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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة 

 تعريف الرسالة التدمرية وأهميتها
الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ، 

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
هذه الرسالة بجواب المسائل  –رحمه اهلل  –سّمى المؤلف ابن تيمية 

تحقيق اإلثبات لألسماء والصفات ، وبيان "إنها تلّقب بـ : "، وقال التدمرية 
 ( " 1. )حقيقة الجمع بين القدر والشرع 

 ( 3. )وابن رشّيق( 2)وكذا حكاها ابن عبدالهادي 
وأما موضوع الرسالة فهو ظاهر من عنوانها ، فهي تتحدث عن أصلين 

 .ع والقدر الشر : األسماء والصفات ، واآلخر : كبيرين ، أحدهما 
القول في بعض : فأما األسماء والصفات فضّمنه المؤلف أصلين ، هما 

القول في الصفات كالقول في : الصفات كالقول في بعض ، واألصل اآلخر
 .الذات 

ثم أورد مثالّي الجنة والروح ، ثم ساق سبع قواعد في باب األسماء 
 .والصفات 

رر مسائل مهمة في هذا الشأن فقد ق –الشرع والقدر  –وأما األصل الثاني 
، كالجمع بين الشرع والقدر، ومعنى اإلسالم العام والخاص ، ومفهوم توحيد 

 .إلخ .. العبادة ، والواجب تجاه األسباب
 :والرسالة التدمرية مهمة لجملة أمور منها 

This file was downloaded from QuranicThought.com



              تقريرات ابن تيمية في بيان ما يشكل من الرسالة التدمرية

 عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف/ جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ 

www.islamlight.net/alabdullatif 

3 

جامعة ألصول مهمة ، وقواعد نافعة  –أن هذه الرسالة على اختصارها  -
الصفات ، والشرع والقدر ، فقد حوت التدمرية خالصة في باب األسماء و 

 ( 4. )ما حّرره المؤلف في كتبه الكثيرة والمطّولة 
القول : أصواًل عظيمة ، وقواعد جليلة ، كقول المؤلف " التدمرية "إن في  

إنا نعلم ما أخبرنا به من : وكقاعدة : في بعض الصفات كالقول في بعض 
العبادة والرد على المخالفين، والواجب تجاه  وجه دون وجه ، ومعنى توحيد

 ..وغير ذلك .. األسباب 
تعالج دائين خطيرين ، قد استفحال في كثير من الفرق " التدمرية"أن  -

 .داء التعطيل ، وداء الشرك : والطوائف، وهما 
فشملْت التدمرية أهم المسائل التي كثر فيها النـزاع واالضطراب ، وهما 

ومسألة القدر ، فإثبات الصفات يضاده التعطيل، واإلقرار  مسألة الصفات ،
 ( 5. )بالقدر يقابله اإلنكار، وقد كان إنكار القدر أول شرك وقع في اإلسالم

( 6. )إن الخوض في القدر أصل كل شبهة في العالم : "وكما قال المؤلف 
" 
وهم  استوعب التدمرية الرّد على أرباب المسالك المنحرفة في االعتقاد، -

الفالسفة أهل التخييل ، والمتكلمون أهل التأويل الفاسد ، والمفوضة أهل 
 . -كما مبسوط في ثنايا الرسالة  –التجهيل 

كما أنها عالجْت شكوك أهل النظر والكالم ، وشطحات أهل اإلرادة 
 .والتصوف 

ففي التدمرية جملة من الخصائص والقواعد في االعتقاد والسلوك ، مثل 
كالجهة  –السنة من األلفاظ المجملة ، سواًء في االعتقاد  موقف أهل
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، ووسطية أهل السنة في "الفناء"مثل  –أو السلوك  –والحّيز ونحوهما 
 ..ونحو ذلك .. مسألة الروح ،و وسطيتهم في شأن األسباب 

تمّيزت الرسالة بحسن التبويب ، وجودة الترتيب ، كما جمعْت الرسالة  -
 .للمعتقد الصحيح ، وبين الرّد والنقض للمعتقد الفاسد بين العرض والبيان 

شكال في جملة من مواطنها  ونظرًا ألهمية هذه الرسالة من جهة ، وتعسر وا 
تقريرات ابن : وعباراتها من جهة أخرى ، فقد أعددُت هذا الكتاب بعنوان 

 . "تيمية في بيان ما يشكل من الرسالة التدمرية جمع وتعليق
هو أقدر الناس على بيان الرسالة التدمرية  –حمه اهلل ر  –فابن تيمية 

من أصول وقواعد " التدمرية "وتوضيحها ، السيما وأن ما قرره المؤلف في 
 .ومسائل ، قد جاء ما يبّينه ويشرحه في مصنفاته األخرى 

فهذا الكتاب يورد التقريرات والتعليقات من كالم ابن تيمية ، والتي توضح 
لمشتبهات من التدمرية ، كما ُيعرِّف بالمصطلحات المشكالت وتزيل ا

الواردة في الرسالة ، فقد ساق المؤلف جملة من المصطلحات دون تعريف 
، وجاء ما يعّرفها ويبّينها في بقية مصنفاته ، كما يحوي هذا الكتاب على 

تزيد كالم المؤلف بيانًا ، وتضيف  –من سائر كتبه  –تقريرات وتحريرات 
بة أخرى ، إضافة إلى تعليقات تعزو المقاالت إلى أصحابها ، أوجهًا وأجو 

 .فإن المؤلف ساق مقاالت دون عزو ، لكنه عزاها في مصنفاته األخرى 
 :وأما مسلك البحث ، فعلى النحو اآلتي 

أسوق عبارة المؤلف التي تحتاج إلى بيان من خالل الرسالة التدمرية  -
 .بعات وأصحها محمد السعوي ، فهي أدق الط. بتحقيق د
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أسوق من تقريرات وأقوال ابن تيمية ما يكون أوفى تقريرًا ، وأتّم بيانًا لتلك  -
العبارات المشكلة من التدمرية ، وأما سائر التقريرات فاكتفي باإلحالة في 

 .الهامش 
ما كان واضحًا بّينًا من مسائل الكتاب ، وجاًء مقررًا في سائر كتبه  -

 .حاالت في الهوامش األخرى ، فأكتفي باإل
 .على ما قد يحتاج إلى توضيح وبيان  –أحيانًا  –أعّلق  -

وأسأل اهلل تعالى أن يبارك في هذا لجهد ، وأن يلهمنا رشدنا، ويرحم ضعفنا 
 ...، وأن يرزقنا حسن القصد واتباع الحق ، وباهلل التوفيق 

 الشروح والتعليقات على الرسالة التدمرية: التمهيد 
ع من العلماء والباحثين المعاصرين بالرسالة التدمرية ، تحقيقًا اعتنى جم

التحفة المهدية شرح : "، ومن أوائل الشروح (7)وتعليقًا ، وشرحًا ، وتقريبًا 
 -  (8)لمؤلفها فضيلة الشيخ فالح بن مهدي آل مهدي " الرسالة التدمرية 

 –لية الشريعة أّلفه لما أسند إليه تدريس مادة التوحيد في ك –رحمه اهلل 
هـ ، وطبع 1831سنة  –بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض 

عبدالرحمن بن . هـ ، ثم طبع بتصحيح وتعليق د1831في جزئين سنة 
 .هـ 1141صالح المحمود سنة 

وقام فضيلة الدكتور محمد بن عودة السعوي بتحقيق الرسالة التدمرية على 
، وطبع الكتاب ألول 1811الماجستير سنة عدة نسخ خطية ، لنيل درجة 

 .هـ 1141مرة سنة 
" تقريب التدمرية " –رحمه اهلل  –ثم أّلف العالمة محمد بن صالح العثيمين 

هـ، 1111، فاختصرها ، وقّرب معانيها، وطبع هذا الكتاب ألول مرة سنة 
األجوبة المرضية : "وأعّد الباحث بالل بن حبشي الجزائري كتابًا بعنوان
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واعتنى بتخريج األحاديث واآلثار ، وقّرب الكتاب من " لتقريب التدمرية 
 .هـ 1111خالل أسئلة وأجوبة على التدمرية ، وطبع هذا الكتاب أواًل سنة 
التوضيحات " ثم شرحها الباحث فخر الدين بن الزبير المحسي في كتابه 

 .هـ 1114وطبع سنة " األثرية على متن الرسالة التدمرية
فضيلة الدكتور محمد بن عبدالرحمن الخمّيس الرسالة التدمرية في وشرح 

 .هـ1111كتاب مطبوع سنة 
ثم ظهر شرح شيخنا العالمة عبدالرحمن بن ناصر البراك على الرسالة 

هـ ، حيث قام فضيلة الدكتور سليمان بن صالح 1111التدمرية ، سنة 
 .الغصن بإعداد هذا الشرح 

الشروح وآخرها ، فهما أفضل الشروح وأهمها وسيكون الحديث عن أول هذه 
. 

أما التحفة المهدية ، فمع أنها أول الشروح ، وشرحها المؤلف وهو في 
" التحفة"مع ذلك فإن هذه .. ريعان شبابه ، وعلى طبعة تحوي سقطًا وخطًأ 

 :تعّد من أفضل الشروح ، لعدة أمور منها 
وقدرته على تقريب معانيها  إحكام المؤلف واستيعابه الرسالة التدمرية ، -

يضاحها باألدلة واألمثلة والشواهد   .  (9)وا 
وقد ال ( 10)تعويله على كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية في شرحه للتدمرية 
كما صّرح  –يعزو إليها ، طلبًا لالختصار ، أو تحقيقًا لترابط الكالم 

 ( 11. )المؤلف بذلك 
، وعنايته ( 13)االت والفرق ، ودرايته بالمق( 12)سعة اطالع المؤلف  -

 ( 14. )بتعريف المصطلحات
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حسن تحقيقه ودقة فهمه ، فما كان خطأ في النسخة التي اعتمدها ، فإن  -
 ( 15. )الشيخ فالحًا يستظهر الصواب ، وبما يتفق مع النسخ الصحيحة 

وقد عّلق فضيلة الدكتور عبدالرحمن المحمود على هذا الشرح تعليقات 
، ( 16)قيبات واستدراكات على مسائل علمية معتددة مهمة ، تضمنت تع

ن كان قد فاته القليل منها  ، كما صّوب األخطاء الواقعة في نسخة ( 17)وا 
، ( 19)، وعّلق على القاعدة السابعة التي لم يشرحها المؤلف ( 18)الكتاب 

، وعزوه بعض النقول إلى ( 20)إضافًة إلى ترتيبه بعض األجوبة والردود 
 ( 21. )يةكتب ابن تيم

وهو أتمها وأهمها ، فهو شرح الرسالة  –صدورًا  –وأما آخر الشروخ 
حيث  –حفظه اهلل  –التدمرية لشيخنا العالمة عبدالرحمن بن ناصر البراك 

قام فضيلة الدكتور سليمان الغصن بإخراج ونشر هذا الشرح ، حيث تّم 
تبه تالميذ تفريغ األشرطة المسجلة بصوت الشيخ وتنقيحها ، وَجْمع ما ك

قراره   ( 22. )الشيخ من شرحه ، ثم قراءة ذلك على الشيخ وا 
 :وقد تمّيز هذا الشرح بأمور منها 

استوعب الشارُح التدمرية ، واستظهرها ، وأحكم بيانها وشرحها بعبارات  -
 ( 23. )واضحة ، ومعان قريبة ، وسالسة أسلوب 

، كما عني ( 25)المته ، وحّدة الفهم وس( 24)تمّيز الشارح بدقة العبارة  -
(  27)، وتحرير مسائل في النحو واألعراب ( 26)بترتيب األجوبة والوجوه 

 ..عند الحاجة إلى ذلك 
، كما حوى الشرح على لطائف علمية (28)حرر الشارح مسائل مهمة  -

 .متنوعة 
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فجزى اهلل شيخنا العالمة عبدالرحمن البراك كل خير ، وأحسن اهلل إليه في 
 ..الدارين 

 
 
 
 

 تقريرات ابن تيمية في بيان ما يشكل من مقدمة التدمرية: الفصل األول 
جاء في مطلع الكتاب جملة من األلقاب التي ساقها الناسخ في حق  – 1

رحمه اهلل  – (29)أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسالم ابن تيمية 
– 

في القرون  -، وخالصتها أن عادة السلف ( 30)وللمؤلف فتوى في األلقاب 
األسماء والكنى ، ولما غلبت دولة بني بويه أظهروا تلك  –الثالثة المفضلة 

األلقاب مثل ركن الدولة، وعضد الدولة ونحوها ، ثم أحدثوا اإلضافة إلى 
 ( 31.. )الدين مثل ركن الدين ، وعضد الدين 

وال ريب أن ما يصلح مع اإلمكان هو ما كان السلف يعتادونه :  " ثم قال 
ن اضطر إلى  من المخاطبات والكتابات، فمن أمكنه ذلك فال يعدل عنه ، وا 

 . المخاطبة خوفًا من تولد شر إذا عدل عنها، فيقتصر على مقدار الحاجة 
وال ريب أن هذه المحدثات المنكرة التي أحدثها األعاجم ، وصاروا 

من  يزيدون فيها فيقولون عّز الملة والدين ، وما أكثر ما يدخل في ذلك
الكذب المبين بحيث يكون المنعوت بذلك أحق بضّد ذلك الوصف ، والذين 
يقصدون هذه األمور فخرًا وخيالء يعاقبهم اهلل بنقيض قصدهم ، فيذلهم اهلل 

 ( " 32. )ويسّلط عليهم عدوهم 
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في  –افتتح المؤلف الرسالة بخطبة الحاجة ، وبّين شيئًا من معانيها  – 1
" نحمده ونستعينه ونستغفره : " ن هذه العبارةفذكر وجه كو  –غير موضع 

إن العبد بين أمرين ، أمر يفعله اهلل به ، فهي : " من جوامع الكلم ، فقال
ما  نعم اهلل التي تنـزل عليه فتحتاج إلى شكر ، وأمر يفعله هو ، إما خير وا 
 شّر، فالخير يفتقر إلى معونة اهلل له ، فيحتاج إلى االستعانة ، والشر يفتقر

 (" 33. )إلى االستغفار ليمحو أثره
 " .ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا: " كما بّين معنى مقالة

وأن شر النفس هو األعمال السيئة ، وأن سيئات األعمال هي عقوبات 
األعمال السيئات وعقوباتها ؛ : األعمال ، فهو يستعيذ من نوعّي السيئات

 ( 34. )والعقوبات، ويراد بها المعاصي والذنوب ألن السيئات يراد بها النقم 
فالكالم باب التوحيد في الصفات هو من باب الخبر ، " -:أما قوله  – 8

والدائر بين النفي واإلثبات، والكالم في الشرع والقدر هو من باب الطلب 
 ("35. )واإلرادة ، والدائر بين اإلرادة والمحبة، وبين الكراهة والبغض

وأما الدين فجماعه " -:فقال  -في غير موطن  -رر ذلك فقد جاء ما يق
 ( " 36. )تصديق الخبر وطاعة األمر: شيئان 

ذا كان الحّب أصل كل عمل من حق وباطل ، وهو أصل : "وقال أيضًا  وا 
األعمال الدينية وغيرها، وأصل األعمال الدينية حّب اهلل ورسوله ، كما أن 

 ( " 37. )ولهأصل األقوال الدينية تصديق اهلل ورس
فما كان خبرًا ، ففائدته التصديق واالعتقاد ، وما كان طلبًا ففائدته 

 ( 38. )االستجابة والقبول
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إلى أن توحيد الصفات من باب الخبر ،  –رحمه اهلل  –يشير المؤلف 
فهو من ( الشرع)فيطلق عليه التوحيد العلمي الخبري، وأما توحيد العبادة 

 .التوحيد اإلرادي الطلبي :باب الطلب، لذا يقال عنه 
واألول يتضمن التوحيد في العلم والقول ، كما دلت على ذلك : "قوله – 1

 قل يا أيها الكافرون، ودّلت على اآلخر سورة  قل هو اهلل أحدسورة 
- :بسط المؤلف هذا المعنى في غير موضع ، كقوله(" 39)
ي الذي تدل عليه األسماء فيها التوحيد القولي العلم" قل هو اهلل أحد"وسورة "

قل "وسورة  قل هو اهلل أحد اهلل الصمد  : والصفات ، ولهذا قال تعالى 
قل يا  فيها التوحيد القصدي العملي ، كما قال تعالى " يا أيها الكافرون 

وبهذا يتمّيز من يعبد اهلل ممن يعبد  أيها الكافرون ، ال أعبد ما تعبدون 
 المخلصين الذين لم يعبدوا إال إياه ، ممن عبن غيره ، ويتمّيز عباد اهلل

 ( "41(  )40. )إنها براءة من الشرك : " ولهذا قال " غيره وأشرك به 
، كما أشار إلى ( 42)وقرر أن توحيد اإللهية يتضمن توحيد الصفات 

" الصمد" –تعالى  –التالزم بين هذين التوحدين ، حيث قرر أن اسمه 
 ( 43. )اإلشراك بهيستلزم قصده ودعائه وعدم 

فمن لم يثبت هلل الصفات لم يحقق عبادته له ، فلهذا وغيره : " وقال أيضًا 
 ( "44. )كان الشرك بعبادة غير اهلل واقعًا في نفاة الصفات

وقد ُعلم أن طريقة السلف وأئمتها ، إثبات ما أثبته من الصفات : "قوله – 1
 ( "45. )عطيلمن غير تكييف وال تمثيل ، ومن غير تحريف وال ت

وجه نفيه التحريف والتكييف  –في حكاية مناظرة الواسطية  –بّين المؤلف 
والتمثيل ، بأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه ، فنفى المؤلف ما ذّمه اهلل 
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 -:من التحريف ، وكذا التمثيل نفاه اهلل بنص كتابه حيث قال سبحانه
ليس كمثله شيء ( 46(. )1الشورى ، آية ) 

من غير تكييف وال تمثيل ، ينفي كل باطل : قولي : " -رحمه اهلل  –وقال 
نما اخترت هذين االسمين ؛ ألن التكييف مأثور نفيه عن السلف كما  ، وا 

التي تلقاها العلماء  –قال ربيعة ، ومالك ، وابن عيينة ، وغيرهم المقالة 
جب ، االستواء معلوم ، والكيف مجهول ، واإليمان به وا -: –بالقبول 

والسؤال عنه بدعة ، فاتفق هؤالء السلف على أن الكيف غير معلوم لنا ، 
 .فنفيُت ذلك اتباعًا لسلف األمة

وهو أيضًا منفي بالنص؛ فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة 
 ..الموصوف ، وحقيقة صفاته غير معلومة 

على نفيه ،  وكذلك التمثيل منفي بالنص ، واإلجماع القديم مع داللة العقل
 ( "47. )ونفي التكييف ؛ إذ كنه الباري غير معلوم للبشر 

 .لم ينف إال ما دّل الدليل على نفيه  –رحمه اهلل  –والمقصود أن المؤلف 
- :في تلك المناظرة فقال –التحريف  –وعّرف المؤلف 

هو إزالة اللفظ عما دّل عليه من المعنى ، مثل تأويل بعض الجهمية " 
أي جرحه بأظافير الحكمة  وكلم اهلل موسى تكليمًا  : ى لقوله تعال

 ( "48. )تجريحًا ، ومثل تأويالت القرامطة والباطنية وغيرهم 
واهلل سبحانه  بعث رسله بإثبات مفّصل ، ونفي " -: قوله المؤلف – 1

