطي وميني، وإمنا هو تصوير ل) 1("ميينه
. فكذا ههنا واهللا أعلم

يا أيهـا  : "أنا ذكرنا أن قوله تعاىل: وهو أوضح عندي من كل ما سلف: الوجه السادس
: " إمنا نزلت يف حق اليهود، وعلى هذا التقدير فقوله) 2("الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة 
يكون خطاباً مع اليهود، "  ت فاعلموا أن اهللا عزيز حكيمفإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينا

حكاية " هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام واملالئكة :"وحينئذ يكون قوله تعاىل
أم ال يقبلون دينك إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام واملالئكـة، أال  : عن اليهود، واملعىن

وإذا ) 3("لن نؤمن لك حىت نـرى اهللا جهـرة   : " ثل ذلك فقالواترى أم فعلوا مع موسى م
كان هذا حكاية عن حال اليهود ومل مينع إجراء اآلية على ظاهرها، وذلك ألن اليهود كانوا 

إنـه تعـاىل   : على مذهب التشبيه، وكانوا جيوزون على اهللا ايء والذهاب، وكانوا يقولون
ظلل من الغمام وطلبوا مثل ذلك يف زمان حممد عليه جتلى ملوسى عليه السالم على الطور يف

الصالة والسالم، وعلى هذا التقدير يكون هذا الكالم حكاية عن معتقـد اليهـود القـائلني    
بالتشبيه، فال حيتاج حينئذ إىل التأويل، وال إىل محل اللفظ على ااز، وباجلملة فاآلية تـدل  

ليس يف اآلية داللة على أم حمقون يف ذلك اإلنتظـار  على أن قوماً ينتظرون أن يأتيهم اهللا، و
) 4()أو مبطلون، وعلى هذا التقدير يسقط اإلشكال

وهذه الوجوه اليت ذكرها الرازي وجوه بعضها أقوى من بعض، لكن القوم اسـتعجم  
هـا يف  عليهم فهم أحدها ملَّا أحضروا مع هذا النص القرآين متوناً منكرة بأسانيد هشة حكَّمو

. داللة النص القرآين
عن سليمان بن محيد قال مسعت حممد بـن كعـب   (منها ما أخرجه عثمان الدارمي بسنده 

أقبـل  إذا فرغ اهللا عز وجل من أهل اجلنة والنار : القرظي حيدث عن عمر بن عبد العزيز قال

.من سورة الزمر) 67(اآلية ) 1(
.من سورة البقرة) 208(اآلية ) 2(
.من سورة البقرة) 55(اآلية ) 3(
1/155وانظر معاين القرآن أليب جعفر النحاس . 234-5/231التفسري الكبري ) 4(
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دون عليه يف أول درجة فرياهللا عز وجل يف ظلل من الغمام واملالئكة فسلم على أهل اجلنة
فيقول سـلوين قـال   ) 1(" سالم قوالً من رب رحيم " قال القرظي وهذا يف القرآن . السالم

مث يأتيهم التحف من اهللا حتملها املالئكـة  حىت يستوي يف جملسهففعل ذلك م يف درجهم 
قال أبو سعيد فهذه األحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها يف نزول الـرب تبـارك   ).  إليهم

ال وعلى تصديقها واإلميان ا أدركنا أهل الفقه والبصر من مشاخينايف هذه املواطن وتعاىل
ينكرها منهم أحد وال ميتنع من روايتها حىت ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسـول اهللا  

.برد وتشمروا لدفعها جبد
ه قلوبنا ولـيس  فقالوا كيف نزوله هذا؟ قلنا مل نكلف معرفة كيفية نزوله يف ديننا، وال تعقل

كمثله شيء من خلقه فنشبه منه فعالً أو صفة بفعاهلم وصفتهم ولكن ينزل بقدرته ولطـف  
ربوبيته كيف يشاء فالكيف منه غري معقول واإلميان بقول رسول اهللا يف نزوله واجـب وال  

) 2(.)يسأل الرب عما يفعل كيف يفعل وهم يسألون ألنه القادر على ما يشاء

إذا فرغ اهللا من أهـل  : (ألفاظ أشد نكارة وفيه أن عمر بن عبد العزيز قالوأخرجه الطربي ب
قال فيقولون فماذا نسألك يـا  .. ويقف.. ، أقبل ميشي يف ظلل من الغماماجلنة وأهل النار 

لو أنك قسمت علينا أرزاق الثقلني اجلن واإلنـس  وارتفاع مكانكرب فوعزتك وجاللك 
نسألك رضاك قال رضائي أحلكم دار كراميت فيفعل هذا قال بلى فسلوين قالوا..ألطعمناهم

) 3()حىت ينتهي إىل جملسهبأهل كل درجة 

.وإسناده ضعيف ومتنه منكر

.من سورة يس) 58(اآلية ) 1(
وانظـر  ). 771(3/451وأخرجه الاللكائي يف اعتقاد أهل السنة  ).146(1/92الرد على اجلهمية) 2(

162واجتماع اجليوش 1/128االحتجاج به يف العلو للعلي الغفار
وهذا خرب غريب أورده ابن جرير مـن   (3/577يف تفسريه وقال ابن كثري .23/21تفسري الطربي) 3(

).طرق
وانظـر  ). مسع حممد بن كعب مرسل: (4/8ويف إسناده سليمان بن محيد قال البخاري يف التاريخ الكبري

.378العلو بتحقيق السقاف 
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ودونك هذه القاعدة اليت بنوا عليها وجوب االعتقاد مبا ال جيب العمـل بـه فضـالً عـن     
لس واالنتقال بني درجات وكيف جيب االعتقاد مبا خيالف قواطع التنزيه بإثبات ا. االعتقاد

ومرروا مثل هذه املنكرات حتت زعمهم أن اهللا يفعل ما يشاء فقالوا . اجلنة والوقوف واملشي
مل نكلَّـف  : مث زخرفوه بقـوهلم . حقاً وأرادوا به باطالً فمن جيهل أن املشيئة ال تتعلق باحملال

.واإلميان بنزوله واجبوليس كمثله شيء من خلقه فالكيف منه غري معقول. معرفة كيفيته
وهذا إذا قُبِل يف قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم املنقول عنه بنقل العدول ال يلزم مثلـه يف  

وكيف يكون التشبيه إذا مل يكن يف إثبات املشي والس . املنقطعات ومرويات أهل الكتاب
والوقوف تشبيه؟ 

بسنده عن عبد اهللا ابن مسـعود عـن   ومنها ما أخرجه عبد اهللا بن أمحد يف حديث طويل
جيمع اهللا األولني واآلخرين مليقات يوم معلوم قياماً أربعـني  : (النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

فينزل اهللا عز وجل يف  ظلل سنة شاخصة أبصارهم إىل السماء ينتظرون فصل القضاء، قال 
ترضوا من ربكم الذي خلقكـم  مث ينادي مناد أيها الناس أمل الغمام من العرش إىل الكرسي 

ورزقكم وأمركم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا أن يويل كل إنسان منكم ما كـان يتـوىل   
ويعبد يف الدنيا أليس ذلك عدالً من ربكم ؟ قالوا بلى، قال فلينطلق كل قوم إىل مـا كـانوا   

فمنهم من ينطلـق  يعبدون ويتولون يف الدنيا قال فينطلقون وميثل هلم أشباه ما كانوا يعبدون
إىل الشمس ومنهم من   ينطلق إىل القمر وإىل األوثـان واحلجـارة وأشـباه مـا كـانوا      

ويبقى حممد صلى اهللا عليه وسلم وأمته قال فيتمثل الرب جل وعز فيأتيهم فيقـول  ..يعبدون
هلم ما لكم ال تنطلقون كما انطلق الناس فيقولون إن لنا إهلـاً، فيقـول وهـل تعرفونـه إن     

تموه؟ فيقولون بيننا وبينه عالمة إذا رأيناه عرفناها، فيقول ما هي؟ يقولون يكشـف عـن   رأي
فيعطـيهم نـورهم   ...فيخر كل من كان بظهره طبقيكشف عن ساقهساقه قال فعند ذلك 

حىت يكون آخرهم رجالً يعطي نوره على إام قدمه فيضيء مرة ويطفئ ...على قدر أعماهلم



596

والرب جل وعز أمامهم حـىت ميـر يف   فمشى، وإذا اطفئ قام قال مرة فإذا أضاء قدم قدمه
) 1(..)النار

روى أبو الشـيخ  .قول عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه: (ومما استدل به ابن القيم فقال
يوم ينزل الرب يف كتاب العظمة عن ابن مسعود قال قال رجل يا رسول اهللا ما احلاقة؟ قال 

) 2() هتبارك وتعاىل على عرش

.ومل أجده يف العظمة وال يف غريه مما بني يدي من املصادر

حديث ابن جريج أنبأنا يونس بن يوسف عن سليمان بن : (ومنها ما ذكره الذهيب فقال
) 3()رواه مسلم. إذا كان يوم القيامة نزل الرب إىل العباديسار عن أيب هريرة عن النيب قال 

) 4(مسلموال وجود له ذا اللفظ يف

وصححه فتعقبه الـذهيب  ) 8751(4/632وأخرجه احلاكم يف املستدرك ). 1203(2/521السنة) 1(
.ما أنكره حديثا على جودة إسناده: وقال

هـ وهو  ثقة يغرب انظر ترمجتـه يف  240ويف إسناده إمساعيل بن عبيد بن أىب كرمية  أبو أمحد احلراىن، 
وفيه املنهال بن عمرو وهوصدوق رمبا وهم انظر ترمجته ىف ـذيب التهـذيب   . 109تقريب التهذيب 

10/32.
قـال رجـل   : (بسند أشد ضعفا ومنت أشد نكارة وفيه) 225(2/595وأخرجه أبو الشيخ  يف العظمة 

يارسول اهللا ماملقام  احملمود قال ذلك يوم  ينزل اهللا عز وجل على عرشه فيئط به كما يئط الرحل اجلديد 
) من تضايقه

رواه أبو الشيخ احلافظ يف كتاب العظمة وعثمان : (فقد ذكر احلديث وقال. 1/65وانظرالعلو للعلي الغفار
انظر ترمجتـه ىف  .هـ  ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو ىف التشيع150وهو عثمان بن عمري) فضعي

.7/146ذيب التهذيب 
158اجتماع اجليوش ) 2(
1/304وانظر معارج القبول1/91العلو للعلي الغفار) 3(
ا أخرجه ـذا  وإمن.297والسقاف يف حتقيقه لكتاب العلو  . 110نبه عليه األلباين يف خمتصر العلو ) 4(

وقال هذا حديث حسن غريب وابن خزميـة يف صـحيحه   ) 2382(4/591اللفظ الترمذي يف السنن 
وانظر خترجيه موسعا يف العلو بتحقيق السقاف ). 1527(1/579واحلاكم يف املستدرك) 2482(4/115

297
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وبعد أن أثبت القوم هذه األخبار اليت جاءت يف النزول يوم القيامـة خرجـوا إىل كـالم    
:فهذا ابن القيم يستدل ا على علو اهللا فيقول. متهافت متناقض

أبدا تعاىل اهللا ذو السلطان****واهللا ال يأتيهم من حتتهم(
ميانوعن الشمائل أو عن األ****كال وال من خلفهم وأمامهم

)1()علو الذي هو فوق كل مكان****واهللا ال يأتيهم إال من ال

كما يقال فالن يف القـوم  يف ظلل من الغمام، يعين مصحوباً ا: (ويقول ابن عثيمني شارحاً
) 2()أي مع الظلـل " يف ظلل"وليس يف وسطهم حىت لو كان يف آخرهم ولكن مع القوم فـ 

فما الفرق بـني أن  . موهم إىل معىن صحيح غري موهموظن أنه ذا التفسري خرج من معىن
! يأيت يف وسط الغمام وأن يأيت مصحوباً ا حىت لو كان يف آخرها؟

إتيان الرب وجميئـه حـق علـى    فهذا : (.. ومنهم من ينص على محله على احلقيقة ويقول
) 3()خبالف من قال إنه إتيان أمره أو عذابه وال يقول ذلك إال أهل البدعحقيقته 

سائر األفعال من االستواء والنزول وايء واإلتيان قدمية عند سلف األمـة  : (ويقول آخر
) 4()وأئمتها ليس شيء منها حمدث وإال كان حمالً للحوادث

فياعجباً كيف يكون ايء يوم القيامة قدمياً وكيف يكون االستواء على العرش احلادث قدمياً 
احملدثة قدمياً؟وكيف يكون النزول إىل السماء

مث اضطربوا يف تفسري النزول باحلركة فمنهم من يصرح بإثبات احلركة 
هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو "وادعيت أيها املريسي يف قول اهللا تعاىل : (يقول الدارمي

ه بإتيان ، فادعيت أن هذا ليس من"إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام"ويف قوله " يأيت ربك 

1/515انظرشرح قصيدة ابن القيم ) 1(
1/227احملاضرات السنية ) 2(
24اجلطيلي يف األجوبة املفيدة عبد الرمحن) 3(
.1/50وانظر حنوه يف لوئح األنوار السنية حملمد السفاريين 145ابن شطي يف تبصرة القانع ) 4(
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ولكن يأيت يوم القيامة بزعمك، وقوله يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام . ملا أنه غري متحرك عندك
) 1()وال يأيت هو بنفسه

احلي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهـبط  ألن : (..ويقول مقرراً له بشبهة عقلية
رة ما بني احلـي وامليـت   ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم وجيلس إذا شاء ألن أما

)2()التحرك و كل حي متحرك ال حمالة وكل ميت غري متحرك ال حمالة

وينقل ابن تيمية كالمه مستشهداً به يف أكثر من موضع، ويوافقه على نسبة هذا القـول إىل  
: و أيضاً فيقال هلم: (..ويزيد يف تقريره فيقول)  3(السلف وعد نفي احلركة من أقوال اجلهمية 

ب العاملني إما أن يقبل اإلتصاف باحلياة والعلم وحنو ذلك وإما أن ال يقبل فـإن مل يقبـل   ر
ذلك، ومل يتصف به كان دون األعمى األصم األبكم وإن قبلها ومل يتصف ـا كـان مـا    

.يتصف ا أكمل منه فجعلوه دون اإلنسان والبهائم
: يء والنزول وجنس احلركةوهكذا يقال هلم ىف أنواع الفعل القائم به كاإلتيان وا

:إما أن يقبل ذلك وإما أن اليقبله
. فإن مل يقبله كانت األجسام الىت تقبل احلركة و مل تتحرك أكمل منه

ومعلوم أن . وإن قبل ذلك ومل يفعله كان ما يتحرك أكمل منه فإن احلركة كمال للمتحرك
ا يقبل احلركـة أكمـل ممـن    من ميكنه أن يتحرك بنفسه أكمل ممن ال ميكنه التحرك وم

) 4()اليقبلها

وال بد من الوقوف على أمور 

وانظر االستشهاد ذا النص يف درء التعارض ال بـن تيميـة   . 1/338نقض اإلمام عثمان بن سعيد) 1(
واإلمام اخلطايب ومنهجه يف العقيدة أليب عبد . 120وشرح العقيدة السفارينية حملمد بن عبد العزيز 2/66

200الرمحن العلوي 
وانظر متابعة ابن حممد بن عبد الوهاب على هذا االستدالل يف . 1/215نقض اإلمام عثمان بن سعيد ) 2(

. 55واملاتريدية دراسة وتقوميا ألمحد اللهييب . 162و154جواب أهل السنة 
8/21وع الفتاوى وجمم2/51انظر درء التعارض ) 3(
8/23جمموع الفتاوى ) 4(
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أن ابن تيمية رمحه اهللا يتابع الدارمي على إدخال الباري سبحانه يف قضية كلية مع مجيع : أوهلا
املخلوقات احلية، فإذا استخدم املتكلمون يف التنزيه صاح هذا قياس مشـويل، وال جيـوز أن   

. ه يف قضية كلية يستوي فيها مع أفراده كما سبق التنبيه عليه مراراًيدخل فيه الباري مع غري
وكل يف فلك يسـبحون  : "كل ميت غري متحرك، ألن اهللا عز وجل يقولال نسلم أن : الثاين

وقد أثبت العلم احلديث أن هذه احلركة الفلكية ثابتة لكل جسم حىت أم شبهوا حركة ) 1("
النواة حبركة كل كوكب حول نفسه وحـول الشـمس،   االلكترونات حول نفسها وحول 

والشمس أيضاً تتحرك حول نفسها وتتحرك مع جمموعتها الشمسية من الكواكـب حـول   
مركز جمرة درب التبانة وارة يف حركة مثلها أيضاً، وكل ذرة يف اجلسم ماهي إال صـورة  

ري سـبحانه موصـوفاً   فهذه احلركة من لوازم اجلسم فلو كان البا) 2(مصغرة من هذا الكون
.باحلركة لكان جسماً

ال بد من التنبيه على شبهته فقد جعل االستدالل بأن الباري سبحانه إمـا أن يقبـل   : الثالث
وهذا قياس مع . اإلتصاف باحلياة والعلم وحنو ذلك وإما أن ال يقبل أصالً وقاس عليه احلركة

.واحلركة ليست من صفات الكمالالفارق ألن العلم واحلياة من صفات كمال اهللا عز وجل 
ألن البـاري  . فال نسلم أن اإلتيان وايء والنزول وجنس احلركة من أنواع الفعل القائم به

. سبحانه ال تقوم به احلوادث كما سبق
فإن مل يقبل احلركة كانت األجسام الىت تقبل احلركة ومل تتحرك أكمل منه، :وقوله بعد ذلك

. ذكر دليالً عليها فإن احلركة كمال للمتحرك الذي يقبل احلركةغري مسلم وحمض دعوى مل ي
أن ننبه إىل اضطرام يف هذه املسألة فإذا كان بعض املنتسـبني إىل السـلف يثبتـون    : الرابع

االنتقـال  مسـألة  : (يقول أحـدهم . احلركة فإن منهم من ينفي لفظ احلركة ويثبت املعىن
أثبتها لنفسه وأثبتها له رسول اهللا كاإلسـتواء  لواحلركة هي من لوازم صفات اهللا عز وج

واإلتيان وايء والنزول لكن احلق هو عدم إثبات ما مل يثبته اهللا عز وجل لنفسه بل يكتفـى  

.من سورة يس) 40(اآلية ) 1(
43و31انظر شهلدة الكون لعبد الودود رشيد حممد ) 2(
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بإثبات الصفة واعتقاد أن اهللا ينزل ويأيت وجييء حقيقة مع عدم اعتقاد التشبيه وعـدم العلـم   
ري من أهل احلديث والسنة يقولون املعىن صحيح وكث:مث استشهد بقول ابن تيمية–بالكيفية 

) 1()–ولكن ال يطلق هذا اللفظ 

عـن  " الروايتني والوجهني " ونقله يف ) 2(ومنهم من ينفي احلركة وهو مذهب أيب يعلى الفراء
) 3(أيب احلسن التميمي وآل بيته 

.ماجاء يف النزول يوم املزيد: ثالثاً
رق مل يأتوا بسند واحد يكون صحيحاً فلـم يـزدد هـذا    وعلى كثرة ما مجعوا فيه من الط

احلديث بكثرة طرقه إال اضطراباً، فقد اختلف الرواة يف ألفاظه، وأتوا مبتون بعضها أنكر مـن  
.بعض فيها إثبات النزول واهلبوط والصعود واجلهات والكون يف اجلنة وحنوه

:حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه:أوالً
ن بن عمري، عثمايرويه عن أنس 

أخرج عبد اهللا بن أمحد بسنده عن جهضم بن عبداهللا النفيسي قال حدثنا أبو طيبـة عـن   
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  : (عثمان بن عمري عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال

هذه اجلمعة : أتاين جربيل ويف كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء فقلت ما هذه يا جربيل؟ قال
فإذا كان يوم اجلمعـة  …يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لكم عيداً ولقومك من بعدك

مث جاء النبيون حىت نزل تبارك وتعاىل من عليني على كرسيه مث حف الكرسي مبنابر من نور
جيلسوا عليها مث حف املنابر بكراسي من ذهب مث جاء الصديقون والشهداء حىت جيلسوا عليها 

حىت جيلسوا على الكثيب فيتجلى هلم رم عز وجل حىت ينظروا إىل وجهه مث جييء أهل اجلنة
وهو يقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأمتمت عليكم نعميت وهـذا حمـل كـراميت    .عز وجل

وانظر جممـوع  . 97-96) القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل اإلميان(الدكتور سعود اخللف يف رسالته) 1(
.20يف حتقيقه كتاب نقض عثمان بن سعيد ، واختار هذا املوقف حممد حامد الفقي5/577الفتاوى 

55انظر املعتمد ) 2(
57انظر الروايتني والوجهني ) 3(
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فاسألوين فيسألونه الرضا فيقول رضاي أحلكم داري وإن لكم كراميت فسلوين فيسألونه حىت 
عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشـر  تنتهي رغبتهم فيفتح هلم عند ذلك ما ال 

مث يصعد على كرسـيه فيصـعد معـه الصـديقون     إىل مقدار منصرف الناس يوم اجلمعة 
فليسوا إىل شيء أحوج منهم إىل يـوم اجلمعـة   …ويرجع أهل الغرف إىل غرفهموالشهداء

) 1()د أو كما قالليزدادوا منه كرامة وليزدادوا نظراً إىل وجهه عز وجل ولذلك دعي يوم املزي

فإذا كان يوم اجلمعـة  (.. ويرويه أيضاً عمر موىل غفرة عن أنس رضى اهللا عنه وفيه 
وقـد حـف   هبط اجلبار عز وجل عن عرشه إىل كرسيه إىل ذلك الوادي من أيام اآلخرة 

واآلجـري يف  ) 5517(1/477وأخرجه أبو بكر ابن أيب شيبة يف مصـنفه ) 460(1/250السنة) 1(
وعزاه ابن كثري3/30ويف التوحيد 1/55وابن مندة يف الرد على اجلهمية) 45(1/66التصديق بالنظر

وقد : وقال. إىل البزار وابن أيب حامت من حديث شريك القاضي عن عثمان عن أنس4/229يف تفسريه 
.أورد ه ابن جرير من رواية عثمان بن عمري هذا وفيه غرائب كثرية

انظر ترمجته ىف ـذيب التهـذيب   .وجهضم بن عبد اهللا بن أىب الطفيل القيسى  صدوق يكثر عن ااهيل
ومساه أبو ظبية ) 71(1/77وأخرجه الدارقطين يف الرؤية . بة مل يقف احملقق على ترمجتهوأبو طي. 2/120

أبو طيبة الدارمي اجلرجاين امسه : (7/68قال احلافظ يف لسان امليزان . فال أدري هل هو وهم أو تصحيف
نن أيب داود وقال ابن القيم يف حاشيته على س). عيسى بن سليمان، أبو طيبة  آخر امسه رجاء بن احلارث

وأبو طيبـة  ). وقال أبو طيبة امسه رجاء بن احلرث ثقة= =وقد مجع أبو بكر بن أيب داود أسانيده(13/24
انظر ترمجته . رجاء بن احلارث من ااهيل الذين روي عنه جهضم وليس ثقة كما ذكر ذلك ابن أيب داود

.208وتقريب التهذيب 30يف سؤاالت الربقاين
العلـو  عثمان بن محيد املذكور يف سند العسال يف كتابه املعرفة كما نقله الذهيب يف وعثمان بن عمري هو

.1/95وذكره أيضاً يف كتاب العرش1/30للعلي الغفار 
والذي ذكره الدارقطين يف رؤيـة اهللا يف  1/209وهو عثمان بن سليمان الذي شك به الذهيب يف العلو 

: وقال أيضـاً 2/293موضح أوهام اجلمع والتفريق دي يف ذكر ذلك اخلطيب البغدا. سند هذا احلديث
وهو عثمان …مث قال هذا عثمان أبو اليقظان ومل يرضه ..وهو عثمان بن قيس الذي روى عنه األعمش(

وهو ساقط من حديث علي بـن  ) -وذكر هذا احلديث-بن أيب محيد الذي روى عنه ليث بن أيب سليم 
وهو مرسل كما نبه عليه ابن أيب حـامت يف  ) 4228(7/228لى احلكم يرويه عن أنس  يف مسند أيب يع

سألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه الصعق بن حزن عن علي بن احلكم عن أنس : (قال.1/198العلل 
قال أبو زرعة هذا خطأ رواه سعيد بـن  ..عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أتاين جربيل عليه السالم مبرآة

عن عثمان بن عثمان عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أيب نقص الصعق زيد عن علي بن احلكم 
. وهو عثمان بن عمري أيضاً) رجال من الوسط
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مث يقـول  ..الكرسى مبنابر من نور فيجلس عليها النبيون وحفت املنابر بكراسى من ذهـب 
) 1()فريتفع اجلبار إىل عرشهفيقولون حسبنا ربنا ورضينا سلوىن

وبرويه عنه أيضاً سامل بن عبد اهللا 
الوليد بن مسلم عن عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان عن سامل بـن  (أخرج الطرباين بسنده عن 

تبارك يهبط الرب فإذا كان يوم اجلمعة من أيام اآلخرة (..عبد اهللا أنه مسع أنس بن مالك وفيه
) 2()ويبدو هلم ذو اجلالل.. وتعاىل عن عرشه إىل كرسيه

) 3(ويرويه غريهم مثلهم أو أضعف منهم 

قال أيب عمـر  : (بعد ذكر هذا احلديث137وقال ابن أيب حامت يف املراسيل ). 76(1/84رؤية اهللا) 1(
240ر رواة املراسيلوانظر حتفة التحصيل يف ذك) موىل غفرة مل يلق أنس بن مالك

وليس هو سامل بن عبد اهللا بن عمر كما يف علل ابـن أيب حـامت   ). 6717(7/15املعجم األوسط) 2(
سألت أيب عن حديث رواه الوليد بن مسلم عن عبد الرمحن ابن ثابت بن ثوبان عن سامل بن : (قال1/206

ليه وسلم يقول أتاين جربيـل عليـه   يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا ع= =عبد اهللا أنه مسع أنس بن مالك
) فقلت أليب هذا سامل بن عبد اهللا بن عمر قال ال هذا شيخ شـامي .. السالم ويف يده كهيئة املرآة البيضاء
.197.وانظر العلو للذهيب بتحقيق السقاف

هـذيب  والوليد بن مسلم ثقة لكنه كثري التدليس والتسوية  وقد رواه بالعنعنة انظر ترمجته ىف ـذيب الت 
11/155 .