 ( "49. )مجمل 
قرر المؤلف هذه المسألة في عدة مواطن ، وبّين أن المعطلة على النقيض 

 ( "50. )ذلك ، فأخبروا عن اهلل تعالى بإثبات مجمل ونفي مفصلمن 
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إثبات  –صلوات اهلل عليهم  –وطريقة الرسل : " -:رحمه اهلل  –وقال 
صفات الكمال هلل على وجه التفصيل ، وتنـزيهه بالقول المطلق عن التمثيل 
، فطريقتهم إثبات مفّصل ونفي مجمل ، وأما المالحدة من المتفلسفة 

ثبات مجملوالقرا  ( "51. )مطة والجهمية ونحوهم فبالعكس ، نفي مفصل ، وا 
 ( "52. )وال يثبتون إال وجودًا مطلقًا : "قوله  – 1

 ( "53. )وقد علم باالضطرار: "وقوله
وقاربهم طائفة من الفالسفة وأتباعهم ، فوصفوه بالسلوب : " وقوله 

شرط اإلطالق واإلضافات دون صفة اإلثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق ب
( .54" ) 

في هذه العبارات جملة من المصطلحات التي تحتاج إلى بيان ، ولقد  بّين 
 .المؤلف معانيها في مواطن متعددة 

إن المطلق ال يوجد في الخارج مطلقًا ، بل ال يوجد إال : "فكان مما قاله
فالمطلق بشرط اإلطالق مثل اإلنسان المسلوب عنه جميع القيود .. معّينًا 

الذي ليس هو واحدًا وال كثيرًا ، وال موجودًا وال معدومًا ، وال كليًا وال جزئيًا ، 
. فهذا ال يكون في الخارج إال إنسان موجود ، والبد أن يكون معينًا جزئيًا 

(55" ) 
فهو الذي يلزم نفس العبد لزومًا ال " وأما االضطرار أو العلم الضروري 

 ( "56. )يمكنه معه دفعه عن نفسه
إّن الضروري واردات ترد على النفوس : و كما عّبر بعض الشيوخ قائالً أ

 ( 57. )تعجز عن ردها
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إن اهلل : وعّرف المؤلف السلوب واإلضافات بالمثال ، فالسلب كأن يقول
. ليس جاهاًل وال عاجزًا ، وأما اإلضافة فهو أن يجعل غيره عالمًا قادرًا 

(58) 
ف ، فجعلوا العلم عين العاِلم ، وجعلوا الصفة هي الموصو : "قوله  – 3

 ( "59.  )وجعلوه هذه الصفة هي األخرى
(  60)أن هذه مقالة الفالسفة ، كابن سينا  –في غير موطن  –بّين المؤلف 

 ( 61. )، وابن رشد الحفيد
من جعل المعاني هي الذات القائمة بنفسها ، أو كل معنى " -: وقال عنها 

س جهاًل وكذبًا وسفسطة ، وكان هو المعنى اآلخر كان من أعظم النا
 ( "62. )أجهل من النصارى الذين يقولون أحد بالذات ثالثة باألقنوم 

كما أورد أوجهًا متعددة في بيان فساد هذه المقالة ، ومن ذلك أنها تستلزم 
 ( "63. )أن يكون وجود كل شيء هو عين وجود الخالق تعالى 

 ( "64. )ون في السمعياتيسفسطون في العقليات ، ويقرمط: " قوله  – 1
إلى بطالن دعوى أن السفسطة تنسب  –في عدة مواضع  –نّبه المؤلف  

السوفسطائية ، أو أنهم ينسبون إلى رجل يقال : إلى أمة من األمم يقال لهم 
 ..له سوفسطا، كما ظنه بعض المتكلمين وأرباب المقاالت 

نما السفسطة لفظة معّربة من اليونانية، وهي جحد شيء من الحقائق ،  وا 
فإن معناها الحكمة المموهة بالسفسطة ، أي الكالم الباطل المشبه للحق ، 
وهذا يعرض لكثير من الناس في كثير من األمور ، وال يتصور أن أحدًا 

 ( 65. )من بني آدم يجحد جميع الحقائق 
قد علم بضرورة العقل أنه البد من موجود قديم غني عما : " قوله  – 14

نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات ،  سواه ، إذ
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والحادث ممكن ليس بواجب وال ممتنع ، وقد ُعلم باالضطرار أن المحَدث 
أم خلقوا  : " له من محِدث ، والممكن البد له من واجب ، كما قال تعالى 

 ( "66( . ) 81الطور ، آية ) من غير شيء أم هم الخالقون 
هذه المسألة في عدة مواطن ، وبّين أن طرق إثبات تحّدث المؤلف عن 

الصانع ال تحصى ، وأن الذي عليه جمهور العلماء أن اإلقرار بالصانع 
 ( 67. )فطري ضروري

هذا الدليل على إثبات الصانع ،  –في موضع آخر  –كما بّين المؤلف 
من المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه ، البد له من محدث : " فقال 

وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة ، حتى للصبيان ، فإن الصبي لو  ،
لم : من ضربني ؟ فلو قيل له : ضربه ضارب وهو غافل ال يبصره لقال 

يضربك أحد ، لم يقبل عقله ، أن تكون الضربة حدثْت من غير محدث ، 
فالن ضربك ، بكى حتى : بل يعلم أنه البد للحادث من محدث ، فإذا قيل

اربه ، فكان في فطرته اإلقرار بالصانع وبالشرع الذي مبناه على يضرب ض
 أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون العدل ، ولهذا قال تعالى 

 ( .81الطور ، آية )
وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره اهلل بصيغة استفهام اإلنكار ، ليبين أن 

أم خلقوا من : " هذه المقدمات معلومة بالضرورة ال يمكن جحدها ، يقول
أي من غير خالق خلقهم ، أم هم خلقوا أنفسهم ؟ وهم يعلمون " غير شيء 

( 68. )أن كلتا القضيتين باطلة ، فتعّين أن لهم خالقًا خلقهم سبحانه وتعالى
" 

ذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم "  -: قوله  -11 وا 
بل الوجود والعدم ، فمعلوم أن هذا واجب بنفسه ، وما هو محدث ممكن ، يق
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أن يكون " الوجود "موجود ، وهذا موجود ، وال يلزم من اتفاقهما في مسمى 
وجوُد هذا مثل وجود هذا ، بل وجود هذا يخّصه ، ووجود هذا يخّصه ، 
واتفاقهما في اسم عام ال يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك االسم عند 

 "( 69.)اإلضافة والتقييد والتخصيص 
عنى المؤلف بتقرير هذا األصل ، وهو أن االتفاق في القدر المشترك 
واالسم العام ال يستلزم تمثياًل ، وأن االسم بعد اإلضافة والتقييد يخّصه 

 .وُيمّيزه عن غيره 
 . -:ونورد جملة من تحريراته بشأن هذا األصل 

امة إنه ينفع في ع: " تحّدث المؤلف عن أهمية هذا األصل ، فقال  –أ 
العلوم ، فلهذا يتعدد ذكره في كالمنا بحسب الحاجة إليه ، فيحتاج أن يفهم 
. في كل موضع يحتاج إليه ، وبسبب الغلط فيه ضل طوائف من الناس 

(70") 
ومنشأ ضالل : " بّين المؤلف منشأ الضالل في هذا األصل ، فقال  –ب 

الجنس اللغوي  هؤالء كلهم أنهم يأخذون القدر المشترك بين األعيان ، وهو
، فيجدونه واحدًا في الذهن ، فيظنون أن ذلك هو وحدة عينية ، وال يمّيزون 
بين الواحد بالجنس ، والواحد بالعين ، وأن الجنس العام المشترك ال وجود 

نما يوجد في األعيان المتميزة   ( 71. )له في الخارج ، وا 
في ( هـ111 ت( )72)نقل المؤلف كالمًا مهمًا ألبي نصر السجزي . جـ

في تقرير هذا األصل، حيث قال  –كتابة اإلبانة في مسألة القرآن 
أن اتفاق التسميات ال يوجب : واألصل الذي يجب أن يعلم "  -:السجزي

اتفاق المسمّين بها ، فنحن إذا قلنا إن اهلل موجود رؤوف واحد حي عليم 
سميعًا بصيراً  كان موجودًا حيًا عالماً  سميع بصير متكلم، قلنا إن النبي 
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متكلمًا ، لم يكن ذلك تشبيهًا ، وال خالفنا به أحدًا ، من السلف واألئمة ، بل 
وال يجوز أن يوصف .. اهلل موجود لم يزل، واحد حي قديم قيوم عالم 

بأضداد هذه الصفات ، والموجود منا إنما ُوجد عن َعَدم ، وَعِلم بعد أن لم 
فيما أطلق للخلق تشبيه بما أطلق  فلم يكن.. يعلم، وقد ينسى ما علم 

ن اتفقت مسّميات هذه الصفات  ( 73. )للخالق سبحانه وتعالى ، وا 
، ومن تلك ( 74)قرر المؤلف هذا األصل في مواطن كثيرة من كتبه . د 

إن كل موجودين قائمين بأنفسهما ، فحينئذ البد أن : "التقريرات ، قوله 
ن المعنى العام ال يوجد عامًا يجمعهما اسم عام يدل على معنى عام ، لك

 .إال في الذهن ال في الخارج 
هذا الموجود ، وهذا الموجود مشتركان في مسمى الوجود ، كان : فإذا قيل 

ما اشتركا فيه ال يوجد مشتركًا إال في الذهن ال في الخارج ، وكل موجود 
فهو يختص بنفسه وصفات نفسه ، ال يشركه غيره في شيء من ذلك في 

نما االشتراك هو نوع من التشابه واالتفاق ، والمشترك فيه الكلي الخار  ج ، وا 
ال يوجد كذلك إال في الذهن ، فإذا وجد في الخارج لم يوجد إال متميزًا عن 
نظيره ، ال يكون هو إياه ، وال هما في الخارج ، مشتركان في شيء في 

 .الخارج 
كثيرة يعثر فيها كثير فمن فهم هذا انحّلت عنه إشكاالت  –إلى أن قال  -

 ( "75. )من األذكياء الناظرين في العلوم الكلية والمعارف اإللهية 
- :وقال في موضع آخر 

وشبه الشيء بالشيء يكون لمشابهته من بعض الوجوه ، وذلك ال يقتضي " 
ذا قيل هذا حّي  التماثل الذي يوجب أن يشتركا فيما يجب ويجوز ويمتنع ، وا 

عليم قدير فتشابها في مسمى الحي والعليم والقدير ،  عليم قدير ، وهذا حيّ 
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لم يوجب ذلك أن يكون هذا المسمى مماثاًل لهذا المسمى فيما يجب ويجوز 
 .ويمتنع 

 :بل هنا ثالثة أشياء 
القدر المشترك الذي تشابها فيه ، وهو معنى كلي ال يختص به : أحدها 
 .أحدهما 
 .العلم والقدرة ما يختص به الرب من الحياة و : الثاني 
ما يختص به العبد من الحياة والعلم والقدرة ، فما اختص به الرب : الثالث 

عز وجل ال يشركه فيه العبد ، وال يجوز عليه شيء من النقائص التي 
تجوز على صفات العبد ، وما يختص به العبد ال يشركه فيه الرّب ، وال 

 ( "76. )ب عز وحل يستحق شيئًا من صفات الكمال التي يختص به الر 
وبهذه النقول ندرك أهمية هذا األصل ، وما يحققه من فهم سديد في باب 
الصفات ، فلوال القدر المشترك لما ُفِهم الخطاب ، لكن هذا القدر المشترك 
أو االسم الكلي في األذهان ، وأما القدر الممّيز فهو خارج الذهن ، فما 

 .ركه فيه مخلوق يختص ويتمّيز به الخالق سبحانه فال يش
كما أن هذا األصل نافع في مسائل الصفات ، فهو نافع في مسائل . هـ 

أخرى من مسائل االعتقاد، فقد استعمله المؤلف في الرّد على المنحرفين في 
باب اإليمان ، الذين زعموا أن اإليمان شيء واحد، وأنه متماثل في بني آدم 

 .، ال يقبل الزيادة ، والنقصان 
يمان مقّدر في الذهن ، وال حقيقة له في الخارج ، فال يوجد في فذاك اإل

يمان عمرو : الخارج إاّل مقّيدًا كأن يقال فإيمان كل واحد .. إيمان زيد ، وا 
 (77. )يخّصه ، وهذا اإليمان يقبل التفاضل ، والزيادة أو النقصان
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من أصلّي األسماء تقريرات ابن تيمية في بيان ما يشكل : الفصل الثاني 
 والصفات

قرر المؤلف أصلين عظيمين في باب األسماء والصفات ، فأما األول  – 1
 .القول في بعض الصفات كالقول في بعض : فقوله 

وبسط المؤلف هذا األصل في غير موضع ، وأما العلماء الذين من قبله 
 ، كما فعل( 78)فقد أشار بعضهم إلى هذا األصل على سبيل االختصار 

، ( 81)في اإليضاح ( 80)، وابن الزاغوني ( 79)األشعري في اإلبانة 
. ، وابن قدامة في تحريم النظر في كتب الكالم( 82)والباقالني في اإلبانة 

(83 ) 
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في الرّد على األشاعرة ، وجاء  –ابتداًء  –ساق المؤلف هذا األصل  – 1
 ( 84. )ذلك في غير موطن

لسائر الصفات ، كالمحبة والرضا وحكى المؤلف هاهنا تأويل األشاعرة 
 ..والغضب 

ومن  –وقد تأّول الجهمية : " فقال  –في موضع آخر  –وقد بّين تأويلهم  
وطائفة .. محبة اهلل لعبده على أنها اإلحسان إليه  –اتبعهم من أهل الكالم 

 ("85. )هي إرادة اإلحسان: أخرى من الصفاتية قالوا 
والرحمة بما يخلق اهلل من النعمة ، وذكر المؤلف أنهم فسروا المحبة 

 (86. )فالمحبة إرادة اإلحسان منه ، والغضب إرادة العقاب منه
ن : "وساق المؤلف جوابًا في بطالن تفسيرهم الغضب بالعقوبة ، فقال  وا 

بالمخلوقات ، لم يتصف برحمة وال غضب ، وهو [ الرحمة و الغضب]ُفسِّر 
َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب الّلهُ  : " قد فّرق بين غضبه وعقابه بقوله 
 .(18، آية النساء)  َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعِظيًما

أعوذ : "أنه كان يقول  وفي الحديث الذي رواه اإلمام أحمد عن النبي 
بكلمات اهلل التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات 

 ( "87. )طين وأن يحضرون الشيا
، فقد أجاب عنه " الغضب غليان دم القلب لطلب االنتقام : " وأما قولهم 

وأما قول القائل الغضب غليان دم القلب : "المؤلف في موطن آخر فقال
لطلب االنتقام ، فليس بصحيح في حقنا ، بل الغضب قد يكون لدفع 

 . المنافي قبل وجوده ، فال يكون هناك انتقام أصالً 
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وأيضًا فغليان دم القلب يقارنه الغضب ، ليس أن مجرد الغضب هو غليان 
دم القلب ؛ ألن النفس إذا قام بها دفع المؤذي فإن استشعرت القدرة فاض 

 ("88. )الدم إلى خارج فكان منه الغضب
 ("89. )عدم الدليل المعين ال يستلزم عدم المدلول المعّين : "قوله  – 8

فمن المعلوم أن الدليل : "مسألة في موضع آخر ، فقال قرر المؤلف هذه ال
يجب طرده ، وهو ملزوم للمدلول عليه ، فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت 
المدلول عليه ، وال يجب عكسه ، فال يلزم من عدم الدليل عدم المدلول 

 ( "90. )عليه 
ال عدم الدليل المعّين : "وأضاف المؤلف تفصياًل مهمًا في ذلك ، حيث قال 

يستلزم عدم المدلول عليه، فإن كل ما خلقه اهلل دليل عليه ، ثم إذا عدم 
ذلك ، لم يلزم عدم الخالق ، فال يجوز نفي الشيء لعدم الدليل الداّل عليه ، 
إال أن يكون عدم الدليل مستلزمًا لعدمه ، كاألمور التي تتوفر الهمة على 

 ("91. )نقلها ، إذا لم ينقل ، ُعلم انتفاؤها 
والسمع قد دّل عليه ، ولم يعارض ذلك معارض عقلي وال : "قوله  – 1

 " .سمعي
والسمع دليل مستقل بنفسه ، بل : "زاد المؤلف هذا المعنى بيانًا فقال 

الطمأنينة إليه في هذا المضايق أعظم ، وداللته أتّم ، فألي شيء نفّيت 
 ("92)مدلوله أو توقفَت وأعدَت هذه الصفات كلها إلى اإلرادة؟ 

نفع العبادة باإلحسان إليهم يدّل على الرحمة ، كداللة : "قوله  – 1
 (" 93. )التخصيص على المشيئة

ما في المخلوقات : "بّين المؤلف هذا الدليل أتم بيان وأبلغه ، فكان مما قاله 
من وجود المنافع للمحتاجين، وكشف الضر عن المضرورين ، واإلحسان 
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زق والهدى والمسرات هو دليل على رحمة إلى المخلوقات ، وأنواع الر 
 .الخالق سبحانه 

وفي الجملة فما ذكره في القرآن من األمثال واآليات ، تارة  –إلى أن قال  -
نعامه  يقرر بها نفس مشيئته وقدرته وخلقه ، وتارة يقرر بها إحسانه وا 
ورحمته ، وهذه الطريق مستلزمة لألولى من غير عكس ، فإنه يلزم من 

 ( "94. )إلحسان والرحمة ، وجود القدرة والمشيئة ، من غير عكس وجود ا
انتقل المؤلف إلى الرّد على المعتزلة من خالل هذا األصل ، وجاء  – 1

 –في موضع آخر  –، وعّبر المؤلف عنه ( 95)هذا الرد في غير موطن 
بأن القول في األسماء كالقول في الصفات ، فإن كان المعتزلة يثبتون 

فالقول في األسماء كالقول في الصفات، فدعوى "وينكرون الصفات األسماء 
المدعي أن أحدهما يستلزم التجسيم دون اآلخر تحكم ، وتفريق بين 
المتماثلين ، فإن أمكن إثبات أحدهما بدون اللوازم الباطلة ، فكذلك اآلخر ، 

ن امتنع في أحدهما ، امتنع في اآلخر  ( "96. )وا 
هذا المذهب تصوره : "ر في الرد عليهم ، فقال وألحق المؤلف جوابًا آخ

التام يكفي في العلم بفساده ، فإن إثبات حّي ال حياة له ، وعالم ال علم له 
، كإثبات مريد ال إرادة له ، ومتكلم ال كالم له ، وكإثبات مصل وطائف لم 

 ( "97. )تقم به صالة وال طواف 
لى الجهمية ، فقد ال وأما استعمال المؤلف هذا األصل في الرد ع – 1

 .ظاهرًا هاهنا ، كما هو ظاهر بّين في كتبه األخرى  –في نظري  –يكون 
أنا أنفي : فإن قال الجهمي المحض : "ومن تقريراته التي تجلي ذلك ، قوله 

 ..األسماء كلها ، فال أثبتها حقيقة وال مجازًا ، لئال يلزم التشبيه 
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ضًا ال تعرف موجودًا قائمًا بنفسه إال فيلزمك نفي الذات ، فإنك أي: قيل له 
ال فالقول في هذا كالقول في هذا  . جسمًا ، وال قائمًا بغيره إال عرضًا ، وا 

(98" ) 
 .وأنا ال أثبت له األسماء الحسنى : فإن قال : "وقال أيضًا 

فالبد أن تعتقد أنه حق قائم بنفسه ، والجسم موجود قائم بنفسه ، : قيل له 
 ( "99. )ه وليس مماثاًل ل

ومقصود المؤلف أن الجمهي إن أقّر أن اهلل قائم بنفسه ، فالجسم المخلوق 
 .كذلك ، ولم يلزم من ذلك المماثلة بينهما ، فكذا أسماء اهلل تعالى وصفاته 