انظر ترمجته .هـ صدوق خيطىء ورمى بالقدر وتغري بأخرة165وعبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان العنسى  
.6/151ىف ذيب التهذيب 

.يرويه عنه صاحل بن حيان. ويرويه عن أنس أيضاً عبد اهللا بن بريدة) 3(
ن عن عبد اهللا بن بريدة عن أنس بن بسنده عن صاحل بن حيا1/31أخرجه الذهيب يف العلو للعلي الغفار

وساق هـذا  4/53ترمجه ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال وصاحل ).  صاحل ضعيف: (مالك  وقال
.1/458وذكره ابن اجلوزي يف العلل املتناهية . احلديث يف ترمجته

. ويرويه أيضاً عن أنس قتادة بن دعامة يرويه عنه محزة بن صاحل املنقري
دارقطين من طريقني عن محزة بن واصل املنقرى قال أخربنا قتادة بن دعامة مسعته يقول حـدثنا  أخرجه ال

.   أنس
محزة بن واصل املنقري : (1/292ومحزة جمهول قال العقيلي يف الضعفاء). 75) (74(1/81رؤية اهللا 

) تادة أصلليس له من حديث ق-وذكر حديثه مث قال –بصرى عن قتادة جمهول يف الرواية حمفوظ 
) 2084(2/314ورواه عن أنس أيضاً أبو عمران اجلوين أخرجه الطرباين يف املعجـم األوسـط  

).2291(من طريق الطرباين 6/272وأخرجه الضياء يف األحاديث املختارة 
اين وخالد بن خملد القطو). مل يروه عن أيب عمران إال عبد السالم بن حفص تفرد به خالد(وقال الطرباين 

كان متشيعا : وقال ابن سعد: (3/117هـ  قال احلافظ ىف ترمجته يف ذيب التهذيب 213أبو اهليثم  
..) منكر احلديث، ىف التشيع مفرطا، وكتبوا عنه للضرورة
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حديث ابن مسعود: ثانياً
عن عبد الرمحن املسعودي عن املنهال بن عمرو عن أيب عبيدة (أخرج عبد اهللا بن أمحد بسنده 

يربز ألهـل  عة فإن اهللا عز وجل عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال تسارعوا إىل اجلم
اجلنة يف كل مجعة يف كثيب من كافور أبيض فيكونون منه يف القرب على قدر تسـارعهم 
إىل اجلمعة يف الدنيا فيحدث اهللا هلم من الكرامة شيئاً مل يكونوا رأوه قبل ذلك، مث يرجعـون  

)1()إىل أزواجهم فتحدثهم مبا قد أحدث هلم

:د اهللا رضي اهللا عنهحديث جابر بن عب: ثالثاً
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينا :  (أخرج ابن ماجه بسنده عن جابر بن عبد اهللا قال

فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف علـيهم مـن   أهل اجلنة يف نعيمهم إذ سطع هلم نور 
) 2("رحـيم سالم قوالً من رب "فقال السالم عليكم يا أهل اجلنة، قال وذلك قول اهللا فوقهم

قال فينظر إليهم وينظرون إليه فال يلتفتون إىل شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليـه حـىت   
) 3()حيتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم يف ديارهم

هـ ومل يسمعه من أنس وال من أبيه عبيد بن عمـري   113ويرويه أيضاً عبد اهللا بن عبيد بن عمري  
وهو يف املسند الـذي  . 1/208أخرجه الشافعي يف األم .5/308ته ىف ذيب التهذيب انظر ترمج.شيئا 

بسنده من طريـق  1/31وساق الذهيب يف العلو للعلي الغفار . بنحو هذا اللفظ1/70ينسب إىل الشافعي
ظـر  وإبراهيم هو ابن حممد بن أيب حيىي متروك احلديث ان) إبراهيم وموسى ضعفاء: (االمام الشافعي وقال

.1/11ترمجته يف الضعفاء واملتروكني للنسائي 
.10/359هـ وهو ضعيف انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 153يرويه عن موسى بن عبيدة  

) 9169(9/238وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ) 476(1/259السنة ) 1(
).181(و) 180(1/141والدارقطين يف رؤية اهللا
مع أن املسعودي هوعبد الرمحن بن عبد اهللا بن ). موقوف حسن(1/73علي الغفار وقال الذهيب يف العلو لل

.6/211صدوق اختلط قبل موته انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 160عتبة بن عبد اهللا بن مسعود
.10/32ويرويه عن املنهال بن عمرو األسدى وهو صدوق رمبا وهم انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 

156ن عبد اهللا  بن مسعود الراجح أنه ال يصح مساعه من أبيه انظـر تقريـب التهـذيب     وأبو عبيدة ب
48وطبقات املدلسني البن حجر 

.من سورة يس) 58(اآلية ) 2(
).48(68وأخرجه اآلجري يف التصديق بالنظر ) 184(1/65السنن) 3(
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حىت أن ابن تيمية ) 1(فهذه األخبار على ضعف سندها ونكارة متوا احتج ا القوم
وإسناد حديث ابن مسعود أجود من : (ومع ذلك اعترف فقالاستقصى طرقه مومهاً صحته، 

فإذا كان أجود أسانيده فيه صدوق اختلط يرويه عن صدوق يهم ) 2()مجيع أسانيد هذا الباب
عن من مل يسمع ممن روى عنه فما هو حال ما هو دونه من األسانيد؟ وهل يصـح وصـف   

مثل هذا اإلسناد بأنه أجود؟ 

تعاىل باملسافةوصفه : املسألة الثانية
احتجوا مبا جاء يف حديث اإلسراء من رواية شريك عن أنس رضي اهللا عنه 

أخرجه االمام البخاري بسنده عن شريك بن عبد اهللا أنه قال مسعت أنس بن مالك، وفيه أنه 
مث عرج به إىل السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك كل مساء فيها أنبياء قد مسـاهم :  (.. قال

فوعيت منهم إدريس يف الثانية وهارون يف الرابعة وآخر يف اخلامسة مل أحفظ امسه وإبراهيم يف 
رب مل أظن أن ترفـع علـي   : السادسة وموسى يف السابعة بتفضيل كالم اهللا، فقال موسى

.أحداً
دىل ودنا اجلبار رب العزة فتمث عال به فوق ذلك مبا ال يعلمه إال اهللا حىت جاء سدرة املنتهى، 

، فأوحى اهللا فيما أوحى إليه مخسني صالة على أمتك كل حىت كان منه قاب قوسني أو أدىن
يا حممد ماذا عهد إليك ربك؟ قال : يوم وليلة، مث هبط حىت بلغ موسى، فاحتبسه موسى فقال

يف لضعف الفضل بن عيسى هذا إسناد ضع(1/26وقال أمحد بن أيب بكر الكناين يف مصباح الزجاجة 
.وساق هذا احلديث يف ترمجته6/13وقد ضعفه ابن عدي يف الكامل). بن إبان الرقاشي

ويرويه عنه  أبو عاصم العباداىن، امسه عبد اهللا بن عبيد اهللا، ويقال ابن عبيد، وهو لني احلـديث كمـا يف   
.653تقريب التهذيب

وكتب ورسائل ابن 435والعرش البن أيب شيبة 104ني انظر االحتجاج به يف أصول السنة البن زمن) 1(
51واجتماع اجليوش البن القـيم  1/31العلو للعلي الغفار للذهيب و454-6/449تيمية يف العقيدة 

وشرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز وشرح قصيدة ابن القيم ألمحد بـن  13/23وحاشيته على السنن 
.425ونية حملمد خليل هراس وشرح القصيدة الن1/425إبراهيم 

6/402كتبه ورسائله يف العقيدة ) 2(
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قال إن أمتك ال تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنـك  . عهد إيل مخسني صالة كل يوم وليلة
تفت النيب إىل جربيل كأنه يستشريه يف ذلك فأشار إليه جربيـل أن نعـم إن   فال. ربك وعنهم

يا رب خفف عنا فإن أميت ال تستطيع هذا فوضـع  فعال به إىل اجلبار فقال وهو مكانهشئت 
) 1()…عنه عشر صلوات

وقد تكلم احلفاظ يف هذه الرواية كثرياً، وقد ذكر شريك فيها ما يثبِت نسيانه يف ما ذكره من 
ومن أمجع ما قيل فيها ما ذكره احلافظ ابن حجـر يف الفـتح   . دم ضبطه ملن يف السمواتع

حيث نقل عن اخلطايب أن قوله ودنا اجلبار رب العزة فتدىل يقتضي حتديد املسافة بني أحـد  
هذا على ما يف التديل من التشبيه : (املذكورين وبني اآلخر ومتييز مكان كل واحد منهما قال

قال فمن مل يبلغه من هذا احلديث إال هذا . بالشيء الذي تعلق من فوق إىل أسفلوالتمثيل له 
القدر مقطوعاً عن غريه ومل يعتربه بأول القصة وآخرها اشتبه عليه وجهـه ومعنـاه وكـان    
قصاراه إما رد احلديث من أصله وإما الوقوع يف التشبيه، ومها خطتان مرغوب عنهما، وأمـا  

خره فإنه يزول عنه اإلشكال فإنه مصرح فيهما بأنه كان رؤيا لقوله من اعترب أول احلديث بآ
وبعض الرؤيا مثلٌ يضرب ليتأول علـى الوجـه   " استيقظ : "ويف آخره"  وهو نائم"يف أوله 

.الذي جيب أن يصرف إليه يف مثله، وبعض الرؤيا ال حيتاج إىل ذلك بل يأيت كاملشاهدة
قال اخلطايب إن الذي وقع يف هذه الرواية من مث…وهو كما قال -احلافظ ابن حجر-قلت

نسبة التديل للجبار عز وجل خمالف لعامة السلف والعلماء وأهل التفسري من تقدم منهم ومن 
تأخر 

قال والذي قيل فيه ثالثة أقوال أحدها أنه دنا جربيل من حممد صلى اهللا عليه وسلم  فتدىل أي 
تقرب منه 

النتصاب واالرتفاع حىت رآه متدلياً كما رآه مرتفعاً وذلك مـن  تدىل له جربيل بعد ا: الثاين
آيات اهللا حيث أقدره على أن يتدىل يف اهلواء من غري اعتماد على شيء وال متسك بشيء 

) 7079(6/370صحيح البخاري) 1(



606

دنا جربيل فتدىل حممد صلى اهللا عليه وسلم ساجداً لربه تعاىل شكراً على ما أعطاه : الثالث
غري طريق شريك فلم يذكر فيه هذه األلفاظ الشنيعة قال وقد روى هذا احلديث عن أنس من

وذلك مما يقوي الظن أا صادرة من جهة شريك انتهى 
مث قال اخلطايب ويف هذا احلديث لفظة أخرى تفرد ا شريك أيضاً مل يذكرها غريه وهي …
ن ال قـال واملكـا  ) 1("فعال به يعين جربيل إىل اجلبار تعاىل فقال وهو مكانه يـا رب  " قوله

يضاف إىل اهللا تعاىل إمنا هو مكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مقامه األول الذي قام فيه قبل 
: وقد أزال العلماء إشكاله فقال القاضي عياض يف الشـفا … -كالم اخلطايب-هبوطه انتهى

لنسبة إضافة الدنو والقرب إىل اهللا تعاىل أو من اهللا ليس دنو مكان وال قرب زمان وإمنا هو با
إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم إبانة لعظيم منزلته وشريف رتبته وبالنسبة إىل اهللا عـز وجـل   

ويتأول فيه ما قالوه يف حديث ينزل ربنا إىل السماء وكذا يف حـديث  . تأنيس لنبيه وإكرام له
عنـد  من تقرب مين شرباً تقربت منه ذراعاً وقال غريه الدنو جماز معنوي إلظهار عظيم منزلته

والتديل طلب، وقاب قوسني بالنسبة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم عبارة عن لطف . ربه تعاىل
..احملل وإيضاًح املعرفة وبالنسبة إىل اهللا إجابة سؤاله ورفع درجته

وقد سبق إىل التنبيه على ما يف رواية شريك من املخالفة مسلم يف صحيحه فإنه قال بعـد أن  
) 2(قال فقدم وأخر وزاد ونقص: نتساق سنده وبعض امل

قال فيه النسائي وأبو حممد بن اجلارود ليس بالقوي وكان حيىي بن سعيد القطان -شريك-و
فهو خمتلف فيه فإذا تفرد عـد مـا   ) 3(. ال حيدث عنه نعم قال حممد بن سعد وأبو داود ثقة

إذا علمنا أن هذه اللفظة مما تفرد به شريك فقد علمنا أن احلافظ عبد الغين املقدسي قد أبعد بقوله يف ) 1(
) هواملنكر هلذه اللفظة بعد هذا احلديث راد على اهللا ورسول: (70عقيدته ص

) 162(1/148انظر صحيح مسلم) 2(
شريك بن عبد اهللا بـن أيب منـر املـدين  تـابعي     (3/372قال الذهيب يف ميزان اإلعتدال للذهيب ) 3(

حدثنا حممد بن إمساعيل حدثنا عبـد   ..وقال هو والنسائي ليس بالقوي. قال ابن معني ال بأس به.صدوق
مسعت أنسأ يقول ليلة أسري برسول اهللا صـلى اهللا عليـه   العزيز بن عبد  اهللا حدثين سليمان عن شريك 

وسلم وذكر احلديث إىل أن قال مث عال به فوق ذلك مبا ال يعلمه إال اهللا حىت جاء سدرة املنتهى ودنا مـن  
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هورين عشرة أشياء بـل  وجمموع ما خالفت فيه رواية شريك غريه من املش…ينفرد به شاذاً
منها نسبة الدنو والتديل إىل اهللا عز وجـل واملشـهور يف احلـديث أنـه     ..تزيد على ذلك

فهذه أكثر مـن  . وقد تقدم ما فيه" فعال به اجلبار فقال وهو مكانه"ومنها قوله …)1(جربيل
) 2()عشرة مواضع يف هذا احلديث مل أرها جمموعة يف كالم أحد ممن تقدم 

يل إىل جربيل عليه السالم ثابتة يف الصحيحني أو أحدمها من حديث أم املـؤمنني  ونسبة التد
.رضي اهللا عنهم) 5(وأيب هريرة) 4(وعبد اهللا بن مسعود) 3(عائشة 

بل إن ابن القيم ملا حتـدث  )  6(ومل يلتفت القوم إىل هذا النقد احلديثي فاحتجوا خبرب شريك 
ة النبوية نبه على خمالفة شريك، وملـا وصـل إىل   عن رواية شريك يف كتاب موضوعه السري

وأما ما وقع يف حديث شريك أن ذلك كان : (.. قال يف زاد املعاد. العقيدة غض الطرف عنه
) 7()قبل أن يوحى إليه فهذا مما عد من أغالط  شريك الثمانية وسوء حفظه حلديث اإلسراء

)8()فقدرت من قربه من ربه قوسان:(ولكنه قال يف قصيدته النونية اليت نظمها يف العقيدة

وقال احلافظ ابن ). وهذ من غرائب الصحيح.  اجلبار رب العزة فتدىل حىت كان منه قاب قوسني أو أدىن
) صدوق خيطىء: (266هذيبحجر يف تقريب الت

وقد خالفه فيما تفرد به من الرواية عبد اهللا بن مسعود : (.. 555قال البيهقي يف األمساء والصفات ) 1(
) وعائشة وأبو هريرة رضي اهللا عنهم وهم أحفظ وأكرب وأكثر

بن كثري وانظر كالم ا. 555وانظر حنوه يف األمساء والصفات للبيهقي . 485-13/483فتح الباري ) 2(
10ودفع شبه من شبه ومترد للتقي احلصين 3/4. يف تفسريه

) 177(1/160وصحيح مسلم) 3063(و) 3062(3/1181انظر صحيح البخاري) 3(
وصـــحيح ) 4575) (4574(4/1840و) 3061(3/1181انظرصـــحيح البخـــاري) 4(

) 174(1/158مسلم
) 175(1/158انظر صحيح مسلم) 5(
وشـرح  48واجتماع اجليوش 1/61والعلو للعلي الغفار104أيب زمنني انظر أصول السنة البن) 6(

وقطف الثمر 41والتحفة املدنية يف العقيدة السلفية حلمد بن ناصر1/248العقيدة الطحاوية البن أيب العز
1/116يف بيان عقيدة أهل األثر للقنوجي 

)7 (1/99
1/198انظر شرح قصيدة ابن القيم) 8(
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فمن أعجب ما يصنعه حمتج حبديث ما أن ينقده يف السرية وحيتج بـه يف العقيـدة، مـع أن    
املعروف يف مناهج العلماء أن يتشددوا يف العقيدة واحلالل واحلرام وأن يقبلـوا يف األخبـار   

! والتاريخ ما ال يقبلونه يف احلالل واحلرام 

ه يف إثبات املسافة خرب يروى عن احلسن البصري ومما استدلوا ب
روى أبو بكر اهلذيلي عن احلسن رمحه اهللا تعاىل : قول احلسن رمحه اهللا تعاىل: (قال ابن القيم

وبينه وبني ربه سبعة حجب كل ليس شيء عند ربك من اخللق أقرب إليه من إسرافيل قال 
ه حتت العرش ورجـاله يف ختـوم   حجاب مسرية مخسمائة عام وإسرافيل دون هؤالء ورأس

) 1()السابعة

ويبدو أن الذهيب عز عليه ترك االحتجاج باخلرب مع وقوفه على انقطاعه قبل وصوله صحيحاً 
وروينا بإسناد حسن عن أيب بكر اهلذيل عن احلسن البصري قـال  : (إىل احلسن البصري فقال

ففي صدر عبارته يشـري إىل  ) 2()أبو بكر واه...ليس شيء عند ربك أقرب إليه من إسرافيل
حتسينه عن أيب بكر اهلذيل ويف ختامه ينص على أن هذا الذي حسن اإلسناد إليـه واه فمـا   

فائدة حسنٍ أوصل إىل واه ؟ وما فائدة االحتجاج خبرب يفيد القرب احلسي يف إثبات العلو؟
اهللا تعاىل مع غريه مكان العرش بالنسبة إىل: (ويقول أحدهم مصرحا مبا فهمه من هذا اخلرب

فهو أقرا إليه سبحانه، وذلك ألن اهللا سبحانه قد أخرب أنه مسـتو علـى   : من املخلوقات
) 3()يف أكثر من موضع ففي إثبات اإلستواء على العرش دليل على قربه إليهعرشه

وانظر اإلحتجاج به يف التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع للملطـي  . 163و69اجتماع جيوشه) 1(
112و101

.75والتحفة املدنية حلمد بن ناصر 
وأبو بكر اهلذىل البصرى، قيل امسه سلمى بن عبد اهللا بن ). 278(2/687وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة 

.12/46نظر ترمجته ىف ذيب التهذيب ا.هـ وهو أخبارى متروك احلديث167سلمى، وقيل روح 
1/122العلو للعلي الغفار ) 2(
حممد "حممد بن خليفة التميمي يف رسالته اليت نال فيها املاجستري من اجلامعة اإلسالمية باملدينة -هو د) 3(

81" بن عثمان بن أيب شيبة وكتابه العرش 
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فكوم أقرب اخللق إىل اهللا دليل على أن العرش أقـرب  : (مث يقول عن قرب محلة العرش
) 1()م إليه سبحانه ألم إمنا حيملونهمنه

وذا جعلوا هللا نسبةً بينه وبني العرش ونسبةً بينه وبني محلة العرش هي كالنسبة اليت تثبت بني 
.العرش ومحلة العرش

حديث حيىي بن سـعيد األمـوي   : (ومما استدلوا به أيضاً ما ذكره الذهيب فقال
يه عن عبد الرمحن بن عائذ الثمايل عن جابر بن عبد اهللا قـال  حدثنا أحوص بن حكيم عن أب

إن أقرب اخللق إىل اهللا تعاىل جربائيل وإسرافيل وميكائيل وإـم مـن اهللا   قال رسول اهللا 
وإسناده .رواه ابن منده يف الصفات وشيخ اإلسالم يف الفاروق. تعاىل مبسرية مخسني ألف سنة
) 2() لني ألن األحوص ليس مبعتمد

وهذه األخبار مصدرها اإلسرائيليات اليت كان حيدث ا وهب بن منبه وعبد اهللا بن سـالم 
)3(وكعب األحبار

به أيضاً قول ابن إسحاق بعد شعر نسب إىل لبيد بن ربيعة ومما احتجوا
خرب يروى عن سلمة األبرش حدثنا ابن إسحاق قال قال لبيد  : (ذكر ذلك الذهيب فقال

سبعا طباقاً دون فرع املعقل****ون غرفة عرشهسوى فأغلق د
فلو سخر بنو آدم يف مسافة ما بني األرض إىل مكانه الذي استقل بـه  مث قال ابن إسحاق 

) 1()إسناده معضل. على عرشه ساروا إليه مخسني ألف سنة قبل أن يقطعوه

82املصدر السابق ) 1(
.1/90العلو للعلي الغفار ) 2(

1/71وهو يف الآلىلء املصنوعة للسيوطي ) 276(2/684وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة 
وحكى عن أىب بكـر ابـن   : (..1/192واألحوص بن حكيم  ضعيف وقال احلافظ ىف ذيب التهذيب 

أولـيس  : ما هذه األحاديث الىت حتدث ا عن النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؟ قال: عباس قيل لألحوص
) كله عن النىب صلى اهللا عليه وآله وسلماحلديث

واملعجم األوسط ) 299(2/713و) 300(2/705و) 287(2/696انظر هذه األخبار يف العظمة) 3(
) 8942(8/382للطرباين
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وا إىل اجلمـع يف  سـارع : (ومما احتجوا به خرب عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال
ينزل ألهل اجلنة كل مجعة يف كثيب من كافور أبـيض فيكونـون يف   الدنيا فإن اهللا تعاىل 

) 2()إىل اجلمع يف الدنياالقرب منه على قدر تسارعهم

: عن جماهد يف قوله عز وجل(به أيضاً ما أخرجه أبو الشيخ األصفهاين بسنده ومما احتجوا
فما زال يقـرب  بني السماء السابعة وبني العرش سبعون ألف حجاب قال ) 3("وقربناه جنياً "

ومسع صريف القلم قال رب أرين أنظر موسى حىت صار بينه وبينه حجاب فلما رأى مكانه 
) 4()إليك

وجماهد بن جرب يروي أهل الكتاب وهذا املروي منكر ملا فيه من إثبات املكان وملا فيـه مـن   
طلب الرؤية يف الواد املقدس وهذا اخلرب ينص على طلبه بعـد  خمالفة ظاهر القرآن ألن موسى 
) 5()وناديناه من جانب الطور األمين وقربناه جنياً:(جتاوز حجب السماء قال تعاىل

) 6()وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرين أنظر إليك: (وقال تعاىل

.هواحتج به ابن تيمية واستشهد له خبرب إسرائيلي أنكر من
دل ذلك على ما قاله السلف مـن  وقد ناداه من موضع معني وقربه إليه : (.. قال ابن تيمية

وقد جاء أيضـاً مـن   . مع أن هذا قرب مما دون السماءقربه ودنوه من موسى عليه السالم
حديث وهب بن منبه وغريه من االسرائيليات قربه من أيوب عليه السالم وغريه من األنبيـاء  

أنا قد ساقه البغوى أنه أظله غمام مث نودى يا أيوب أنا اهللا، يقول الذيولفظه . عليهم السالم

1/116العلو للعلي الغفار ) 1(
سبق خترجيه ) 2(
.من سورة مرمي) 25(اآلية ) 3(
508والبيهقي يف األمساء والصفات 16/95سريه وأخرجه الطربي يف تف) 301(2/714العظمة) 4(

وكتب ورسائل ابـن  112و101وانظر االحتجاج به يف التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع للملطي 
1/182ومعارج القبول 161واجتماع اجليوش 1/128والعلو للعلي الغفار 5/464تيمية يف العقيدة 

من سورة مرمي) 52(اآلية ) 5(
.من سورة األعراف) 143(اآلية) 6(
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لكن االسرائيليات إمنا تذكر على وجه املتابعة ال على وجـه  دنوت منك أنزل منك قريبا، 
) 1()االعتماد عليها وحدها

لظـاهراملوهم  وهذا الذي عده ابن تيمية استشهاداً ال اعتماداً هو ما أشرنا إليه مـن تقويـة ا  
مـن  ) وناديناه من جانب الطور األمين وقربناه جنياً: (وحتكيمه بلفظ الكتاب فأين قوله تعاىل

هذا التقريب الذي أُدين فيه حىت جاوز حجب السماء ومسع صريف األقالم والتقريب الـذي  
ة يف النصني، فيه الدنو والنزول قريباً منه ؟ فال ييم هذا االستشهاد إال إذا جعلنا الداللة واحد

. وهذا هو الرجوع باملتشابه إىل املنكرات واإلسرائيليات
والذين يثبتون تقريبه العباد إىل ذاتـه هـو   : (..مث يعزو ما فهمه من النصوص السابقة فيقول

القول املعروف للسلف واألئمة وهو قول األشعرى وغريه من الكالبية فإم يثبتون قرب 
وه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام األفعال وأما دن. ..العباد إىل ذاته

االختيارية بنفسه وجميئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش وهـذا مـذهب أئمـة    
) 2()السلف وأئمة االسالم املشهورين وأهل احلديث والنقل عنهم بذلك متواتر

السلف وال األئمة ال األشعري وال غريه فهو أما تقريب العباد إىل ذاته فلم أجده عن أحد من
وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فقد أدرجه حتت مـا  . فهم فهمه ابن تيمية رمحه اهللا

يسميه أفعاالً اختيارية يفعلها بنفسه واختياره ألا تتعلق مبشيئته وقدرته فمن أنكرها فقد أنكر 
.  بالقدرة واملشيئةوقد أشرنا إىل هذا التترس . مشول قدرته

ومن أصرح مـا يف إثباتـه    . فهذا حال ما احتجوا به إلثبات بعد املسافة بني اهللا وخلقه
فيقال هلذا املعارض املدعي ما ال علم له من أنبـأك أن رأس اجلبـل لـيس    : (..قول الدارمي

ته علم يقينـاً أن  من آمن بأن اهللا فوق عرشه فوق مسوابأقرب إىل اهللا تعاىل من أسفله؟ ألنه

ويف بعض ماروي 5/515وانظر الدر املنثور للسيوطي . 5/464كتب ورسائل ابن تيمية يف العقيدة ) 1(
أدخل : أردفه جربيل حىت مسع صرير القلم والتوراة تكتب له وقوهلم: منه قوهلم. فيه ما يؤكد إسرائيلية أصله

يف السماء فكلم  
5/466يف العقيدة كتب ورسائل ابن تيمية ) 2(
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، وأن السماء السابعة أقرب إىل عرش اهللا تعـاىل مـن   رأس اجلبل أقرب إىل اهللا من أسفله
) 1() السادسة والسادسة أقرب إليه من اخلامسة مث كذلك إىل األرض

وإثبات علواهللا حلمـود  157وانظر الفواكه العذاب حلمد بن ناصر . 1/504نقض عثمان بن سعيد) 1(
84التوجيري 
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وصفه تعاىل باملماسة: املسألة الثالثة
مل ميس بيده بارك وتعاىل إن اهللا ت: (أخرج ابن أيب شيبة بسند صحيح عن حكيم بن جابر قال

والزعفران وجباهلا املسك وخلـق  ) 1(خلق اجلنة بيده، مث جعل تراا الورسغري ثالثة أشياء
) 2()آدم بيده وكتب التوراة ملوسى

مل ميس بيده إال آدم صـلوات  إن اهللا عز وجل (وأخرج عبد اهللا بسنده عن عكرمة أنه قال 
فغـرس  عز وجل لؤلؤة بيدهاهللا)3(ودملجرة كتبها بيده قال خلقه بيده واجلنة والتوااهللا عليه

) 4()فيها قضيباً فقال امتدي حىت أرضي وأخرجي ما فيك بإذين فأخرجت األار والثمار

.5/172انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري . نبات أصفر يصبغ به)  1(
وعبد اهللا هو أبو ).أيب خالدحدثنا عبد اهللا بن منري قال حدثنا إمساعيل بن:(قال) 573(7/28املصنف ) 2(

. 6/58هـ  ثقة صاحب حديث من أهل السنة انظر ترمجته يف ـذيب التهـذيب   199هشام الكوىف 
هـ وهو  ثقة ثبت قـال احلـافظ ىف ـذيب    146يرويه عن إمساعيل بن أىب خالد أبو عبد اهللا الكويف 

ف األمحسى الكوىف وهـو ثقـة   ويرويه إمساعيل عن حكيم بن جابر بن طارق بن عو.1/292التهذيب
عن  يعلى بن عبيد يرويـه عـن   1/125وذكره الذهيب يف العلو . 2/445وترمجته يف ذيب التهذيب 