والجهم يقّر أن اهلل واجب الوجود ، فكل ما يستدّل به على نفي أسماء اهلل 
 (100. )نفي واجب الوجود  تعالى ، فيمكن منازعه أن يستدل به على

فمتى أقر الجهم أن اهلل ثابت موجود ، لزمه فيه من إثبات القدر المشترك 
 (101. )نظير ما يلزمه فيما نفاه

وأما اعتراض العدم والملكة ، فقد أطنب المؤلف في رّده والجواب عنه  – 3
، فأجاب عن هذا االعتراض في ثالثة مواطن من هذه الرسالة ، كما بسطه 

 ( 102. )مواطن متعددة من كتبه األخرىفي 
ولعل موجب استطراد المؤلف في الجواب عن اعتراض العدم والمكلة ، ما 
ذكره أن هذه الشبهة ، قد أشكلت على كثير من النّظار ، وظنوا أنه ال 
جواب عنها ، حتى أن اآلمدي عجز عن حلها ، واعتقد صحة االعتراض ، 

 ( 103) .كما ضّل بذلك االعتراض خلق كثير
وأما عن مقصودهم بالعدم والملكة ، فإن المتقابلين تقابل السلب واإليجاب 

كما هو  -ال يرتفعان جميعًا ، بخالف المتقابلين تقابل العدم والمكلة  
فالحياة والموت قد يرتفعان جميعًا  –اصطالح الفالسفة المّشائين والمناطقة 
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هو سلب الشيء عما من  إذا كان المحل ال يقبلهما كالجمادات ، فالعدم
 ( 104. )شأنه أن يكون قاباًل ومتصفًا به ، ويقابله الملكة

ن قال نفاة الصفات : "قوله  – 1 إثبات العلم والقدرة واإلرادة يستلزم : وا 
 .تعدد الصفات ، وهذا تركيب ممتنع 

ذا قلتم : قيل  ( 105)هو موجود واجب ، عقل وعاقل ومعقول ، وعشق : وا 
لذيذ وملتذ ولذة ، أ فليس المفهوم من هذا هو المفهوم وعاشق ومعشوق ، و 

 ( "106)؟  
المراد بنفاة الصفات هاهنا الفالسفة كابن سينا وابن رشد ، كما بسطه 
. المؤلف في غير موطن حيث ساق مقالتهم ، وأجاب عنها بأجوبة كثيرة 

(107) 
 :وقد بّين المؤلف شبهة الفالسفة في نفي الصفات ، وأجاب عنها قائاًل 

وعمدة ابن سينا وأمثاله على نفيها هي حجة التركيب ، وهو أنه لو كان له "
صفة لكان مركبًا ، والمركب مفتقر إلى جزئيه ، وجزاءه غيره ، والمفتقر إلى 

 .غيره ال يكون واجبًا بنفسه 
وقد تكلم الناس على إبطال هذه الحجة من وجوه كثيرة ، بسبب أن لفظ 

 .ألفاظ مجملة " الغير "و " االفتقار " و" الجزء"، و " التركيب"
فيراد بالمرّكب ما رّكبه غيره ، وما كان متفرقًا فاجتمع ، وما يقبل التفريق ، 
واهلل سبحانه منـزه عن هذا باالتفاق ، وأما الذات الموصوفة بصفات الزمة 
لها ، فإذا سّمى المسمي هذا تركيبًا ، كان هذا اصطالحًا له ليس هو 

 .لفظ المركب  المفهوم من
هب : والبحث إذا كان في المعاني العقلية لم يلتفت فيه إلى اللفظ ، فيقال 

 ( "108. )أنكم سميتم هذا تركيبًا ، فال دليل لكم على نفيه
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فإن هؤالء يزعمون أن هنا خمسة أنواع من : "-في موطن آخر  –وقال 
سوى  ليس له حقيقة: يجب نفيها عن الواجب ، فيقولون (  109)التركيب 

الوجود المطلق ، إذ  لو كان له حقيقة سوى ذلك لكان مركبًا من تلك 
 .الحقيقة 

والوجود يثبتونه وجودًا مطلقًا بشرط اإلطالق ، مع علم كل عاقل أن هذا ال 
ذ ..  يكون إال في األذهان ال في األعيان ، ويقولون ليس له صفة ثبوتية وا 

 ( "110).  لو كان كذلك لكان مركبًا من ذات وصفات
إنه عشق و عاشق ومعشوق ، : " -تعالى  –وأما قولهم عن اهلل  – 14

لفظ العشق فيه من " -:فأجاب عنه المؤلف بقوله .. ولذة ولذيذ وملتذ 
التشبيه واحتمال النقص ما ال يخفى على عاقل ، وليس في الكتب اإللهية 

 ..تسميته بعقل ، وال عاشق ، وال معقول ، وال معشوق 
( 111. )ة فيها من التشبيه واحتمال النقص ما ال يخفى على عاقلولفظ اللذ

 " 
فمن جّوز أن تكون هذه الصفة هي األخرى ، "  -: وقول المؤلف  – 11

وأن تكون الصفة هي الموصوف ، فهو من أعظم الناس سفسطة ، ثم إنه 
. متناقض ، فإن إن جّوز ذلك ، جاز أن يكون وجود هذا هو وجوَد هذا

(112 ") 
من سّوغ جعل الحقائق المتنوعة حقيقة واحد : "المؤلف ذلك حيث قال بّين 

بالعين ، كان كالمه مستلزمًا أن يجعل وجود الحقائق المتنوعة وجودًا واحدًا 
بالعين ، بل هذا أولى ؛ ألن الموجودات مشتركة في نفس الوجود ، فمن 

لقادرة كان أن اشتبه عليه أن العلم هو القدرة ، وأنهما نفس الذات العالمة ا
 ( "113. )يشتبه عليه أن الوجود واحد أولى وأحرى
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" القول في الصفات كالقول في الذات "قرر المؤلف األصل الثاني  – 11
 (114. )،وساق هذا األصل في غير موضع 

وحكى المؤلف القائلين بتقريره من المحققين السابقين ، كالخطابي في كتابه 
، وأبي ( 117)، وابن الزاغوني ( 116) والخطيب البغدادي( 115" )الغنية "

 ( 119. )وابن عبدالبر ( 118)عثمان الصابوني 
 
 
 
 
 
 

تقريرات ابن تيمية في بيان ما يشكل من مثالّي الجنة : الفصل الثالث 
 والروح

، ومن تقريراته التي (120)أورد المؤلف مثال الجنة في غير موضع  – 1
- :تزيد هذا المثال بيانًا ، قوله 

قائق التي أخبر بها أنها في الجنة ، ليست مماثلة لهذا فإن هذه الح"
الموجودات في الدنيا ، بحيث يجوز على هذه ما يجوز على تلك ، ويجب 
لها ما يجب لها ، ويمتنع عليها ما يمتنع عليها ، وتكون مادتها مادتها ، 

 ، ولبنها ال يتغير.. وتستحيل استحالتها ، فإّنا نعلم أن ماء الجنة ال يفسد 
طعمه ، وخمرها ال يّصدع شاربها ، وال ينـزف عقله ، فإن ماءها ليس نابعًا 
من تراب ، وال نازاًل من سحاب مثل ما في الدنيا ، ولبنها ليس مخلوقًا من 

 .أنعام كما في الدنيا ، وأمثال ذلك 
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فإذا كان ذلك المخلوق يوافق ذلك المخلوق في االسم ، وبينهما قدر مشترك 
م به معنى ما خوطبنا به ، مع أن الحقيقة ليست مثل الحقيقة وتشابه ، وعل

، فالخالق جّل جالله أبعد عن مماثلة مخلوقاته مما في الجنة لما في الدنيا 
( .121" ) 
، لكن (122)عن قياسّي التمثيل والشمول  –بإيجاز  -تحّدث المؤلف  – 1

في "  والقياس: "، فعّرف القياسين قائاًل ( 123)بسطه في مواطن عديدة 
تقدير الشيء بغيره ، وهذا يتناول تقدير الشيء المعين بنظيره : اللغة 

 .المعّين ، وتقديره باألمر الكلي المتناول له ، وألمثاله 
هو انتقال الذهن من المعّين إلى المعنى العام المشترك : وقياس الشمول

، بأن ينتقل الكلي المتناول له ولغيره ، والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي 
من ذلك الكلي الالزم إلى الملزوم األول ، وهو المعّين ، فهو انتقال من 
خاص إلى عام ، ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص ، من جزئي إلى 

 .كلي ، ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي األول ، فيحكم عليه بذلك الكلي 
من حكم معّين إلى وأما قياس التمثيل فهو انتقال الذهن  –إلى أن قال  -

حكم معّين ، الشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي ؛ ألن ذلك الحكم 
 ..يلزم المشترك الكلي 

فهو يتصور المعنيين أواًل ، وهما األصل والفرع ، ثم ينتقل إلى الزمهما  
 ( "124. )وهو المشترك ، ثم إلى الزم الالزم وهو الحكم 

شرط هذا " الرسالة األكملية "بّين في قرر المؤلف قياس األولى ، و  – 8
الكمال ، فهو الكمال الذي ال نقص فيه بوجه من الوجوه ، وأما الكمال 
النسبي فهو المستلزم للنقص ، فيكون كمااًل من وجه دون وجه ، كاألكل 
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للجائع كمال له ، وللشبعان نقص فيه ؛ ألن ليس بكمال محض ، بل هو 
 .مقرون بالنقص 
ما هو كمال للمخلوق ، وهو نقص بالنسبة إلى الخالق ، فمن الكماالت 

وهو كل ما كان مستلزمًا ال إلمكان العدم عليه المنافي لوجوبه وقيوميته ، 
 ( 125. )أو مستلزمًا للحدوث المنافي لقدمه ، أو مستلزمًا لفقره المنافي لغناه 

ه بّين المؤلف ورود قياس األولى في الكتاب والسنة ، كما استعمل – 1
: سلف األمة ، ومن األدلة التي ساقها في تقرير هذا القياس ، قوله تعالى 

  َثاًل ِمْن َأنُفِسُكْم َهل لَُّكم مِّن مَّا َمَلَكْت َأْيَماُنُكم مِّن ُشَرَكاء ِفي َضَرَب َلُكم مَّ
 . (13، آية الروم) ( َما َرَزْقَناُكْم َفَأنُتْم ِفيِه َسَواء َتَخاُفوَنُهْم َكِخيَفِتُكْم َأنُفَسُكْم 

فإن اهلل أخبر أنهم إذا لم يرضوا ألنفسهم أن يكون " -: ثم قال رحمه اهلل 
مملوك أحدهم شريكه ، ولم يرضوا ألنفسهم أن يكون لهم البنات ، فرّبهم 
أحق وأولى أن ينـزهوه عما ال يرضوه ألنفسهم ، للعلم بأنه أحق منهم 

 ( "126. )بالتنـزيه عما هو عيب ونقص عندهم 
، ومن ( 127)وأما مثال الروح فقد ساقه المؤلف في عدة مواطن  – 1

وكذلك روح ابن آدم تسمع وتبصر ، : "تحريراته الجلية لهذا المثال ، قوله
وتتكلم وتنـزل وتصعد ، كما ثبت ذلك بالنصوص الصحيحة ، والمعقوالت 

 .الصريحة ، ومع ذلك فليست صفاتها وأفعالها كصفات البدن وأفعاله 
إن صفات الروح وأفعالها مثل صفات الجسم الذي : فإذا لم يجز أن يقال 

هو الجسد ، وهي مقرونة به ، وهما جميعًا اإلنسان ، فإذا لم يكن روح 
اإلنسان مماثاًل للجسم الذي هو بدنه ، فكيف يجوز أن يجعل الرّب تبارك 

 ( "128)وتعالى وصفاته وأفعاله مثل الجسم وصفاته وأفعاله ؟ 
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وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل : " -في موضع آخر  –ل وقا
مساك النصوص عن بيان كيفيتها ، أفال يعتبر  اضطراب الناس فيها ، وا 
العاقل بها عن الكالم في كيفية اهلل تعالى ؟ مع أنا نقطع بأن الروح في 

زع ، البدن ، وأنها تخرج منه تعرج إلى السماء ، وأنها تسل منه وقت النـ
كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة ، النغالي في تجريدها غلو المتفلسفة 
ومن وافقهم ، حيث نفوا عنها الصعود والنـزول ، واالتصال بالبدن 
واالنفصال عنه ، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته ، 

 ..ها فعدم مماثلتها للبدن ال ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسب
كما يقول .. وال نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثاًل 

طوائف من أهل الكالم، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن ، وأنها 
ليست مماثلة له ، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة ال مجازًا ، 

طلة والممثلة ، فيكف فإن كان مذهبنا في حقيقة الروح  وصفاتها بين المع
 ( "129)الظن بصفات رب العالمين ؟ 

فأهل السنة وسط في شأن الروح بين المعطلة والممثلة ، فالروح ليست 
كالمعدوم والممتنع كما ظنه الفالسفة ، وليست كالبدن كما هو عند 
المتكلمين ، والمقصود من هذا المثال أن الروح توصف بالصعود والنـزول 

يوصف بذلك ، وال يلزم من ذلك التمثيل ، فصفات الروح ال مثاًل ، والبدن 
ذا تقرر ذلك ، فإن مباينة اهلل تعالى لكل مخلوق  تماثل صفات البدن ، وا 

 .أظهر وأولى من مباينة مخلوق لمخلوق 
تحّدث المؤلف عن الجسم وما فيه من اإلجمال واالشتراك ، وتعدد  – 1

 ( 131. )ددة ، وقد بسطه في مواضع متع( 130)اإلطالقات 
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إن الجسم مرّكب من : وبّين أن الكثير من نّظار المعتـزلة واألشاعرة يقولون 
إن الجسم مركب : الجواهر المفردة ، كما أن الكثير من الفالسفة يقولون 

 (132. )من المادة والصورة 
- :، ومن ذلك قوله ( 133)وبّين المؤلف فساد هذه األقوال في غير موطن 

هي مركبة من الجواهر : فقيل .. في األجسام المخلوقة  والناس قد تنازعوا"
 ..مركبة من المادة والصورة : المنفردة ، وقيل 

والصواب عند محققي الطوائف أنها ليست مركبة ال من هذا ، وال من هذا 
 ..، وهذا قول أكثر أهل الطوائف أهل النظر 

ة  هي الجوهر وقد تنازع الناس في الجسم هل يقبل القسمة إلى غاية محدود
الفرد ، أو يقبل القسمة إلى غير غاية ، أو يقبل القسمة إلى غاية  من غير 

 .إثبات الجوهر الفرد ، على ثالثة أقوال 
والثالث هو الصواب ، فإن إثبات الجوهر الفرد الذي ال يقبل القسمة باطل 
ثبات  بوجوه كثيرة ، إذ ما من موجود إال ويتمّيز منه شيء عن شيء ، وا 

نقسامات ال تتناهى فيما هو محصور بين حاصرين ممتنع ، المتناع وجود ا
 .ما ال يتناهى فيما يتناهى ، وامتناع انحصاره فيه 

لكن الجسم كالماء انقسامات متناهية إلى أن تتصاغر أجزاؤه ، فإذا 
 ..تصاغرت استحالت إلى جسم آخر 

ستحيل هواء ، أو كالقطرة الصغيرة من الماء إذا صُغرت جدًا ، البد أن ت
ال فال تبقى القطرة الصغيرة جدًا وحدها . ترابًا ، أو تنضم إلى ماء آخر، وا 

(134") 
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تقريرات ابن تيمية في بيان ما يشكل من قواعد في باب : الفصل الرابع
 األسماء والصفات

قرر المؤلف في القاعدة األولى أن اهلل سبحانه ال يوصف بنفي ال  – 1
 ( 135. )ًا ، وبّين ذلك في غير موضع يتضمن إثبات
النقص أمور عدمية ، لهذا ال يوصف الرب من األمور : "ومنه قوله 

ال فالعدم المحض الكمال فيه . السلبية إال بما يتضمن أمورًا وجودية ، وا 
(136" ) 

األنعام ، آية ) الَّ ُتْدِرُكُه اأَلْبَصاُر وأما تقريره معنى النفي في قوله تعالى 
 :، ومن ذلك قوله (137)فإنه بسطه في عدة موطن ,  ( 148

فإن اإلدراك (  148األنعام ، آية ) الَّ ُتْدِرُكُه اأَلْبَصاُر  :وقوله تعالى "
وهو قول أكثر  -في القول المأثور عن ابن عباس وغيره من السلف 

هو مجرد الرؤية غلط، فإن نفي مجرد : هو اإلحاطة ، ومن قال  –العلماء 
ال يتضمن مدحًا وال كمااًل ، فإن المعدوم ال ُيرى ، وما ُيوصف به الرؤية 

ال تدركه األبصار : المعدوم ال يكون كمااًل وال مدحًا ، بخالف ما إذا قيل  
 ( "138. )، فإنه يدل على أنه ُيرى وال يحاط به رؤية 
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ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن اّدعى ذلك في : "وأما قول المؤلف  – 1
، فقد بسط في " ميِّز لنا بين هذا الرب الذي تشّبه وبين المعدوم : ق الخال

مواطن ، فذكر أن محمود بن سبكتكين من خيار الملوك وأعدلهم ، وكان 
وتناظر عنده ابن الهيصم وابن فورك في "من أشد الناس على أهل البدع ، 

ه قال مسألة العلو ، فرأى قوة كالم ابن الهصيم ، فرّجح ذلك ، ويقال إن
فلو أردت تصف المعدوم كيف كنت تصفه بأكثر من هذا ؟ : البن فورك 

فرِّق لي بين هذا الرب الذي تصفه وبين المعدوم؟ وأن ابن فورك : أو قال 
كتب إلى أبي إسحاق اإلسفراييني يطلب الجواب عن ذلك ، فلم يكن 

 ( "139. )الجواب إال أنه لو كان فوق العرش للزم أن يكون جسماً 
قرر المؤلف في القاعدة الثانية الواجب تجاه األلفاظ الواردة في الكتاب  – 8

فضل العبارات الشرعية الواردة  –في موضع آخر  –، وبّين (140)والسنة 
في نصوص الوحيين ، وما في األلفاظ المحدثة من اإلجمال والنـزاع ، فقال 

: 
ر عنها بغيرها ، التعبير عن حقائق اإليمان بعبارات القرآن أولى من التعبي"

فإن ألفاظ القرآن يجب اإليمان بها ، وهي تنـزيل من حكيم حميد ، واألمة 
متفقة عليها ، ويجب اإلقرار بمضمونها قبل أن تفهم، وفيها من الحكم 

 .والمعاني ماال تنقضي عجائبه 
 ( "141. )واأللفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع 

فاظ الشرعية هي األصل ، فيحتكمون إليها وقرر أن أهل السنة يجعلون األل
ويردون األلفاظ المحدثة إلى هذا األصل ، على عكس طريقة أهل البدع ، 

إن معرفة ما جاء به الرسول وما أراده بألفاظ القرآن والحديث ، هو : "فقال 
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أصل العلم واإليمان والسعادة والنجاة ، ثم معرفة ما قال الناس في هذا 
 .عاني الموافقة للرسول والمعاني المخالفة لهاالباب لينظر الم
نوع يوجد في كالم اهلل ورسوله ، ونوع ال يوجد في كالم : واأللفاظ نوعان 

اهلل ورسوله ، فيعرف المعنى األول ، ويجعل ذلك المعنى هو األصل 
ويعرف ما يعنيه الناس بالثاني ، ويرّد إلى األول ، هذا طريق أهل الهدى 

أهل الضالل والبدع بالعكس ، ويجعلون األلفاظ التي  والسنة ، وطريق
. أحدثوها ومعانيها هي األصل ، ويجعلون ما قاله اهلل ورسوله تبعًا لهم 

(142" ) 
بّين المؤلف في القاعدة الثانية الموقف الصحيح تجاه األلفاظ المجملة  – 1

 .التي لم ترد في الكتاب والسنة وال في السنة بنفي وال إثبات 
إلى أن استعمال األلفاظ المجملة بإطالق  –في موضع آخر  –ث وتحدّ 

دون تفصيل سبٌب في الخالف والفرقة والعداوة ، كما أنها توقع في الضالل 
 .واالبتداع 

- :فقال 
ثباتًا، تجد طوائف "  ولهذا اإلجمال واالشتراك الذي يوجد في األسماء نفيًا وا 

ختصمون ، أو يقتتلون على من المسلمين يتباغضون ، ويتعادون ، أو ي
إثبات لفظ أو نفيه ، والمثبتة يصفون النفاة بما لم يريدوه ، والنفاة يصفون 
المثبتة بما لم يريدوه ؛ ألن اللفظ فيه إجمال واشتراك يحتمل معنى حقًا ، 
ومعنى باطاًل ، فالمثبت يفسره بالمعنى الحق ، والنافي يفسره بالمعنى 

على النافي بأنه جحد من الحق ، والنافي ينكر الباطل ، ثم المثبت ينكر 
 ( "143. )على المثبت أنه قال على اهلل الباطل 
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وأما األلفاظ المجملة فالكالم فيها بالنفي " –في موضع آخر  –وقال 
اإلثبات دون االستفصال يوقع في الجهل والضالل ، والفتن والخبال ، 

. ء من جهة اشتراك األسماء أكثر اختالف العقال: والقيل والقال ، وقد قيل 
(144" ) 
، وسنورد (145)أفاض المؤلُف الحديث عما يجب تجاه األلفاظ المجملة .  1

 :نقاًل مستوعبًا لهذه المسألة ، إذ يقول 
و " الجسم"األلفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين ، مثل لفظ "
لق نفيًا وال إثباتًا ، ونحو ذلك ، فال ُتط" الجهة"و " المتحيز"و " الجوهر "

حتى ينظر في مقصود قائلها ، فإن كان قد أراد بالنفي واإلثبات معنى 
ب المعنى الذي قصده بلفظه ،  صحيحًا موافقًا لما أخبر به الرسول ، ُصوِّ
ولكن ينبغي أن يعبر عنه بألفاظ النصوص ، ال ُيعدل إلى هذه األلفاظ 

قرائن تبّين المراد بها ، والحاجة المبتدعة المجملة إال عند الحاجة ، مع 
مثل أن يكون الخطاب مع من ال يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ، 
ن ُجمع بين حق  وأما إن أريد بها معنى باطل ، ُنفي ذلك المعنى ، وا 

 ("146. )وباطل ، أثبت الحق وأبطل الباطل
شرع نافع في ال –في ذلك األلفاظ  –وذكر المؤلف أن التبيين والتفصيل 

ن لم : أما الشرع: "والعقل فقال فإن علينا أن نؤمن بما قاله اهلل ورسوله ، وا 
نفهم معناه ، وما تنازع فيه األمة من األلفاظ المجملة كلفظ المتحيز والجهة 
وأمثال ذلك ، فليس على أحد أن يقبل مسمى اسم من هذه األسماء ، ال في 

ه ، فإن كان المتكلم بذلك أراد النفي وال في اإلثبات ، حتى يتبّين له معنا
ن كان أراد به  معنى صحيحًا موافقًا لقول المعصوم كان ما أراده حقًا ، وا 

 ..معنى مخالفًا لقول المعصوم كان ما أراده باطاًل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



              تقريرات ابن تيمية في بيان ما يشكل من الرسالة التدمرية

 عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف/ جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ 

www.islamlight.net/alabdullatif 

34 

لى أن قال  - وأما نفع هذا االستفسار في العقل ، فمن تكلم بلفظ  –وا 
سره ونستفصله حتى يتبّين يحتمل معاني لم يقبل قوله ، ولم يرّد حتى نستف

المعنى المراد ، ويبقى الكالم في المعاني العقلية ، ال في المنازعات 
 ( "147. )اللفظية

الجهة ، : ، أحدهما ( 148)أورد المؤلف مثالين على األلفاظ المجملة  – 1
وفبّين ما فيه من اإلجمال ، ما يحتمله من حق وباطل ، وقد بسطه المؤلف 

 (149. )في جملة مواضع 
 ( 150. )الحّيز ، وقد حكاه المؤلف في عدة مواطن: والمثال اآلخر 

ومما يحسن إيراده هاهنا ، أن المؤلف لما ساق كالم أهل اللغة في معنى 
فهذا المذكور عن أهل اللغة في هذا اللفظ ومادته ، : "الحّيز ، أعقبه بقوله 

ن كونه يقتضي أن التحيز يتضمن عدواًل من محل إلى محل ، هذا أخّص م
ذهابه من جهة إلى : يحوزه أمر موجود ، فهم يراعون في معنى الحوز 

حزُت المال ، وذلك يتضمن نقله من جهة إلى جهة : جهة ، ولهذا يقولون 
، فالشيء المستقر في موضعه كالجبل والشمس ال يسمى متحيزًا ، وأعم 

أحاط من هذا أن يراد بالمتحيز ما يحيط به حيز موجود ، فيسمى كل ما 
به غيره أنه متحيزه، وعلى هذا فما بين السماء واألرض متحيز ، بل ما في 
العالم متحّيز إال سطح العالم الذي ال يحيط به شيء ، فإن ذلك ليس 
بمتحيز ، وكذلك العالم جملة ليس بمتحيز بهذا االعتبار ، فإنه ليس في 

عم من هذا ، عالم آخر أحاط به ، والمتكلمون يريدون بالمتحّيز ما هو أ
والحّيز عندهم أعم من المكان ، فالعالم كله في حّيز ، وليس هو في مكان 

 ( "151. )، والمتحّيز عندهم ال يعتبر فيه أنه يحوزه غيره
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والمقصود أنه التحّيز عن المتكلمين ال يتفق مع معناه اللغوي ، فالتحّيز 
يحتاج إلى  عندهم أعّم مما جاء في اللغة ، كما أن في التحّيز إجماالً 

 .تفصيل ، كما بّينه المؤلف في غير موضع 
إن اهلل متحّيز بمعنى أنه أحاط به شيء من الموجودات : من قال : "فقال 

فهذا مخطيء ، فهو سبحانه بائن من خلقه ، وما ثم موجود إال الخالق ، 
ذا كان الخالق بائنًا عن المخلوق ، امتنع أن يكون الخالق في  والمخلوق ، وا 

 .مخلوق ، وامتنع أن يكون متحّيز بهذا االعتبار ال
ن أراد بالحّيز أمرًا عدميًا ، فاألمر العدمي ال شيء ، وهو سبحانه بائن  وا 

يمتنع أن يكون : عن خلقه ، فإذا ُسمي العدم الذي فوق العالم حيزًا ، وقال 
فوق العالم لئال يكون متحيزًا ، فهذا معنى باطل ؛ ألنه ليس هناك موجود 

 ( "152. )غيره حتى يكون فيه 
وأما القاعدة الثالثة فيما يتعلق بظاهر النصوص ، وما في الظاهر من  – 1

 ( 154. )، فقد بسطه المؤلف في غير موضع( 153)اإلجمال واالشتراك 
واكتفى المؤلف هاهنا باإلشارة إلى معنى الظاهر عند السلف ، لكن بسطه 

 :في مواطن أخرى ، فقال 
إجرائه على الظاهر الذي هو الظاهر في عرف سلف األمة ، وأما إن أراد ب"

بحيث ال يحرف الكلم عن مواضعه ، وال يلحد في أسماء اهلل تعالى ، وال 
يفّسر القرآن والحديث بما يخالف تفسير سلف األمة وأهل السنة ، بل يجري 
ذلك على ما اقتضته النصوص ، وتطابق عليه دالئل الكتاب والسنة، 

 ( "155. )سلف األمة ، فهذا مصيب في ذلك ، وهو الحق  وأجمع عليه
فإن ظاهر الكالم هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن : "وقال أيضًا 

 ( "156. )يفهم بتلك اللغة
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واعلم أن من لم يحكم : "وبّين المؤلف دالالت ظهور اللفظ وأسبابه فقال 
يكون بالوضع  دالالت اللفظ ، ويعلم أن ظهور المعنى من اللفظ ، تارة

ما في  اللغوي ، أو العرفي ، أو الشرعي ، إما في األلفاظ المفردة ، وا 
المركبة ، وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي يتغّير به داللته 

، (157)في نفسه ، وتارة بما اقترن به من القرائن اللفظية التي تجعلها مجازًا 
المخاطب والمتكلم فيه ، وسياق الكالم وتارة بما يدل عليه حال المتكلم و 

الذي يعّين أحد محتمالت اللفظ ، أو يبّين أن المراد به هو مجازه ، إى 
ال فقد يتخبط في  غير ذلك من األسباب التي تعطي اللفظ صفة الظهور ، وا 

 ("158. )هذه المواضع
وبهذا نخلص إلى أّن الظاهر هو المعنى المتبادر منه الذي دّل عليه اللفظ 

 .، واقتضته النصوص الشرعية
التمثيل .. " عبدي جعتُ "أجاب المؤلف عمن زعم أن ظاهر حديث ،  – 3

. وهذا الجواب مذكور في أكثر من موضع (" 159. )، فيحتاج إلى تأويل
(160") 

 :ومن تقريراته التي تزيد ذلك الجواب وضوحًا ، قوله 
لنصوص أما النصوص التي يزعمون أن ظاهرها كفر ، فإذا تدبرت ا"

: وجدتها قد بّينت المراد ، وأزالت الشبهة ، فإن الحديث الصحيح لفظه 
كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ : عبدي مرضت فلم تعدني ، فيقول "

 ."أما علمت أن عبدي فالنًا مرض ، فلو عدته لوجدتني عنده : فيقول 
نما الذي  فنفس ألفاظ الحديث نصوص في أن اهلل نفسه ال يمرض ، وا 

 ..رض عبده المؤمن م
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ظاهره أن اهلل يمرض ، فيحتاج إلى تأويل ؛ ألن اللفظ : ومثل هذا ال ُيقال 
 ( "161. )إذا ُقرن به ما يبّين معناه ، كان ذلك هو ظاهره

الحجر "وأما جواب المؤلف عن أثر ابن عباس رضي اهلل عنهما ،  – 1
 ( 162). فقد ساقه في عدة مواطن .." األسود يمين اهلل في األرض 

ومن تقريراته المتممة للجواب السابق ، أن هذا األثر معروف عن ابن 
 ( 163. )عباس رضي اهلل عنهما ، وال يثبت رفعه بهذا اللفظ

ومن تدّبر اللفظ المنقول تبّين له أنه ال إشكال فيه إاّل على :  "وقال أيضا
، " األرض في"فقّيده بقوله " يمين اهلل في األرض: "من لم يتدبره ، فإنه قال 

 .ولم يطلق فيقول يمين اهلل ، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق 
ومعلوم أن " فمن صافحه وقّبله فكأنما صافح اهلل وقّبل يمينه : " ثم قال 

المشّبه غير المشّبه به ، وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين اهلل 
الحديث وآخره يبّين أن الحجر  أصاًل ، ولكن شّبه بمن يصافح اهلل ، فأول

 ( "164. )ليس من صفات اهلل كما هو معلوم عند كل عاقل 
َما َمَنَعَك َأن َتْسُجَد ِلَما  : حرر المؤلف الفروق بين قوله تعالى  -14

َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّا َخَلْقَنا َلُهْم ِممَّا َعِمَلْت ، (  11ص ، آية )  َخَلْقُت ِبَيَديَّ 
، وقد بسط الفروق بين اآليتين في ( 165( ) 11يس ، آية )  ا َأْنَعاًما َأْيِدينَ 

 ( 166". )الرسالة المدنية "
بصيغة التثنية ، لم يستعمل في النعمة ، " اليدين"إن لفظ : "فكان مما قاله 
 .وال في القدرة 

نَساَن َلِفي : ألن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع ، كقوله   ِإنَّ اإلِْ
الَِّذيَن َقاَل َلُهُم : ولفظ الجمع في الواحد كقوله ( 1العصر ، اآلية ) ُخْسر  
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، ولفظ الجمع ( 118آل عمران ، آية )  النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوْا َلُكْم 
 ( . 1التحريم ، آية )  َصَغْت ُقُلوُبُكَما  : في االثنين كقوله

ثنين ، واالثنين في الواحد فال أصل له ؛ أما استعمال لفظ الواحد في اال
 ..ألن هذه األلفاظ عدد ، وهي نصوص في معناها ال ُيتجّوز بها 

ال يجوز أن يراد به القدرة ؛ ألن القدرة صفة  ِلَما َخَلْقُت ِبَيَديَّ  : فقوله 
 .واحدة ، وال يجوز أن يعّبر باالثنين عن الواحد 

ن نعم اهلل ال تحصى ، فال يجوز أن ُيعبر وال يجوز أن ُيراد به النعمة ؛ أل
 ( "167. )عن النعم التي ال تحصى بصيغة التثنية

نظير  َما َمَنَعَك َأن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ِبَيَديَّ  :ولو ُفرض أن قوله تعالى 
، فليس   َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّا َخَلْقَنا َلُهْم ِممَّا َعِمَلْت َأْيِديَنا َأْنَعاًما آية يس ، 

للمعطلة أن يحتجوا بآية يس على إنكار اليد وتأويلها بالعمل ، فال ريب أن 
اهلل عز وجل وصف نفسه بالعمل في هذه اآلية ، لكن هذا األسلوب أو 

 .اإلطالق ال ُيستعمل إال في حق من له يد 
 :وقد بّينه المؤلف بقوله 

 :ان بيده الملك ، أو عملته يداك ، فهما شيئ: إذا قالوا"
 .إثبات اليد : أحدهما 
 .إضافة الملك والعمل إليها ، والثاني يقع فيه التجّوز كثيرًا : والثاني 

: أما األول فإنهم ال يطلقون هذا الكالم إال لجنس له يٌد حقيقة ، وال يقولون 
 .يد الهوى ، وال يد الماء

لمراد قد ُعلم منه أن ا( 1الملك ، آية )  بيده الملك  فهب أن قوله 
 ( "168. )بقدرته ، لكن ال يتجوز بذلك إال لمن له يد حقيقة
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و " القعود"وال يعلم أن مسمى : " -في القاعدة الرابعة  –قوله  -11
، فإن كانت الحاجة داخلة " يقال فيه ما يقال في مسمى االستواء" االستقرار"

المعنى في ذلك فال فرق بين االستواء والقعود واالستقراء ، وليس هو بهذا 
ن لم يدخل في مسمى ذلك إال ما يدخل  مستويًا وال مستقرًا ، وال قاعدًا ، وا 

 ("169. )في مسمى االستواء ، فإثبات أحدهما ونفي اآلخر تحكم 
فالمؤلف جعل لفظ االستواء نظير لفظ القعود واالستقرار ، فإذا كان القعود 

ن  كان االستواء ال واالستقرار ال ينفك عن الحاجة ، فاالستواء كذلك ، وا 
 .يستلزم الحاجة فكذا القعود واالستقرار ، والتفريق في ذلك تحكم 

أن بعض السلف فّسروا االستواء بالقعود  –في موطن آخر  –وبّين المؤلف 
ذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود : "، وقال أيضًا ( 170) وا 

" الجلوس"و " لقعودا" من لفظ  البدن ، فما جاءت به اآلثار عن النبي 
، وحديث عمر بن  في حق اهلل تعالى ، كحديث جعفر بن أبي طالب 

. أولى أن ال يماثل صفات أجسام العباد(  171)، وغيرهما  الخطاب 
(172" ) 

متعلق بما قبله وما بعده ، فهو بحسب " في "فإن حرف : قوله  – 11
 .المضاف والمضاف إليه 

لمكان ، وكون الجسم في الحّيز ، وكون ولهذا ُيفرق بين كون الشيء في ا
العرض في المكان ، وكون الوجه في المرآة ، وكون الكالم في الورق ، 

 (173. )فإن لكل نوع من هذه األنواع خاصية يتمّيز بها عن غيره
 –رحمه اهلل  –وقد جاء هذا المعنى مبسوطًا بّينًا في كتاب آخر إذ يقول 

نحاة ظرفًا ، يستعمل في كل موضع التي يسميها ال" في "إن حرف " -:
 .بالمعنى المناسب لذلك الموضع 
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إن الطعم واللون والريح حالٌّ في الفاكهة ، أو العلم والقدرة : فإذا قيل 
 .والكالم حال في المتكلم ، فهذا معنى معقول 

ذا قيل  إن هذا حال في داره ، أو إن الماء حال في الظرف ، فهذا : وا 
 .معنى آخر 

حلول صفة في موصوفها ، وهذا حلول عين قائمة ، تسمى جسمًا  فإن ذلك
فالن حّل : المحلة ، ويقال : وجوهرًا  في محلها ، ومنه يقال لمكان القوم 

 .بالمكان الفالني 
ذا قيل الشمس والقمر في الماء ، أو في المرآة ، أو وجه فالن في المرآة : وا 

عنى يفهمه الناس ، يعلمون ، أو كالم فالن في هذا القرطاس ، فهذا له م
أنه قد ظهرت الشمس والقمر والوجه في المرآة ، ورؤيت فيها ، وأنه لم يحل 

 ..به ذات ذلك 
وكذلك الكالم إذا ُكتب في القرطاس ، فالناس يعلمون أن مكتوب فيه ، 

 ( "174. )ومقروء فيه، ومنظور فيه
برنا به من قرر المؤلف في مطلع القاعدة الخامسة أنا نعلم ما أخ – 18

، وأن الوجه الذي نعلم هو معاني القرآن وما تدّل ( 175)وجه دون وجه 
عليه ، وساق المؤلف اآليات التي تحّض على تدبر القرآن، وبّين ذلك في 

 :موضع آخر قائاًل 
إن اهلل سبحانه وتعالى قد حّضهم على تدبره وتعقله واتباعه في غير "

)  ٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك لَِّيدَّبَُّروا آَياِتِه ِكَتا: موضع ، كما قال اهلل تعالى 
 َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى ُقُلوب  َأْقَفاُلَها : وقال تعالى (  11ص ، آية 

  ( 11محمد ، آية . ) 
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فإذا كان قد حّض الكفار والمنافقين على تدبره ، علم أن معانيه مما يمكن 
والمنافقين فهمها ومعرفتها ، فكيف ال يكون ذلك ممكنًا للمؤمنين ، الكفار 

 .وهذا يبّين أن  معانيه كانت معروفة بّينة لهم 
(  1يوسف ، آية )   ِإنَّا َأنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّا لََّعلَُّكْم َتْعِقُلونَ  : وقال تعالى 

. ون إال مع العلم بمعانيهفبّين أنه أنزله عربيًا ألن يعقلوا ، والعقل ال يك
(176" ) 

، وهذا مبسوط في مواطن ( 177)ذكر المؤلف أنواع التأويل الثالثة  – 11
، حيث قرر أن التأويل في القرآن هو الحقيقة الموجودة في ( 178)متعددة 
، وبّين أن لفظ التأويل في كالم السلف ال يراد به إال التفسير ( 179)الخارج 

الخارج ، وأما صرف اللفظ عن المعنى المدلول ، أو الحقيقة الموجودة في 
عليه إلى معنى يخالف ذلك ، فهذا اصطالح طائفة من متأخري الفقهاء 

 ( 180. )والمتكلمين ، وليس هو عرف السلف
في مسألة  –ساق المؤلف مقالة اإلمام أبي عبيد القاسم بن ساّلم  – 11

والفقهاء : ل أبو عبيد قا: "، وبّينها في موضع آخر قائاًل -اشتمال الصّماء 
هم أعلم بتأويل ما أمر اهلل به ، وما : أعلم بالتأويل من أهل اللغة ، يقول 

نهى عنه ، فيعرفون أعيان األفعال الموجودة التي ُأمر بها ، وأعيان 
 ( "181. )األفعال المحظورة التي نهى عنها

ويل لكن تأويل األمر والنهي البد من معرفته ، بخالف تأ: "قوله – 11
 ( "182. )الخبر 

المعمول به البد فيه من العلم المفّصل ، فيلزم : "وقد جاء مبينًا في قوله 
األمة معرفة ما يعمل به تفصياًل ليعملوا به ، وما أخبروا به فليس عليهم 
ن كان العلم به حسنًا أو فرضًا على  معرفته ، بل عليهم اإليمان به ، وا 
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ن ، بخالف ما يعمل به ، ففرض على الكفاية ، فليس فرضًا على األعيا
كل إنسان معرفة ما يلزمه من العمل مفصاًل ، وليس عليه معرفة العلميات 

 ( "183.)مفصاًل 
فالشرائع المأمور بها ال ُيكتفى فيها باإليمان المجمل ، بل البد من تفصيلها 

 ( .184)علمًا وعماًل 
ونحو ذلك  ي حرر المؤلف مسألة أسماء اهلل تعالى ، وأسماء النب -11
.. 