هـ قال احلافظ ىف ذيب التهـذيب  209إمساعيل عن حكيم ويعلى وهو أبو يوسف الطنافسى الكوىف 
أوالد عبيد كلـهم ثبـت،   : ملوصلىوقال ابن عمار ا. بنو عبيد كلهم ثقات: وقال الدارقطىن:(11/403

) وأحفظهم يعلى
هـ 136بسند فيه عطاء بن السائب 266-1/263وأخرجه عثمان بن سعيد يف النقض على املريسي 

يرويه عطاء عن  ميسرة بن يعقوب أبـو  . 7/206وهو صدوق اختلط انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 
وأخرجه عبد اهللا بن أمحد يف .1/345ذيب التهذيب مجيلة الطهوى الكويف وهو  مقبول انظر ترمجته ىف

بسند فيه إبراهيم بن احلكم بن أبان، أبو إسحاق العدىن وهو  ) 1206(2/525و) 573(1/296السنة 
وأخرجه من طريق عبد اهللا بن أمحد أبو . 1/116ضعيف وصل مراسيل انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 

) 98(1/67القرآن خملوق بكر النجاد يف الرد على من يقول 
تسوية الشيء كما يدملج السـوار ويف  : الدملجة(2/276) دملج(قال ابن منظور يف لسان العرب ) 3(

). حديث خالد بن معدان دملج اهللا لؤلؤة ودملج الشيء إذا سواه وأحسن صنعته
وأخرجه من طريق . بسند فيه عبدة بنت خالد بن معدان وال يعرف هلا ترمجة) 574(1/297السنة ) 4(

وأخرجه الطربي يف ). 99(1/67عبد اهللا بن أمحد أبو بكر النجاد يف الرد على من يقول القرآن خملوق 
قال إن ربك أخذ لؤلؤة فوضعها على راحتيه (13/147-ولعله كعب=-الشام = تفسريه عن بعض أهل

تبلغي مرضايت ففعلت فلما استوت مث دملجها بني كفيه مث غرسها وسط أهل اجلنة مث قال هلا وكفيت حىت 
) تفجرت من أصوهلا أار اجلنة وهي طوىب



614

وقد تناقض املنتسبون إىل السلف يف إثبات ما يقتضيه هذا اخلرب فقد أخرجه عبد اهللا بن أمحد 
فيقـال هلـذا   : (واشتد على من تأولَه فقـال ) 1(يد يف السنة وحتمس يف إثباته عثمان بن سع

املريسي اجلاهل باهللا وبآياته فهل علمت شيئا مما خلق اهللا ولي خلْق ذلك غريه حىت خص آدم 
وإال فمن ادعى أن اهللا مل يلِ خلْق شـيء  . من بينهم أنه ويلَ خلقَه من غري مسيس بيده فسمه

 ياألشياء بأمره وقوله وإرادته صغريأو كبري فقد كفر، غريأنه ول آدم بيـده  خلْق وويلَ خلْق
، فلذلك خصه وفضله وشرف بذلك ذكره لوال ذلك ما مسيساً مل خيلق ذا روح بيديه غريه

.كانت له فضيلة من ذلك على شيء من خلقه إذ خلقهم بغري مسيس يف دعواك
إمنا هـو تأكيـد اليـدين    وأما قولك تأكيد للخلق فلعمري إنه لتأكيد جهلت معناه فقلبته
ملا أن اهللا قد خلق خلقاً كثرياً وحتقيقهما وتفسريمها حىت يعلم العباد أا تأكيد مسيسٍ بيد، 

يف السموات واألرض أكرب من آدم وأصغر وخلق األنبياء والرسل وكيف مل يؤكد يف خلـق  
آدم عند املريسـي  شيء منها ما أكد يف آدم، إذ كان أمر املخلوقني يف معىن يدي اهللا كمعىن

)  2()فإن يك صادقاً يف دعواه فليسم شيئاً نعرفه وإال فإنه اجلاحد بآيات اهللا املعطل ليـدي اهللا 

ومل يوافق حمقق الكتاب مؤلفَه على إثبات املسيس، ولكن لسبب بارد هو أن اخلرب مل يصـح  
سيس واملـس ال نعرفهـا   لفظ امل:(إسناده فقال رئيس مجعية أنصار السنة احملمدية حممد الفقي

وردت يف القرآن وال يف احلديث، بل نقول خلقه بيديه على ما يعلم اهللا ويليق بذاته العلية وال 
وهو احلق الذي :(وقال حمقق آخر بعد نقل كالم األول) 3()نعلم الكيفية وال نزيد على ما ورد

) 4()ال ينبغي العدول عنه حىت يثبت ما يدل على ذلك

ني نبها على ما فيه مما خيالف قواطع التنزيه بإثبات املسيس الذي يعد من خواص فلو أن احملقق
أما أن يقال نتوقف فيه حىت يثبت ما يدل عليه فهذا موقف بارد يوهم أن إثبـات  .األجسام

وانظر أيضاً . 1/207على ما ذكره عثمان بن سعيد يف حاشية " إبطال التأويالت"انظر موافقة حمقق ) 1(
2/501شرح قصيدة ابن القيم ألمحد بن إبراهيم بن عيسى

1/230نقض اإلمام عثمان بن سعيد  ) 2(
.25نقض عثمان بن سعيد بتحقيق حممد حامد الفقي انظر) 3(
.1/230انظر نقض عثمان بن سعيد بتحقيق عبد العزيز بن عبد اهللا الراجحي ) 4(
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خواص األجسام ميكن أن جائزاً وال حييل أن يأيت يف كالم اهللا وكالم رسوله ما يثبت خواص 
ع من من حيقق كتاباً يثبت مؤلفه املس واملسيس أن يتوقف يف إثبات ما أثبته األجسام، فال نقْن

املؤلف بل يتعني احلكم على من أثبته واحلكم على إثباته، خاصة وأم يقدمون املؤلف علـى  
وخاصـة أن  . أنه متبع ملنهج السلف، وأن يف كتابيه من تقريرعقيدة السلف ما ليس يف غريه

تاب السنة الذي ينسبونه إىل عبد اهللا بن أمحد ويف حنوه من الكتب الـيت  هذا اخلرب ثابت يف ك
أال يستحق من احملققني ولو أن يدفعا عـن أنفسـهما اـام    . تعد من مصادر عقيدة السلف

املؤلف ملن مل يثبت هذا اخلرب جبحد آيات اهللا وتعطيل يديه؟
م على أصل واحد فمن العجيب تباع هذا املنهج وعدم ثبواضطراب أوال بد من التنبيه على 

أن حيتج بعضهم مبا ال يصح عن التابعني كخرب جماهد يف اإلقعاد على العرش وخرب عبيد بـن  
. عمري يف إثبات البعض هللا تعاىل ويتوقف يف خربٍ يصح سنده إىل اثنني من التابعني

) 1(جمال للرأي فيـه وهذا القاضي أبو يعلى يذهب إىل أنه البد من إثبات خرب التابعي يف ما ال

فكيف يستقيم على أصله أن ينكر إثبات املماسة مع ورودها بسند صحيح عن إثـنني مـن   
التابعني؟ وكيف يكون هؤالء منتسبني إىل منهج من مساته االتفاق يف العقيدة ومـن أهدافـه   

توحيد االعتقاد
عثمان بن سعيد بسـند  والذي يبدو يل واهللا أعلم أن هذا اخلرب من اإلسرائيليات فقد أخرج 

مل خيلق اهللا غري ثالث خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده : (صحيح عن كعب األحبار أنه قال
) 2()وغرس جنة عدن بيده مث قال هلا تكلمي قالت قد أفلح املؤمنون

فإن قيل جماهد وابن سريين ليسا حبجة وال ممن يثبت يقوهلمـا  : (قال.1/209انظر إبطال التأويالت) 1(
ألنه ال جمال للعقل والقياس فيه فإذا روي عن بعـض  صفات هللا ؟ قيل إثبات الصفات ال تؤخذ إال توقيفا

) السلف فيه قوالًعلم أنه توقيف
ثنا يزيد بن زريع حدثنا سـعيد بـن أيب   :عن حممد بن املنهال قال. 1/265نقض عثمان بن سعيد ) 2(

هـ ثقة حـافظ انظـر   231وحممد بن املنهال أبو جعفرالضرير  . عروبة عن قتادة عن أنس عن كعب
هـ وهو ثقة ثبت انظر ترمجته 182يرويه عن يزيد بن زريع العيشى . 9/476ه ىف ذيب التهذيب ترمجت

هـ وهو ثقة حافظ و كان 156ويرويه يزيد عن سعيد بن أىب عروبة  . 11/327ىف ذيب التهذيب 
: 6/360وقال ابن حبان ىف  الثقـات  . 4/64انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب .من أثبت الناس ىف قتادة
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وميتنـع  ) 1()ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيـدي : (فإن قيل هذا اخلرب موافق لقول اهللا تعاىل
ألنه لو كانت اليد هي القدرة ألدى إىل إثبات قدرتني ألن اللفظ جاء علـى صـيغة   التأويل 

وتأويله بالقدرة مينع اخلصوصية اليت توجبها اآلية آلدم كما أشار إىل ذلك الدارمي فله . املثىن
أحدها أن املراد مزيد العناية بإنعامه عليـه يف  : (ثالثة أجوبة ذكرها القاضي ابن مجاعة فقال

إجياده وتكرميه كما يقال خذ هذا األمر بكلتا يديك، وأخذت وصيتك بكلتا يـدي،  خلقه و
وال شك أن االعتناء خبلق آدم حاصل بإجياده وجعله خليفـة يف األرض وتعليمـه األمسـاء    

وإسكانه اجلنة وسجود املالئكة له فلذلك خصه مبا يدل لغة على مزيد االعتناء
رة ألن غالب قدرة اإلنسان يف تصرفاته بيده وثُنيـت اليـد   اجلواب الثاين أن املراد بيدي القد

.مبالغةً يف عظم القدرة فإا باليدين أكثر منها بالواحدة
الثالث أن يكون ذكر اليدين صلة لقصد التخصيص به تعاىل ومعناه لما خلقت أنا دون غريي 

..   أي مبا قدمت أنت) 2("ذلك مبا قدمت يداك: "ومنه قوله تعاىل
قيل إن كان املراد خبلقت بيدي القدرة مل يكن آلدم مزية ألن اخللق كلهم بقدرته؟فإن

ممـا عملـت   : "وكذلك قوله تعاىل. قلنا املراد مزيته باخللق يف اإلكرام باألنواع اليت ذكرناها
فليس هلا مزية على غريها باعتبار اخللق وحده بل بإعتبار ما جعل يف خلقهـا مـن   )3("أيدينا

. ملعدومة يف غريهااملنافع ا
فإن قيل فالقدرة شيء واحد ال يثىن وال جيمع وقد ثنيت ومجعت ؟

ويف احلـديث عـن   . مالك بذلك يدان: قلنا هذا غري ممنوع فقد نطقت العرب بذلك بقوهلم
بني يدي جنـواكم  (فثنوا عند قصد املبالغة ومنه ) 4()ما ألحد يدان بقتاهلم(يأجوج ومأجوج 

وكان قد اختلط سنة مخس وأربعني ومائة وبقى مخس سنني يف اختالطه وأحب إيل أن ال حيتج به إال مبا (
ويرويه سعيد عن قتادة بن دعامة ). روى عنه القدماء قبل اختالطه مثل بن املبارك ويزيد بن زريع وذويهما

.8/35السدوسى وهو ثقة ثبت انظر ترمجته ىف ذيب التهذيب 
.من سورة ص) 75(ية اآل) 1(
.من سورة احلج) 10(اآلية ) 2(
.من سورة يس) 71(اآلية ) 3(
) 2937(4/2250أخرجه االمام مسلم يف صحيحه ) 4(
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فلو مل ) 4()بأيدينا: (وجاء) 3()بل يداه مبسوطتان:(وجاء) 2()يد اهللا(د جاء وأيضاً فق) 1()صدقة
) 5()حيمل على القدرة ومحل على الظاهر لزم من تصوير ذلك ما يتعاىل اهللا عنه

يف جهة من بعض األجسامكونه تعاىل: املسألة الرابعة
حليز حـادوا إىل إثبـات   ملا كان الراكنون إىل احلس يصعب عليهم إثبات موجود منزه عن ا

التحيز للباري عز وجل، ومن املعلوم بالضرورة أنه بلزم من إثبات متحيزين اثنني أن يكـون  
وملا كان هؤالء الراكنون إىل احلس يتشبثون بظواهر الكتـاب  . كل منهما يف جهة من اآلخر

خلـوق يف  والسنة فقد اختلفوا باختالف هذه الظواهر فمنهم من الميتنع من إثبات كـون امل 
. جهة اليمني أو اخللف من اهللا عز وجل أو يف أي جهة دل عليها ظاهر الكتـاب أو السـنة  

ومنهم من اقتصر على إثبات الفوقية وسلك يف سائر األخبار مسلك التأويل سواء مساه بامسه 
.  أو باسم آخر ذكره ليتخلص من التزام جواز التأويل يف سائر الظواهر

يه ابن تيمية شيخ اإلسالم اهلروي الذي عقد باباً يف كتابه املعدود مـن  فمن األولني من يسم
مث سـاق بسـنده   "  باب إثبات اجلهات هللا عز وجل : " مصادر العقيدة السلفية حتت عنوان

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن املقسطني : عن عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنه يقول(
) 6()الرمحن عز وجل وكلتا يديه مينيعلى منابر من نور عن ميني 

والخيفى أن احلديث ليس على ظاهره فاملراد بكوم عن اليمني كما نبه عليه النووي رمحه اهللا 
أي عن املنزلة الرفيعة واحلالة احلسنة كما يقال أتاه عن ميينه إذا جاءه مـن اجلهـة احملمـودة    

.من سورة اادلة) 13(اآلية ) 1(
.من سورة الفتح) 10(اآلية ) 2(
.من سورة املائدة) 64(اآلية ) 3(
وال ) ربص بكم أن يصيبكم اهللا بعذاب من عنده أو بأيـدينا وحنن نت. (من سورة التوبة) 52(اآلية ) 4(

أومل يروا أنا خلقنا هلم مما عملت أيـدينا  : (من سورة يس) 71(خيفى أن االستشهاد بقوله تعاىل يف اآلية 
.أصح) أنعاماً

127-125إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل) 5(
جـه اإلمـام مسـلم وغـريه يف صـحيحه      واحلـديث أخر . 60األربعني يف دالئـل التوحيـد   ) 6(
3/1458)1827 (
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ضده إىل اليسار، قالوا واليمني مـأخوذة  والعرب تنسب الفعل احملمود واإلحسان إىل اليمني و
.)1(من اليمن

ومل خيف هذا على من مل يثُبت هللا غري جهة العلو فحصلت موافقة بعض املتشبثني بـالظواهر  
.و الغرض أن نبني اضطراب القوم يف نفي جهة وإثبات أخرى. على تأويله

من قولـه لـداود عليـه    ومن هذا االضطراب أن كثرياً منهم أثبت بعض ما جاء يف األخبار 
وأثبتوا يف حديث طويل عن ابن مسعود رضي اهللا عنه مشي الناس ) 2("كن خلفي : " السالم

" والرب أمامهم : " يوم القيامة
التقديريةابن تيمية رمحه اهللا يثبت التحتية

حيـتج  و. بل إن ابن تيمية رمحه اهللا يثبت التحتية هللا عز وجل ولكن يسميها التحتيةَ التقديرية
بينما نيب اهللا صلى : (لذلك مبا أخرجه الترمذي بسنده عن احلسن البصري عن أيب هريرة قال

اهللا عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم هل 
ك قال هذا العنان، هذه زوايا األرض يسوقه اهللا تبار. تدرون ما هذا؟ فقالوا اهللا ورسوله أعلم
مث قال هل تدرون ما الذي حتـتكم؟ قـالوا اهللا   … وتعاىل إىل قوم ال يشكرونه وال يدعونه

مث قال هل تدرون ما الذي حتت ذلك؟ قـالوا اهللا ورسـوله   . ورسوله أعلم قال فإا األرض
قال فإن حتتها األرض األخرى بينهما مسرية مخسمائة سنة حىت عد سبع أرضني بـني  . أعلم

والذي نفس حممد بيده لو أنكم دليتم رجالً حببل مث قال . مخسمائة سنةكل أرضني مسرية 
هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهـو بكـل   : "مث قرأإىل األرض السفلى هلبط على اهللا

قالوا مل يسمع احلسـن مـن أيب   .. هذا حديث غريب من هذا الوجه: (وقال).3("شيء عليم
) 4()هريرة

12/212انظر شرح النووي على صحيح مسلم  ) 1(
.من هذا الكتاب) 366(سبق خترجيه والكالم عليه يف ص ) 2(
.من سورة احلديد) 3(اآلية ) 3(
وأبو الشـيخ يف  ) 578(1/254وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة ).3298(5/403سنن الترمذي) 4(

1/28وضعفه وابن اجلوزي يف العلل املتناهية506والبيهقي يف األمساء والصفات ) 200(2/561ةالعظم
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) 1(يقويه وهو حديث أىب ذر املرفوع واستشهد له مبا زعم أنه 

) 2(.وهو حديث موضوع وهو أضعف سندا وأنكر متناً من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه

) 3(وقد أتى ابن تيمية يف تفهيم هذا احلديث مبا مل يسبق إليه 

وتكلف ابن القيم يف دفع االضطراب عنه باختالف حتديد املسافة بني السموات فـزعم أن ال  
فإن املسافة خيتلف تقديرها حبسب اختالف السري الواقع فيها فسري الربيـد  : (..رض وقالتعا

مثالً يقطع بقدر سري ركاب اإلبل سبع مرات، وهذا معلوم بالواقع فما تسريه اإلبـل سـرياً   
قاصداً يف عشرين يوماً يقطعه الربيد يف ثالثة فحيث قدر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالسـبعني  

السري السريع سري الربيد وحيث قدر باخلمسمائة أراد به السري الذي يعرفونـه سـري   أراد به
ولو كان مـن عنـد غـري اهللا    : "اإلبل والركاب، فكل منهما يصدق اآلخر ويشهد بصحته

) 5())4("لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً 

ة ألف سنة بسـرعة  اليهود ألن قطر جمرتنا درب التبانة يزيد على مئمبخريفإال يليق ال وهذا 
ميل، 186000الضوء ال بسرعة الربيد وركابِ اإلبل وتبلغ سرعة الضوء يف الثانية الواحدة 

هـذا يف  . وعلى هذا يقطع الضوء يف السنة الواحدة مسافة تزيد على ستة ماليني مليون ميل
مخس وسـبعني  جمرتنا أما إذا انتقلنا إىل جاراتنا من ارات اليت زاد عدد املكتشف منها على 

بل إن املسافة اليت سربا بعض ااهر يف هذا . جمرة فإن الذهن يذهل من تصور هذه املسافات

6/571انظر كتب ورسائل ابن تيمية يف العقيدة) 1(
عن األعمش عن أيب نصر عن أيب ذر رضي اهللا عنـه  ) 199(2/557أخرجه أبو الشيخ يف العظمة ) 2(

ا بني السماء واالرض مسرية مخسمائة عام وما بني السماء إىل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م: (قال
اليت تليها مسرية مخسمائة عام كذلك إىل السماء السابعة واالرضني مثل ذلك وما بني السماء السابعة إىل 

) العرش مثل مجيع ذلك ولو حفرمت لصاحبكم فيها لوجدمتوه
يث منكر رواه عن األعمش حماضر فخالف فيه أبـا  هذا حد: (.. 1/26قال ابن اجلوزي يف العلل املتناهية

) معاوية فقال عن األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب نصر وكان األعمش يروي عن الضعفاء ويدلس
أبو نصر عن أيب ذر ال يدرى من هو : (7/434وزاد الذهيب على علله علة أخرى فقال يف ميزان اإلعتدال 

1/114وانظر العلو للعلي الغفار ). بل هلبطروى عنه األعمش خرب لو دليتم صاحبكم حب
من هذا الكتاب ) 303(سبق نقله يف ص ) 3(
.من سورة النساء) 82(اآلية ) 4(
13/8حاشية ابن القيم) 5(
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وما خفي منه أعظم ألن اهللا عز وجل ) 1(.الكون الواسع تزيد على مخسمائة مليون سنة ضوئية
) 2("وما أوتيتم من العلم إال قليال "يقول 

بت جهة الفوق أنه عدل عن االحتجاج بكـثري مـن   وأيضاً من افت مذهب من أث
الظواهر اليت تزيد عدداً وترتفع رتبة عن الظواهر اليت متسك ا يف إثبات الفوقية، فمن ذلـك  
ما أشرنا إليه من الكون عن ميينه، ومنه أيضاً أنه قد ثبت يف الصحيح من حديث أيب هريـرة  

قام أحدكم إىل الصالة فال يبصق أمامـه فإمنـا   إذا : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
يناجي اهللا ما دام يف مصاله وال عن ميينه فإن عن ميينه ملكاً، وليبصق عن يساره أو حتت قدمه 

) 3()فيدفنها

وأخرج اإلمام مسلم بسنده عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم رأى   
إذا كان أحدكم يصلي فال يبصق قبل : (على الناس فقالبصاقاً يف جدار القبلة فحكه مث أقبل

وهذا أصح سنداً وأقرب داللة فكيف ترك االحتجـاج  ) 4()وجهه إن اهللا قبل وجهه إذا صلى
.به من احتج مبا هو دونه يف إثبات جهة الفوق

لعـرش  ومن افتهم أيضاً أم زعموا أن أعلى موجود هو املوجود فوق العرش وأن اية ا
) 5(هي اية املخلوقات، فما فوق العرش إال اهللا وليس فوق العامل شيء غري نفسه

قال رسول اهللا صلى : (وهذا خمالف ملا يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
ملا قضى اهللا اخللق كتب يف كتابه فهو عنده فوق العرش إن رمحـيت غلبـت   : اهللا عليه وسلم

) 6()غضيب

44انظر مالمح كونية يف القرآن لشاكر عبد اجلبار ) 1(
.من سورة اإلسراء) 85(اآلية ) 2(
)406(1/161صحيح البخاري) 3(
) 547(1/388سلمصحيح م) 4(
2/119بيان تلبيس اجلهمية  ) 5(
ــاري ) 6( ــحيح البخ ــلم ) 7115(و) 7114(6/2745و) 3022(3/1166ص ــحيح مس وص
4/2107)2751.(
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ذا يف ميزان مثبت حهة الفوق نص على وجود موجود يف ما يسميه ابن تيمية حيزاً عدميا فه
فغاية ما فهمه القوم من التقديس أن يرتفع أحدهم إىل . ال ميكن أن يكون فيه موجود إال اهللا

أعلى نقطة قدرها وهي ما فوق العرش ويثبت تفرد اإلله بالوجود يف هذا الذي يسميه العلـو  
هذا احلديث يدل على وجود موجود عنده فوق العرش فهـل يشـركه يف هـذا    و. املطلق

الوصف؟ أم نثبت العلو فوق الكتاب أيضاً فال يكون العرش أعلى املخلوقات ألن الكتـاب  
فوقه؟ أم نسلك فيه مسلكاً كان يعد تعطيالً وحتريفاً وجتهماً ؟ 
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وصفه بالصورة: املسألة اخلامسة
إىل ضمري يوهم عودته علـى اهللا  " الصورة"حاديث الصحيحة إضافة جاء يف بعض األ

لكن الروايةَ باملعىن فعلـت  . عز وجل مع ما فيها من ظهور اإلشارة إىل عودته على ابن آدم
ولبيان ذلك يتعني الوقوف على بعض هذه الروايـات  . بداللة األحاديث الصحيحة ما فعلته

سوق الروايات األخرى الـيت حكموهـا يف داللـة    الصحيحة والكالم على تفسريها، مث ن
.األحاديث الصحيحة

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه (أخرج االمام مسلم بسنده 
) 1()وسلم  إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن اهللا خلق آدم على صورته

ال تقولن قبح اهللا وجهك : عن أىب هريرة قال(نده وأخرج اإلمام البخاري يف األدب املفرد بس
) 2()ووجه من أشبه وجهك فإن اهللا عز وجل خلق آدم صلى اهللا عليه وسلم على صورته

وقد نص على ذلـك بعـض   . وال يكاد خيفي يف هذه األحاديث عود الضمريعلى املضروب
باب ذكر أخبار صورته : (هللاحملدثني املربئني من مة التجهم، من ذلك قول ابن خزمية رمحه ا

ومسـند أمحـد   ) 1121(2/476وهو يف مسـند احلميـدي  ) 2612(4/2017صحيح مسلم) 1(
د أهل السـنة  واعتقا) 496(1/267والسنة لعبداهللا بن أمحد) 10743(2/519و) 7319(2/244
.وغريها من طرق عن أيب هريرة رضي اهللا عنه) 714(3/423
ــرد) 2( ــرزاق    ).173(1/71األدب املف ــد ال ــنف عب ــو يف  مص ــند 9/445وه و مس

والسـنة البـن أيب   ) 9602(2/434و) 7414(2/251ومسند أمحـد ) 1120(2/476احلميدي
والتوحيد البن خزمية ) 1071) (1068(2/470والسنة لعبداهللا بن أمحد) 520) (519(1/229عاصم

واعتقاد أهـل السـنة   ) 46(و) 44(35والصفات للدارقطين ) 5710(13/18وصحيح ابن حبان36
371واألمساء والصفات للبيهقي ) 715(3/423للاللكائي 

ورجاله ثقات على كالم يسري يف ابن عجالن وهو حممـد بـن   . وهو عند مجيهم بإسناده حسن صحيح
وثقه أمحد وابن معني وقال احلافظ ىف ذيب التهـذيب  . هـ148اهللا املدىن عجالن القرشى، أبو عبد

كان سعيد املقربى حيدث عن أىب هريرة، وعن أبيه عن أىب : وقال حيىي القطان، عن ابن عجالن: (9/342
وملا ذكر ابن حبان ىف كتاب .هريرة، وعن رجل عن أىب هريرة، فاختلطت عليه فجعلها كلها عن أىب هريرة

ليس هذا بوهنٍ يوهن اإلنسان به، ألن الصحيفة كلها ىف نفسها صـحيحة،  : هذه القصة قال" الثقات "
عن  سعيد عن أبيه عن أىب هريرة، فهذا مما محل عنه قدميا قبل اختالط صحيفته فال : ورمبا قال ابن عجالن

.) جيب االحتجاج إال مبا يروى عنه الثقات
وعبد الرزاق يف املصنف ).900(1/283عبد بن محيد يف مسنده وأخرجه من حديث أيب سعيد اخلدري

9/444
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عن النيب صلى اهللا عليه وسلم تأوهلا بعض من مل يتحر العلم على غري تأويلها ففنت عاملاً مـن  
أهل اجلهل والغباوة محلهم اجلهل مبعىن اخلرب على القول بالتشبيه جل وعال أن يكون وجـه  

يريد صورة " صورته على"توهم بعض من مل يتحر العلم أن قوله ..خلَق من خلقه مثل وجهه
اهلـاء  " خلق آدم على صورته"الرمحن، عز ربنا وجل أن يكون هذا معىن اخلرب بل معىن  قوله 

يف هذا املوضع كناية عن اسم املضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب والذي 
م قبح وجههه فزجره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقول ووجه من أشبه وجهك ألن وجه آد

شبيه وجه بنيه فإذا قال الشامت لبعض بين آدم قبح اهللا وجهك ووجه من أشبه وجهك كـان  
مقبحاً وجه آدم صلوات اهللا وسالمه عليه الذي وجوه بنيه شبيهةٌ بوجـه أبـيهم، فتفهمـوا    
رمحكم اهللا معىن اخلرب وال تغلطوا وال تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل وحتملوا القول علـى  