وهل هي مترادفة أو متباينة ؟ فبّين المؤلف أنها مترادفة في الذات ، 
باأللفاظ  –في موضع آخر  –، وقد سماها ( 185)ومتباينة في الصفات 

 ( 186. )المتكافئة ، وهي األلفاظ الواقعة بين المترادفة والمتباينة 
على الذات ،  واإلنصاف أنها متفقة في الداللة" -:–رحمه اهلل  –قال 

متنوعة في الداللة على الصفات، فهي قسم آخر قد يسمى المتكافئة ، 
 ("187. )، وكتابه من هذا النوع  وأسماء اهلل الحسنى ، وأسماء رسوله 

فالتشابه الذي ال تمييز معه قد يكون من األمور النسبية : "قوله  – 13
 (" 188. )اإلضافية

رر أن التشابه أمر نسبي ، فقد بّين المؤلف ذلك في مواضع أخرى ، فق
، وأن كالم السلف يدل على (  189)يتشابه عند هذه ما ال يتشابه عند غيره 

 (  190. )أن التشابه أمر إضافي نسبي 
لم يقل أحمد وال غيره من السلف إن في القرآن آيات ال : "وقال أيضًا 

 ( "191. )يعرف الرسول وال غيره معناها 
 :وقال في موطن آخر 
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أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجميع القرآن ، إال ما قد  وكالم"
يشكل على بعضهم فيقف فيه ، ال ألّن أحدًا من الناس ال يعلمه ، لكن ألنه 

 .هو لم يعلمه 
فإن اهلل قد أمر بتدبر القرآن مطلقًا ، ولم يستثن منه شيئًا ال يتدبر ، وال قال 

دون الفهم ممتنع ، ولو كان من القرآن ما ال ال تدبروا المتشابه ، والتدبر ب: 
 .يتدبر لم يعرف ، فإن اهلل لم يميز المتشابه بحّد ظاهر حتى يجتنب تدبره 

وهذا أيضًا مما يحتجون به ، ويقولون المتشابه أمر نسبي إضافي ، فقد 
 ( "192. )يشتبه على هذا ما ال يشتبه على غيره 

أكثر ما يخطيء من : "حنبل  حكى المؤلف مقالة اإلمام أحمد بن – 11
، وجاءت هذه المقالة في عدة مواطن من كتبه ("193. )جهة التأويل والقياس

 :، كما بّين معناها في غير موضع فقال ( 194)
باب القياس الفاسد "والمقصود أن أولئك المبتدعة من أهل الكالم لما فتحوا "

دهليزًا للزنادقة صار ذلك "  في العقليات ، والتأويل الفاسد في السمعيات
الملحدين إلى ما هو أعظم من ذلك من السفسطة في العقليات ، والقرمطة 
في السمعيات ، وصار كل من زاد في ذلك شيئًا إلى ما هو شر منه ، 

 ( "195. )حتى انتهى األمر بالقرامطة إلى إبطال الشرائع المعلومة كلها 
عن (  196)ل وقد عدلت المرجئة في هذا األص" وقال في موضع آخر 

بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على 
رأيهم ، وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل اللغة ، ولهذا كان 

 .أكثر ما يخطيء الناس من جهة التأويل والقياس : اإلمام أحمد يقول 
م من أهل البدع يفسرون ولهذا نجد المعتـزلة والمرجئة والرافضة وغيره

القرآن برأيهم ومعقولهم ، وما تأّولوا من اللغة ، ولهذا نجدهم ال يعتمدون 
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نما .. والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين  على أحاديث النبي  وا 
يعتمدون على العقل واللغة ، ونجدهم ال يعتمدون على كتب التفسير 

نما يعت مدون على كتب األدب وكتب المأثورة والحديث وآثار السلف ، وا 
 ( "197. )الكالم 

في موضع آخر  –أشار المؤلف إلى مقالة الحلول واالتحاد ، وبّين  – 14
الفرق بين الحلول واالتحاد، فالحلول كحلول الماء في اإلناء ، واالتحاد  –

، وتعالى اهلل عما يقول ( 198)امتزاج واختالط كاختالط اللبن بالماء 
 .ًا الكافرون علوًا كبير 

حكى المؤلف جملة مقاالت لطوائف وقعت في االشتباه ، فمنهم من  – 11
جعل وجود المخلوقات هو وجود الخالق ، ومنهم من جعل لفظ الوجود مقواًل 

 ( 199. )باالشتراك اللفظي ، وطائفة أثبتوا كليات مطلقة 
، فالذين يجعلون ( 200)أرباب المقاالت السابقة  –في كتبه األخرى  –وبّين 

جود الخالق هو وجود كل شيء من الموجودات هم أهل اإللحاد القائلين و 
، كما بّين منشأ ضالل هؤالء المالحدة ( 201)بالوحدة والحلول واالتحاد 

 :فقال 
ومنشأ ضالل هؤالء كلهم ، أنهم يأخذون القدر المشترك بين األعيان ، "

لك وحدة وهو الجنس اللغوي ، فيجدونه واحدًا في الذهن ، فيظنون أن ذ
عينية ، وال يميزون بين الواحد بالجنس والواحد بالعين ، وأن الجنس العام 

نما يوجد في األعيان المتميزة  ( 202. )المشترك ال وجود له في الخارج ، وا 
" 
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مقول باالشتراك اللفظي ، فقد بّين المؤلف " الوجود "وأما من زعم أن لفظ 
يلة ، منهم الشهرستاني والرازي أن ذلك قول شاذ ، لم يقل به إال طائفة قل

 .في أحد قوليهما 
وأهل السنة واألشاعرة والمعتـزلة وسائر المسلمين على أن لفظ الوجود من 
األلفاظ المتواطئة ، فاألصل في األلفاظ أن تكون متواطئة ، وأما االشتراك 

 ( 203. )اللفظي فهو خالف األصل 
في غير  –بهم المؤلف  وأما القائلون بإثبات كليات مطلقة ، فقد عنى

أصحاب فيثاغورس الذين يظنون  أن : ثالثة أصناف ، وهم  –موضع 
األعداد المجردة موجودة خارج الذهن ، وأتباع أفالطون الذين يثبتون المثل 

يزعمون أنها  –كاإلنسان المطلق  –األفالطونية ، وهي حقائق كلية 
توا مادة في الخارج موجودة في الخارج ، وكذا أرسطو وشيعته الذين أثب

مغايرة للجسم المحسوس وصفاته ، وأثبتوا ماهيات كلية لألعيان مقارنة 
 ( 204. )ألشخاصها في الخارج 

من االشتباه واالحتمال ، " نحن "و " إنا"ساق المؤلف ما في لفظ  – 11
، ومن تقريراته الجلية لتلك المسألة ، قوله ( 205)وجاء ذلك في غير موضع 

:-  
من المتشابه ، فإنه يراد بها الواحد الذي معه " نحن"و " إّنا " ومعلوم أن"

ن لم يكونوا من  غيره من جنسه ، ويراد بها الواحد الذي معه أعوانه ، وا 
جنسه ، ويراد بها الواحد المعظم نفسه الذي يقوم مقام من معه غيره لتنّوع 

 ( "206. )أسمائه التي كل اسم منها يقوم مقام مسمى 
- :ع آخر وقال في موض
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فهذه الصيغة في كالم العرب " فإذا قرأناه"  "نقص"و " نتلو: "وأما قوله "
: للواحد العظيم الذي له أعوان يطيعونه ، فإذا فعل أعوانه فعاًل بأمره ، قال 

واهلل تعالى رب المالئكة ، وهم ال يسبقونه بالقول وهم بأمره .. نحن فعلنا 
أفعالهم وهو غني عنهم ، وليس هو يعملون ، وهو مع هذا خالقهم وخالق 

 ( "207. )كالملك الذي يفعل أعوانه بقدرة يستغنون بها عنه 
، ( المفّوضة )أشار المؤلف بإجمال إلى بطالن مذهب أهل التجهيل  – 18

- :، ومن ذلك قوله ( 208)وقد فّصله في مواطن أخرى 
ن ، وحّضنا وأما التفويض ، فإن من المعلوم أن اهلل أمرنا أن نتدّبر القرآ"

على عقله وفهمه ، فكيف يجوز مع ذلك أن ُيراد منا اإلعراض عن فهمه 
ومعرفته وعقله ؟ وحقيقة قول هؤالء في المخاطب لنا، أنه لم يبّين الحق ، 
وال أوضحه ، مع أمره لنا أن نعتقده ، وأن ما خاطبنا به ، وأمرنا باتباعه ، 

ظاهره على الكفر والباطل ، وأراد  والرّد إليه لم يبّين به وال كشفه ، بل دلّ 
منا أن ال نفهم منه شيئًا ، أو أن نفهم منه ما ال دليل عليه فيه ، وهذا كله 

 ( "209.. )مما ُيعلم باالضطرار تنـزيه اهلل ورسوله عنه
 :وقال أيضًا 

يكون األنبياء والمرسلون ال يعلمون معاني ما أنزل ( 210)فعلى قول هؤالء "
النصوص ، وال المالئكة ، وال السابقون األولون ، اهلل عليهم من هذه 

وحينئذ فيكون ما وصف اهلل به نفسه في القرآن ، أو كثير مما وصف اهلل 
 .به نفسه ال يعلم األنبياء معناه ، بل يقولون كالمًا ال يعقلون معناه 

ومعلوم أن هذا قدح في القرآن واألنبياء ، إذ كان اهلل أنزل القرآن ، وأخبر 
جعله هدى وبيانًا للناس ، وأمر الرسول أن يبّلغ البالغ المبين ، وأن  أنه

يبّين للناس ما نزل إليهم ، وأمر بتدبر القرآن وعقله ، ومع هذا فأشرف ما 
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ال يعلم أحد معناه ، فال يعقل وال  -وهو ما أخبر الرب عن صفاته  -فيه 
 ..يتدبر ، وال يكون الرسول بّين للناس ما نزل إليهم 

تبّين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من ف
 ( "211. )شر أقوال أهل البدع واإللحاد

تحّدث المؤلف عن تناقض أهل التجهيل ، وساقه في غير موضع ،  – 11
هو صرف  –عند جمهورهم  -فبّين أن سبب اضطرابهم أن لفظ التأويل 

 ( 212. )تمال المرجوحالكالم عن االحتمال الراجح إلى االح
- :ومن تقريراته التي تبّين تناقض أهل التجهيل واضطرابهم ، قوله 

 .هذا التأويل ال يعلمه إال اهلل : وطائفة يقولون "
ُتجرى  على ظواهرها ، ويتكلم في إبطال : ثم من هؤالء من يقول 

 .التأويالت بكل طريق 
، لم يحمل على ظاهره  ومن المعلوم أنه إذا كان لها تأويل يخالف ظاهرها

، وما ُحمل على ظاهره لم يكن له تأويل يخالف ذلك ، فضاًل عن أن ُيقال 
 .يعلمه اهلل أو غيره : 

ُقْل َأتَُنبُِّئوَن الّلَه ِبَما اَل  : كما قال تعالى : بل مثل هذا التأويل ُيقال فيه 
فإن ما كان ( .  13 يونس ، آية) َيْعَلُم ِفي السََّماَواِت َواَل ِفي اأَلْرِض 

 ( "213. )منتفيًا ال وجود له ، ال يعلمه ثابتًا موجودًا 
. وقد ُيفّرق بين لفظ التشبيه والتمثيل: "في القاعدة السادسة  –قوله  – 11
(214" ) 

خالفًا  –الفرق بين التشبيه والتمثيل  -في كتبه األخرى  -قرر المؤلف 
فالتمثيل جاء القرآن بنفيه ،  - للمتكلمين الذين يجعلون التشبيه هو التمثيل

فيه " الشبه "لفظ : "وأما التشبيه ففيه إجمال واشتراك ، كما قال المؤلف
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بهام ، فما من شيئين إال وهما متفقان في أمر من األمور ، لو أنه  إجمال وا 
في كونهما موجودين ، وذلك الذي اتفقا فيه ال يمكن نفيه إال بنفي كل 

 ( "215. )منهما
- :لغة فّرقت بين التشبيه والتمثيل ، حيث قال المؤلف كما أن ال

 وأُتوا به متشابها  :لفظ التشابه ليس هو التماثل في اللغة ، قال تعالى "
األنعام ، آية ) متشابهًا وغير متشابه  ، وقال تعالى ( 11البقرة، آية )

 ( 216. )، ولم يرد شيئًا هو مماثل في اللغة (  111
- :ألة بسطًا وتحريرًا فقال وزاد المؤلف المس

هل لفظ الشبه والمثل بمعنى واحد أو معنيين ؟ على : وقد تنازع الناس "
 :قولين 

أنهما بمعنى واحد ، وأن ما دل عليه لفظ المثل مطلقًا ومقيدًا يدل : أحدهما 
 .عليه لفظ الشبه ، وهذا قول طائفة من النّظار 

ن كان  أن معناهما مختلف عند اإلطالق: والثاني  لغة وشرعًا وعقاًل ، وا 
مع التقيد والقرينة يراد بأحدهما ما يراد باآلخر ، وهذا قول أكثر الناس ، 
وهذا االختالف مبني على مسألة عقلية ، وهو أنه هل يجوز أن يشبه 
الشيء الشيء من وجه دون وجه ؟ وللناس في ذلك قوالن ، فمن منع أن 

إنه يشبه : والشبه واحد ، ومن قال  المثل: يشبه من وجه دون وجه ، قال 
الشيُء الشيَء من وجه دون وجه ، فّرق بينهما عند اإلطالق ، وهذا قول 
جمهور الناس ، فإن العقل يعلم أن األعراض مثل األلوان تشتبه في كونها 

 ..ألوانًا مع أن السواد ليس مثل البياض 
ا أشبهه من بعض هذا يشبه هذا ، إذ: وأيضًا فمعلوم في اللغة أن يقال 

ن كان مخالفًا له في الحقيقة   .الوجوه وا 
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 ( "217(. ) 11البقرة ، آية )  وأُتوا به متشابهًا  قال اهلل تعالى 
، و ( 218)وأما دعوى المعتـزلة أن القدم أخص أوصاف اإلله  – 11

فقد أورد المؤلف أجوبة أخرى في .. اتهامهم أهل اإلثبات بتعدد القدماء 
  -: اهم ، فقال الرد على دعو 

وأما الصفات التي ال تقوم إال به ، فإن قيل بقدمها أو وجوبها ، فال ريب "
أنها ليست قائمة بنفسها بل ال تقوم إال بالموصوف ، وحقيقة األمر أن 
القديم الواجب بنفسه هو الذات المستلزمة لصفات الكمال ، وأما ذات 

فال وجود لها ،  –أو صفات مجردة عنها  –مجردة عن هذه الصفات 
 ( "219. )فضاًل عن أن تكون واجبة بنفسها أو قديمة 

إنها : ثم من هؤالء الصفاتية من ال يقول في الصفات : " قوله  – 11
هو قديم وصفته :الرب بصفاته قديم ، ومنهم من يقول : قديمة ، بل يقول 

ذلك ال يقتضي : قديمة ، وال يقول هو وصفاته قديمان ، ولكن يقول 
 ("220. )ركة الصفة له في شيء من خصائصهمشا

في  –وقد فّصل المؤلف هذا الجواب ونسب المقوالت السابقة ألصحابها 
: أثناء رّده على أبي الحسين البصري المعتـزلي ، حيث قال  –موضع آخر 

أما الكاّلبية ومن سلك سبيلهم من أهل الحديث والفقه ألبي الحسن التميمي "
غيرهما ، فإنهم ال يقولون عن الصفات وحدها إنها وأبي سليمان الخطابي و 

قديمة ، فال يقولون العلم قديم ، ولكن يقولون الرب بعلمه قديم ، ومن أطلق 
منهم على الصفات أنها قديمة ، فال يقول إن الذات والصفات قديمان ، 

فإن " الذات "ومن أطلق  القدم على الصفات فإنهم ال يطلقون عليها لفظ 
. ُأطلقت ُيفهم منها أنها الذات القائمة بنفسها الموصوفة بالصفات الذات إذا

(221") 
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في ( 222)فهذه الطريقة التي سلكها هؤالء " -: –في موضع آخر  –وقال 
أنهم يقولون عن الذات قديمة ، وعن الصفات إنها قديمة ، وال يقولون عن 

ير ، وهم الذات والصفات إنهما قديمان ، لما في العطف من اإلشعار بالتغا
 ( "223. )ال يطلقون على الصفات إنها غير الذات 

إن الموصوف قديم ، : "أن أبا الحسن األشعري يقول : وذكر المؤلف أيضاً 
قديمان ، وأن ابن الباقالني : والصفة قديمة ، وال يقول عند الجمع 

الصفة ، : والقاضي أبا يعلى يطلقون القول بإثبات القديمين ، أحدهما 
إن كونهما قديمين  ال يوجب تماثلهما ، فالنبي : موصوف ، وقاال واآلخر ال

محدث ، وصفاته محدثة ، وليس إذا كان الموصوف نبّيًا وجب أن يكون 
صفاته أنبياء لكونها محدثة ، كذلك ال يجب إذا كانت الصفات قديمة ، 

 ( "224. )والموصوف بها قديمًا ، أن تكون آلهة لكونها قديمة 
فت دعوى المعتـزلة أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء وبذلك يتضح تها

. 
أورد المؤلف مقالة المعتـزلة ، إن الصفات ال تقوم إال بجسم ،  – 13

في كتبه  –واألجسام متماثلة ، وأجاب المؤلف عنها باقتضاب ، وساق 
ما يجلي ذلك الجواب ، حيث أبطل دعواهم أن الصفات ال تقوم  –األخرى 

 .وأنها من خصائص األجسام  إال بجسم ،
حركة سريعة : ال ريب أن األعراض توصف فيقال " –رحمه اهلل  -: فقال 

 ( "225. )وبطيئة ، وبياض شديد وضعيف ، ومحبة قوية وضعيفة 
جاء : إن هذه األمور توصف بها األجسام واألعراض ، فيقال : "وقال أيضاً 

ذا كانت البرد ، وجاء الحر ، وجاءت الحمى ونحو ذلك من ا ألعراض ، وا 
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األعراض توصف بالمجيء واإلثبات ، علم أن ذلك ليس من خصائص 
 ( "226. )األجسام 