) 1()يه الذي هو ضاللالتشب

. فنبه ابن خزمية على معناه وعد عود الضمري على غري املضروب تأويالً وضـالالً وتشـبيهاً  
وحذر من الغلط فيه واملغالطة وسوف نرى هل استجاب له من يعده إمام األئمـة ورجـلَ   

من التجهم السلف ممن مل يرضوا هذا املسلك فتصرفوا يف الرواية كما شهد عليهم بذلك املربأ
وملا وقعت هذه التأويالت املستكرهة وكثر التنازع فيها محل قوماً اللجاج (..:ابن قتيبة فقال

على أن زادوا يف احلديث فقالوا روى ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  فقـالوا إن اهللا  
وعز وأن هللا جل ) صورته(عز وجل خلق آدم على صورة الرمحن، يريدون أن تكون اهلاء يف 

ذلك يتبني بأن جيعلوا الرمحن مكانَ اهلاء كما تقول إن الرمحن خلق آدم على صورته فركبـوا  
) 2(..)قبيحاً من اخلطأ

373واألمساء والصفات للبيهقي 13/18وانظر حنوه يف صحيح ابن حبان . 38-37التوحيد ) 1(
219تأويل خمتلف احلديث ) 2(
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عن األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن عطـاء  (وهذا اللفظ أخرجه ابن أيب عاصم بسنده 
فإن ابن آدم خلـق  عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تقبحوا الوجوه

) 1()على   صورة الرمحن

) 2(.وقد أعله ابن خزمية املربأ من التجهم بثالث علل

ال تقبحـوا  (وفيه اضطراب أيضاً فقد أخرجه ابن أيب عاصم وغريه من طريق األعمش بلفظ 
) 3()الوجه فإن اهللا عز وجل خلق آدم على صورته

ر أن تقوم هلا قائمة مع هذه العلل فال تقوى على وهذه الرواية تكالبت عليها أربع عللٍ لو قد
مقاومة قواطع التنزيه اليت متنع من إثبات الصورة على اإلطالق فكيف إذا كانت هذه الصورة 

: وقـال الراغـب  ) 4(فمن املعروف أن الصورة يف لغة العرب يراد ا اهليئة ! على صورة آدم
الصورة تقتضي التركيب وقد نبه عليه استعمال و) 5()الصورة هيئة منفردة يتميز ا املوجود (

والتركيب من لوازم اجلسم اليت قطـع  ).6("يف أي صورة ما شاء ركبك"القرآن يف قوله تعاىل 
.العقل والنقل بنفيها

وابن ) 1076(2/472و) 498(1/268واحلديث أخرجه ابن أمحد يف السنة) 517(1/227السنة) 1(
واآلجـري يف الشـريعة   ) 13580(12/430والطـرباين يف املعجـم الكـبري   .38يف التوحيد خزمية

) 48(36والدارقطين يف الصفات 3/1147
وكذلك األعمش وقد خولف يف إسناده من قبل سـفيان  . عنعنة حبيب بن أيب ثابت فإنه كان يدلس) 2(

لى اهللا عليه وسلم فأرسله، أخرجـه  الثوري فقال عن حبيب بن أيب ثابت عن عطاء قال قال رسول اهللا ص
وتابعه على ذلك عدو اجلهمية . بسند صحيح فهذا املرسل أصح من املوصول27ابن خزمية يف التوحيد ص 

.1/277األلباين يف حتقيقه كتاب السنة 
والاللكائي يف اعتقاد أهـل السـنة   ) 45(35وأخرجه الدارقطين يف الصفات) 518(1/227السنة) 3(
3/423)716 (

حديث صحيح وإسناده ضعيف وهو مكرر الذي قبله لكنه بلفظ على صورته : (وقال األلباين حمقق السنة
).وهو اللفظ احملفوظ يف احلديث من طرق عن أيب هريرة رضي اهللا عنه كما تقدم بيانه

3/320) صور(انظر مقاييس اللغة البن فارس ) 4(
290مفردات القرآن ) 5(
.النفطارمن سورة ا) 8(اآلية ) 6(
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وقد شرق القوم وغربوا يف هذا اخلرب ومجعوا يف هذه املسألة من التهافت والتنـاقض شـيئاً   
عقيدة أهل (لة حىت أفردها بالتأليف محود التوجيري يف كتاب مساه واهتموا ذه املسأ. عجيباً

وكتـب أسـتاذ   . وقدم له عبد العزيز بـن بـاز  ) اإلميان يف خلق آدم على صورة الرمحن
تعريف أهل اإلميان بصحة (الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية محاد األنصاري مقاالً بعنوان 

القول املبني يف إثبات الصـورة لـرب   (علوان وكتب سليمان )  1()حديث صورة الرمحن
).العاملني

وحاصل ما ذكروه يف الدفاع عن هذا احلديث أم ذكروا له شاهدين من مرويات احملـدثني  
وشاهداً من التوراة 

ابن هليعة عن أيب يونس عـن  عن (أما الشاهد األول فهو ما أخرجه عبد اهللا بن أمحد بسنده 
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال إذا قاتل أحدكم فليجنب أيب هريرة رضي اهللا عنه ع

) 2()فإمنا صورة اإلنسان على وجه الرمحن تبارك وتعاىلالوجه 

) 4(منكر املنت)3(وهذا ال يصلح شاهداً ألنه ضعيف اإلسناد

حممد بن ثعلبة بن سواء حدثين عمـي  عن(وأما الشاهد الثاين فهو ما أخرجه ابن أيب عاصم 
حممد بن سواء عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أيب رافع عن أيب هريرة قال قال رسـول  

فإن اهللا تعاىل خلـق آدم علـى   اهللا صلى اهللا عليه وسلم  إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه
) 5()صورة وجهه

ونقلها الفقيهي يف هامش حتقيقه كتاب . العدد الرابع/8نشره يف جملة اجلامعة اإلسالمية يف اهلند جملد ) 1(
الصفات للدارقطين 

-21وانظر عقيدة اهل االميان ) 49(36وأخرجه الدارقطين يف الصفات) 1243(2/536السنة ) 2(
22

هـ نقـل الـذهيب يف ميـزان    174و عبد الرمحن املصرى يف إسناده عبد اهللا بن هليعة بن عقبة  أب) 3(
) والعمل على تضعيف حديثه: (تضعيفه عن بعض األئمة وقال4/167اإلعتدال

ألنه خيالف احملفوظ عن أيب هريرة من طرق بعضها يف الصحيح كما تقدم ) 4(
1/227السنة) 5(
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فهـو شـاذ املـنت    ) 2(لكن ال ينفعه هذا احلسن ألنه خمالف للمحفوظ) 1(وهذا إسناد حسن
) 3(يضاًأ

وأما الشاهد اآلخر فينبهنا إىل أثر جتسيم أهل الكتاب يف عقائد املسلمني وهذا النص الـذي  
خنلق بشراً بصورتنا فخلق اهللا أن اهللا عز وجل ملا خلق السماء واألرض قال (استشهد به هو 

) 4(..)اإلنسان على صورته على صورة اهللا خلقه

فيما ذكرته من نص التوراة أبلغ رد على من تـأول  و: (ويقول التوجيري بعد االستشهاد به
) 5()حديثي ابن عمر وأيب هريرة رضي اهللا عنهما

) 6()فإن ذلك مما يقوي احلديث ويصححه:(ويقول حممد محزة بعد ذكر هذا النص

) 7()إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور: (وزاد التوجيري توثيقاً مذكراً بقول اهللا عز وجل

الذي هـو  وهذا نص صريح يف أن اهللا خلق اإلنسان على صورة وجهه : (وجيريويقول الت
وال خيفى أن تسمية الوجه صـفة وإن  ) 8()وهذا النص ال حيتمل التأويلصفة من صفات ذاته 

أراد  التوجيري التترس به لكنه يكشف عن مراوغتهم فأي معىن لعد الوجه صفة وهـو يعـد   

471ألن حممد بن ثعلبة صدوق كما يف تقريب التهذيب) 1(
مث إن سعيد بن أيب .. احملفوظ يف الطرق الصحيحة على صورته: (1/227األلباين يف هامش السنةقال) 2(

عروبة قد خولف يف إسناده أيضاً عن قتادة فقال املثىن بن سعيد عن قتادة عن أيب أيوب عـن أيب هريـرة   
األمسـاء  والبيهقي يف 27وابن خزمية ص 2519وأمحد 732أخرجه مسلم . مرفوعا بلفظ على صورته

فهذا . 2463/مهام حدثنا قتادة به سندا ولفظا، أخرجه مسلم وأمحد) املثىن(وتابعه.  290والصفات ص 
وتابعه سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة بـه، وهـذا   .   هو احملفوظ عن قتادة إسنادا ومتنا

..) صحيح على شرط الشيخني
يف وهو ما رواه املقبول خمالفاً ملن هو أوىل منه وهذا هو املعتمد يف الشاذ عند احملدثني من أقسام الضع) 3(

تعريف الشاذ حبسب االصطالح كما ذكره احلافظ ابن حجر يف شرح خنبة الفكر مع حاشيته لقط الـدرر  
54لعبد اهللا خاطر 

. 2وهذا النص يف العهد القدمي سفر التكوين ص.  31انظر عقيدة أهل اإلميان ) 4(
31أهل اإلميان عقيدة) 5(
.186وانظر حنوه يف األنوار الكاشفة للمعلمي . 147ظلمات أيب رية ) 6(
31وانظر عقيدة أهل اإلميان . من سورة املائدة) 44(اآلية ) 7(
40املصدر السابق )8(
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بل . على صورة الوجه جارحة ووجهاً من املخلوق ذا صورةاخلرب نصاً صرحياً يف أن اهللا خلق
!أي معىن يف عده وجه اهللا صفة مع أنه وجه له صورة صور عليها آدم

فهذا املعىن عنـد أهـل   وأيضاً : (بل إن التوجيري ينقل هذا اإلستشهاد عن ابن تيمية فيقول
سنخلق بشرا : "ألول منهاكالتوراة فإن يف السفر االكتاب من الكتب املأثورة عن األنبياء

) 1() "على صورتنا يشبهها

وعزاه إىل جزء ما زال خمطوطاً من كتابه تلبيس اجلهمية زعم أنه موجود يف جامعة حممد بـن  
ونقل منه أيضاً قول ابن تيميـة بعـد   . وقد ندب طالب العلم على حتقيقه) 2(سعود بالرياض 

ى أن املانع هو مشاة وجهه لصـورة  يدل عل: (.. ذكر النهي عن ضرب الوجه يف احلديث
جعل : (وقوله) 4()ويقتضي أن شبه الوجه بالصورة هو املانع من تقبيح الوجه: (وقوله) 3()اهللا

وقد بقيت زماناً غري واثق من وجود هذا املخطوط ـرد  ) 5(.).جمرد املشاة لوجه اهللا مانعاً
ذلك بقيت أشك يف أنـه مدسـوس   ومع) 6(نقل التوجيري منه حىت وقفت على نقل غريه منه

على ابن تيمية رمحه اهللا  حىت وقفت على كالم طويل له يف الدفاع عن هذا احلديث يعده من 
فيقول راداً .النصوص اإلهلية، ويعد ما فيه من خلق آدم على صورة اخلالق مقدوراً خلالق الربية

ة هي التشبه باإلله على مث أعجب من هذا كله أنكم تقولون الفلسف: (..على بعض الفالسفة
فإذا كان يف التوراة إنا سنخلق بشرا على صورتنا يشبهنا أو حنو هذا فغايتـه  …  قدر الطاقة

. أن يكون اهللا خالقاً ملن يشبهه بوجه، وأنتم فد جعلتم العبد قادراً على أن يتشبه باهللا بوجـه 

76املصدر السابق )1(
114املصدر السابق ) 2(
21املصدر السابق ) 3(
114املصدر السابق ) 4(
126در السابقاملص) 5(
نقل منه محد بن عبد احملسن يف رسالته اليت نال فيها الدكتوراه يف الفتوى احلموية البن تيمية دراسـة  ) 6(

ورجـع إليـه    ) 2590/3ويوجد نسخة مصورة من جامعة امللك سعود برقم : (424وحتقيقا قال ص 
نوان املسائل والرسائل املروية عن اإلمام الدكتور عبد اإلله بن سلمان يف رسالته اليت نال فيها الدكتوراه بع

. 363أمحد بن حنبل 
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بهه بوجه مـن الوجـوه،   فإن كان التشبه باهللا باطالً من كل وجه وال ميكن املوجود أن يش
فتشبيهكم أنكر من تشبيه أهل الكتاب ألنكم جعلتم العبد قادراً علـى أن يتشـبه بـالرب    

.    وأولئك أخربوا عن الرب أنه قادر على أن خيلق ما يشبهه
فكان يف قولكم إثبات التشبيه وجعله مقدوراً للعبد وأولئك مع إثبات التشبيه إمنا جعلـوه  

أي الفريقني أحق بالذم واملالم؟ أنتم أم أهل الكتاب إن كان مثل هذا التشبيه مقدوراً للرب، ف
منكراً من القول وزوراً؟

فأهل الكتاب أقوم منكم ألم تبعوا ألفاظ النصـوص  وإن مل يكن منكراً من القول وزوراً 
لطان مـن  وأنتم ابتدعتم ما ابتدعتم بغري ساإلهلية اليت أثبتت ما أثبتت مقدوراً لرب الربية

) 1()اهللا

ولسنا يف صدد الدفاع عن الفالسفة وتصحيحِ هذا القول لكن ال بد من اإلشارة إىل غَلَطه يف 
فهمه ففرق بني التشبه يف هذا االستعمال الذي ذكره عن الفالسفة وبني التشبيه فمن تشـبه  

ائر وجوه الشـبه  بكرمي اقتدى به يف الكرم فال يلزم أن يكون شبيهاً له يف الكرم فضالً عن س
اليت فهم ابن تيمية أا الزم التشبه فهذا القول ليس إثباتاً للتشبيه كما وصفه ابن تيمية وأهـل  

. الكتاب أحق بالذم على كل حال
مث كيف يسكت ابن تيمية رمحه اهللا عن عد إثبات التشبيه مقدوراً للرب؟ وكيف يزخـرف  

إن كان ال يرضاه وال يعتقد جبوازه؟ وهل أهنـأُ  هذا القول وال يبني ما فيه من اجلرأة على اهللا
وأفرح ألهل الكتاب من وصفهم باتباع ألفاظ النصوص اإلهلية اليت أثبتت ما أثبتت مقـدوراً  

للرب؟
مث هذا التترس والتعلق باملشيئة قد مرر حتته جواز حركته وإنتقاله واستقراره على ظهر بعوضة 

!خللق على قدرته ومشيئته أيضاً حىت وصل األمر إىل تعليق تشبيهه با

84-5/82درء التعارض ) 1(
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ويستمر ابن تيمية يف ركوب كل صعب وقبيح وهو يدافع عن هذا احلديث الضـعيف  
ومما يوضح األمر يف ذلك أن النيب :(املنكر حىت لو تطلب ذلك الدفاع عن أهل الكتاب فيقول

يفهم وما أظهـر  صلى اهللا عليه وسلم قد ظهر وانتشر ما أخرب به من تبديل أهل الكتاب وحتر
لقد مسع : " من عيوم وذنوم وتنزيهه هللا عما وصفوه به من النقائص والعيوب كقوله تعاىل

وقالت اليهود يد اهللا مغلولة : " وقوله تعاىل) 1("اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء
فإن فيها مـن  -بيه وجتسيم فلو كان ما يف التوراة من الصفات اليت تقول النفاة إا تش) 2("

ذلك ما تنكره النفاة وتسميه تشبيهاً وجتسيماً بل فيها إثبات اجلهة وتكلم اهللا بالصوت وخلق 
فإن كان هذا مما كذبته اليهود وبدلته كان إنكـار  -آدم على صورته وأمثال هذه األمور

لـك، فكيـف   النيب صلى اهللا عليه وسلم لذلك وبيان ذلك أوىل من ذكر ما هو دون ذ
واملنصوص عنه موافق للمنصوص يف التوراة فإنك جتد عامة ما جاء به الكتاب واألحاديث 

والنصارى يشبهون املخلـوق باخلـالق يف   … يف الصفات موافقاً مطابقاً ملا ذكر يف التوراة
وهلذا أنكر القرآن على كل صفات الكمال واليهود تشبه اخلالق باملخلوق يف صفات النقص 

فلو كان ما يف التوراة من هذا الباب لكـان إنكـار   .ئفتني ما وقعت فيه من ذلكمن الطا
وكان فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم والصحابة والتـابعني  ذلك للهدى من أعظم األسباب

لذلك من أعظم الصواب ولكان النيب صلى اهللا عليه وسلم ينكر ذلك مـن جـنس إنكـار    
قتضي التجسيم والتجسيد والتشبيه والتكييف واهللا منـزه  فيقول إثبات هذه الصفات ي.النفاة

ومـن املسـلمني   -فإن عامة النفاة إمنا يردون هذه الصفات بأا تستلزم التجسيم . عن ذلك
فلو كان هذا جتسيماً وجتسيداً جيب إنكـاره لكـان   -وأهل الكتاب من يقول بالتجسيد 

لطريق إىل نفي العيـوب والنقـائص   وإن كان ا.الرسول إىل إنكار ذلك أسبق وهو به أحق

.من سورة آل عمران) 181(اآلية ) 1(
.من سورة املائدة) 64(اآلية ) 2(
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ومماثلة اخلالق خللقه هو ما يف ذلك من التجسيد والتجسيم كان إنكار ذلك ـذا الطريـق   
) 1(..)املستقيم كما فعله من أنكر ذلك ذا الطريق هو الصراط املستقيم

غلط الفاحشوالبد من التنبيه على ما يف هذا الكالم من ال
ومـا  اليت كانت بني أيدي اليهود يف زمان النيب صلى اهللا عليه وسـلم  يلزمه أن التوراة : أوالً

فيها من إثبات اجلهة وتكلم اهللا بالصوت وخلق آدم على صورته وأمثال هذه األمور ليس مما 
كذبته اليهود ألنه لو كان كذلك ألنكره النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما مل ينقل لنا إنكـاره  

توراة مما يسميه النفاة جتسيماً ألنه لو كان فيها لكان جيب إنكاره وليس يف ال. فهو حق بزعمه
.ومل ينكر فدل على عدم وجوده

عامة ما جاء به الكتاب واألحاديـث يف  بل ال حاجة إىل هذا اإللزام مع تصرحيه بأن: ثانياً
. الصفات ليس موافقاً ملا ذكر يف التوراة فحسب بل هو مطابق له

نكار على اليهود يف ما وقعوا فيه من تشبيه اخلالق باملخلوق يف قد تكفل باإلأن القرآن : ثالثاً
.صفات النقص

نصوص للنصوص اليت يسميها نصوص الصفات عن مطابقة ابن تيمية رمحه اهللا حتدث :رابعاً
مطابقة بني نصوص الوحي اليت جاءت على أرفع أساليب العربيـة يف التعـبري   يوه. التوراة

فهذه املطابقة ال ميكـن أن  . وص التوراة احملرفة اليت كتبها أحبار اليهود بأيديهموالبيان مع نص
ترفع من رتبة كالم هؤالء األحبارالعربي إىل رتبة نصوص الكتاب العريب املبني فحاصل هـذه  

ومسـألة الصـورة   . املطابقة أن نبتغي تفسري آيات الذكر احلكيم مبحكم جتسيم أهل الكتاب
ا الصنيع فقد سبق ما يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مـن   أصدق مثال على هذ

االحتمال يف عود الضمري لكن القوم استعانوا بنص من التوراة قطعوا فيه هذا االحتمال وهو 
نص صريح ال حيتمل التأويل كما وصفه التوجيري بذلك فحصل من جمموع متشابه السـنة  

90-7/86درء التعارض ) 1(
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إحلـاق املتشـابه   هو وهذا . م على صورة الرمحنوحمكم نص التوراة قطعهم بإثبات خلق آد
.مبحكم التجسيم

ومما يؤكد هذا أن ابن قتيبة يذكر وجهاً من وجوه التأويل اليت حيتملها اخلرب ويرضاه مث يعود 
.فقد أمكن تأويله لوال نص التوراة. عنه ألن ما يف التوراة ال حيتمله

أقرب من اإلطراد وال أبعد من االستكراه مـن  ومل أر يف التأويالت شيئاً : (..يقول ابن قتيبة
تأويل بعض أهل النظر فإنه قال فيه أراد أن اهللا تعاىل خلق آدم يف اجلنـة علـى صـورته يف    
األرض كأن قوماً قالوا إن آدم كان من طوله يف اجلنة كذا ومن حليته كذا ومن نوره كـذا  

ن يف الدنيا، فقال النيب صلى اهللا عليه ومن طيب رائحته كذا ملخالفة ما يكون يف اجلنة ما يكو
.وسلم إن اهللا خلق آدم يريد يف اجلنة على صورته يعين يف الدنيا

ولست أحتم ذا التأويل على هذا احلديث وال أقضي بأنه مراد رسول اهللا صلى اهللا عليه 
بشراً وسلم  فيه ألين قرأت يف التوراة أن اهللا جل وعز ملا خلق السماء واألرض قال خنلق

وهذا ال يصلح لـه ذلـك   . فخلق آدم من أدمة األرض ونفخ يف وجهه نسمة احلياةبصورتنا 
وكذلك حديث ابن عباس أن موسى صلى اهللا تعاىل عليه وسلم ضرب احلجر لـبين  . التأويل

إسرائيل فتفجر وقال اشربوا يا محري فأوحى اهللا تبارك وتعاىل إليه عمدت إىل خلق من خلقي 
) 1()صوريت فشبهتهم باحلمري فما برح حىت عوقب، هذا معىن احلديثخلقتهم على 

أمام هذه املنزلة اليت يعتقدها القوم يف التوراة ننقل يف املقابل كالم شاهد كان يهودياً : خامساً
مطلعاً على التوراة مث من اهللا عز وجل عليه باإلسالم فذكر بعض ما يف التوراة ممـا نسـميه   

ويطول الكتاب إذا عددنا مـا  ..  ويزعمون أن اللوحني مكتوبان بإصبع اهللا(..: جتسيماً وقال
عندهم من كفريات التجسيم على أن أحبارهم قد ذبوا كثرياً عن معتقد آبائهم مبا استفادوه 
من توحيد املسلمني وأعربوا عن تفسري ما عندهم مبا يدفع عنهم إنكار املسلمني عليهم مما ال 

220تأويل خمتلف احلديث ) 1(
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اليت فسروها ونقلوها وصاروا مىت سئلوا عما عندهم مـن هـذه الفضـائح    تقتضيه األلفاظ 
. استتروا باجلحد والبهتان خوفاً من فظيع ما يلزمهم من الشناعة

ومن ذلك أم ينسبون إىل اهللا سبحانه وتعاىل الندم على ما يفعل فمن ذلك قوهلم يف التـوراه  
وأيضاً فإن عندهم أن نوحاً النيب ..شق عليهاليت بأيديهم وندم اهللا على خلق البشر يف األرض و

-ويتلون ذلك-عليه السالم ملا خرج من السفينة بدأ ببناء مذبح هللا تعاىل وقرب عليه قرابني 
فاستنشق اهللا رائحة القار فقال اهللا تعاىل يف ذاته لن أعاود لعنة األرض بسبب النـاس ألن  .. 

.ك مجيع احليوان كما صنعتخاطر البشر مطبوع على الرداءة ولن أعاود إهال
... ولسنا نرى أن هذه الكفريات كانت يف التوراة املنزلة على موسى صلوات اهللا عليه

وحنن نذكر اآلن حقيقة سبب تبديل التوراة
علماؤهم وأحبارهم يعلمون أن هذه التوراة اليت بأيديهم ال يعتقد أحد من علمائهم وأحبارهم 

ألن موسى صان التوراة عن بين إسرائيل ومل يبثها فـيهم وإمنـا   أا املنزلة على موسى البتة،
وهؤالء األئمة اهلارونيون الذين كـانوا يعرفـون التـوراة    ..ليويدأوالسلمها إىل عشريته 

ومل يكـن حفـظ   ..وحيفظون أكثرها قتلهم خبت نصر على دم واحد يوم فتح بيت املقدس
رونيني حيفظ فصالً من التوراة فلما رأى عزرا التوراة فرضاً وال سنة بل كان كل واحد من اهلا

أن القوم قد أُحرق هيكلهم وزالت دولتهم وتفرق مجعهم ورفع كتام جمع من حمفوظاتـه  
ولذلك بالغوا يف . ومن الفصول اليت حيفظها الكهنة ما لفق منه هذه التوراة اليت بأيديهم اآلن

إىل اآلن يظهر على قربه الذي عنـد بطـائح   تعظيم عزرا هذا غاية املبالغة وزعموا أن النور 
فهذه التوراة اليت بأيديهم على احلقيقة كتاب عـزرا  . العراق ألنه عمل هلم كتاباً حيفظ دينهم

.وليس كتاب اهللا
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رجل فارغ جاهل بالصفات -أعىن الذي مجع هذه الفصول اليت بأيديهم-وهذا يدل على أنه 
ت التجسيم والندامة على ما مضى من أفعاله واإلقالع اإلهلية فلذلك نسب إىل اهللا تعاىل صفا

) 1()عن مثلها وغري ذلك مما تقدم ذكره

.وال خيفى تفاوت ما بني منزلة التوراة عند القوم ومنزلتها عند السموأل
وبعد ما قرر ابن تيمية رمحه اهللا ما قرره نسأل أين النصوص اليت تدل علـى أن الـنيب   

وسلم أنكر عليهم ما يف هذه النصوص اليت ذكرها السموأل مما مساها ونسميها صلى اهللا عليه
جتسيماً كي ال يلزم ما ذكروه من صحته؟  

ولن جيد ابن تيمية رمحه اهللا لكل نص يف التوراة شاهداً من السنة على تكذيبه ألنـه ال  
ريف الكتاب والكذب على حيتاج إىل هذا البيان التفصيلي مع ظهور الشهادة على اليهود بتح

اهللا ووصفه بالفقر وغريه ومع بيان احنطاطهم عن التنزيه ورغبتهم مع وجـود نبـيهم بـني    
ظهرانيهم بعبادة العجل وطلبِهم من النيب أن جيعل هلم آهلة فمن كان هذا حاهلم سلفهم كيف 

يلزم لو كان مقراً وإمنا . فال يلزم التكذيب التفصيلي. يكون حال الذين كتبوا التوراة بأيديهم
بصحة مجلته أو كان ساكتاً عنه بالكلية وكان ما فيه من الباطل خيفى على أحد من أصـحابه  

.العلم ببطالنه

وهذه الفكـرة  . ث إثبات صورة ال كالصوريومن اضطراب القوم يف االحتجاج ذا احلد
لصورة ليست بأعجب مـن  والذي عندي واهللا تعاىل أعلم أن ا.. : (سبق إليها ابن قتيبة فقال

اليدين واألصابع فتكون وإمنا وقع اإللف لتلك يئها يف القرآن ووقعت الوحشة من هذه ألا 
وتابعه على ) 2()مل تأت يف القرآن وحنن نؤمن باجلميع وال نقول يف شيء منه بكيفية وال حد

) 1(واملتأخرين ) 3(هذا التهافت قوم من املتقدمني

. 141-132خمتصراً من إفحام اليهود للسموأل بن حيىي املغريب ) 1(
220تأويل خمتلف احلديث ) 2(
.1/81وإبطال التأويالت له أيضاً 58انظر املعتمد أليب يعلى الفراء ) 3(
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وقد غلط ابن قتيبة يف هذا احلديث فأجراه علـى  : (..ذا القول قال النوويوال خيفى فساد ه
ظاهره وقال هللا تعاىل صورة ال كالصور وهذا الذي قاله ظاهر الفساد ألن الصـورة تفيـد   

قـال  . التركيب وكل مركب حمدث واهللا تعاىل ليس مبحدث فليس هو مركباً فليس مصوراً
ملا رأوا أهل السنة يقولون الباري سبحانه وتعـاىل  وهذا كقول اسمة جسم ال كاألجسام 

. شئ ال كاألشياء طردوا اإلستعمال فقالوا جسم ال كاألجسام
والفرق أن لفظ شئ ال يفيد احلدوث وال يتضمن ما يقتضيه، وأما جسم وصورة فيتضـمنان  

. التأليف والتركيب وذلك دليل احلدوث
كالصور مع أن ظاهر احلديث على رأيه يقتضي قال والعجب من ابن قتيبة يف قوله صورة ال 

.خلق آدم على صورته، فالصورتان على رأيه سواء فإذا قال ال كالصور تناقض قوله
ويقال له أيضاً إن أردت بقولك صورة ال كالصور أنه ليس مبؤلف وال مركب فليس صـورةً  

) 2(ىل التأويلحقيقة وليست اللفظة على ظاهرها، وحينئذ يكون موافقاً على افتقاره إ

إذا : (ومن عجيب ما ذهبوا إليه أن أحدهم بعد أن استشهد له بنص التوراة السابق قـال 
ويبقـى وجـه ربـك ذو    : " كان حديث الصورة مما يغيظه فليغتظ مبا يف معناه كقوله تعاىل

رة فأي تشبيه أصرح من إثبات صـو )  5())4("ولتصنع على عيين: "وقوله) 3("اجلالل واإلكرام
هللا عز جل على صورة آدم مع االستشهاد له بالتوراة ومبا جاء يف إضافة العني والوجه هللا إىل 
اهللا عز وجل؟ وإذا مل يكن إثبات وجه وعني مع صورة على صورة آدم تشبيهاً فكيف يكون 

التشبيه؟

والفواكه العذاب 24وتنبيهات على رسالتني أليب بكر اجلزائري . 86انظر جمموع فتاوى ابن عثيمني ) 1(
الم حمقق كتاب التوحيد البن خزمية وك2/480وانظر كالم حمقق كتاب السنة لعبد اهللا بن أمحد . 172

.1/90عبد العزيز الشهوان -د
16/166شرح النووي على صحيح مسلم ) 2(
.من سورة الرمحن) 27(اآلية ) 3(
.من سورة طه) 39(اآلية ) 4(
.148ظلمات أيب رية، عبد الرزاق محزة )  5(
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ه علـى  ومنهم من ال يتكلف هذا التخريج ويكتفي مبثل إجياب اإلميان باحلديث أو إثبات
وكل هذا افت كان يغنيهم عنه السكوت عن خرب ما تعبدنا اهللا مبثله يف العمـل  . )1(ظاهره

.فضالً عن االعتقاد

وشـرح العقيـدة   100إلسـالمية  واجتماع اجليوش ا63انظر األربعني يف دالئل التوحيد للهروي ) 1(
وانظر كالم حمقق 1/160والتنبيهات السنية لعبد العزيز بن ناصر . 111السفارينية حملمد بن عبد العزيز 

. 3/1150عبد اهللا الدميجي -كتاب الشريعة لآلجري د
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حكم إثبات اجلسم ولوازمه يف وصف الباري سبحانه:املبحث الثالث
ن ينبغي يف نقد مقالة من املقاالت التمييز بني احلكم مبناقضتها ألصل من أصول الـدي 

وينبغي أن خنص كالً من هـذين  . وقواطعِ النقل والعقل، وبني احلكم بتكفري صاحب املقالة
فمن اخلطر أن نقنع يف احلكم بالتكفري بالوصول إىل احلكم مبخالفة . احلكمني بنظر يوصل إليه

ومن اخلطأ أيضاً أن يتصور أن عدم اجلزم . القواطع واألصول حبجة اللزوم بني هذين احلكمني
كفري من اختار إحدى املقاالت سببه عدم اجلزم مبخالفتها ملا ثبت يف دين اهللا على سـبيل  بت

.فكم من مقالة يعلم خمالفتها على سبيل القطع وال يقطع بكفر صاحبها. القطع
وقد نبه العلماء على ضرورة هذا التمييز ووجهه فمن ذلك ما أشار إليه الغزايل من التفريـق  

هو كذب واعتقاد هو جهلٌ مناقض لإلسالم وبني النظر يف تكفري من قام به بني النظر يف قول
املطلوب أن هذا اجلهل والكذب هل جعله الشارع سبباً إلبطال :(..هذا اجلهل والكذب فقال

عصمته واحلكم بأنه خملد يف النار؟ وهو كنظرنا يف أن الصيب إذا تكلم بكلميت الشهادة فهـو  
أن هذا اللفظ الذي صدر منه وهو صدق واالعتقاد الذي وجـد يف  كافر بعد أو مسلم؟ أي 

فأما وصـف  . قلبه وهو حق هل جعله الشرع سبباً لعصمة دمه وماله أم ال؟ وهذا إىل الشرع
قوله بأنه كذب أو اعتقاده بأنه جهل فليس إىل الشرع فإن معرفة الكذب واجلهل جيـوز أن  

لماً فليس إال شرعياً، بل هو كنظرنا يف الفقه يف أن يكون عقلياً وأما معرفة كون كافراً أو مس
هذا الشخص رقيق أو حر ومعناه أن السبب الذي جرى هل نصبه الشرع مبطالً لشـهادته  
وواليته ومزيالً ألمالكه ومسقطاً للقصاص عن سيده املستويل عليه إذا قتله، فيكون كل ذلك 

وجيوز الفتوى يف ذلك بالقطع مرة وبالظن طلباً ألحكام شرعية اليطلب دليلُها إال من الشرع
واالجتهاد أخرى، فإذا  تقرر هذا األصل فقد قررنا يف أصول الفقه وفروعه أن كـل حكـم   
شرعي يدعيه مدع فإما أن يعرفه بأصل من أصول الشرع من إمجاع أو نقل أو قياس علـى  

وسـلم فهـو   ذلك األصل، واألصلُ املقطوع به أن كل من كذب حممداً صـلى اهللا عليـه  
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وجعل الغزايل التشبيه يف املرتية الرابعة من مراتب ) 1()…إال أن التكذيب على مراتب ..كافر
التكذيب مع الذين يصدقون بالواحد سبحانه ويصدقون بنبيه صلى اهللا عليه وسلم وبأن مـا  
جاء به حق ولكن يعتقدون أموراً ختالف نصوص الشرع بتأويل سائغ عندهم وهـو حمـض   

والذي ينبغـي أن مييـل   . فهؤالء أمرهم يف حمل االجتهاد: (والشبهة عند احملققني قالاخلطأ 
احملصل إليه االحتراز من التكفري ما وجد إليه سبيالً فإن استباحة الدماء واألموال من املصلني 

أمرت ان أقاتـل  "وقد قال صلى اهللا عليه وسلم . إىل القبلة املصرحني بقول ال إله إال اهللا خطأ
. ) 2("لناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا  قالوها فقد عصموا مين دمائهم وأمواهلم إال حبقهـا ا

وهذه الفرق منقسمون إىل مسرفني وغالة وإىل مقتصدين باإلضافة إليهم، مث اتهـد يـرى   
وتفصيل آحـاد تلـك   . تكفريهم وقد يكون ظنه يف بعض املسائل وعلى بعض الفرق أظهر

ول مث يثري الفنت واألحقاد فإن أكثر اخلائضني يف هذا إمنا حيركهم التعصب وإتبـاع  املسائل يط
تكفريِ املكذب للرسول وهؤالء ليسوا مبكذبني أصالً، ومل يثبت لنـا أن اخلطـأ يف التأويـل    
موجب للتكفري فال بد من دليل عليه، وثبت أن العصمة مستفادة من قول ال إله إال اهللا قطعاً 

وهذا القدر كاف يف التنبيه على إسراف من بالغ يف التكفري ليس عـن  . إال بقاطعفال يدفع 
فإن الربهان إما أصل وإما قياس على أصل واألصل هو التكذيب الصريح ومن لـيس  . برهان

) 3()مبكذب فليس يف معىن املكذب أصالً فيقى حتت عموم العصمة بكلمة الشهادة

والذي يقع . لناس يف التكفري وسببه حىت صنف فيه مفرداًوقد اختلف ا: (وقال ابن دقيق العيد
؟ فمن أكفر املبتدعة قال إن مآل املـذهب  أوالًالنظر يف هذا أن مآل املذهب هل هو مذهب 

.. مذهب فيقول اسمة كفار ألم عبدوا جسماً فهم عابدون لغري اهللا ومن عبد غرياهللا كفر
ال بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبها فإنه حينئـذ  واحلق أنه ال يكفر أحد من أهل القبلة إ

156االقتصاد ) 1(
.مهاوغري) 19(1/51ومسلم  يف الصحيح ) 385(153/ 1أخرجه البخاري يف الصحيح ) 2(
158االقتصاد ) 3(
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وليس خمالفة القواطع مأخذاً للتكفري وإمنا مأخذه خمالفة السمعية القطعية . يكون مكذبا للشرع
) 1(.)طريقاً وداللة

إال اهللا وأن حممـداً  إلـه وقال االمام أبو احلسن السبكي ما دام االنسان يعتقد شهادة أن ال (
كفريه صعب، وما يعرض يف قلبه من بدعة إن مل تكن مضادة لذلك ال يكفـر،  رسول اهللا فت

وإن كانت مضادة له فإذا عرضت غفلته عنها واعتقاده للشهادتني مستمر فأرجو أن ذلـك  
يكفيه يف اإلسالم وأكثر أهل امللة كذلك، ويكون كمسلم ارتد مث أسلم إال أن يقال ما كفر 

فهذا حمل هذه العقائد الىت يكَّفر ا أهـل القبلـة قـد ال    . عنهبه ال بد يف إسالمه من توبته 
يعتقدها صاحبها إال حني حبثه يوماً لشبهة تعرض له أو جمادلة لغريه ويف أكثر األوقات يغفـل  

) 2() عنها وهو ذاكر للشهادتني ال سيما عند املوت

كفري من أثبـت بعـض   وبناء على ماسبق أختار لنفسي االقتصاد يف االجتهاد يف طلب ت
هذه املسائل اليت مل أدخر وسعاً يف نقدها والكشف عن ما انطوت عليه من األخطار وتوهنيِ 

خاصـة وأن  . ما اعتمدت عليه من األخبار وتزييف حججها وإقامة القواطع على نقضـها 
عـامل  احلكم ال ميكن أن يكون عاماً يف األشخاص واملسائل، فال بد من التفريق بني العامي وال

العارف مبدلوالت األلفاظ، والبد من التفصيل يف آحاد املسائل وهذا مما يطول بـه البحـث   
وتضيع به الفائدة، فكم من مغرض يتربص يف مثل هذه البحوث بكلمة ينتزعها مث يقيم عليها 
كل طبل وزمر مع شيء من خطابيات الكرامية وويلها وشعارا فيضيع بذلك االنتفاع مبثل 

لكين أصرح بأن تنزيه الباري سبحانه عن اجلسمية ولوازمها ثابت بقواطع النقل . بحثهذا ال
والعقل، وأقطع بكفر كل من صرح بإثبات التجسيم بأن قال إن اهللا جسم كاألجسام، وليس 

ألن هذه املسائل اليت مل يصرح . كذلك كل من قال قوالً لزمه به إثبات الزم من لوازم اجلسم
تجسيم يلحقها الظن من طريقنيفيها القائل بال

األول من داللة األلفاظ يف املسألة اليت أثبتها املثبت على التجسيم فقد تكون ظنية، 

4/76شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد ) 1(
7/162وانظر حنوه يف حاشية ابن عابدين 3/93املنثور من القواعد للزركشي ) 2(
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والثاين أن إثبات التجسيم يف بعض هذه املسائل يتفرع على اخلالف يف الزم املذهب هل يعد 
لى اإلطالق، واملعتمد مذهباً؟ فمنهم نفى كونه مذهباً على اإلطالق ومنهم من عده مذهباً ع

فيه التفصيل والتفريق يف موضعني 
التفريق بني العامي وغريه فال يلزم العامي ما يلزم العامل كما صرح بذلك العز بن عبد : األول

اعتقاد موجود ليس مبتحرك وال ساكن وال منفصل عن العامل وال متصل به …:(السالم فقال
إليه أحد بأصل اخللقة يف العادة وال يهتدي إليه أحـد  وال داخل فيه وال خارج عنه ال يهتدي

إال بعد الوقوف على أدلة صعبة املدرك عسرة الفهم فألجل هذه املشقة عفا اهللا عنها يف حق 
ولذلك كان صلى اهللا عليه وسلم ال يلزم أحداً ممن أسلم على البحث عن ذلك بـل  . العامة

عنه وما زال اخللفاء الراشدون والعلماء املهتـدون  كان يقرهم على ما يعلم أنه ال انفكاك هلم
يقرون على ذلك مع علمهم بأن العامة مل يقفوا على احلق فيه ومل يهتدوا إليه وأجروا علـيهم  
أحكام اإلسالم من جواز املناكحات والتوارث والصالة عليهم إذا ماتوا وتكفينهم ومحلـهم  

ساحمهم بذلك وعفا عنه لعسر االنفصال عنه وملـا  ودفنهم يف مقابر املسلمني ولوال أن اهللا قد 
وقد رجع األشعري رمحه اهللا عند موتـه  ... أجريت عليهم أحكام املسلمني بإمجاع املسلمني

وقد اختلف يف عبـارات  . عن تكفري أهل القبلة ألن اجلهل بالصفات ليس جهالً باملوصوفات
ب إىل عبيده يأمرهم بأشياء وينـهاهم  وقد مثل ما ذكره رمحه اهللا مبن كت. واملشار إليه واحد

عن أشياء فاختلفوا يف صفاته مع اتفاقهم على أنه سيدهم فقال بعضهم هو أكحـل العيـنني   
وقال آخرون هو أزرق العينني وقال بعضهم هو أدعج العينني وقال بعضهم هو ربعة وقـال  

ر فال جيـوز أن  آخرون بل هو طوال وكذلك اختلفوا يف لونه أبيض أو أسود أو أمسر أو أمح
يقال إن اختالفهم يف صفته اختالف يف كونه سيدهم املستحق لطاعتهم وعبادم، فكذلك ال 
يكون اختالف املسلمني يف صفات اإلله اختالفاً يف كونه خالقهم وسيدهم املستحق لطاعتهم 

ن وكذلك اختلف قوم يف صفات أبيهم مع اتفاقهم على أنه أصلهم الذي خلقوا م. وعبادم
.  مائه وال يكون اختالفهم يف أوصافه اختالفاً يف كوم نشأوا عنه وخلقوا منه
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الزم : فإن قيل يلزم من االختالف يف كونه سبحانه يف جهة أن يكـون حادثـاً ؟ قلنـا   
املذهب ليس مبذهب ألن اسمة جازمون بأنه يف جهة وجازمون بأنه قدمي أزيل ليس مبحدث 

) 1()…ىل مذهبٍ من يصرح خبالفه وإن كان الزما من قولهفال جيوز أن ينسب إ

وقد صرح احملققون بعـدم صـحة   ).2(واملوضع الثاين التفريق بني الالزم البني والالزم اخلفي
) 3(إطالق القول يف الزم املذهب دفعاً وإلزاماً وخصوا اإللزام بالالزم البني

تركيب من األبعاض قد بناه علـى مـا   وينبغي أن يكون من صرح بتكفري من أثبت الثقل وال
ومن ذكر تبعيض الذات كفـر  :(سبق فقد صرح ابن اجلوزي بتكفري من أثبت األبعاض فقال

)5(تكفري من أثبت اجلارحةمن ومثله ما يف مغين احملتاج ) 4()باإلمجاع

ـ  يل لكن مع هذا التفصيل رمبا ال يتوصل فيه إىل القطع، ورمبا يظهر ألحد اتهدين حتص
ومثاله أن يثبت اجلهة وأن يثبـت معهـا االتصـال    . القطع بالقرائن فال يتوقف يف التكفري

واألصح أن معتقد اجلهـة ال  :(278وقال يف فتاويه 172-1/170قواعد األحكام يف مصاحل األنام) 1(
والعلـم  . 5وانظر تبديد الظالم املخيم للكـوثري  ) اغمته ملا عليه الناسوال مبالة مبن كفرهم ملر.. يكفر

.94الشامخ للمعلمي 
.املراد بالالزم ما ميتنع انفكاكه عن الشيء) 2(

والالزم البني هو الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه يف جزم العقل باللزوم بينهما كاإلنقسام مبتساويني 
وتصور اإلنقسام مبتساويني جزم مبجرد تصورمها بـأن األربعـة منقسـمة    لألربعة فإن من تصور األربعة

.وكالتحيز للجسم فإن من تصور اجلسم تصور التحيز جزم مبجرد تصورمها بأن اجلسم متحيز.مبتساويني
وقد يقال البني على الالزم الذي يلزم من تصور ملزومه تصوره ككون اإلثنني ضعفا للواحد فإن من تصور 

واملعىن األول أعم ألنه مىت كفى تصور امللزوم يف اللزوم يكفـي تصـور   . درك أنه ضعف الواحداالثنني أ
الالزم مع تصور امللزوم فيقال للمعىن الثاين الالزم البني باملعىن األخص، وليس كل ما يكفي التصـورات  

.يكفي تصور واحد فيقال هلذا الالزم البني باملعىن األعم
الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إىل وسط كتساوي الزوايا الثالث للقائمتني ال والالزم الغري البني هو

يكفي يف جزم الذهن بأن املثلث متساوي الزوايا للقائمتني بل حيتاج إىل وسط وهو الربهان اهلندسي
2/1400وكشاف اصطالحات الفنون للتهانوي 244انظر التعريفات للجرجاين 

وتبديد 4/301وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري 9/86واين على حتفة احملتاج انظر حواشي الشر) 3(
287ومقاالت الكوثري . 31-28الظالم املخيم للكوثري 

70دفع شبه التشبيه ) 4(
التكفري بإثبات املكان 2/259وانظر يف الفتاوى اهلندية 4/136) 5(
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واالنفصال واملقدار ويأيت على كثري من لوازم اجلسم حبيث تقوم كثرة هذه اللوازم مقام كثرة 
. املخربين يف رفع الظن

لباطن موافقاً ملا يلزمه؟ وبعد التحقيق يبقى أن من يلزمه الزم مذهبه هل يكون اعتقاده ا
ومن توقفنا يف إلزامه بالزم قوله مالذي مينع أن يكون اعتقاده الباطن موافقاً ملا حترجنـا مـن   
إلزامه به؟ وهذا ال ميكن اإلعتماد فيه على النظر ألنه ال يطلع على ما يف الصدور إال عـالم  

طمع لنا يف الشق عن صدره الغيوب، كما أن من الناس من يبطن الكفر ويظهر اإلسالم فال م
وقد حتصل مبا أظهر من إعالن اإلسالم ظن جعله الشارع حجة يف إجراء أحكام اإلسالم عليه 
فدل على أن إظهار اإلسالم وإعالن الرباءة من الكفر سبب ظين أوجب الشارع اعتبـاره يف  

أحكام الكفر وجوب إجراء أحكام اإلسالم عند وجوده، ومل يكتف مبثل هذا الظن يف إجراء
والمينع إجراء أحكام الشرع عليه أن يكون مآله إىل الدرك . عليه، فتجري عليه أحكام املسلم

األسفل من النار، وال يدل أيضاً على صحة اعتقاده الباطن، وال على صحة اعتقاده الـذي مل  
لقول به، نقطع بداللة ألفاظه عليه، وعلى هذا يقاس من مل يصرح بإثبات التجسيم لكن لزمه ا

فهذا اإللزام إذا تعسر القطع به ومل يتحصل فيه إال على ظن مل يعتربه الشـارع يف وجـوب   
إجراء أحكام الكفر عليه مل نتجرأ على تكفريه، ألنه إظهارالشهادتني أفاد ظناً جعله الشـارع  

. موجباً إلجراء أحكام اإلسالم عليه
ح بكونه جسما كاألجسام ومذهب من واحلاصل أن العلماء فرقوا بني مذهب من صر

وحيتاج يف احلكم على الثاين إىل ) 1(تترس بكونه جسماً ال كاألجسام فاتفقوا على تكفري األول
تفصيل ينبغي أن ينظر فيه إىل خصوصية القائل فإن العامي ال يلزم مبا يلزم به العامل العـارف  

ليت أثبت فيها الزماً من لوازم اجلسـم  مبدلوالت ألفاظه وينبغي أن ينظر يف خصوصية املسألة ا

وشرح الفقه األكرب 2/262ين على العضدية وشرح الدوا8/374انظر شرح املواقف للجرجاين ) 1(
83وحاشية الدسوقي على أم الرباهني 136لعلي القاري 
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مع من أتى على لـوازم  ) 1(فيفرق بني الالزم البني والالزم اخلفي واليستوي من أثبت الزماً 
واملرجع يف ذلك كله إىل ما قدمناه من أن إجراء أحكـام  . اجلسم فلم يبقِِ منها شيئاً إال أثبته

. يقبل فيه الظناإلسالم ربطه الشارع بسبب ظين أما التكفري فال 
على أن التردد يف التكفري ال يعين التردد يف التبديع وبل صرح بعضهم بالتفريق بينهم وبـني  

يقول البغدادي بعد ذكر بدع اسمة وما هو من جنسها من . أهل التنزيه يف أحكام اإلسالم
و جواز وان كانت بدعته من جنس بدع اسمة فهو من األمة يف بعض األحكام وه: (البدع

دفنه يف مقابر املسلمني وىف أال مينع حظه من الفىء والغنيمة إن غزا مع املسلمني ويف أال مينع 
من الصالة يف املساجد وليس من األمة يف أحكام سواها وذلك أال جتوز الصـالة عليـه وال   

ا كانت خلفه وال حتل ذبيحته وال نكاحه المرأة سنية وال حيل للسىن أن يتزوج املرأة منهم إذ
وقد قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه للخوارج علينا ثالث ال نبـدأكم  . على اعتقادهم

بقتال وال مننعكم مساجد اهللا أن تذكروا فيها اسم اهللا وال مننعكم من الفىء ما دامت أيديكم 
) 2()مع أيدينا واهللا أعلم

وحاشـية  197-196انظر اخلالف يف تكقري مثبت اجلهة يف تأسيس التقديس للفخـر الـرازي   ) 1(
ألن الزم واجلهوي القائل إن اهللا يف جهة ال يكفر وإن لزم من اجلهة اجلسمية :(حيث قال1/311البجريمي

).=املذهب ليس مبذهب
وانظرتكفري القائلني باجلهـة يف  . تكفري من أثبت هللا لونا أو اتصاال أو انفصاال4/134ويف مغين احملتاج =

وانظر املسألة يف روضة الطالبني 200وإشارات املرام للبياضي 127حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 
288ومقاالت الكوثري 10/64

بتصرف يسري يف أوله11ني الفرقالفرق ب) 2(
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اخلامتة والتوصيات
نبتت من اخلوض يف ماتشابه من نصوص يم مقالة متهافتة مقالة التجستبني يف هذا البحث أن 

.ثبت خمالفتها ملا دلت عليه القواطع املعقولة والنصوص املنقولةالكتاب والسنة و
وتبني أن اعتراض املخالف على هذه األدلة احملكمة ال يرِد على هذه األدلة اليت تعاقب علـى  

فلم يتركوا للمخالف خياراً ،مفكري أهل السنةصيانتها وجتويد صياغتها العقالء األذكياء من 
وكم أنكر املخالف من مقدمات . يف االعتراض إال باملكابرة أو التالعب باأللفاظ دون املعاين

.هذه األدلة مث زعم يف موضع آخر اتفاق العقالء عليها
واستند املخالف إىل شبه عقلية وأحكام ومهية مبناها على قيـاس الغائـب علـى الشـاهد    

مث عمد املخـالف إىل كتـاب اهللا   . والتكذيب بوجود موجود ال خيضع ألحكام املوجودات
صلى اهللا عليه وسلم فاتبع ما تشابه منهما، ووقع بعض املسلمني قدمياً وحـديثاً  وسنة رسوله

يف اخلوض يف محى املتشابه حىت زلت به بعض األقدام يف احملظور فخرجوا إىل أقوال مضطربة 
ار سكتوا عن نكارة متوا وغضوا الطرف عن ضعف أسانيدها، مث أرادوا حتصني أيدوها بأخب

هذا املزلق بنسبته إىل السلف تارة وإىل احملدثني تارة وإىل اإلمام أمحد تارة أخـرى، ومجعـوا   
جهابذة احملدثني وأكابراحلنابلة ما ولذلك آثاراً غلطوا يف فهمها ونسبوا إىل قائلها من السلف 

ـ  ة هؤالءبراءقد ثبتت و.همهغلطوا يف ف . هممما نسب إليهم بثبوت التأويل والتفـويض عن
وبعجز املخالف عن نقل نص واحد يثبت عنهم التصريح ذا املنهج الذي نسبوه إليهم، 

وتبني أن أهل احلديث ال جيتمعون على مذهب فقهي وال مذهب فكـري وال جيمعهـم يف   
ة عن أهل احلديث يف هذا املقام استعارة وويـل إال أن  احلديث إال روايته ودرايته، فاحلكاي

يكون املراد بأهل احلديث بعض احملدثني الذين خالفوا ج احملدثني يف كراهة اخلوض يف ما ال 
فخاضوا جلة املتشابه فوصلوا إىل إثبات احلركة واملقدار واجلهة واملماسة والصورة . عمل حتته

أثبتوا كل ذلك مستوراً بالبلكفة بل تعدوا ذلـك  مث ،زم اجلسموالثقل واملسافة وغريها من لوا
إىل إثبات كيفية زعموا أا جمهولة وأنه ال يضر بالكمال إال العلم ذا اهول، مث عمدوا إىل 
مجع األخبار املتفرقة املتفاوتة داللة وثبوتاً وجعلوا حنو ما جاء يف كتاب اهللا عز وجـل مـن   
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االسرائيليات من القعود على العرش وحصول األطيط من ثقل اجلبـار  االستواء مع ما جاء يف 
. وتبني أن هذا من إرجاع املتشابه إىل حمكم التجسيم. فوقه

أما احلكاية عن احلنابلة فقد تبني أن بني رجاالت احلنابلة واملنتسبني إليهم ما صنع احلداد فقد 
، ودفعـوا  ك إىل اإلمام أمحـد  كشف احملققون منهم عن دفع شبه من شبه ومترد ونسب ذل

بأكف التنزيه شبه التجسيم وهلجوا بالرباءة من هؤالء املنتسبني فتبني شذوذُ مسلكهم فلم تقم 
يف ترميم هذه املقالة وأطال النفس فيها مبا مل يسبقه رمحه اهللا ابن تيمية اجتهد هلم قائمة حىت 

. اعةإليه أحد قبله ومل يزد عليه أحد بعده حىت هذه الس
ومن هنا برزت احلاجة إىل نقد ما أحدثه ابن تيمية رمحه اهللا من االعتراض وما رمم به الشبه 
البالية فتبني أنه بذل جهداً عظيماً واسعاً فلم يزدد ذا التوسع إال ويناً ملا أحدثه، فما يعـده  

ه يف موضع آخر يف موضع خمالفاً لكتاب اهللا وسنة رسوله وأقوال األئمة والسلف والعقل يعد
. قوالً ظاهراً مؤيداً مبا كان خمالفاً له من قبل، وذكرت لذلك أمثلة كثرية

لزمه االعتراف بتمام األدلة اليت اعترض عليها ألنه نـص علـى   يوتبني أن ابن تيمية رمحه اهللا 
صـرنا  متامها إذا مت إثبات متاثل األجسام فلم ينفعه إنكار متاثل األجسام ألن متاثلها صار يف ع