من أفسد األقوال ، بل هو " وأما قولهم بتماثل األجسام ، فقرر المؤلف أنه 
 ( "227. )معلوم الفساد بالضرورة بعد التصور الصحيح 

 :، فكان مما قال ( 228)وقد بين ذلك في غير موضع 
إنها ليست متماثلة ، والقائلون بتماثلها من المعتـزلة : كثر العقالء يقولون أ"

 .ومن وافقهم من األشعرية ليست لهم حجة على تماثلها أصاًل 
" أبكار األفكار " وقد اعترف بذلك فضالؤهم ، حتى اآلمدي في كتاب 

دليل اعترف بأنه ال دليل لهم على تماثل األجسام إال تماثل الجواهر ، وال 
جعل هذا القول من أقوال " اإلبانة "لهم على تماثل الجواهر ، واألشعري في 

 ( "229. )المعتـزلة التي أبطلها
 :وقال أيضًا 

حقيقة هذا القول أن األجسام متماثلة من كل وجه ، ال تختلف من وجه "
دون وجه ، بل الثلج مماثل للنار من كل وجه ، والتراب مماثل للذهب من 

 ..والخبز مماثل للحديد من كل وجه كل وجه ، 
وهذا القول فيه من مخالفة الحّس والعقل ما يستغنى به عن بسّط الرد على 

 ("230. )صاحبه ، بل أصل دعوى تماثل األجسام من أفسد األقوال
والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيمًا : "قوله  – 11

ن ينازعونهم في اعتقادهم ، كإطالق بناء على تماثل األجسام ، والمثبتو 
على من تولى أبا بكر وعمر رضي اهلل عنهما ، بناء " النصب "الرافضة لـ 

 ("231. )، ومن أبغضه فهو ناصبي  على من أحّبهما فقد أبغض علّيًا 
 :أوضح المؤلف العبارة السابقة في موطن آخر فقال 
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 –طلة الصفات وأمثاله من الجهمية مع -( 232)وتسمية هذا الرافضي "
ألهل اإلثبات مشّبهة ، كتسميتهم لمن أثبت خالفة الخلفاء الثالثة ناصبيًا 
بناء على اعتقادهم ، فإنهم لما اعتقدوا أنه ال والية لعلّي إال بالبراء من 
هؤالء ، جعلوا كل من لم يتبرأ من هؤالء ناصبيًا ، كما أنهم لما اعتقدوا أن 

إن مثبتة الصفات : سمين متماثالن ، قالوا القديمين متماثالن ، أو أن الج
 .مشبهة 

إن كان مرادك بالنصب والتشبيه بغض علّي وأهل : فيقال لمن قال هذا 
البيت ، وجعل صفات الرب مثل صفات العبد ، فأهل السنة ليسوا ناصبية 

 .وال مشبهة 
ن كنت تريد بذلك أنهم يوالون الخلفاء ، يثبتون صفات اهلل تعالى ، فسمّ   وا 
هذا بما شئت ، إن هي إال أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهلل بها 

 .من سلطان 
والمدح والذم إنما يتعلق باإلسماء إذا كان لها أصل في الشرع ، كلفظ 

 ..المؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل 
 ("233. ) حشوية" وال " مشبهة "وال " ناصبية " والكتاب والسنة ليس فيه لفظ 

، وقد حكى ذلك في (234)ساق المؤلف المسالك الصحيحة في النفي  – 84
، فبّين أن تنـزيه اهلل تعالى يرجع إلى أصلين ، نفي (235)غير موطن 

 .النقص ، ونفي التمثيل 
 :والتنـزيه يجمعه نوعان : " ومن ذلك قوله 

النقص  أنه منـزه عن النقائص مطلقًا ، ونفس ثبوت الكمال ينافي: أحدهما 
. 
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. أنه منـزه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال : الثاني 
(236") 

سرد المؤلف جملة من المسائل التي وقع فيها االشتباه واالضطراب  – 81
( 237)هل وجود الشيء هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته ؟ : ، ومنها 

المهمة في  ، ومن تقريراته(238)وقد حرر هذه المسألة في مواضع متعددة 
من قال إن الماهية غير الوجود ، وأراد بالماهية الصورة : "تجلية ذلك قوله 

العلمية الذهنية ، وبالوجود ما يوجد في الخارج فقد أصاب ، وأما إذا عنى 
بالماهية والوجود جميعًا ما هو ثابت في الخارج ، أو عنى بهما جميعًا ما 

ماهية و وجودها، : هن شيئين إن في الذ: هو متصور في الذهن ، وقيل 
 .ماهية ووجودها ، فهذا خطأ : أو في الخارج شيئان 

وبهذا التفصيل يزول االشتباه والنـزاع الموجود في أن الماهية هل هي غير 
وجودها أم ال ؟ فمن لم يفّصل هذا التفصيل ، فإما أن يحار و يقف، 

رازي ونحوه ، أو كاآلمدي ونحوه ، و أما أن يختلف كالمه ويتناقض ، كال
.  يصر على الباطل إذا نصر أحد القولين ، كبعض المتكلمين والمتفلسفة

(239") 
وأشار المؤلف إلى منشأ االشتباه في مسألة هل وجود الشيء هو عين 

 ماهيته ؟
نما نشأت الشبهة من جهة أنه غلب على أن ما يوجد في الذهن : "فقال وا 

" الماهية "؛ ألن " وجوداً "مى ، وما يوجد في الخارج يس" ماهية"يسمى 
والمستفهم إنما يطلب تصوير الشيء في " .. ما هو ؟"مأخوذة من قولهم  

نفس السائل ، وهو الثبوت الذهني ، سواًء كان ذلك المقول موجودًا في 
على " الماهية"الخارج أو لم يكن، فصار بحكم االصطالح أكثر ما يطلق 
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ما في الخارج ، فهذا أمر لفظي على " الوجود"ما في الذهن ، ويطلق 
 ("240. )اصطالحي 

وأما جواب المؤلف عن مسألة األحوال هاهنا ، فقد جاء مختزاًل  – 81
 (242. )، لكن بسطه وبّينه في مواضع ( 241)

من المعلوم أنه ما من موجودين إال وبينهما قدر : " -رحمه اهلل  –فقال 
ن كان المعنى الكلي المشترك وج وده في األذهان ال في سيتفقان فيه ، وا 

األعيان ، فالبد أن يكون بين أفراد االسم العام الكلي نوع من المشابهة 
 ..باعتبار اتفاقها في ذلك المعنى العام 

وهي مسألة األحوال التي اضطرب فيها كثير من الناس ، والتحقيق أنه البد 
ي من تشابه في الخارج ، ومعنى كلي عام في الذهن من غير أن يكون ف

 ("243. )الخارج كلي، أو شيء ال موجود وال معدوم
الصواب أن األحوال كالكليات ، لها وجود في " –في موطن آخر  –وقال 

 ("244. )األذهان ال في األعيان
، وجاء هذا ( 245)قرر المؤلف أن المعدوم ليس شيئًا في الخارج  – 88

 ( 246. )التقرير مبسوطًا في غير موضع
ليه أهل السنة والجماعة وعامة عقالء بني آدم والذي ع: "ومن ذلك قوله 

من جميع األصناف أن المعدوم ليس في نفسه شيئًا ، وأن ثبوته و وجوده 
وحصوله شيء واحد ، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة واإلجماع القديم ، 

( 1آية مريم ، )   َوَقْد َخَلْقُتَك ِمن َقْبُل َوَلْم َتُك َشْيًئاقال اهلل تعالى لزكريا 
 ..فأخبر أنه لم يك شيئًا . 
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 14مريم ، آية )   َفُأْوَلِئَك َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َواَل ُيْظَلُموَن َشْيًئا : وقال تعالى 
ال يظلمون موجوًد وال معدومًا ، : ، ولو كان المعدوم شيئًا لكان التقدير ( 

 ("247. )والمعدوم ال يتصور أن يظلموه فإنه ليس لهم
( 248)ؤلف أن أول من قال إن المعدوم شيء ثابت ، هو الشحام وذكر الم

 ("249. )شيخ أبي علي الجبائي ، وتبعه طوائف من المعتـزلة والرافضة
قرر المؤلف فساد من نفى النقائص عن اهلل تعالى محتجين بنفي  – 81

 (251. )، وجاء هذا التقرير في عدة مواطن (250)التجسيم أو التحّيز 
أن هذا المسلك سبب في تسلط المالحدة عليهم ،  - في التدمرية -وذكر 

ومن هنا دخلت المالحدة الباطنية على : "كما بّينه في كتاب آخر فقال 
المسلمين حتى رّدوا عن اإلسالم خلقًا عظيمًا ، صاروا يقولون لمن نفى 

مثل من ينفي بعض الصفات ، أو جميعها أو األسماء  -شيئًا عن الرّب 
: فيقول . بلى : هذا لئال يلزم التشبيه والتجسيم ؟ فيقول  ألم تنف -الحسنى 

وهذا الالزم يلزمك فيما أثبته، فيحتاج أن يوافقهم على النفي شيئًا بعد شيء 
، حتى ينتهي أمره إلى أن ال يعرف اهلل بقلبه ، وال يذكره بلسانه ، وال يعبده 

ن كان ال يجزم بعدمه  ("252. )، وال يدعوه ، وا 
- :المهمة في الرّد على هذا المسلك الفاسد ، قوله  ومن تقريراته

كل من بنى تنـزيهه للرب عن النقائص والعيوب على نفي الجسم ، فإنه ال "
 ("253. )يمكنه أن ينـزهه عن عيب أصاًل بهذه الحجة

االعتماد في تنـزيه الباري على نفي الجسم طريقة مبتدعة في : "وقال أيضًا 
 .، فال تصح ال شرعًا وال عقاًل  الشرع ، متناقضة في العقل
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أما الشرع فإنه لم يرد بذلك كتاب وال سنة ، وال قول أحد من السلف واألئمة 
، بل الكالم في صفات اهلل بنفي الجسم أو إثباته بدعة عن السلف واألئمة 

 ..، ولو كان ذلك مما ُيعتمد في الشرع لدّل الشرع عليه 
من أحد يثبت شيئًا ، وينفي شيئًا ، لكونه وأما التناقض في العقل ، فإنه ما 

مستلزمًا للتجسم ، إال أمكن النافي أن يقول له فيما أثبته نظير ما قاله له 
 ("254. )فيما نفاه

رّد المؤلف على من اكتفى في إثبات الصفات بمجرد نفي التشبيه  – 81
 :، وقد جاء هذا الرد مفصاًل في موطن آخر ، فكان  مما قاله ( 255)
.. يجوز االكتفاء فيما ينـزه الرب عنه على عدم ورود السمع والخبر به ال "

 :.بل هذا غلط من وجهين
أن عدم الخبر هو عدم دليل معّين ، والدليل ال ينعكس ، فال يلزم : أحدهما 

إذا لم يخبر هو بالشيء أن يكون منتفيًا في نفس األمر ، وهلل أسماء سمى 
الغيب عنده ، فكما ال يجوز اإلثبات إال بها نفسه ، واستأثر بها في علم 
 ..بدليل ، ال يجوز النفي إال بدليل 

أن أشياء لم يرد الخبر بتنـزيهه عنها ، وال بأنه منـزه عنها ، لكن : الثاني 
دّل الخبر على اتصافه بنقائضها فعلم انتفاؤها ، فاألصل أنه منـزه عن كل 

 ("256. )لسمع والعقلما يناقض صفات كماله ، وهذا مما دّل عليه ا
، وأورد طرقًا أخرى ( 257)ساق المؤلف طريقًا صحيحًا في اإلثبات  – 81

 ( 258. )في كتبه األخرى
ومما يستدل به على ثبوت جميع صفات الكمال ، أنه لو لم : "كقوله 

يوصف بكونه حّيًا عالمًا قادرًا سميعًا بصيرًا متكلمًا ، لوصف بضد ذلك 
صمم ، والبكم والخرس ، ومعلوم وجوب تقّدسه كالموت والجهل والعجز وال
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عن هذه النقائص ، بل هذا معلوم بالضرورة العقلية ، فإنه أكمل الموجودات 
 ..وأجّلها وأعظمها ، ورب كل ما سواه وخالقه ومالكه 

بل من المعلوم بضرورة العقل أن المتصف بهذه النقائص يمتنع أن يكون 
 ("259. )لكل شيء فاعاًل ، فضاًل عن أن يكون خالقاً 

 :وقال أيضًا 
 .إثبات صفات الكمال له طرق "
َوَقاُلوا  : االستدالل باألثر على المؤثر ، كقوله تعالى :  -وذكر منها -

)  َمْن َأَشدُّ ِمنَّا ُقوًَّة َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّ اللََّه الَِّذي َخَلَقُهْم ُهَو َأَشدُّ ِمْنُهْم ُقوًَّة 
ل ما في المخلوقات من قوة وشدة تدل على أن اهلل فك(  11فصلت، آية 

 ..أقوى وأشد ، وما فيها من علم يدل على أن اهلل أعلم 
كل كمال في : وهذه طريقة يقّر بها عامة العقالء ، حتى الفالسفة يقولون 

 .المعلول فهو من العلة 
َثاًل ِمْن  واالستدالل بطريق األولى ، كقوله تعالى  َأنُفِسُكْم َهل َضَرَب َلُكم مَّ

لَُّكم مِّن مَّا َمَلَكْت َأْيَماُنُكم مِّن ُشَرَكاء ِفي َما َرَزْقَناُكْم َفَأنُتْم ِفيِه َسَواء 
 ( .13الروم ، آية ) َتَخاُفوَنُهْم َكِخيَفِتُكْم َأنُفَسُكْم 

فكل كمال ال نقص فيه ، يثبت للمحدث المخلوق الممكن ، فهو للقديم 
 ("260. )من جهة أنه أحق بالكمال الواجب الخالق أولى

 (" 261. )والصمد الذي ال جوف له: "قوله  – 81
، (262)في غير موضع " الصمد"بسط المؤلف الكالم على اسم اهلل تعالى ، 

يدل على أنه ال جوف " الصمد"ولفظ : "ومن تقريراته في تجلية ذلك، قوله
الصمد في اللغة له ، وعلى أنه السيد ، ليس كما تقول طائفة من الناس أّن 

" الصمد"إنما هو السيد ، ويتعجبون مما نقل عن الصحابة والتابعين من أن 
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هو الذي ال جوف له ، فإن أكثر الصحابة والتابعين فسروه بهذا ، وهم أعلم 
باللغة وبتفسير القرآن، وداللة اللفظ على هذا أظهر من داللتها على السؤدد 

الجتماع واالنضمام المنافي للتفرق يدل على ا" ص م د " ، وذلك أن لفظ 
 ("264( .. )263. )والتجويف 

أن في القرآن أدلة  –في مستهل القاعدة السابعة  –قرر المؤلف  – 83
، وقد جاء مفصاًل في غير ( 265)عقلية في تقرير التوحيد والنبوة والمعاد 

 :موضع ، كقوله 
الواضحة المعقولة والقرآن مملوء من طريق تعريف اهلل تعالى لعباده باألدلة "

 .، واألمثال المضروبة التي هي القياسات العقلية 
ونحن قد بّينا في غير هذا الموضع أن القرآن بّين فيه أصول الدين في 
المسائل والدالئل على غاية اإلحكام ونهاية التمام ، وأن خالصة ما يذكره 

مع سالمة أهل الكالم والفلسفة إنما هو بعض ما بّينه القرآن والحديث ، 
ذلك عما في كالمهم من التناقض واالختالف ، واشتماله على ما تقصر 
عنه نهاية عقولهم ، وما ال يطمعون أن يكون من مدلولهم ، وبّينا أن 
تعريف الشارع وداللة الشرع ليس بمجرد األخبار ، كما يظنه من يظن ذلك 

 ("266.)من أهل الكالم والفلسفة 
السمع ُيعلم بالعقل أيضًا ، إال أن المؤلف بّين ومع أن الكثير مما دل عليه 

إن العقل : أن للعقل حدودًا ال يتجاوزها ، وهو ما يعّبر عنه السلف بقولهم 
 :ال مجال له في ذلك ، فهذا له وجوه معتبرة ، ذكرها المؤلف بقوله 

من الوجوه الصحيحة إنما نطق به الكتاب وبّينه ، أو ثبت بالسنة "
فق عليه السلف الصالح ، فليس ألحد أن يعارضه معقواًل الصحيحة ، أو ات
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ونظرًا وكالمًا وبرهانًا وقياسًا عقليًا أصاًل ، بل كل ما يعارض ذلك فقد علم 
 .أنه باطل علمًا كليًا عامًا 

ومن الوجوه الصحيحة أن موارد النـزاع ال تفصل بين المؤمنين إال بالكتاب 
ن كان أحد المتنازعين ي عرف ما يقوله بعقله ، وذلك أن قوى والسنة ، وا 

العقول متفاوتة مختلفة ، وكثيرًا ما يشتبه المجهول بالمعقول ، فال يمكن أن 
نما يفصل بينهم  يفصل بين المتنازعين قول شخص معّين وال معقوله ، وا 
الكتاب المنـزل من السماء ، والرسول المبعوث المعصوم فيما بلغه عن اهلل 

 ..تعالى 
ه الصحيحة أن معرفة اهلل بأسمائه وصفاته على وجه التفصيل ال ومن الوجو 

ما بخبره  ما بخبره ، وا  تعلم إال من جهة الرسول عليه الصالة والسالم ، وا 
ال نصف اهلل إال بما : وتنبيهه وداللته على األدلة العقلية ، ولهذا يقولون 

  ( .267")وصف به نفسه ، أو وصفه به رسوله 
فة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه فطائ: "قوله  – 81

 ("268. )األصول ، وأنه ال يمكن إثبات النبوة بدون ذلك 
والمراد بالطائفة هاهنا المعتـزلة ، كما بّينه المؤلف مبسوطًا أثناء حديثه عن 
طرق المتكلمين في داللة المعجزة على صدق الرسول ، فذكر من طرقهم 

 :ما يلي 
ة على يد المتبنيء الكذاب قبيح ، واهلل سبحانه منـزه عن أن اظهار المعجز "

فعل القبيح ، وهذه الطريق سلكها المعتـزلة و غيرهم ممن يقول بالتحسين 
 .والتقبيح ، وطعن فيها من ينكر ذلك 

ثم إن المعتـزلة جعلوا هذه أصل دينهم ، والتـزموا لها لوازم ، وخالفوا بها 
 .العقل في مواضع كثيرة  نصوص الكتاب والسنة، بل وصريح
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وحقيقة أمرهم أنهم لم يصدقوا الرسول إال بتكذيب بعض ما جاء به ، 
ال يمكن تصديقه في البعض إال بتكذيبه في البعض ، لكنهم : وكأنهم قالوا 

ال يقولون إنهم يكذبونه في شيء ، بل تارة يطعنون في النقل، وتارة يتأولون 
ما نظرًا المنقول ، ولكن يعلم بطالن ما ذك  .روه إما ضرورة ، وا 

إن السمع مبني على صدق الرسول ، وصدقه مبني على : وذلك أنهم قالوا 
أن اهلل منـزه عن فعل القبيح ، فإن تأييد الكذاب بالمعجزة قبيح ، واهلل منـزه 

 .عنه 
ال يجوز أن يشاء خالف ما أمر به ، وال أن يخلق أفعال : وقالوا أيضًا 

أن يهدي ضااًل، وال يضل مهتديًا ؛ ألنه ال كان قادرًا على  عباده ، وال يقدر
 ("269. )ذلك ، وقد أمر به ولم يعن عليه ، لكان قبيحًا منه