.حقيقة علمية حسية
الذي كُتب هلا يف العصر يف عصره جناحا كمثل النجاح ومل يكتب حلملة ابن تيمية رمحه اهللا 

احلديث الذي شهد اهتماماً واسعاً مبؤلفاته نشراً وحتقيقاً وتوزيعاً، وكتبت حول هذه املسـألة  
د فيها الباحثون دلـيالً وال  مل يز،مئات الرسائل اجلامعية بعضها من بعضِ ماذكره ابن تيمية

اعتراضاً وال مقدمة، واجتهد آخرون يف حتقيق املؤلفات البائسة مثل كتاب السنة املنسوب إىل 
عبد اهللا بن اإلمام أمحد الذي تضمن من التجسيم ما مل خيف حىت على حمققه، ولكن مع ذلك 

ملكتبة اإلسالمية بعد كتاب زعم أنه من املصادر السلفية اليت جيب أن حتتل مكان الصدارة يف ا
ونشـروا  . وتصدى آخرون للطعن مبذهب األشاعرة واملاتريدية من أهل السنة واجلماعة. اهللا

خدمـة  يف احلاسـب اآليل  سخرواكل هذا اجلهد يف مكتبات العامل اإلسالمي ومساجده و
كني به وادعوا يف منهجهم من اخلصوصية باتفاق املتمس. منهجهم وفكرهم وحماربة خمالفيهم
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والسالمة من التناقض واالضطراب وتبني بأمثلة ال ختفى ولو على متصفح أن هذا املـذهب  
أبعد املذاهب عن هذه اخلصوصية فما يعده أحدهم كماالً وتنزيهاً يعده اآلخر تعدياً وتكييفاً، 

ريق وكم من صفة أثبتها فريق منهم وعد إنكارها جتهماً وتعطيالً فأنكرها من أتباع منهجهم ف
وأىن يتصور اتفاق يف منهج ركب حبر اخلوض يف املتشابه واكتفى يف حجية األخبـار  ! آخر

اليت تثبت ا الصفات بالظن  فصار اخلالف يف شرائط الصحة واعتبارها مـؤثراً يف إثبـات   
وذا جيعل هذا املنهج من أصوله اتباع الظن الذي يلحق داللة املتشابه واتباع الظن . الصفات

فلو جمع األولون منهم واآلخـرون  . ثبوت األخبار فال يتصور االتفاق مع تفاوت الظنونيف
وكيف يتصـور  . مل يتفقوا على عد الصفات اليت زعموا أن األشاعرة نفوها عن اهللا عز وجل

منهم االتفاق ويف فريق منهم من يعد بعض األلفاظ من الصفات ويعد نفيها متشعراً وجتهمـاً  
من يوافق على مسلك األشاعرة فيها؟ ويف فريق آخر 
:التوصيات

ظهر يل يف هذا البحث حاجة املكتبة اإلسالمية إىل جهد علمي غيور واسع يقابل هذا 
ومن متطلبات هذا اجلهد . اجلهد الذي زيف مذهب أهل السنة

الكتـاب  العناية بكتاب األمساء والصفات للمحدث احلافظ البيهقي األشعري ألن هذا : أوالً
جيمع بني طريقة احملدثني وطريق املتكلمني يف التعامل مع أحاديث العقائد املتعلقة بالصـفات،  
والعناية بكتاب مشكل احلديث البن فورك ألنه يوضح يف تطبيق عملي أن التأويـل منـهج   
عملي ليس فيه تعطيل وال حتريف، والعناية بكتاب تبيني كذب املفتري للحافظ ابن عساكر، 

هذا الكتاب يبصر برتبة األشاعرة يف العلم والعبادة والفضل مبا حيفظ العوام من مسـايرة  ألن 
. القوم يف الوقيعة م

إفراد مسلك التفويض بالبحث يف رسالة جامعية تبني فيها حقيقة هذا املسلك وأدلتـه  : ثانياً
.واآلثار املنقولة عن السلف فيه
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ة البن تيمية بالدراسة والنقد ألن هذا الكتاب هـو  ختصيص كتاب بيان تلبيس اجلهمي: ثالثاً
.على أدلة التنزيه وهذب شبه التشبيهاعترض املصدر الوحيد الذي 

إعادة حتقيق كتاب السنة املنسوب إىل عبد اهللا بن اإلمام أمحـد ألن هـذا الكتـاب    :رابعاً
بن حنبل منه ومـن  اكتسب مكانة كبرية ذه النسبة، وفيه ما يشهد برباءة عبد اهللا بن أمحد

ذلك ما فيه الطامات وإثارة الفنت والطعن يف أئمة املسلمني ونسبة املنكرات إىل اإلمام أمحـد  
ومن ذلك ما فيه مـن  . بن حنبل واخلوض يف املتشابه مما يعلم خالفه من منهج اإلمام وسريته
. انفراد بعض النسخ مبا يستقبح مع ما يف سند الكتاب من جهالة رواته

دراسة كتاب السيف الصقيل لإلمام السبكي مع شـرحه تبديـد الظـالم املخـيم     : ساًماخ
للمحدث الكوثري فقد تضمن هذا الكتاب مع شرحه أعظم الفوائد يف التنبيه علـى خمايـل   
القوم وأغاليطهم وحتتاج هذه الفوائد إىل شيء من اخلدمة والشرح والتعليق إلمتام االنتفـاع  

.  ا
ب طبقات الشافعية الكربى البن السبكي كثرياً من الفوائد املتناثرة الـيت  تضمن كتا: اًدسسا

أجاب فيها بعض املعاصرين البن تيمية عن بعض مسائله فتحتاج هذه املنثـورات إىل مجـع   
ودراسة مع التعريف مبنزلة من تصدى للرد على ابن تيمية ومبلغهم من العلم ألن القوم أومهوا 

و الذي دفع إىل التصدي البن تيمية رمحـه اهللا، فمـن ينقـل رد    العوام بأن حسد اجلهال ه
السبكي مع التعريف مبكانته ووجاهته وعلو كعبه يف علوم احلديث واللغة والفقه واألصـول  
والوعظ وينقض هذه الدعوى فما أغىن مثل السبكي عن حسد من اليدانيـه يف علـم مـن    

.العلوم
على طريقة ابن القيم يف اجتماع اجليوش ولكن يف مجع تربز احلاجة أيضاً إىل التصنيف : اًسابع

جيوش التنزيه وأقوال احملدثني واملفسرين والفقهاء اليت اختاروا فيها أحد مسلكي أهل السـنة   
.لتقابل هذه اجليوش املزيفة اليت اغتر ا كثري من العوام–التفويض والتأويل -

كذب املفتري، يدرس فيه الباحث ما تطـاول  التأليف على طريقة ابن عساكر يف تبيني: اًثامن
رون على األشاعرة من الرمي بالبدعة والتعطيل وما نقلوه يف كتبهم عـن بعـض   عاصفيه امل



647

األشاعرة على أنه موافق ملذهبهم، وهو شاهد على سوء فهمهـم للمـذهبني وومههـم أو    
.إيهامهم

ررا من صنعة علم الكالم، ألن جتديد عرض العقيدة اإلسالمية وفق منهج األشاعرة حم:تاسعا
حترير األدلة وإقامتها على معيار املنطق واحلجـج العقليـة،   تفاعست عن العصرهذا طبيعة 

.  ميدان ال غىن للعقيدة عنهمنهجٍولكلِ. ومالت إىل األسلوب الذي يتربأ من ذلك كله

.وحقيقتهاواهللا سبحانه هو املسؤول أن ينصر دينه وتنزيهه عن صفات األجسام
.إنه ويل ذلك والقادر عليه

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
والصالة على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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املصادر واملراجع
هـ حتقيق رضا بن نعسان معطـي، دار  387اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية، عبيد اهللا بن بطة العكربي

.م1988لراية، الرياض،ا
حتقيق حممد بـن محـد   ) هـ485(إبطال التأويالت ألخبار الصفات، أبو يعلى حممد بن احلسني الفراء

.هـ1410احلمود النجدي،مكتبة دار اإلمام الذهيب، الكويت، طـ  األوىل 
ـ -ابن رجب احلنبلي وأثره يف توضيح عقيدة السلف، د األوىل، عبد اهللا سليمان الغفيلي، الرياض، طـ

م1998
، حتقيق حممد حميي الدين عبـد  )هـ1078(إحتاف املريد جبوهرة التوحيد، عبد السالم بن إبراهيم اللقاين

.هـ1375احلميد، مطبعة السعادة، مصر، 
اآلثار الواردة عن أئمة السنة يف أبواب اإلعتقاد من كتاب سري أعالم النبالء، مجال بن أمحد بن بشريبادي، 

دار الوطن، الرياض،. هـ1416ط
هــ ط األوىل،  1406هـ، الدار السلفية، الكويت، 620إثبات صفة العلو، عبد اهللا بن أمحد بن قدامة

.البدرحتقيق بدر
هـ،طـ الثانية،حتقيق 1405هـ،دار الفرقان،عمان،458إثبات عذاب القرب،أمحد بن احلسني البيهقي،

شرف حممود القضاة. د
فرعون هلامان، أسامة بن توفيق القصاص، حتقيق عبد الـرزاق بـن خليفـة    إثبات علو الرمحن من قول 

.1989-هـ1409الشاجيي،مجعية إحياء التراث اإلسالمي، طـ  األوىل، الكويت، 
.م1985إثبات علو اهللا ومباينته خللقه، محود بن عبد اهللا التوجيري، مكتبة املعارف الرياض، طـ  الوىل، 

ابـن  (لى غزو املعطلة واجلهمية،حممـد بـن أيب بكـر أيـوب الزرعـي      اجتماع اجليوش اإلسالمية ع
هـ1404هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، 751،)القيم

.األجوبة املفيدة على أسئلة العقيدة، عبد الرمحن بن محد اجلطيلي، مكتبة احلرمني، الرياض
طـ ،1411ار الراية،الرياض،د) هـ287(اآلحاد واملثاين،أمحد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباين،

.باسم فيصل أمحد اجلوابرة. األوىل، حتقيق د
هـ،مكتبة النهضة احلديثة، مكة 643األحاديث املختارة، حممد بن عبد الواحد بن أمحد احلنبلي املقدسي،

.،طـ  األوىل،حتقيق عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش1410املكرمة، 
. بن أىب طالب الطربسي،مطابع النعمان، النجفاالحتجاج، أبو منصور أمحد بن علي 
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اإلحتجاج خبرب اآلحاد يف مسائل االعتقاد ، صهيب حمود السقار، رسـالة ماجسـتري، جامعـة صـدام     
.  م1997اإلسالمية

هــ،دار الكتـب   702إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، تقي الدين أيب الفتح ابن دقيق العيـد 
.العلمية،بريوت

حتقيق ) هـ361(ول األحكام، سيف الدين أبو احلسن علي بن أيب علي بن حممد اآلمدي اإلحكام يف أص
.هـ1405إبراهيم العجوز،  دار الكتب العلمية، بريوت،طـ  األوىل 

ـ 1405هـ، نشر دار إحياء التراث، بـريوت  370أحكام القرآن،أمحد بن علي الرازي اجلصاص . هـ
.حتقيق حممد الصادق قمحاوي

هـ، حتقيق عبد 1400هـ، دار الكتب،العلمية،بريوت،204، حممد بن إدريس الشافعي أحكام القرآن
الغين عبد اخلالق

هـ، حتقيق حممد زاهد الكوثري، مطبعـة مـنري، بغـداد    762االختالف يف اللفظ، أبو حممد بن قتيبة
.م1989

ـ  481األربعني يف دالئل التوحيد، عبد اهللا أبو إمساعيل اهلـروي،  هــ،ط  1404ورة،هــ،املدينة املن
األوىل،حتقيق علي بن حممد بن ناصر الفقيهي

هـ، حتقيق 498اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول اإلعتقاد إمام احلرمني بن عبد اهللا اجلويين النيسابوري 
.م1950حممد يوسف موسى، مطبعة السعادة، مصر، 

،طبعة دار الفكر، )هـ1255(اينإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حممد بن علي الشوك
.بريوت

.م1979-هـ1399دار صادر بريوت،) هـ538(أساس البالغة، جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري
، مطبعة البايب احلليب، مصر، )هـ606(أساس التقديس  يف علم الكالم، فخر الدين حممد بن عمر الرازي

هـ1354
هــ، دار اجليـل   463هللا بن حممد بن عبـد الـرب  االستيعاب يف معرفة األصحاب، يوسف بن عبد ا

هـ،طـ  األوىل، حتقيق علي حممد البجاوي1412بريوت،
بغداد. هـ1406. أسرار الذرة، أوميد مششك، ترمجة أورخان حممد علي، مطبعة احلوادث، طـ  األوىل

.ئله يف العقيدةابن عثيمني، ضمن جمموع فتاواه وكتبه ورسا. أمساء اهللا وصفاته وموقف أهل السنة منها
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هـ، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتـب  728)ابن تيمية(األمساء والصفات، تقي الدين أمحد 
. م1988العلمية، بريوت، طـ  األوىل، 

عمر سليمان األشقر، دار النفائس، عمـان، طــ    -األمساء والصفات يف معتقد أهل السنة واجلماعة، د
.1993األوىل، 

من عبارات اإلمام، كمال الدين أمحد البياضي، حتقيق يوسف عبد الرزاق، مطبعة البايب احلليب، إشارة املرام
.هـ1368مصر،

هــ  1412هـ، دار اجليل، بـريوت،  852،) ابن حجر( اإلصابة يف متييز الصحابة، أمحد بن علي
.،حتقيق علي حممد البجاوي

م، حتقيـق  1949ار املعارف،القاهرة،هـ،نشرد244)ابن السكيت(يعقوب بن إسحاقإصالح املنطق،
. أمحد حممد شاكر

.أصول اإلميان،حممد بن عبد الوهاب،املطبعة السلفية،نشر قصي حمب الدين اخلطيب
حتقيق عبد اهللا بن حممد البخاري، مكتبة الغرباء، ) هـ399(أصول السنة، حممد بن عبد اهللا بن أيب زمنني 

.هـ1415املدينة املنورة، 
.م1986وهبة الزحيلي،دار الفكر،دمشق،طـ  األوىل،-اإلسالمي، دأصول الفقه 

مع تعليقات  مأخوذة من ه329األصول من الكايف،أبو جعفر حممد بن يعقوب بن اسحاق الكليين الرازي
عدة شروح، صححه وعلق عليه علي أكرب الغفاري، الناشر دار الكتب االسالمية مرتضـى آخونـدى،   

. طهران
هـ 1412هـ، دار العاصمة، الرياض، 371ديث، أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي،اعتقاد أئمة احل

حتقيق  حممد بن عبد الرمحن اخلميس
.اعتقاد اإلمام ابن حنبل، عبد الواحد بن عبد العزيز بن احلارث التميمي،دار املعرفة بريوت

ر الكتـب العلميـة، بـريوت،    هـ، دا606اعتقادات فرق املسلمني واملشركني، حممد بن عمر الرازي 
هـ،حتقيق  علي سامي النشار1402

االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد على مذهب السـلف وأصـحاب احلـديث، أمحـد بـن احلسـني       
،،طـ  األوىل، حتقيق أمحد عصام الكاتب1401هـ، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، 458البيهقي،

حتقيق أمحـد علـي   ) هـ1377(نصورة، حافظ بن أمحد حكميأعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة امل
.م1996مدخلي، مكتبة الرشد، الرياض، 
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.،حتقيق مسري جابر،نشر دار الفكر، بريوت، طـ  الثانية)هـ356(األغاين،أبو الفرج األصفهاين
.م1982إفادة املستفيد بشرح كتاب التوحيد، عبد الرمحن بن محد اجلطيلي، دار اللواء، الرياض، 

،طـ  الثالثة،حتقيق  1990هـ،دار اجليل،بريوت،570إفحام اليهود، السموأل بن حيىي بن عباس املغريب 
حممد عبداهللا الشرقاوي.د

أقاويل الثقات يف تأويل األمساء والصفات واآليات احملكمات واملشتبهات، مرعي بن يوسـف الكرمـي   
.ىل،حتقيق  شعيب األرناؤوطهـ طـ  األو1406هـ مؤسسة الرسالة، بريوت، 1033املقدسي

.م1990مطبعة منري، بغداد،) هـ505(اإلقتصاد يف االعتقاد، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل 
ـ 505(إجلام العوام يف علم الكالم، حجة اإلسالم أبو حامد الغـزايل  املطبعـة امليمنيـة، مصـر،    ) هـ

.هـ1309
هـ،طــ  1393هـ،نشردار املعرفة،بريوت،204األم،اإلمام حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهللا،

.الثانية
اإلمام اخلطايب ومنهجه يف العقيدة، احلسن بن عبد الـرمحن العلـوي، دار الـوطن، الريـاض، طــ       

م، 1997األوىل،
حتقيق حممد زاهد ) هـ403(اإلنصاف يف ما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به، أبو بكر الطيب الباقالين 

.هـ1963ة اخلاجني، طـ  الثانية، مصر، مؤسس) هـ1371(الكوثري
األنوار الكاشفة ملا يف كتاب أضواء على السنة من الزلل واازفة، عبد الرمحن بن حبريه املعلمي اليمـاين،  

.م1983عامل الكتب بريوت،
هـ، دار السالم 727إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل، حممد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن مجاعة،

طـ  األوىل،حتقيق وهيب سليمان غاوجي 1990
.م1986حممد رمضان عبد اهللا، مطبعة األمة، بغداد، -الباقالين وآراؤه الكالمية،د

حبار األنوار لدرر أخبار االئمة األطهار، حممد باقر السي،مؤسسة الوفاء بريوت، لبنان طــ  الثانيـة   
م1983

هـ حتقيق حمفوظ الرمحن زين اهللا، مكتبة العلوم واحلكم، 292رالبحر الزخار، أبو بكر أمحد بن عمرو البزا
.هـ1409بريوت، طـ  األوىل، 

م، دار 1971هـ حتقيق ويل الدين حممد الفرفور، طـاألوىل508حبر الكالم، ميمون بن حممد النسفي 
.الفرفور، دمشق
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وجـود، دار الكتـب   حتقيق أمحد عبد امل) هـ745(البحر احمليط، حممد بن يوسف أبو حيان األندلسي
.م1993العلمية، بريوت، طـ  األوىل، 

.هـ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة507البدء والتاريخ،مطهر بن طاهر املقدسي،
حتقيق فـتح اهللا خليـف، دار   ) هـ508(البداية من الكفاية يف أصول الدين، أمحد بن أيب بكر الصابوين

.م1969املعارف مصر
.هـ، مكتبة املعارف، بريوت774اعيل بن عمر بن كثري القرشي أبو الفداء، البداية والنهاية، إمس

عبد العظيم الديب، طــ   -حتقيق د) هـ478(الربهان يف أصول الفقه، إمام احلرمني عبد امللك اجلويين 
.هـ1400الثانية، القاهرة، 

دار هـــ، نشــر 794الربهــان يف علــوم القرآن،حممــد بــن ــادر بــن عبــد اهللا الزركشــي 
.هـ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم1391املعرفة،بريوت،

حتقيق بسام علـي  ) هـ638(الربهان يف معرفة عقائد أهل اإلميان،عباس بن منصور السكسكي احلنبلي
.م1988العموش، مكتبة املنار، الزرقاء، 

ـ 1205) (شـيخ زاده الكلنبـوي  (الربهان يف املنطق، إمساعيل بن مصطفى  ادة مطبعـة السـع  ) هـ
.هـ1347مصر،

هـ،مركز خدمـة  282بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث بن أيب أسامة،احلافظ نور الدين اهليثمي،
حسـني أمحـد صـاحل    . ،طـ األوىل،حتقيق د1992–1413السنة والسرية النبوية،املدينة املنورة،

.الباكري
هـ، 728بن تيمية احلراين أبو العباس،بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية، أمحد عبد احلليم 

، طـ  األوىل، حتقيق  حممد بن عبد الرمحن بن قاسم1392مطبعة احلكومة، مكة املكرمة، 
،طـ األوىل، حتقيق فوزي 1968هـ،نشردار صعب،بريوت،255البيان والتبيني،أبو عثمان عمرو بن حبر 

. عطوي
.م1982امدي، طـ  الثانية الرياض أمحد بن عطية الغ-البيهقي وموقفه من اإلهليات، د

تاج اللغة وصحاح العربية، إمساعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، مطابع دار الكتاب 
.العريب،مصر

.تاريخ ابن خلدون،عبد الرمحن بن حممد بن خلدون احلضرمي طـ  الرابعة، بريوت
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هـ، 1407هـ، دار الكتب العلمية، بريوت310جعفر،تاريخ األمم وامللوك، حممد بن جرير الطربي أبو 
.طـ  األوىل

هـ، دار الكتب العلمية، بريوت463تاريخ بغداد، أمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغدادي،
هـ، دارالفكر، حتقيـق   256التاريخ الكبري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم أبو عبداهللا البخاري اجلعفي،

.السيد هاشم الندوي
ل اللغوي يف القرآن الكرمي، حسني حامد الصاحل، رسالة دكتوراه، التأوي

-1393هـ، دار اجليل، بريوت، 276تأويل خمتلف احلديث، عبداهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري،
،حتقيق  حممد زهري النجار1972

دمشق . المةحتقيق كلود س) هـ508(تبصرة األدلة يف أصول الدين، أبو املعني ميمون بن حممد النسفي 
.م1990

.م،دار البشائر بريوت1999تبصرة القانع يف شرح السفارينية، حممد سليمان اجلراح، طـ  الوىل، 
هــ عـامل   471التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني، طاهر بن حممد اإلسفراييين،

.طـ  األوىل،حتقيق  كمال يوسف احلوت1983الكتب  بريوت، 
ني كذب املفتري فيما نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري، علي بن احلسن بن هبة اهللا بن عسـاكر  تبي

طـ  الثالثة1404هـ، دار الكتاب العريب، بريوت، 571الدمشقي،
سهري حممد خمتار، شركة االسكندرية للطباعة، طــ  األوىل،  " مذهب الكرامية"التجسيم عند املسليمن 

.ستري يف الفلسفة يف جامعة اللألزهروهو رسالة ماج. م1971
هـ، دار عامل املكتب، الريـاض،  620حترمي النظر يف كتب الكالم،عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة،

م، حتقيق عبد الرمحن بن حممد دمشقية1990
حتقيق عبد الصـمد  ) هـ742(حتفة األشراف مبعرفة األطراف، مجال الدين يوسف بن عبد الرمحن املزي

.هـ1983الدين، الدار القيمة، اهلند،  شرف
حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل، أمحد بن عبدالرحيم بن احلسني بن عبدالرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم 

،طـ  األوىل،،حتقيق  عبداهللا نوارة1999هـ مكتبة الرشيدالرياض، 826الكردي  
هـ، دار العاصمة، الرياض، 1225ن عثمان آل معمر،التحفة املدنية يف العقيدة السلفية، محد بن ناصر ب

.،طـ  األوىل،حتقيق  عبد السالم بن برجس بن ناصرآل عبد الكرمي1992
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حتقيق حسن ) هـ1262(حتقيق التجريد يف شرح كتاب التوحيد، عبد اهلادي بن حممد البكري العجيلي
.م1999بن علي العواجي، أضواء السلف، الرياض، طـ  األوىل،

هــ، مكتبـة الريـاض    911الراوي شرح تقريب النواوي، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطيتدريب
احلديثة، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف

هـ،مؤسسة 360التصديق بالنظر إىل اهللا تعاىل يف اآلخرة، حممد بن احلسني بن عبد اهللا اآلجري أبو بكر
مني الزهرييهـ الطبعةاألوىل،حتقيق مسري بن أ1408الرسالة،بريوت،

تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة،أمحد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقالين        
.إكرام اهللا إمداد احلق. هـ،دار الكتاب العريب، بريوت،طـ األوىل،حتقيق د852الشافعي،

وليـد  ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح، سليمان بن خلف بن سعد أبـو ال , التعديل والتجريح 
. ،طـ  األوىل،حتقيـق  د 1986–1406هـ، دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، 474الباجي،

أبو لبابة حسني
م، دار ابن اجلـوزي،  1997إبراهيم بن حممد الربيكان، طـ  األوىل، -تعريف اخللف مبنهج السلف،د

.الدمام
،طــ   1405لعريب، بـريوت،  هـ، دار الكتاب ا816التعريفات، علي بن حممد بن علي اجلرجاين،

األوىل،،حتقيق  إبراهيم األبياري      
ضمن جمموع " من أجل أن نكون أمة اقوى"تعقيب وتوضيح على مقالة الدكتور حميي الدين الصايف بعنوان 

فتاوى ومقاالت عبد العزيز بن باز
حتقيق علي بن محيد أبو لوز، دار التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية، عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين، 

.   م1998الوطن، الرياض،ط األوىل، 
تعليق على العقيدة الطحاوية، ضمن جمموع فتاوى ومقاالت عبد العزيز بن باز

التعليقات على منت ملعة اإلعتقاد، عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين، دار الصميعي، الرياض، طــ  األوىل  
1995

.صاحل فوزان الفوزان، القاهرة-د" السلفية ليست مذهباً"بوطي تعقيبات على كتاب ال
.ابن عثيمني، ضمن جمموع فتاواه وكتبه ورسائله يف العقيدة. تعليقات على الواسطية
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هــ، املكتـب   852تغليق التعليق على صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين،
،طـ  األوىل، حتقيق  سعيد عبد الرمحن موسى 1405ردن، األ–عمان , دار عمار، بريوت ,اإلسالمي 

القزقي
م، 1974هـ، نشر دار الثقافة العربية، دمشق،311تفسري أمساء اهللا احلسىن،أبو إسحاق إبراهيم بن حممد  

.حتقيق أمحد يوسف الدقاق
بـاس، دار  حتقيق أبو بالل غنيم بـن ع ) هـ489(تفسري القرآن، أبو املظفر منصور بن حممد السمعاين

.م1997الوطن، الرياض، طـ  األوىل 
هـ طـ  األوىل، 1410هـ، نشر مكتبة الرشد،الرياض،211تفسري القرآن،عبد الرزاق بن مهام الصنعاين

.مصطفى مسلم حممد. حتقيق د
هــ،دار  774تفسري القرآن العظيم، إمساعيـل بـن عمـر بـن كـثري الدمشـقي أبـو الفـداء         

هـ1401الفكر،بريوت،
دار .م1985طـ  الثالثـة، ) هـ606(فخر الدين حممد بن عمر الرازي) مفاتيح الغيب(الكبريالتفسري

.الفكر بريوت
هـ، نشر املنشورات العلميـة،، بـريوت، حتقيـق    104تفسري جماهد،جماهد بن جرب املخزومي التابعي 

.عبدالرمحن الطاهر حممد السوريت
.كتبه ورسائله يف العقيدةابن عثيمني، ضمن جمموع فتاواه و. تقريب التدمرية

1406هـ، دار الرشيد، سوريا، 852تقريب التهذيب، أمحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي،

،طـ  األوىل،،حتقيق  حممد عوامة1986–
التقرير والتحبرييف علم األصول اجلامع بني إصطالحي احلنفية والشافعية،حممد بن حممد بـن حممـد بـن    

.م،الطبعةاألوىل،حتقيق مكتب البحوث والدراسات1996بريوت،هـ،دار الفكر،879حسن،
–1405هـ، دار الكتـاب العـريب، بـريوت،    597تلبيس إبليس، عبد الرمحن بن علي أبو الفرج،

السيد اجلميلي. ،طـ  األوىل،،حتقيق  د1985
هــ،  728عباس ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو ال)الرد على البكري(تلخيص كتاب االستغاثة