فإن المعتـزلة يزعمون أن النبوة ال تتم إال بقولهم في التوحيد : "وقال أيضًا 
. والعدل ، فيجعلون التكذيب بالقدر من أصولهم العقلية ، وكذا نفي الصفات

(270") 
 

وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه األصول ، وأن العلم : "قوله  – 14
ثبات حدوثه ال يمكن إال بحدوث  بالصانع ال يمكن إال بإثبات حدوثه ، وا 

 ("271.  )األجسام
المقصود بالطائفة هاهنا المعتـزلة المنكرون لصفات اهلل تعالى ، واألشاعرة 

ذلك مبّينًا مبسوطًا في مواطن من كتب المنكرون ألفعال اهلل تعالى ، وجاء 
 (272. )المؤلف
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وأصل كالمهم أنهم قالوا ال يعرف صدق الرسول حتى : "ومن ذلك قوله 
يعرف إثبات الصانع، وال يعرف إثبات الصانع حتى يعرف حدوث العالم ، 

 .وال يعلم حدوث العالم إال بما به يعلم حدوث األجسام 
 ..رق ثم استدلوا على حدوث األجسام بط

أن الجسم ال يخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان ، وهذه : منها 
 .الطريقة معروفة عن المعتـزلة وغيرهم  

وآخرون قرروا ذلك بأن الجسم ال يخلو عن األكوان ، وهي االجتماع 
واالفتراق والحركة والسكون، واألكوان حادثة ، وهذه الطريقة المعروفة عن 

 .المعتـزلة 
روا ذلك بأن األجسام ال تخلو عن االجتماع واالفتراق ، وهما وآخرون قر 

 ..حادثان، وهذه طريقة األشعري وغيره 
وقرر آخرون ذلك بأن الجسم ال يخلو من كل جنس من أجناس األعراض 

 ..عن واحد منها 
 ("273. )وهذه هي الطريقة المشهورة عند األشعرية ، وعليها اعتمد اآلمدي

، فقد بّين المؤلف معناها ، ( 274)عقل أصل السمع وأما مقالة إن ال – 11
ليس المراد بكونه أصاًل أنه أصل في ثبوته في نفس األمر ، بل : "فقال 

 ("275. )هو أصل في علمنا به ؛ لكونه دلياًل على صحة الشرع
وأما دعوى المتكلمين أن داللة القرآن خبرية مجردة ، وليست عقلية  – 11

سدة ، ناشئة عن جهل المتكلمين بحقائق ، فهي دعوى فا(276)برهانية 
القرآن ، ولذا أجاب المؤلف عن هذه الدعوى ، وقرر في غير موطن أن 

 ("277.. )في القرآن أحسن البراهين العقلية وأتـّمها
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فإنه يبّين الحق والصدق ، ويذكر أدلته وبراهينه ، " -:–رحمه اهلل  –فقال 
قد يتوهمه كثير من المتكلمة ليس يبّينه بمجرد اإلخبار عن األمر ، كما 

والمتفلسفة ، أن داللته سمعية خبرية ، وأنها واجبة لصدق المخبر ، بل 
داللته أيضًا عقلية برهانية ، وهو مشتمل من األدلة البراهين على أحسنها 

 ("278. )وأتّمها بأحسن بيان ، ولمن كان له فهم وعقل
 ("279) .فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة : "قوله  – 18

 (280. )بسط المؤلف هذه المسألة في عدة مواضع 
قد ذكرنا في غير هذا الموضع أن النبوة تعلم بطرق : "-رحمه اهلل  –فقال 

كثيرة ، وذكرنا طرقًا متعددة في معرفة النبي الصادق والمتنبيئ الكذاب ، 
 .غير طريق المعجزات 

هلل أسبابه ، كما فإن الناس كلما قويت حاجتهم إلى معرفة الشيء ، يّسر ا
 .ييسر ما كانت حاجتهم إليه في أبدانهم أشد 

فلما كانت حاجتهم إلى الَنَفس والهواء أعظم منها إلى الماء ، كان مبذواًل 
لكل أحد في كل وقت ، ولما كانت حاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى 

 ..القوت ، كان وجود الماء أكثر 
خالق أعظم، كانت آياته ودالئل ربوبيته فلما كانت حاجتهم إلى معرفة ال

 ..وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته أعظم من غيرها 
ولما كانت حاجتهم إلى معرفة صدق الرسول بعد ذلك ، أعظم من حاجتهم 
إلى غير ذلك ، أقام اهلل سبحانه من دالئل صدقهم ، وشواهد نبوتهم ، 

العلم النافع  وحسن حال من اتبعهم ، ونجاته وبيان ما يحصل له من
والعمل الصالح ، وقبح حال من خالفهم وشقاوته وجهله وظلمه ، ما يظهر 

 (" 281.. )لمن تدبر ذلك ، ومن لم يجعل اهلل له نورًا فما له من نور
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، (282)اختزل المؤلُف الحديَث عن الطرق العقلية في إثبات الرؤية  - 11
بها ، فالقائل بأن ، وأسند األقوال إلى أربا(283)وقد بسطها في غير موضع 

كل موجود تصح رؤيته هو أبو الحسن األشعري ومن اتبعه، والقائل أن كل 
 ..قائم بنفسه يمكن رؤيته هو ابن كاّلب وغيره 

- :وساق المؤلف أصح دليل عقلي  في إثبات الرؤية ، فقال
معلوم أن الرؤية تعلق بالموجود دون المعدوم ، ومعلوم أنها أمر وجودي "

ذا كان كذلك فقد علم أن اهلل تعالى .. طر فيها أمر عدمي محض ال يسي وا 
هو أحق بالوجود وكماله من كل موجود ، إذ وجوده هو الوجود الواجب ، 

 ..ووجود كل ما سواه هو من وجوده 
أحق بأن تجوز رؤيته لكمال  –وله المثل األعلى  –وحينئذ فيكون اهلل 

 ("284.. )وجوده
 
 
 
 
 
 

ت ابن تيمية في بيان ما يشكل من أصل الشرع تقريرا: الفصل الخامس 
 والقدر

 ("285. )وعبادته تتضمن كمال الّذل له والحب له : "قوله  – 1
 ( 286. )قرر المؤلف هذه المعنى في غير موضع 
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وهي اسم يجمع كمال الحب هلل ونهايته ، " –في تعريف العبادة  –فقال 
الذل الخلي عن حّب ال وكمال الذل هلل ونهايته ، فالحب الخلي  عن ذل ، و 
نما العبادة ما يجمع كمال األمرين  ("287. )يكون عبادة ، وا 

إنا معاشر : "قال  أن النبي  ساق المؤلف حديث أبي هريرة  – 1
 " ..األنبياء ديننا واحد ، واألنبياء إخوة لعالت 

 :قد بّين المؤلف معنى الحديث في موطن آخر فقال 
د ، وأنهم إخوة للعاّلت ، وهم الذين أبوهم واحد ، فتبّين أن دين األنبياء واح"

ن اشتركوا في : وأمهاتهم شتى ، فإن كان بالعكس قيل  أوالد أخياف ، وا 
 ..أوالد أعيان : األمرين قبل 

وهذا ألن الدين هو األصل ، فُشبِّه باألب ، والشرعة والمنهاج تبع ، فشبه 
 13المائدة ، آية )  ْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنكُ  :باألم ، فقال تعالى

( . )288") 
، وجاء هذا (289)قرر المؤلف أن جميع األنبياء على دين اإلسالم  – 8

 (290. )التقرير في مواطن متعددة
وهذا هو الدين الجامع العام الذي اشترك " –في شأن هذا اإلسالم  –فقال 

العام ، وبه أنزلت السور المكية  فيه جميع األنبياء ، واإلسالم العام واإليمان
ليه اإلشارة بقوله تعالى  َشَرَع َلُكم مَِّن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه ُنوًحا َوالَِّذي  : ، وا 

ْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّيَن َواَل  َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصَّ
َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ  : ، بقوله تعالى (  18ورى ،آية الش)  َتَتَفرَُّقوا ِفيِه 

، ولهذا (  81النحل ، آية )  ُأمَّة  رَُّسواًل َأِن اْعُبُدوْا الّلَه َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوَت 
 ("291. )باب ما جاء أن دين األنبياء واحد: "ترجم البخاري عليه 
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 وحده ، فمن استسلم له ولغيره فاإلسالم يتضمن االستسالم هلل: "قوله  – 1
 ("292. )كان مشركًا ، ومن لم يستسلم له كان مستكبرًا عن عبادته

، ومن ذلك أنه مّثل حال (293)جاء هذا المعنى في عدة مواطن من كتبه 
من استسلم هلل ولغيره بالنصارى ، ومّثل حال المستكبرين عن عبادة اهلل 

بادة اهلل تعالى شر من ، وقرر أن التكبر عن ع(294)تعالى باليهود 
 (295.. )الشرك

اإلسالم أن يستسلم العبد هلل رب : "ومن تقريراته الجلية لهذه المسألة ، قوله 
العالمين ال لغيره ، فمن استسلم له ولغيره فجعل له ندًا فهو مشرك ، قال 

َوِمَن النَّاِس َمن َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن الّلِه َأنَدادًا ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِّ الّلِه  : اهلل تعالى 
، ومن استكبر عن عبادة (  111البقرة ، آية )  َوالَِّذيَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحبًّا لِّّلِه 

اهلل فلم يستسلم له فهو معّطل لعبادته ، وهو شر من المشركين كفرعون 
ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم  :  تعالى وغيره ، قال اهلل

 ( . 14غافر ، آية )  َداِخِرينَ 
نما ُيعبد بما أمر به  واإلسالم إنما يكون بأن تعبد اهلل وحده ال شريك له ، وا 
، فكل ما أمر به فهو حين أمر به من دين اإلسالم ، وحين نهى عنه لم 

 ("296. )ق من دين اإلسالم يب
ن تنوعت الشرعة : "قوله  – 1  ("297. )فكذلك الرسل دينهم واحد وا 

ومن تقريراته المهمة في (  298)قرر المؤلف هذه المسألة في كثير من كتبه 
أن الرسل متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة مثل الصدق ، : ذلك 

ه الشرائع قليل بالنسبة إلى وأن المنسوخ الذي تنوعت في.. وتحريم الفواحش 
 ..المتفق عليه 
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َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدًِّقا  : قال تعالى " -:–رحمه اهلل  –فقال 
لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه َفاْحُكم َبْيَنُهم ِبَما َأنَزَل الّلُه َواَل َتتَِّبْع 

اآليات ، )  اءُهْم َعمَّا َجاءَك ِمَن اْلَحقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا َأْهوَ 
 ( . 11 – 13المائدة ، آية 

أن يحكم بما أنزل اهلل إليه ، وحّذره اتباع  فقد أمر اهلل نبيه محمدًا 
ى أنه وأخبره تعال.. أهوائهم ، وبّين أن المخالف لحكمه هو حكم الجاهلية  

جعل لكل من أهل التوراة واإلنجيل والقرآن شرعة ومنهاجًا ، وأمره تعالى 
والذي أنزله .. بالحكم بما أنزل اهلل أمر عام ألهل التوراة واإلنجيل والقرآن  

اهلل هو دين واحد اتفقت عليه الكتب والرسل ، وهم متفقون في أصول الدين 
ن تنّوعوا في الشريعة والمنهاج بين ناسخ ومنسوخ ،  وقواعد الشريعة ، وا 

 ("299. )فهو شبيه بتنوع حال الكتاب
وأما األصول الجامعة ، كاألمر بعبادة اهلل وحده ال : "وقال في موضع آخر 

شريك له، وبر الوالدين ، والصدق ، والعدل ، وتحريم األجناس األربعة 
وهي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، واإلثم والبغي بغير الحق ، 

 ..إلشراك باهلل ، وأن يقال عليه غير الحقوا
 وقد تنازع الناس في مثل هذه ، هل يمكن نسخه وتنوع الشرائع فيه ؟

وجمهور الناس من السلف والخلف ال يجّوزون دخول النسخ في هذا، وال 
 ("300. )تنوع الشرائع فيه

والمنسوخ الذي تنوعت فيه الشرائع قليل بالنسبة : "وقال في موضع ثالث 
 ("301. )ى ما اتفقت عليه الكتب والرسل إل
فإن االستسالم هلل ال يتم إال باإلقرار بما له على عبادة من : "قوله  – 1

 ("302. )حج البيت
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أن االقرار على وجهين ، وذكرهما قائاًل  –في موضع آخر  –بّين المؤلف 
 : إنشاء االلتزام ، كما في قوله تعالى : اإلخبار ، والثاني: أحدهما : "

، (  31آل عمران ، آية ) َأَأْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعَلى َذِلُكْم ِإْصِري َقاُلوْا َأْقَرْرَنا 
ْذ َأَخَذ الّلهُ : فليس هو هنا بمعنى الخبر المجرد ، فإنه سبحانه قال  َواِ 

ية ، فهذا االلتزام اآل ِميثَاَق النَِّبيِّْيَن َلَما آَتْيُتُكم مِّن ِكَتاب  َوِحْكَمة  ثُمَّ َجاءُكْم 
نشاء والتزام   ("303. )لإليمان، والنصر للرسول، فيه إخبار وا 

 .كما بّين أن اإلسالم الذي في القلب ال يتحقق إال باألعمال الظاهرة 
وختم به الرسل ، كان  لما بعث اهلل محمدًا " -: –فقال رحمه اهلل 

والمناهج والمناسك ، اإلسالم هلل ال يتم إال بالدخول فيما جاء به من الشرع 
الحديث " : بني اإلسالم على خمس: " وهو اإلسالم الخالص ولهذا قال 

. 
فإن اإلسالم الذي في القلب ال يتم إال بعمل الجوارح ، فُكنَّ مباني له يبنى 
عليها ، فالمباني الظاهرة تحمل اإلسالم الذي في القلب كما تحمل الجسد 

 ("304. )الروح
ن في كتابه الشرك بالمالئكة ، والشرك باألنبياء ، وقد بيّ : "قوله  – 1

. والشرك بالكواكب ، والشرك باألصنام ، وأصل الشرك الشرك بالشيطان 
(305") 

- :قرر المؤلف في موطن آخر أن أكثر الشرك في بني آدم من أصلين 
 .تعظيم قبور الصالحين ، وهو شرك قوم نوح : أحدهما 
 ( 306. )عبادة الكواكب : واآلخر 

الشرك : ، فلعل مقصوده " وأصل الشرك الشرك بالشيطان: "وأما قوله 
 ..بطاعته واتباعه ، فهوالذي زّين للناس عبادة المالئكة والكواكب ونحوها 
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فأصل الشر عبادة النفس والشيطان ، وجعلها شريكان للرب : "وكما قال 
 .وأن يعدال له ، ونفس اإلنسان تفعل الشر بأمر الشيطان 

 ("307. )وأما الشرك بالشيطان فهو كثير –ن قال إلى أ-
، وساق (308)تحّدث المؤلف عن إقرار عامة الناس بتوحيد الربوبية  – 3

 (309. )ذلك في غير موضع
ن كان فطريًا وضروريًا ، إال أنه قد  ونّبه المؤلف إلى أن اإلقرار بالصانع وا 

وقع من يعرض لبعض الناس ما يناقض هذا االقرار ، فينكر الصانع كما 
فرعون والنمرود، فيحتاج إلى نظر واستدالل يحصل به اإلقرار والمعرفة 

 ( 310. )كما بسطه المؤلف في موضعه 
، " فقد تبّين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك: "وأما قوله 

 :فقد جاء ما يزيده بيانًا ، حيث قال 
عقلية على توحيد الربوبية ، لكن المتكلمون إنما انتصبوا إلقامة المقاييس وال"

نما نازعوا في بعض  وهذا مما لم ينازع في أصله أحد من بني آدم ، وا 
تفاصيله ، كنـزاع المجوس والثنوية والطبيعية والقدرية ، وأمثالهم من ضالل 
المتفلسفة ، والمعتـزلة ، ومن يدخل فيهم ، وأما توحيد اإللهية فهو الشرك 

 ("311.. )العام الغالب
ن كان بعضهم يقع في شرك  فعامة الخالئق مقرون بالربوبية في الجملة ، وا 

 .في تفاصيل الربوبية ، مع اعترافهم بأصل الربوبية هلل تعالى 
أشار المؤلف إلى دليل التمانع الذي يحتج به المتكلمون في تقرير  – 1

أن المقصود بالتمانع  –في موضع آخر  –توحيد األفعال ، وبّين المؤلف 
. أي امتناع صدور العالم عن اثنين ، وقرر أنه برهان عقلي صحيح هاهنا

(312) 
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 :وساق المؤلف دليل التمانع على النحو اآلتي 
إذا ُقدر رّبان متماثالن ، فإنه يجوز اختالفهما ، فيريد أحدهما أن يفعل "

ضد مراد اآلخر ، وحينئذ إما أن يحصل مراد ، أحدهما ، أو كالهما ، أو 
 .واحد منها ، واألقسام الثالثة باطلة ، فيلزم انتفاء الملزوم ال يحصل مراد 

فألنه لو وجد مرادهما للزم اجتماع الضدين ، وأن يكون الشيء : أما األول 
الواحد حّيًا ميتًا ، ومتحركًا ساكنًا ، إذا أراد أحدهما أحد الضدين ، وأراد 

 ..اآلخر الضد اآلخر 
راد واحد منهما ، لزم عجز كل منهما ، فألنه إذا لم يحصل م: وأما الثاني 

 .وذلك يناقض الربوبية 
وأيضًا فإذا كان المحل ال يخلو عن أحدهما ، لزم ارتفاع القسمين المتقابلين 

 ..، كالحركة والسكون 
ن نفذ مراد أحدهما دون اآلخر ، كان النافذ مراده هو الرب القادر ،  وا 

 ("313. )لين واآلخر عاجزًا ليس برب، فال يكونان متماث
ساق المؤلف أنواع التوحيد الثالثة عن المتكلمين ، ومعنى التوحيد  – 14

 (315.. )، وجاء ذلك في عدة مواطن (314)عند الصوفية ، ثم بّين غلطهم 
نما معنى اإلله  ومقصوده بطالن تفسير اإللهية بالقدرة على االختراع ، وا 

إن حقيقة التوحيد " –رحمه اهلل  –هو المستحق للعبادة ، حيث قال المؤلف 
أن نعبد اهلل وحده ، فال ُيدعى إال هو ، وال ُيخشى إال هو ، وال يتقى إال هو 
، وال يتوكل إال عليه ، ال يكون الدين إال له ، وال ألحد من الخلق ، وأن ال 
نتخذ المالئكة والنبيين أربابًا ، فكيف باألئمة والشيوخ والعلماء والملوك 

 ("316)وغيرهم ؟  
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تقريرًا نفيسًا لهذه المسألة ، فبّين  –في موضع آخر  –ق المؤلف وسا
بطالن قول المتكلمين في تفسير اإللهية ، ما يؤول إليه قولهم من الشرك 

 :-رحمه اهلل  –والضالل ، فقال 
واإلله هو المستحق للعبادة ، فأما من اعتقد في اهلل أنه رب كل شيء "

إنه مشرك بربه متخذ من دونه إلها آخر وخالقه ، وهو مع هذا يعبد غيره ، ف
، كما (317)، ليست اإللهية هي الخلق ، أو القدرة على الخلق ، أو القدم 

يفّسرها هؤالء المبتدعون في التوحيد من أهل الكالم ، إذ المشركون الذين 
شهد اهلل ورسوله بأنهم مشركون من العرب وغيرهم ، لم يكونوا يشكون في 

إنه ال : ورّبه ، فلو كان هذا هو إلهية لكانوا قائلين  أن اهلل خالق كل شيء
 .إله إال هو 