.هـ،طـ األوىل،حتقيق حممد علي عجال1417نشرمكتبة الغرباء األثرية،املدينة املنورة،
عبد احلي قابيل، املطبعة -، حتقيق د)هـ508(التمهيد يف أصول الدين، أبو املعني ميمون بن حممد النسفي

.هـ1407الفنية،القاهرة،
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) هـ403(اخلوارج واملعتزلة، القاضي أبو بكر الباقالين التمهيد يف الرد على امللحدة واملعطلة والروافض و
هـ1366حتقيق حممد اخلضريي، دار الفكر العريب، القاهرة، 

هــ،  463التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمري،
حممد عبد ,ق مصطفى بن أمحد العلوي ،حتقي1387وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب، 

الكبري البكري
.التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، عبد العزيز بن ناصر الرشيد، مطبعة اإلمام، مصر

تنبيهات على أهم املهمات، علي بن صاحل اجليلي، من إصدارات الندوة العاملية للشباب االسالمي، طــ   
هـ، 1416الثانية، 

رسالتني للشيخ أبو بكر اجلزائري، محود بن عبد اهللا التوجيري، طبع مكتبة العارف الرياض، تنبيهات على 
.م1985

صاحل بن فوزان الفوزان، مع تنبيهات ابن باز-تنبيهات على مقاالت الصابوين يف الصفات، د
واإلفتاء، الرياض، تنبيهات يف الرد على من تأول الصفات، عبد العزيز بن باز، طبع الرئاسة العامة للبحوث 

.هـ1405
املكتبة .حتقيق حممد زاهد الكوثري) هـ377(التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع، حممد بن أمحد امللطي

..هـ1413األزهرية للتراث 
تنقيح الفهوم العالية يف ما ثبت وما مل يثبت يف حديث اجلارية، حسن بن علـي السـقاف، دار اإلمـام    

.م1993األوىل النووي، عمان، طـ  
هـ، دار القلم، بريوت، 1137تنوير األذهان، حممد علي الصابوين، وهو اختصار لتفسري حقي الربوسوي

.هـ1409طـ  الثانية 
.م1985تنوير األفهام لبعض مفاهيم اإلسالم، حممد إبراهيم شقرة، منطبعة التاج، عمان، 

حتقيق سليمان دنيـا، طــ  الثانيـة، دار    )هـ505(حجة اإلسالم أبو حامد الغزايلافت الفالسفة،
.املعارف، مصر

هــ، دار  852ذيب التهذيب،أمحد بن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقالين الشـافعي،       
،طـ األوىل،1984–1404الفكر،بريوت،

،طـ  1980هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت، 742ذيب الكمال، يوسف بن الزكي عبدالرمحن املزي،
بشار عواد معروف. داألوىل، حتقيق  
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ه1389ذيب املقال، حممد على األبطحى، طـ  األوىل النجف األشرف 
فتح اهللا خليف. هـ، دار اجلامعات املصرية، اإلسكندرية، حتقيق  د333التوحيد، أبو منصور املاتريدي،

هـ، صححه 381التوحيد، الشيخ الصدوق أبو جعفر حممد على بن احلسني بن بابويه القمي املتويف سنة 
. وعلق عليه هاشم احلسيين الطهراين، منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم املقدسة

مطابع اجلامعة اإلسالمية، . حتقيق علي بن حممد الفقيهي) هـ395)(ابن مندة(التوحيد، حممد بن إسحاق 
.هـ1413ط األوىل . املدينة

عبد العزيـز  -، حتقيق د)هـ311(مد بن إسحاق بن خزميةالتوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، حم
.م1997إبراهيم الشهوان، مكتية الرشيد، الرياض، طـ  السادسة،

، حتقيق حممـد خليـل   )هـ311(التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، حممد بن إسحاق بن خزمية
هـ1388هراس،دار الشرق للطباعة،

رية، أبو العالية فخر الدين بن الزبري بن علي، طــ  الـوىل،   التوضيحات األثرية على منت الرسالة التدم
.مكتبة الفرقان، عجمان. م1999

هـ 1329توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيم،أمحد بن إبراهيم بن عيسى،
، ط  الثالثة  حتقيق زهري الشاويش1406املكتب اإلسالمي،بريوت،
هـ، حتقيق عبد اهللا بن إبراهيم آل 1366لقرآن، فيصل بن عبد العزيز آل مبارك توفيق الرمحن يف دروس ا

.1996محد،دار العاصمة، الرياض، 
هـ، دار الفكر املعاصر،دار الفكر، 1031التوقيف على مهمات التعاريف، حممد عبد الرؤوف املناوي،

حممد رضوان الداية. هـ،طـ  األوىل،،حتقيق  د1410دمشق،, بريوت 
،طـ  األوىل، 1975هـ، دار الفكر 354ات، حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت،الثق

حتقيق  السيد شرف الدين أمحد
هــ، دار  310جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي أبو جعفر،

1405الفكر، بريوت، 

هــ،عامل  761د بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العالئـي، جامع التحصيل يف أحكام املراسيل،أبو سعي
.،طـ الثانية،حتقيق محدي عبدايد السلفي1986-1407الكتب،بريوت،

هـ 1101جامع الرواة وازاحة االشتباهات عن الطرق واالسناد، حممد بن على االردبيلى الغروى احلائري
.مكتبة احملمدي، قم. 
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اليمامة، بريوت، , هـ، دار ابن كثري256أبو عبداهللا البخاري اجلعفي،اجلامع الصحيح، حممد بن إمساعيل 
.مصطفى ديب البغا. ،حتقيق  د1407

هـ دار الشـعب،  671اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطيب أبو عبد اهللا
هـ،طـ  الثانية، حتقيق  أمحد عبد العليم الربدوين1372القاهرة 

.، بريوت1979شرح كتاب التوحيد، حممد بن عبد العزيز القرعاوي، طـ  الثانية، اجلديد يف
هـ، دار إحياء التراث العريب، بريوت، 327اجلرح والتعديل، عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي التميمي،

،طـ  األوىل،1952–1271
ـ 321)(ابـن دريـد  (مجهرة اللغة، أبو بكر حممـد بـن احلسـن     العثمانيـة،  دار املعـارف  ) هـ

.هـ1245حيدرآباد
حممد أمحد لوح، دار عثمان بن عفان، اخلرب، طـ  األوىل، -جناية التأويل الفاسد على العقيدة االسالمية د

.م1997
هــ،  1242جواب أهل السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والزيدية، عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب

دار األفاق بريوت. م1981تصحيح حممد رشيد رضا، طـ  األوىل 
هــ، دار  728اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس،

. د,عبد العزيز إبراهيم العسـكر  .د,علي حسن ناصر.،طـ  األوىل،حتقيق  د1414العاصمة، الرياض، 
محدان حممد

مري حممد :: هـ، نشر 775ر بن أيب الوفاءالقرشي أبو حممد،اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، عبد القاد
كتب خانه، كراتشي

هـ، نشر دار 751)ابن القيم(حادي األرواح إىل بالد األفراح،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا
. الكتب العلمية، بريوت
مطبعة البـايب  ) ـه1366(على شرح اخلريدة البهية،أمحد الدردير)هـ1241(حاشية أمحد الصاوي

.م1947احلليب، مصر
، سليمان بـن عمـر   )لتجريد لنفع العبيد(حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب لزكريا األنصاري 

.تركيا–البجريمي، املكتبة اإلسالمية،ديار بكر 
هـ، دار الكتب العلميـة،  751حاشية ابن القيم على سنن أيب داود، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي 

،طـ  الثانية1995–1415ريوت، ب
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دارالفكـر،  )ابـن عابـدين  (حاشية رد احملتار على الدر املختار،شـرح تنـوير األبصـار،حممد أمـني    
.هـ،الطبعةالثانية1386بريوت

، شهاب الدين أمحد بـن حممـد   )عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسري البيضاوي(حاشية الشهاب 
.م1997اق املهدي، دار الكتب العلمية، بريوت، طـ  األوىل حتقيق عبد الرز) هـ1069(اخلفاجي

ـ 816(حاشية عبد احلكيم السيالكويت الالهوري على شرح السيد علي بن حممد اجلرجاين  علـى  ) هـ
ومعه حاشية حسن جلـيب الفنـاري،   ) هـ756(املواقف يف علم الكالم لعضد الدين عبد الرمحن اإلجيي

.م1998لكتب العلمية، بريوت، طـ  األوىل حتقيق حممود عمر الدمياطي،دار ا
حاشية عبد اهللا بن حجازي الشرقاوي على شرح حممد بن منصور اهلدهدي على أم الرباهني أليب عبد اهللا 

.م1955حممد بن يوسف السنوسي، مطبعة البايب احلليب، مصر، طـ  الرابعة، 
.سنوسي، مطبعة البايب احلليب، مصرحاشية حممد الدسوقي على أم الرباهني، للسيد حممد بن علي ال

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، علي بن عمـر  (على تفسري البيضاوي) شيخ زادة(حاشية حممد حميي الدين 
هـ1283املطبعة السلطانية، ) البيضاوي

حتقيق حممد بن ربيع ) هـ535(احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة، إمساعيل بن حممد التميمي
.م، دار الراية الرياض1999ملدخلي،ا

احلكايات يف خمالفات املعتزلة من العدلية والفرق بينهم وبني الشيعة االمامية من أمايل االمام الشيخ املفيـد  
عرض ورواية الشريف املرتضى علي بن احلسني بن موسـى  ) ه413(حممد بن حممد النعمان ابن املعلم 

. قم. احلسيين اجلاليلحتقيق السيد حممد رضا ) ه436(
هـ دار الكتـاب العـريب،   430حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين

.هـ،طـ  الرابعة1405بريوت 
هــ،نشردار  837خزانة األدب وغاية األرب،تقي الدين أبو بكر علي بن عبد اهللا احلمـوي األزراري 

.ق عصام شعيتو، حتقي1987ومكتبة اهلالل،بريوت،،
–1398هـ، دار املعـارف، الريـاض،  256خلق أفعال العباد،حممد بن إبراهيم بن إمساعيل البخاري

عبدالرمحن عمرية. ،حتقيق د1978
.حممد فريد وجدي، دار الفكر بريوت. دائرة معارف القرن العشرين

ـ 728درء تعارض العقل والنقل،أمحد بن عبـد احللـيم بـن تيميـة أبوالعبـاس،       ،دار الكنـوز  هـ
هـ،حتقيق حممد رشاد سامل1391األدبية،الرياض،
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دراسات يف احلديث واحملدثني، هاشم معروف احلسيين، دار التعارف للمطبوعات بريوت طـ  الثانيـة  
.م 1978-ه1398

عرفان عبد احلميد، مطبعة اإلرشـاد، بغـداد، طــ  األوىل    -دراسات يف الفرق والعقائد اإلسالمية، د
.م1967

،دار الفكـر،  )هـ911(الدر املنثور يف التفسري باملأثور،عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي، 
.م1993بريوت،

.م1974الدر النضيد على كتاب التوحيد، شرح سعيد اجلندول، مكتبة الرياض احلحديثة، 
ـ -د. دعوة التوحيد أصوهلا األدوار اليت مرت ا ومشاهري دعاا ل هـراس، طــ  األوىل،   حممد خلي

.، املطبعة العصرية، بريوت1997
حتقيـق حممـد زاهـد    ) هـ597)(ابن اجلوزي(دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، ابو الفرج عبد الرمحن 

الكوثري، ومعه دفع شبه من شبه للحصين
) هـ829(دفع شبه من شبه ومترد ونسب ذلك إىل اإلمام أمحد، تقي الدين أبو بكر احلصين الدمشقي 

.هـ1350دار إحياء الكتب، مصر، 
هــ، نشـر   728دقائق التفسري اجلامع لتفسري ابن تيمية،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس

.حممد السيد اجلليند. هـ،طـ  الثانية، حتقيق د1404مؤسسة علوم القرآن،، دمشق،
قيق حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي، طـ  حت) هـ684(الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف

.م1994األوىل 
سويسرا . نشر شركة ترادكسيم.م1987الذرات وااللكترونات، ضمن سلسلة املعرفة، إنتاج شركة أمناء 

.جنيف
م،دار الشـؤون  1987الذرة من األلف إىل الياء، كالدكوف، ترمجة عبد الرزاق املخزومي، طـ  الوىل 

.م1988اد الثقافية العامة، بغد
هـ، مكتبة املنـار،  748ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق، حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب،

،طـ  األوىل،،حتقيق  حممد شكور أمرير املياديين1406الزرقاء، 
، 1406هـ، الدار السلفية، الكويـت،  620ذم التأويل، عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد،

األوىل،حتقيق  بدر بن عبد اهللا البدرطـ  
.، قم ه707الرجال لتقى الدين احلسن بن على بن داود احللى 
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.م1978الرمحن على العرش استوى، عبد اهللا السبت، الدار السلفية، الكويت، طـ  الثانية، 
، طــ  الثانيـة،   الرد على اجلهمية، عثمان بن سعيد الدارمي، حتقيق بد البدر، دار ابن األثري، الكويت

.م1998
،املكتبة األثرية،باكستان،حتقيق 395االرد على اجلهمية، أبو عبد اهللا حممد بن اسحاق بن حيىي بن مندةهـ

.علي حممد ناصر الفقيهي
هـ، نشر مكتبة الصـحابة، الكويـت،   348الرد على من يقول القرآن خملوق،أمحد بن سلمان النجاد

.ريسهـ، حتقيق رضا اهللا حممد إد1400
حممد بن حممد أحيد، دار القبلة للثقافـة،  -الرسالة السلفية يف العقيدة اإلسالمية يف العقيدة اإلسالمية، د

.جدة
رسالة يف الرد على ابن تيمية يف مسألة حوادث ال أول هلا، اء الدين عبد الوهاب بـن عبـد الـرمحن    

.م1988مان، حتقيق سعيد عبد اللطيف فودة، دار سراج،ع) هـ764(اإلمخيمي
سعود بن عبد العزيز اخللف، أضواء السلف، طـ  -الروايتان والوجهان، القاضي أبو يعلى الفراء، حتقيق د

.األوىل
هـ، نشر دار إحياء 1270روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،حممود األلوسي أبو الفضل

.التراث العريب،، بريوت
.هـ،الطبعةالثانية1405فتني،املكتب اإلسالمي،بريوت،روضة الطالبني وعمدة امل

هـ، مكتبة القرآن، القاهرة،حتقيق  مـربوك إمساعيـل   385رؤية اهللا، علي بن عمر بن أمحد الدارقطين،
.مربوك

هـ، نشر املكتـب اإلسـالمي،،   597زاد املسري يف علم التفسري،عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي
.ثةهـ طـ  الثال1404بريوت،

هــ، مؤسسـة   751زاد املعاد يف هدي خري العباد،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعـي أبـو عبـد اهللا،   
طـ الرابعة عشرة،حتقيق  شعيب األرناؤوط وعبد 1986–1407الرسالة،مكتبة املنار اإلسالمية،بريوت

.القادر األرناؤوط
هـ،كتب خانه مجيلـي،  385دادي،سؤاالت الربقاين للدارقطين،علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغ

.عبدالرحيم حممد أمحد القشقري. هـ،طـ  األوىل،حتقيق د–1404باكستان،
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هـ، دار الفكر، حتقيق  حممـد  275سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي  
حميي الدين عبد احلميد

، دار الفكر، بريوت، حتقيق  حممد فؤاد عبد هـ275سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد أبو عبداهللا القزويين،
الباقي

هــ، مكتبـة دار البـاز، مكـة     458سنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني أبو بكـر البيهقـي،  
.م، حتقيق  حممد عبد القادر عطا1994املكرمة،

هـ، دار إحيـاء التـراث العـريب،    279سنن الترمذي، حممد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي،
ت،حتقيق  أمحد حممد شاكر وآخرونبريو

،طــ   1407هـ، دار الكتاب العريب، بريوت، 255سنن الدارمي، عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي،
خالد السبع العلمي, األوىل،حتقيق  فواز أمحد زمريل 

–1411هـ، دار الكتب العلمية، بريوت،303السنن الكربى،أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي،
سيد كسروي حسن, عبد الغفار سليمان البنداري .،طـ األوىل،حتقيق د1991

هــ، دار الرايـة، الريـاض،    311السنة، أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد اخلـالل أبـو بكـر،   
عطية الزهراين. هـ،طـ  األوىل،حتقيق  د1410

، ،طــ   1406هـ، دار ابـن القـيم، الـدمام،    290السنة، عبد اهللا بن أمحد بن حنبل الشيباين،
حممد سعيد سامل القحطاين. األوىل،حتقيق  د

هـ،طـ  1400هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت،287السنة، عمرو بن أيب عاصم الضحاك الشيباين،
األوىل، حتقيق  حممد ناصر الدين األلباين

، م، دار الصـميعي 1998باسم بن فيصل اجلوابرة، طــ  األوىل،  -السنة، البن أيب عاصم، حتقيق د
.الرياض

هـ، مؤسسة الرسـالة،  748سري أعالم النبالء، حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد اهللا،
حممد نعيم العرقسوسي, ،طـ  التاسعة، حتقيق  شعيب األرناؤوط 1413بريوت، 

هــ، دار الكتـب   1089شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احلي بن أمحد العكري الدمشقي،
ية، بريوت،العلم

شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة، هبة اهللا بن احلسـن بـن   
.أمحد سعد محدان.هـ حتقيق د1402هـ، دار طيبة،الرياض،418منصور الاللكائي أبو القاسم،
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. هـ، قم 1081شرح أصول الكايف، مويل حممد صاحل املازندراين 
الدين حممد بن أمحد احمللي على منت مجع اجلوامع لإلمام تاج الدين عبد الوهاب بـن  شرح اجلالل مشس

.هـ مصر1356السبكي، مطبعة مصطفى البايب احلليب، طـ  الثانية، 
هـ وهو شرح ملنظومة جوهرة التوحيد إلبراهيم 1277شرح جوهرة التوحيد، إبراهيم بن حممد الباجوري

هـ1391هـ طبع يف دمشق 1078اللقاين 
هـ، منشورات املكتب اإلسالمي 728)ابن تيمية(شرح حديث النزول، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم 

.م1969بريوت، طـ  الرابعة، 
حتقيق حممد نور احلسن ) هـ686(شرح شافية ابن احلاجب، رضي الدين حممد بن احلسني االسترابادي

.هـ1395. ومساعديه، دار الكتب العاملية، بريوت
ومعه حاشـية مـال إمساعيـل    ) هـ908(العقائد العضدية، جالل الدين حممد بن أسعد الدواين شرح 

.تركيا..هـ1318املطابع العثمانية ) هـ1205(الكلنبوي
هــ، طــ   1415شرح العقيدة األصفهانية،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، نشر مكتبة الرشد الرياض 

األوىل، حتقيق إبراهيم سعيداي
دة السفارينية، حممد بن عبد العزيز بن مانع، حتقيق أشرف بن عبد املقصـود، طــ  األوىل   شرح العقي

.م، أضواء السلف، الرياض1997
وهو شرح لعقيدة اإلمـام  ) هـ731)(ابن أيب العز احلنفي(شرح العقيدة الطحاوية، حممد بن عالء الدين 

تب اإلسالمي، بريوت، طـ  اخلامسـة،  ختريج ناصر الدين األلباين، املك) هـ321(أيب جعفر الطحاوي
.م1399

.هـ، دار ابن اجلوزي، الدمام1415شرح العقيدة الواسطية، حممد الصاحل العثيمني، طـ  الثانية، 
.م1970دار الكتب العلمية،بريوت ) هـ1014(شرح الفقه األكرب، مال علي القاري

.دار الكتب العلمية بريوتم، 1986شرح القصيدة النونية، حممد خليل هراس، طـ  الوىل، 
شرح الكافية،رضي الدين األستراباذي، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر األستاذ بكلية اللغة العربيـة  

1978–هـ 1398والدراسات االسالمية كلية اللغة العربية والدراسات السالمية   جامعة قاريونس،

.م
.تبه ورسائله يف العقيدةابن عثيمني، ضمن جمموع فتاواه وك. شرح ملعة االعتقاد
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عبد الـرمحن عمـرية، عـامل    -حتقيق د)هـ793(شرح املقاصد، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين
.الكتب، بريوت

هـ، دار إحياء التراث العريب، 676شرح النووي على صحيح مسلم أبو زكريا حيىي بن شرف النووي،
.، طـ  الثانية1392بريوت، 

عبـد اهللا بـن عمـر الرميحـي، دار     -حتقيق د) هـ360(بن حسني اآلجريالشريعة، أبو بكر حممد
.م1999الوطن،الرياض، طـ  الثانية،

،طـ  1410هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، 458شعب اإلميان، أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي،
. األوىل،حتقيق  حممد السعيد بسيوين

ابـن  (ة والتعليل،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللاشفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكم
، حتقيق حممد بدر الدين أبو فراس النعساين 1978-1398هـ، نشر دار الفكر، بريوت،751)القيم
.احلليب

حتقيق حممد أمني ) هـ544(الشفا بتعريف حقوق املصطفى، القاضي عياض موسى اليحصيب األندلسي 
.م1986عمان قرة علي، دار الفيحاء 

.م1990شهادة الكون، عبد الودود رشيد حممد، مطبعة شركة السرمد ، بغداد طـ  األوىل 
م،طــ   1987هـ،نشردار الفكر،دمشق،821صبح األعشى يف صناعة اإلنشا،أمحد بن علي القلقشندي

. يوسف علي طويل.األوىل، حتقيق د
هــ،  354د أبو حامت التميمـي البسـيت،   صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، حممد بن حبان بن أمح

،طـ  الثانية، حتقيق  شعيب األرنؤوط1993–1414مؤسسة الرسالة، بريوت، 
هـ، دار إحياء التراث العريب، 261صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري،

.بريوت، حتقيق  حممد فؤاد عبد الباقي
أختر مجال لقمان طــ  األوىل  -ادية وموقفه من عقيدة السلف، دصديق حسن القنوجي وآراؤه االعتق

.م1996
،،طـ  األوىل،حتقيق  1402هـ، مكتبة الدار، املدينة املنورة، 385الصفات، علي بن عمر الدارقطين  

عبد اهللا الغنيمان
رسالة (لي اجلامي،حممد أمان بن ع-الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات والتنزيه، د

/ه1408اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، ) ماجستري
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صفات التابعني وأهل الكتاب وأهل السنة واجلماعة، عبد امللك علي الكليب، دار األرقم الكويت،طــ   
.م1986الثانية، 

ـ )رسالة ماجستري(الصفات اخلربية عند أهل السنة واجلماعة، حممد عياش مطلك الكبيسي ة بغـداد  جامع
.م1992

هـ، دار العاصـمة،  751،)ابن القيم(الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة، حممد بن أيب بكر الزرعي 
علي بن حممد الدخيل اهللا. طـ  الثالثة حتقيق  د1998–1418الرياض، 

هــ، ط   1404هـ، دار املكتبـة العلميـة، بـريوت،    322الضعفاء الكبري، حممد بن عمر العقيلي
.ألوىل،حتقيق عبد املعطي أمني قلعجيا

هـ،طـ األوىل،حتقيق 1369هـ،دار الوعي،حلب،301الضعفاء واملتروكون،أمحد بن شعيب النسائي،
حممود إبراهيم زايد

هــ، دار الكتـب العلميـة،    579)ابـن اجلـوزي  (الضعفاء واملتروكون،عبد الرمحن بـن علـي   
.اضيهـ، ط األوىل، حتقيق    عبد اهللا الق1406بريوت

الضياء الشارق يف رد شبهات املازق املارق، سليمان بن سحمان، رئاسة دار البحوث واإلفتاء والـدعوة  
.واإلرشاد، الرياض

غسان هاشم اخلطيب،مطبعة بابل، -خضر عبد العباس محزة، ود-الطاقة الذرية واستخداماا، تأليف د
. م1989بغداد، 

هـ، دار الكتب العلمية، بـريوت،  911السيوطي أبو الفضل،طبقات احلفاظ، عبد الرمحن بن أيب بكر
.،طـ  األوىل1403

هـ، دار املعرفة، بريوت،حتقيق حممد حامد الفقي 521طبقات احلنابلة، حممد بن أيب يعلى أبو احلسني، 
هــ، دارهجـر   771طبقات الشافعية الكربى، أيب نصر عبدالوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي، 

حممود .عبدالفتاح حممد احللو  د.م، طـ  الثانية،حتقيق د1992النشر والتوزيع واإلعالن، اجليزة،للطباعة و
.حممد الطناحي

. هـ،نشردار املدين،جدة،، حتقيق حممود حممد شاكر231طبقات فحول الشعراء،حممد بن سالم اجلمحي
،طــ   1983–1403هـ، مكتبة املنار، عمان، 852طبقات املدلسني، أمحد بن علي بن حجر

عاصم بن عبداهللا القريويت. األوىل،،حتقيق  د
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هـ، نشر دار 751)ابن القيم(طريق اهلجرتني وباب السعادتني،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا
.طـ  الثانية، حتقيق عمر بن حممود أبو عمر1994–1414ابن القيم، الدمام،

.م1379دية، حممد عبد الرزاق محزة، املطبعة السلفية، القاهرة، ظلمات أيب رية أمام أضواء السنة احملم
م، طـ  الثانيـة،  1984هـ، مطبعة حكومة الكويت 748العرب يف خرب من غرب، حممد بن أمحد الذهيب 

.صالح الدين املنجد .حتقيق د
م القـرى  ، حممد أبو رحيم رسالة ماجستري جامعة أ"عثمان بن سعيد الدارمي ودفاعه عن عقيدة السلف

.هـ1403
،حتقيق حممد بن خليفـة التميمـي، مطبعـة أضـواء     )هـ748(العرش، احلافظ حممد بن أمحد الذهيب

.م1991السلف،الرياض، طـ  األوىل،
،طــ   1406هـ مكتبة املعال، الكويـت،  297)ابن أيب شيبة(العرش وما روي فيه، حممد بن عثمان 

األوىل،،حتقيق  حممد بن محد احلمود
،طــ   1408هـ، دار العاصـمة، الريـاض،   369أبو الشيخ عبد اهللا بن حممد األصبهاينالعظمة،

األوىل،حتقيق رضاء اهللا بن حممد املباركفوري
العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية،حممد بن أمحد بـن عبـد اهلـادي بـن قدامـة      

.حامد الفقيهـ،نشر دار الكاتب العريب، بريوت، حتقيق حممد744املقدسي،
، طــ   1408هـ، دار قتيبـة، دمشـق   241لعقيدة، رواية أيب بكر اخلالل، أمحد بن حممد بن حنبل،

األوىل،حتقيق عبد العزيز عز الدين السريوان
عقيدة أهل اإلميان يف خلق آدم على صورة الرمحن، محود بن عبد اهللا التوجيري، دار اللواء، الرياض، طـ  

.م1989الثانية، 
.ة أهل السنة واجلماعة، ابن عثيمني، ضمن جمموع فتاواه وكتبه ورسائله يف العقيدةعقيد

صاحل الفوزان، طــ  األوىل  –عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر وغري ذلك د 
.م، دار العاصمة الرياض1999

.م1996ية، القاهرة، طـ  األوىل، العقيدة الصافية للفرقة الناجية، سيد سعيد السيد،مطابع ابن تيم
.العقيدة الصحيحة ونواقض اإلسالم، عبد العزيز بن باز، دار الوطن، الرياض

هـ،، حتقيق حممد زاهـد  498بن عبد اهللا اجلويين النيسابوري العقيدة النظامية، إمام احلرمني عبد امللك 
.م1992الكوثري، املكتبة األثرية ، مصر، 
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م، دار 1995رضا بن نعسان معطي، طـ  السادسة، -ويض بصفات رب العاملني، دعالقة اإلثبات والتف
.اهلجرة الرياض

هــ دار املعرفـة، بـريوت،    327،)ابن أيب حامت(علل احلديث،عبد الرمحن بن حممد الرازي أبو حممد
.هـ حتقيق حمب الدين اخلطيب1405

هـ، دار الكتـب  597رمحن بن علي بن اجلوزي،العلل املتناهية يف األحاديث الواهية، أبو الفرج عبد الا
.،حتقيق  خليل امليس1403العلمية، بريوت، 

هـ، دار طيبة، الريـاض،  385العلل الواردة يف األحاديث النبوية، علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين،
حمفوظ الرمحن زين اهللا السلفي. ،طـ  األوىل،حتقيق  د1985–1405

ط الثانيـة، دار  ) هـ1108(ق على اآلباء واملشايخ، صاحل بن مهدي املقبليالعلم الشامخ يف إيثار احل
.م1985احلديث، بريوت

.عامل الكتب، بريوت. م1986موسى بن سليمان الدويش، طـ  األوىل، -علو اهللا على خلقه، د
ك، دار الوطن، العلو للعلي العظيم، حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، دراسة وحتقيق عبد اهللا بن صاحل الربا

م، 1999الرياض، طـ  األوىل 
،طـ  األوىل،،حتقيق  أبـو  1995هـ، مكتبة أضواء السلف، الرياض، 748العلو للعلي الغفار، الذهيب،

حممد أشرف بن عبداملقصود
م1992طـ  الرابعة، . العهد القدمي مع الكتاب املقدس، ترمجة جي، سي، ستنر، مصر القاهرة

حتقيق عصام رواس قلعجـي،   ) هـ1071(ئد أهل األثر، عبد الباقي املواهيب احلنبليالعني واألثر يف عقا
.م، دار املأمون للتراث، دمشق1987

هـ، الس األعلى للشئون اإلسـالمية،  631غاية املرام يف علم الكالم، علي بن حممد بن سامل اآلمدي
م،حتقيق  حسن حممود عبد اللطيف1391القاهرة

هـ،حتقيق عبد الكرمي إبراهيم العزباوي، جامعة 388بن حممد اخلطايب أبو سليمان،غريب احلديث،محد 
.هـ1402أم القرى،مكة املكرمة،

حتقيق أمحد فريد املزيـدي، ط  ) هـ410(الغريبني يف القرآن واحلديث، أبو عبيد أمحد بن حممد اهلروي
.م، املكتبة العصرية، بريوت1999األوىل، 

م، حتقيق حممد مجعة كردي، مؤسسة الرسالة، بريوت، طـ  األوىل، بـريوت،  فتاوى العز بن عبد السال
.م1996
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هــ، طــ    1386هـ نشر دار املعرفة، بريوت،728الفتاوى الكربى،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 
.األوىل، حتقيق حسنني حممد خملوف

د الرزاق الدويش، مكتبة املعارف، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب أمحد بن عب
.هـ1412الرياض، 

، 1379هـ، دار املعرفة، بريوت، 852فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر 
حمب الدين اخلطيب, حتقيق  حممد فؤاد عبدالباقي 

ر هـ حتقيق إبراهيم مشـس الـدين، دا  1307فتح البيان يف مقاصد القرآن، صديق بن حسن القنوجي
.م1999الكتب العلمية، بريوت، طـ  األوىل 

.ابن عثيمني، ضمن جمموع فتاواه وكتبه ورسائله يف العقيدة. فتح رب الربية بتخليص احلموية
هـ، 1250فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري،حممد بن علي بن حممد الشوكاين

.نشر دار الفكر،، بريوت
ية الكربى، دراسة وحتقيق محد بن عبد احملسن التوجيري، طـ  األوىل، دار الصميعي الرياض، الفتوى احلمو

.م1998
هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، 509الفردوس مبأثور اخلطاب، أبو شجاع شريويه  الديلمي اهلمذاين،

،حتقيق  السعيد بن بسيوين زغلول1986
هــ،دار اآلفـاق   429القاهر بن طاهر البغدادي أبو منصور الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية،عبد

م،طـ  الثانية1977اجلديدة، بريوت، 
غالب بن علي عواجي،دار لينة، مصر، -فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها، د

.م1998طـ  الثالثة، 
هـ، مكتبـة  548لطاهري أبو حممد،الفصل يف امللل واألهواء والنحل، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ا

اخلاجني، القاهرة
. الفصول املهمة يف أصول األئمة، حممد بن احلسن احلر العاملي، حتقيق حممد بن حممد احلسني القائيىن

وصـي اهللا حممـد عباس،مؤسسـة    . هــ،حتقيق د 241فضائل الصحابة،أمحد بن حنبل الشـيباين، 
،طـ األوىل،1983–1403الرسالة،بريوت،

1978–1398هـ، دار املعرفة،بريوت، 385فهرست،حممد بن إسحاق أبو الفرج الندمي، ال
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هــ، دار طويـق،   1418الفوائد املنتقاة من شرح كتاب التوحيد، حممد صاحل العثيمني، طـ  الثالثة 
.الرياض

يق عبـد  الفواكه العذاب يف معتقد الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف الصفات، محد بن ناصر آل معمر، حتق
.م1995الرمحن بن عبد اهللا التركي، طبع مؤسسة الرسالة، طـ  األوىل 

معن صفاء العارف، دار أسامة للنشر والتوزيـع، عمـان، طــ  األوىل    -الفيزياء احلياتية واإلشعاعية،د
.م1999

نيا، دار سلمان د-حتقيقد) هـ505(فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة، حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل
.م1382إحياء الكتب العربية، القاهرة، 

القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل اإلميان، دراسة وحتقيق سعود بن عبد العزيـز اخللـف، طــ  األوىل،    
هـ، دار العاصمة الرياض1410

،طـ األوىل، حتقيق 1997هـ،نشرأضواء السلف،الرياض،،281قرى الضيف،عبداهللا بن حممد بن عبيد
محد املنصور عبداهللا بن

قرة عيون املوحدين يف حتقيق دعوة األنبياء واملرسلني،وهو حاشية لعبد الرمحن بن حسن علي على كتاب 
.هـ1394مطابع املنطقة الوسطى بالرياض. التوحيد جلده حممد بن عبد الوهاب

هـ،دار الكتب 660قواعد األحكام يف مصاحل األنام،أبو حممد عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمى 
العلمية،بريوت

.القواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه، ابن عثيمني، ضمن جمموع فتاواه وكتبه ورسائله يف العقيدة
م دار املغين الرياض 1999القول السديد يف مقاصد التوحيد، عبد الرمحن بن ناصر السعدي، طـ  األوىل 

.م، دار ابن اجلوزي، الرياض1997عثيمني، طـ  األوىل، القول املفيد على كتاب التوحيد، حممد صاحل ال
هــ  1415هـ، دار الكتب العلمية بريوت،630الشيباين)ابن األثري(الكامل يف التاريخ، حممد بن حممد 

.حتقيق أيب الفداء عبد اهللا القاضي
–1409هــ، دار الفكـر، بـريوت،    365الكامل يف ضعفاء الرجال، عبداهللا بن عـدي بـن   

.الثالثة،حتقيق  حيىي خمتار غزاوي،طـ1988
كتاب الروضتني يف أخبار الدولتني النورية والصالحية،شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبـراهيم  

م،طـ  األوىل،حتقيق إبراهيم الزيبق1997هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت،665املقدسي الدمشقي، 



670

هــ، نشـر دار   324)ابـن جماهـد  (كتاب السبعة يف القراآت،أبـو بكـر أمحـد بـن موسـى      
.شوقي ضيف.هـ حتقيق د1400املعارف،القاهرة،

مهدي .هـ، نشر دار ومكتبة اهلالل، حتقيق د175كتاب العني،أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي
.إبراهيم السامرائي.املخزومي ود

هـ، مكتبة الرشـد،  235الكويف،املصنف يف األحاديث واآلثار، أبو بكر عبد اهللا بن أيب شيبة الكتاب 
،حتقيق  كمال يوسف احلوت1409الرياض، 

م، 1978هـ، دار األفاق اجلديدة بريوت، 809كتاب الوفيات،أبو العباس أمحد بن حسن بن اخلطيب، 
. حتقيق عادل نويهض.طـ  الثانية

كتبة ابن تيميـة،  هـ، م728كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف التفسري،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 
عبد الرمحن حممد قاسم النجدي.حتقيق 

هــ، مكتبـة ابـن    728كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف العقيدة، أمحد بن عبد احلليم بن تيميـة  
تيمية،حتقيق عبد الرمحن حممد قاسم النجدي 

طــ   علي دحروج،مكتبة لبنـان، -كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حممدعلي التهانوي، حتقيق د
.م1996األوىل 

الكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث، إبراهيم بن حممد بن سبط ابن العجمي أبـو الوفـا احللـيب    
،طــ   1987–1407مكتبة النهضة العربيـة، بـريوت،   , هـ، عامل الكتب 841الطرابلسي،

األوىل،،حتقيق  صبحي السامرائي
على ألسنة الناس، إمساعيل بن حممـد العجلـوين   كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث 

.هـ،طـ  الرابعة، حتقيق  أمحد القالش1405هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت1162اجلراحي
هـ، املكتبة العلميـة،  463الكفاية يف علم الرواية، أمحد بن علي بن ثابت أبو بكر اخلطيب البغدادي،

إبراهيم محدي املدين, ،حتقيق  أبو عبداهللا السورقي -املدينة املنورة،
حتقيق عـدنان درويـش، منشـورات دار    ) هـ1049(الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي

.م1975الثقافة،دمشق، 
. كليات يف علم الرجال، جعفرالسبحاين طـ  الثالثة، مؤسسة النشر االسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم

ؤسسة النشر االسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم طـ  األوىل الكليين والكايف،عبد الرسول الغفاري، م
.ه1416
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هـ، دار الفكر، بريوت،حتقيق  السيد هاشم 256الكىن، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري اجلعفي،
الندوي

،طــ   1404هـ، اجلامعة اإلسـالمية، املدينـة املنـورة،    261الكىن واألمساء، مسلم بن احلجاج 
.،حتقيق  عبد الرحيم حممد أمحد القشقرياألوىل

.هـ،قم 449كنزالفوائد، أبو الفتح الكراجكي،حممد بن علي 
الكنز اللغوي يف اللسان العريب، ابن السكيت االهوازي، حتقيق أوغست هفنر طبع باملطبعة الكاثوليكية يف 

. م1903بريوت سنة 
.، منشورات منظمة الطاقة الذرية العراقية، بغدادموسى اجلنايب-الكون الذري، إيان روكسبريك، ترمجة د

.هـ، نشر دار صادر،بريوت طـ  األوىل711لسان العرب،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري
م ،طــ  1986هـ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،بريوت،852لسان امليزان،أمحد بن علي بن حجر

اهلند –الثالثة،حتقيق دائرة املعرف النظامية 
هـ، الـدار السـلفية،   620ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة 

،حتقيق  بدر بن عبد اهللا البدر1406الكويت، 
لوامع األنوار السنية ولواقح األفكار السنية شرح قصـيدة ابـن أيب داود احلائيـة، حممـد بـن أمحـد       

.م1994بن حممد البصري، مكتبة الرشد، الرياض، حتقيق عبد اهللا)  هـ1188(السفاريين
حتقيق طه عبد ) هـ606(فخر حممد بن عمر الرازياللوامع البينات شرح أمساء اهللا احلسىن والصفات، 

.م1976الرزاق سعد، شركة الطباعة الفنية، مصر
ـ    اض، طــ  األوىل،  املاتريدية دراسة وتقوميا، أمحد بن عوض اهللا اللهييب احلـريب، دار العاصـمة، الري

.هـ1413
املؤسسـة  . م1998صالح الصاوي، طــ األوىل  -عبد اهللا الصلح و د-ما ال يسع املسلم جهله، د

.اإلسالمية يف أمريكا
.هـ، دار الوعي، حلب حتقيق  حممود إبراهيم زايد354اروحون، أبو حامت حممد بن حبان البسيت،

بـريوت  , دار الكتاب العريب، القـاهرة  ,هـ807بكر اهليثميجممع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أيب
هـ1407

هــ،اللجنة الدائمـة للـدعوة    728جمموع الفتاوى،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، 
.واإلرشاد، الرياض
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رياض، جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني، مجع وترتيب فهد بن ناصر السليمان، طبع ال
.م1994

.1992. جمموع فتاوى ومقاالت عبد العزيز بن باز، مجع حممد بن سعدالشويعر، مكتبة العارف، الرياض
احملاضرات السنية يف شرح العقيدة الواسطية، حممد صاحل العثيمني، حتقيق أشرف عبد املقصـود، طــ    

.م، مكتبة طربية، الرياض1993األوىل 
طه العلواين، جامعة حممد -هـ، حتقيق د606فخر حممد بن عمر الرازيالاحملصول يف علم أصول الفقه، 

.م1985بن سعود، الرياض، طـ  األوىل 
حتقيق حممد علي النجار، ط األوىل، ) هـ458(احملكم واحمليط األعظم يف اللغة، علي بن إمساعيل بن سيده

.م، مطبعة البايب احلليب، مصر1973
حممد بن خليفـة التميمـي طــ األوىل    -ابه العرش، دراسة وحتقيق دحممد بن عثمان بن أيب شيبة وكت

.م، مكتبة الرشد، الرياض1998
1415هـ، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت،721خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، 

، حتقيق حممود خاطر1995–
بـد العزيـز احملمـد السـلمان، طــ       خمتصر األسئلة واألجوبة األصولية على العقيدة الواسـطية، ع 

.م الرياض1983العاشرة،
.م1987خمتصر العقيدة اإلسالمية، طارق السويدان،طـ  الثانية، الكويت،

خمتصر العلو للعلي الغفار، اختصار حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، بـريوت طــ  األوىل   
.هـ1401

.املكتب التجاري للطباعة، بريوت)هـ458(املخصص، علي بن إمساعيل بن سيده
املراجعات، عبد احلسني شرف الدين املوسوي، حتقيق وتعليق حسني الراضي،طـ  األوىل، بغـداد سـنة   

ه1399
،ط 1397هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت، 327الرازي،)ابن أيب حامت(املراسيل، عبد الرمحن بن حممد 

.األوىل،، حتقيق  شكر اهللا نعمة اهللا قوجاين
م، طـ  األوىل، حتقيق 1988هـ الدار العلمية، دهلي،266مسائل اإلمام أمحد،أمحد بن حممد بن حنبل 

.فضل الرمحن دين حممد.د
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املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد بن حنبل يف العقيدة، عبد اإلله بن سليمان األمحدي، دار طيبـة،  
م،1995الرياض، طـ  الثانية، 

بشرح املسايرة للكمال ابن اهلمام املطبعـة األمرييـة،   ) هـ906(بن حممد بن أيب شريفاملسامرة، حممد
.هـ1317بوالق، طـ  األوىل،

هــ، دار الكتـب   405املستدرك على الصحيحني، حممد بن عبد اهللا أبو عبداهللا احلاكم النيسابوري،
طا،طـ  األوىل، حتقيق  مصطفى عبد القادر ع1990–1411العلمية، بريوت، 

ـ 505(املستصفى من علم األصول، حجة اإلسـالم أبـو حامـد الغـزايل     املطبعـة األمرييـة   ) هـ
.هـ1395بوالق،

, مكتبة املتنيب، بـريوت  , هـ، دار الكتب العلمية 219املسند، عبداهللا بن الزبري أبو بكر احلميدي،0
القاهرة، حتقيق  حبيب الرمحن األعظمي

–1410هــ،مؤسسة نـادر،بريوت،  230حلسن اجلـوهري، مسند ابن اجلعد،علي بن اجلعد أبو ا
.،طـ األوىل،حتقيق عامر أمحد حيدر1990

–1404هـ، دار املأمون للتـراث، دمشـق،   307مسند أيب يعلى،أمحد بن علي املوصلي التميمي،
،طـ  األوىل،حتقيق حسني سليم أسد1984

، مؤسسة قرطبة، مصرهـ241مسند أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباين،
،طـ  األوىل، 1991–1412هـ، مكتبة اإلميان، املدينة املنورة، 238مسند إسحاق بن راهويه 

عبد الغفور بن عبد احلق البلوشي.حتقيق د
هـ مؤسسة علوم القرآن 312مسند أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز، أبو بكر حممد بن حممد الباغندي

مد عوامةهـ،حتقيق  حم1404دمشق،ط 
هـ،طــ   1416هـ،مؤسسة قرطبـة،القاهرة 307مسند الروياين، حممد بن هارون الروياين أبو بكر

األوىل،حتقيق  أمين علي أبو مياين
.هـ، دار الكتب العلمية،بريوت204مسند الشافعي،حممد بن إدريس أبو عبد اهللا الشافعي

1405ـ، مؤسسة الرسالة، بـريوت،  ه360مسند الشاميني، سليمان بن أمحد أبو القاسم الطرباين،

.هـ ط األوىل،حتقيق محدي السلفي
هــ، مؤسسـة الرسـالة، بـريوت،     454مسند الشهاب، حممد بن سالمة أبو عبد اهللا القضـاعيظ 

هـ، ط الثانية،حتقيق محدي عبد ايد السلفي1407
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-ار املعرفة، بريوت،هـ، د204مسند الطيالسي، سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي،
املسند املستخرج على صحيح اإلمام مسلم، أبو نعيم أمحد بـن عبـد اهللا بـن أمحـد بـن إسـحاق       

،طـ  األوىل، حتقيق  حممد حسن الشافعي1996هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، 430األصبهاين،
ــيظ   ــب القيس ــن أيب طال ــي ب ــراب القرآن،مك ــكل إع ــة  437مش ــر مؤسس ـــ، نش ه

.حامت صاحل الضامن. هـ،طـ  الثانية، حتقيق د1405،الرسالة،بريوت
دار الكتب العلمية، بريوت، ) هـ406(مشكل احلديث وبيانه، اإلمام أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك

.م1980
ــاين     ــن أيب بكرالكن ــد ب ــن ماجه،أمح ــد اب ــة يف زوائ ــباح الزجاج ـــ،دار 840مص ه

.قى الكشناويهـ،ط الثانية،حتقيق حممد املنت1403العربية،بريوت،
،طــ   1403هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت، 211املصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين،

الثانية،حتقيق  حبيب الرمحن األعظمي
هـ مكتبة الرشـد،  1014املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع، علي بن سلطان حممد اهلروي القاري 

هـ،،حتقيق  عبد الفتاح أبو غدة1404الرياض
هـ، حتقيق حممد عبد السالم شاهني، دار 606فخر حممد بن عمر الرازيالاملطالب العالية من العلم اإلهلي،

.م1999الكتب العلمية، بريوت،
هـ، دار ابن القيم، 1377معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول، حافظ بن أمحد حكمي،

حممود أبو عمر،طـ  األوىل، حتقيق عمر بن 1990–1410الدمام، 
هـ طـ  1407هـ، نشر دار املعرفة،بريوت516معامل التنزيل،احلسني بن مسعود الفراء البغوي أبو حممد

.الثانية، حتقيق خالد العك
.م1991فاضل صاحل السامرائي، مطبعة دار احلكمة، املوصل،-معاين النحو،د

د بن خليفة التميمـي، طــ  األوىل،   حمم-معتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفات، د
.مكتية أضواء السلف الرياض. م1999

وديع زيدان حـداد، دار  -هـ، حتقيق د458املعتمد يف أصول الدين، أبو يعلى حممد بن احلسني الفراء، 
.الشرق، بريوت 

ـ 1415هـ، دار احلرمني، القاهرة، 360املعجم األوسط،أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، ، هـ
.حتقيق  طارق بن عوض اهللا احلسيين



675

هـ، دار الفكر، بريوت،626معجم البلدان، ياقوت بن عبد اهللا احلموي أبو عبد اهللا، 
هـ الثانية، 1404هـ، مكتبة العلوم واحلكم، املوصل، 360املعجم الكبري، سليمان بن أمحد الطرباين،

حتقيق محدي عبدايد السلفي
.سليمان دنيا، دار املعارف، مصر، طـ  الثانية -م أبو حامد الغزايل، حتقيق دمعيار العلم، حجة اإلسال

هـ،نشر مكتبة أسامة 610املغرب يف ترتيب املعرب،أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن املطرز
.طـ  األوىل،حتقيق حممود فاخوري وعبداحلميد خمتار. م1979بن زيد،، حلب

هـ،حتقيق  نور الدين عتر748س الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب،املغين يف الضعفاء، مش
حتقيق مـازن املباركـدار   ) هـ761(مغين اللبيب عن كتب األعاريب، مجال الدين ابن هشام النصاري 

.م1969الفكر، بريوت،طـ  الثانية، 
.ين،دار الفكر،بريوتمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد اخلطيب الشربي

حتقيق حممد سيد ) هـ502(الراغب األصفهاين (املفردات يف غريب القرآن، أبو القاسم احلسني بن حممد 
.الكيالين، دار املعرفة، بريوت

حتقيق سليمان دنيا، طــ  الثانيـة، دار   ) هـ505(مقاصد الفالسفة، حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل
.املعارف، مصر
هـ، دار إحياء 324ميني واختالف املصلني، اإلمام علي بن إمساعيل األشعري أبو احلسنمقاالت اإلسال

التراث العريب، بريوت،حتقيق  هلموت ريتر
مجعها أمحد خريي، مطبعـة األنـوار، القـاهرة،    ) هـ1371حممد زاهد بن احلسن(مقاالت الكوثري

.هـ1372
ق عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، بريوت حتقي)هـ395(مقاييس اللغة، ابو احلسني أمحد بن فارس

.م1979
هـ، مكتبة 884)ابن مفلح(املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد، برهان الدين إبراهيم بن حممد 

.م، طـ  األوىل، حتقيق عبد الرمحن بن سليمان العثيمني1990الرشد للنشر والتوزيع،الرياض، 
رة التوحيد، عمر بن حممود أبوعمر، طــ  الثانيـة، عمـان    مالحظات على البيجوري يف شرح جوه

.هـ1412
.م1985مالمح كونية يف القرآن، شاكر عبد اجلبار، بغداد طـ  األوىل 
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، 1404هـ، دار املعرفة، بريوت، 548امللل والنحل، حممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد الشهرستاين،
حتقيق  حممد سيد كيالين

.م1993لزمزمي بن الصديق الغماري واأللباين، دار النووي، عمان،طـ  األوىل مناظرة بني حممد ا
م،طــ   1996مناهل العرفان يف علوم القرآن،حممد عبـدالعظيم الزرقانينشـر دار الفكـر، بـريوت،    

.األوىل،حتقيق مكتب البحوث والدراسات
هــ، دار الكتـب   597،) وزي ابن اجل(املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم،أبو الفرج عبد الرمحن بن علي 

.حتقيق حممد و مصطفى عبد القادر عطا.، طـ  األوىل1992–1412العلمية، بريوت،
هـ،،مؤسسة الكتاب 307املنتقى من السنن املسندة،عبد اهللا بن علي بن اجلارود أبو حممد النيسابوري،

،طـ األوىل،حتقيق عبداهللا عمر البارودي1988–1408الثقافية،بريوت،
م، دار الصـحابة،  1969ملنحة اإلهلية يف ذيب شرح الطحاوية، عبد اآلخر محاد الغنيمي، طـ  الثانية ا

.بريوت
هــ، دار الكتـب العلميـة،    261املنفردات والوحدان، مسلم بن احلجاج أبو احلسني النيسـابوري، 

عبدالغفار سليمان البنداري. هـ ،حتقيق  د1408بريوت
دار البيارق، . م1997ت رب العاملني، علي بن حممد املصرايت، طـ  األوىل، من عقيدة املسلمني يف صفا

.لبنان
ابن عثيمني، ضمن جمموع فتـاواه وكتبـه ورسـائله يف    . منهاج أهل السنة واجلماعة يف العقيدة والعمل

.العقيدة
هـ،طـ  1406هـ، مؤسسة قرطبة،728منهاج السنة النبوية، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية أبو العباس،

األوىل،حتقيق حممد رشاد سامل
هـ، دار الفكر، دمشق، 733املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي، حممد بن إبراهيم بن مجاعة،

حميي الدين عبد الرمحن رمضان. ،طـ  الثانية،حتقيق  د1406
بـريوت،  هــ، دار املعرفـة،  463موضح أوهام اجلمع والتفريق،أمحد بن علي اخلطيب البغـدادي، 

.عبد املعطي أمني قلعجي. ،طـ  األوىل، حتقيق  د1407
هــ، دار إحيـاء التـراث العـريب،     179، مالك بن أنس أبو عبداهللا األصبحي،-موطأ اإلمام مالك 

مصر،حتقيق  حممد فؤاد عبد الباقي
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لغرباء، طــ   إبراهيم بن عامر الرحيلي، مكتبة ا-موقف أهل السنة واجلماعة من أهل األهواء والبدع، د
هـ،1415األولىـ، 

هـ دار الكتب العلمية،بريوت، 748ميزان اإلعتدال يف نقد الرجال، مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب 
،طـ  األوىل، حتقيق  الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبداملوجود1995

هـ،املؤسسة 874بن تغرى بردى النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، مجال الدين أيب احملاسن يوسف
.املصرية العامة للتأليف والترمجة والطباعة والنشر، مصر

هــ، املكتـب اإلسـالمي، بـريوت،     711النصيحة يف صفات الرب، أمحد بن إبراهيم الواسـطي، 
هـ،طـ  الثانية،حتقيق  زهري الشاويش1394

البيت عليهم السالم إلحياء التراث، نقد الرجال، مصطفى بن احلسني احلسيين التفرشي،حتقيق مؤسسة آل
قم 

رشيد بن حسن األمني،مكتبة الرشد،الرياض -نقض عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد، حتقيق د
م1998طبعة 

نقض عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد، حتقيق حممد حامـد الفقي،طــ  األوىل، بـريوت    
.هـ1358

حتقيق الفرد حيوم، مكتبة ) هـ548(الكالم، أبو الفتح حممد بن الكرين الشهرستاين اية اإلقدام يف علم 
.املثىن، بغداد

هـ، نشر املكتبة العلميـة،،  606النهاية يف غريب احلديث واألثر،أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري
.حممود حممد الطناحي–حتقيق طاهر أمحد الزاوى . م1979–هـ 1399بريوت، 

، مؤسسة النشـر  ه1112الرباهني، أو أنيس الوحيد يف شرح التوحيد، نعمة اهللا املوسوي اجلزائري نور
االسالمي اقم،طـ  األوىل

م،طــ  1995هـ،مكتبة السوادي جـدة،  387نونية القحطاين، أبو حممد عبداهللا بن حممد األندلسي
الثالثة،،حتقيق  حممد بن أمحد سيد أمحد

.ة الدوران، عبد الكرمي بن صاحل احلميد، مطبعة السفري الرياضهداية احلريان يف مسأل
, هـ، الدار الشامية،، دمشـق  468الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،علي بن أمحد الواحدي أبو احلسن

هـ، حتقيق صفوان عدنان1415بريوت،
.م1994حممد باكرمي حممد، دار الراية الرياض، طـ  األوىل-وسطية أهل السنة بني الفرق، د
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هــ، دار الثقافـة،   681، )ا بـن خلكـان  (ات األعيان وأنباء الزمان، أبو العبـاس أمحـد بـن   وفي
.إحسان عباس.م،حتقيق د1968بريوت،
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