فهذا موضع عظيم جدًا ينبغي معرفته ، لما قد لّبس على طوائف من الناس 
أصل اإلسالم ، حتى صاروا يدخلون في أمور عظيمة هي شرك ينافي 

لة اإلسالم ال يحسبونها شركًا ، وأدخلوا في التوحيد واإلسالم أمورًا باط
ظنوها من التوحيد وهي تنافيه ، وأخرجوا من اإلسالم والتوحيد وأموراً 
عظيمة لم يظنوها من التوحيد وهي أصله ، فأكثر هؤالء المتكلمين ال 
يجعلون التوحيد إال ما يتعلق بالقول والرأي واعتقاد ذلك ، دون ما يتعلق 

ال يكون إال بتوحيد بالعمل واإلرادة واعتقاد ذلك ، بل التوحيد الذي البد منه 
 ("318. )اإلرادة والقصد ، وهو توحيد العبادة 

فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع ، كالقول : "قوله  -11
. الذي أظهره فرعون ، والكالم اآلن مع المشركين باهلل المقرين بوجوده

(319") 
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ر على قرر المؤلف أن عامة الخالئق يقرون بربوبية اهلل تعالى ، فال يعك
ذلك حال فرعون ؛ ألن الكالم هاهنا مع المشركين باهلل المقرين بوجوده ، 

 .وفرعون ليس داخاًل في هؤالء ؛ ألنه أظهر إنكار الصانع 
بّين المؤلف في غير موطن " كالقول الذي أظهره فرعون: "وقول المؤلف 

به ، ولذا خاط(320)أن فرعون أظهر إنكار الصانع بلسانه مع اعترافه بقلبه 
 : موسى عليه السالم خطاب من يعرف أنه حق ، كقول موسى لفرعون 

اإلسراء ، ) َلَقْد َعِلْمَت َما َأنَزَل َهؤالء ِإالَّ َربُّ السََّماَواِت َواأَلْرِض َبَصآِئَر 
 ( . 141آية 

أن فرعون مشرك ، واستدّل بقوله تعالى  –في موطن آخر  –وقرر المؤلف 
  :  ُِمن َقْوِم ِفْرَعوَن َأَتَذُر ُموَسى َوَقْوَمُه ِلُيْفِسُدوْا ِفي اأَلْرِض  َوَقاَل اْلَمأل

 ( 321(. ) 111األعراف ، آية )  َوَيَذَرَك َوآِلَهَتَك 
أشار المؤلف إلى آراء الجهم بن صفوان في الصفات والقدر  – 11

 .واإليمان 
 : بدعتان والمقصود أن جهمًا اشتهر عن : "وقد بّينه في موضع آخر فقال 

الغلو في القدر واالرجاء ، فجعل : نفي الصفات ، والثانية : إحداهما 
اإليمان مجرد معرفة القلب ، وجعل العباد ال فعل لهم وال قدرة ، وهذان مما 

 ("322. )غلت المعتـزلة في خالفه فيهما
أشار المؤلف إلى آراء النجارية والضرارية في الصفات والقدر  – 18

ّين في موطن آخر أنهم يقرون بالقدر ، ولكنهم في الصفات واإليمان ، وب
 ( 323. )بين المعتـزلة واألشعرية 

ضرار بن عمرو من المثبتين للقدر ، لكنه من نفاة " -:-رحمه اهلل  –وقال 
 ("324. )الصفات ، وكان أقرب إلى اإلثبات من المعتـزلة والجهمية 
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ل أهل السنة ، وأعدل وقرر المؤلف أن قول ضرار في القدر أقرب إلى قو 
. من قول األشعري ، حيث جعل العبد فاعاًل حقيقة ، وأثبت استطاعتين

(325(  )326) 
وبّين أن النجارية والضرارية يخالفون المعتـزلة في القدر ، واألسماء 

نفاذ الوعيد  (327. )واألحكام وا 
نما يظهر من البدع أواًل ما كان أخف ، وكلما ضعف من : "قوله  – 11 وا 

 ("328. )بنور النبوة قويت البدعةيقوم 
 ( 329. )قرر المؤلف هذه المسألة في غير موطن 

كلما كانت البدعة أشد تأخر : "ومن تقريراته التي تزيد ذلك وضوحًا ، قوله 
ظهورها ، وكلما كانت أخف كانت إلى الحدوث أقرب، فلهذا حدث أواًل 

كان آخر ما حدث بدعة الخوارج والشيعة ، وثم بدعة القدرية والمرجئة ، و 
 ( "330. )بدعة الجهمية 

ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن اهلل تعالى أثبت له حقًا ال : "قوله  – 11
 ("331. )يشركه فيه مخلوق

 ( 332. )هذا التحرير جاء في غير موطن 
ما يستحقه اهلل من الحقوق ( 333)وقد بّين اهلل على لسانه : "ومن ذلك قوله 

 : ا يستحقه الرسول من الحقوق ، فقال تعالى التي ال تصلح إال هلل ، وم
ُروُه َوُتَوقُِّروُه . ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا ِلُتْؤِمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَعزِّ

، فاإليمان باهلل والرسول، ( 1،  3الفتح ، آية )   َوُتَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصياًل 
: والتوقير للرسول ، والتسبيح بكرة وأصياًل ، هلل وحده ، قال تعالى والتعزير 

  َوَمن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْخَش اللََّه َوَيتَّْقِه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِئُزوَن  ( ، النور
 ..، فجعل الطاعة هلل والرسول ، والخشية والتقوى هلل وحده (  11آية 
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ْو َأنَُّهْم َرُضْوْا َما آَتاُهُم الّلُه َوَرُسوُلُه َوَقاُلوْا َحْسُبَنا الّلهُ َولَ  : وقال تعالى 
، (  11التوبة ، آية )   َسُيْؤِتيَنا الّلُه ِمن َفْضِلِه َوَرُسوُلُه ِإنَّا ِإَلى الّلِه َراِغُبونَ 

 فجعل اإليتاء هلل والرسول ؛ ألن المراد به اإليتاء الشرعي  وهو ما أباحه اهلل
 ..على لسان رسوله 

ورسوله ؛ ألن اهلل وحده : ولم يقل   َوَقاُلوْا َحْسُبَنا الّلهُ  : وقال تعالى 
الزمر ، آية )  َأَلْيَس اللَُّه ِبَكاف  َعْبَدُه  :كاف عبده ، كما قال اهلل تعالى 

)   َسُيْؤِتيَنا الّلُه ِمن َفْضِلِه َوَرُسوُلهُ  ، ثم دعاهم إلى أن يقولوا (  81
من فضله : فذكر أن ذلك من فضل اهلل وحده ، لم يقل (  11التوبة ، آية 

 11التوبة ، آية )   ِإنَّا ِإَلى الّلِه َراِغُبونَ  : وفضل رسوله ، ثم ذكر قولهم 
 َفِإَذا َفَرْغَت َفانَصبْ  : ورسوله ، كما قال في اآلية األخرى : ولم يقل ( 
َلى َربَِّك َفاْرَغبْ .  ("334( . ) 3،  1، آية الشرح)  َواِ 

َيا َأيَُّها النَِّبيُّ َحْسُبَك الّلُه َوَمِن  : بّين المؤلف أن معنى قوله تعالى  – 11
أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو اهلل   اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ 

 ( 335. )وحده ، وغّلط المؤلف من ظن أن اهلل والمؤمنين حسبك 
إن اهلل : ، وبين أن مقالة ( 336)لتقرير في غير موضع وجاء هذا ا

- :والمؤمنين حسبك تستلزم الكفر ، فقال رحمه اهلل 
(  11األنفال ، آية )   َحْسُبَك الّلُه َوَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ  قوله تعالى "

أن اهلل حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين ، فهو وحده كافيك : ، معناه 
 ..وكافي من معك من المؤمنين ، 

أن اهلل والمؤمنين حسبك ، : وقد ظن بعض الغالطين أن معنى اآلية 
رفعًا عطفًا على اهلل ، وهذا خطأ قبيح مستلزم للكفر ؛ " من اتبعك "ويكون 

 ..فإن اهلل وحده حسب جميع الخلق  
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َقْد َجَمُعوْا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم  الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس  : كما قال تعالى 
، (  118آل عمران ، آية )   َفَزاَدُهْم ِإيَمانًا َوَقاُلوْا َحْسُبَنا الّلُه َوِنْعَم اْلَوِكيلُ 

 .اهلل وحده كافينا كلنا : أي 
حسبنا اهلل ، : والتحّسب هو التوكل على اهلل وحده ، فلهذا أمروا أن يقولوا 

فإذا لم يجز أن يكون اهلل ورسوله حسب المؤمنين ،  .ورسوله : وال يقولوا 
 كيف يكون المؤمنون مع اهلل حسبًا لرسوله ؟

وأيضًا فالمؤمنون محتاجون إلى اهلل ، كحاجة الرسول إلى اهلل ، فالبد لهم 
من حسبهم ، وال يجوز أن يكون معونتهم وقوتهم من الرسول ، وقوة الرسول 

بل قوتهم من اهلل ، وقوة الرسول من اهلل ، منهم ؛ فإن هذا يستلزم الدور ، 
 ("337. )فاهلل وحده يخلق قوتهم ، واهلل وحده يخلق قوة الرسول

قرر المؤلف شرك من جعل بينه وبين اهلل وسائط يدعوهم ، ويتخذهم  – 11
 (338. )شفعاء من دون اهلل تعالى

 (339. )وأورد هذا المعنى في غير موطن 
- :مسألة ، قوله ومن تقريراته المهمة في هذه ال

خالص الدين والعبادة بجميع أنواعها له ، " الشفاعة سببها توحيد اهلل ، وا 
فكل من كان أعظم إخالصًا ، كان أحق بالشفاعة ، كما أنه أحق بسائر 

من اهلل مبدؤها ، وعلى اهلل تمامها ، فال : أنواع الرحمة ، فإن الشفاعة 
فع ، وهو الذي يقبل شفاعته في يشفع أحد إال بإذنه ، وهو الذي يأذن للشا

 .المشفوع له
نما الشفاعة سبب من األسباب التي بها يرحم اهلل من يرحم من عباده ،   وا 

 ("340. )وأحّق الناس برحمته هم أهل التوحيد واإلخالص له 
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لم يسن أحد من األنبياء للخلق أن يطلبوا من الصالحين : "قال أيضًا 
، دعاء ، وال شفاعة ، بل هو أصل الشرك  الموتى ، والغائبين ، والمالئكة

َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الّلِه : ، فإن المشركين إنما اتخذوهم شفعاء ، قال تعالى 
َما اَل َيُضرُُّهْم َواَل َينَفُعُهْم َوَيُقوُلوَن َهؤالء ُشَفَعاُؤَنا ِعنَد الّلِه ُقْل َأتَُنبُِّئوَن الّلَه ِبَما 

 ( . 13يونس ، آية )  َماَواِت َواَل ِفي اأَلْرِض اَل َيْعَلُم ِفي السَّ 
فهذه الشفاعة التي كان المشركون يثبتونها أبطلها القرآن في غير موضع ، 
وهي كشفاعة المخلوق عن المخلوق بغير إذنه ، فإن هذا الشافع شريك 
للمشفوع إليه ، فإنه طلب منه ما لم يكن يريد أن يفعله، فيحتاج لقضاء حق 

شفيع أن يفعله ، فالشفيع بغير إذن المشفوع إليه شريك له ، واهلل من ال
لَُّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َمن  :تعالى ال شريك له ، ولهذا قال 
، فلو شفع أحد بغير (  111البقرة ، آية  َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنِه 

كان شريكًا له ، وهو سبحانه ال يشفع عنده أحد  إذنه شفاعة نافعة مقبولة
 ("341. )إال بإذنه

وبسطه في عدة  (342  )تحّدث المؤلف عن حقوق نبينا محمد  – 13
 (343. )مواطن 

التوحيد واالتباع : التالزم بين أصلّي  –في غير موطن  –وبّين المؤلف  
ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا  َيا َأيَُّها النَِّبيُّ    :قد قال تعالى لنبيه : "، فقال( 344)

ِنيًرا. َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا ،  11األحزاب ، آية )  َوَداِعًيا ِإَلى اللَِّه ِبِإْذِنِه َوِسَراًجا مُّ
، فأخبر أنه أرسله داعيًا إليه بإذنه ، فمن دعا إلى غير اهلل فقد أشرك ( 11

ة ، والمبتدع يؤول إلى ، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع ، والشرك بدع
 : الشرك ، ولم يوجد مبتدع إال وفيه نوع من الشرك ، كما قال تعالى 

اتََّخُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباًبا مِّن ُدوِن الّلِه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما ُأِمُروْا ِإالَّ 
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(  81التوبة ، آية )  ُهَو ُسْبَحاَنُه َعمَّا ُيْشِرُكونَ  ِلَيْعُبُدوْا ِإَلًها َواِحًدا الَّ ِإَلَه ِإالَّ 
. 

وكان من  إشراكهم بهم أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم ، وحّرموا عليهم 
 ("345. )الحالل فأطاعوهم

وقد بّينا في غير موضع من القواعد وغيرها : "–في موضع آخر  –وقال 
 يكون إال مشركًا يجعل مع أن كل من لم يشهد برسالة المرسلين ، فإنه ال

اهلل إلهًا آخر ، وأن التوحيد والنبوة متالزمان ، وكل من ذكر اهلل عنه في 
كتابه أنه مشرك فهو مكذِّب للرسل ، ومن أخبر عنه أنه مكذِّب للرسل  

 ("346. )فإنه مشرك، وال تتم الشهادة هلل باإللهية إال بالشهادة لعبده بالرسالة
، وقد أوردها ( 347)ل الخائضين في القدر حكى المؤلف أقوا – 11

 (348.. )مبسوطة في مواضع كثيرة من مؤلفاته 
وأصل : "أصل ضالل القدرية والجبرية ، حيث قال  –في موضع  –فقرر 

ضاللهم ظنهم أن القدر يناقض الشرع ، فصاروا حزبين ، حزبًا يعظمون 
فونه ، أو ينفون الشرع واألمر والنهي والوعد والوعيد ، ويكذبون بالقدر وين

 .بعضه 
ال : وحزبًا يغّلب القدر فينفي الشرع في الباطن ، أو ينفي حقيقته ، ويقول 

فرق بين ما أمر اهلل به ، وما نهى عنه في نفس األمر ، الجميع سواء، 
، وأولئك نفوا ( 349)وكذلك أولياؤه و أعداؤه ؛ فهؤالء نفوا حكمته وعدله 

 ("351(  )350. )قدرته ومشيئته
الفريقين لم تستوعب اإليمان بالقدر والشرع جميعًا ، فظنوا أنه ال  فعقول

يمكن اإليمان بالقدر والشرع معًا ، وتوهموا أن القدر يعارض الشرع ، 
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فأقرت القدرية بالشرع وأنكرت القدر ، وأما الجبرية فأقرت بالقدر وعّطلت 
 ..الشرع 

ذين قال اهلل تعالى أشار المؤلف إلى مقالة الجبرية المشركية ، وال – 14
ْمَنا ِمن : فيهم َسَيُقوُل الَِّذيَن َأْشَرُكوْا َلْو َشاء الّلُه َما َأْشَرْكَنا َواَل آَباُؤَنا َواَل َحرَّ

 (. 113األنعام ، آية ) َشْيء  
عن فساد مذهبهم من خالل اآلية السابقة ،  -في موطن آخر –وتحدث  

هلل ما أشركنا وال آباؤنا وال حرمنا من لو شاء ا: "لما قال المشركون : "فقال 
َهْل ِعنَدُكم مِّْن ِعْلم  َفُتْخِرُجوُه َلَنا ِإن َتتَِّبُعوَن ِإالَّ  : قال اهلل تعالى" شيء 

ْن َأنُتْم َإالَّ َتْخُرُصونَ  ُة اْلَباِلَغُة َفَلْو َشاء َلَهَداُكْم .  الظَّنَّ َواِ  ُقْل َفِلّلِه اْلُحجَّ
، فإن هؤالء المشركين يعلمون (  111،  113ألنعام ، آية ا)  َأْجَمِعينَ 

 .بفطرتهم وعقولهم أن هذه الحجة داحضة باطلة
فإن أحدهم لو ظلم اآلخر في ماله ، أو فجر بامرأته ، فنهاه الناس عن ذلك 

لو شاء اهلل لم أفعل هذا ، لم يقبلوا منه هذه الحجة ، وال هو يقبلها : ، فقال 
نما ي هل : حتج بها المحتج دفعًا للوم بال وجه، فقال اهلل لهم من غيره ، وا 

عندكم من علم فتخرجوه لنا بأن هذا الشرك والتحريم من أمر اهلل ، وأنه 
 ..ينبغي فعله 

فعمدتكم في نفس األمر ظنكم وخرصكم ، ليس عمدتكم في نفس األمر 
ألحد  كون اهلل شاء ذلك وقّدره ، فإن مجرد المشيئة والقدر ال يكون عمدة

في الفعل ، وال حجة ألحد على أحد ، إذ الناس كلهم مشتركون في القدر ، 
فلو كان هذا حجة وعمدة ، لم يحصل فرق بين العادل والظالم ، والبر 

 .والفاجر ، ولم يكن فرق بين ما ُيصلح الناس من األعمال وما يفسدهم 
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رسله من  وهؤالء المشركون المحتجون بالقدر على ترك ما أرسل اهلل به
توحيده واإليمان به ، لو احتج به بعضهم على بعض في إسقاط حقوقه ، 
ومخالفه أمره لم يقبله منه ، بل كان هؤالء المشركون يذم بعضهم بعضًا ، 

 ("352. )على فعل ما يرونه شركًا لحقهم أو ظلماً 
قرر المؤلف أن أهل السنة يثبتون األسباب خالفًا لمن أنكرها ،  – 11

فكل "، (353)يجعلونها مبدعة أو مستقلة في حصول المطلوب  لكنهم ال
سبب له شريك ، وله ضد ، فإن لم يعاونه شريكه ، ولم يصرف عنه ضده 

 ("354. )، لم يحصل مسببه
وتحدث المؤلف كثيرًا عن وسطية أهل السنة في األسباب ، والرد على من 

 (355. )غال فيها، أو من جحدها
- :سألة ، قوله ومن تقريراته الجلية لهذه الم

إن جمهور المسلمين يثبتون ما هلل في خلقه و أمره من األسباب والحكم ، "
وما جعله اهلل في األجسام من القوى والطبائع في الحيوان وفي الجماد ، 
لكنهم مع إثباتهم لألسباب والحكم ال يقولون بقول الطبائعية من الفالسفة 

ء وربه ومليكه ، وأنه ما شاء اهلل وغيرهم ، بل يقولون إن اهلل خالق كل شي
كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وأنه ال حول وال قوة إال به ، ويعلمون أن 
األسباب هي مخلوقة هلل بمشيئته وقدرته ، وال تزال مفتقرة إلى اهلل ، ال 

 ..يقولون إنها معلولة له أو متولدة عنه كما يقوله الفالسفة 
خلقها ليس فيها ما يستقل بالتأثير في  ويقولون مع هذا أن األسباب التي

شيء من األشياء ، بل البد له من أسباب آخر تعاونه وتشاركه ، وهو مع 
 ("356. )ذلك له معارضات و موانع تعارضه وتدافعه
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أن أول من أنكر األسباب الجهم  –في بعض كتبه  –قرر المؤلف  – 11
ئف من أهل ، وأن مقصوده بمنكري األسباب هاهنا طوا(357)بن صفوان 

الكالم مثل جهم و أبي الحسن األشعري ، وأما الفالسفة فهم الذي يزعمون 
 (358. )أن األسباب مبدعة ، وأن الواحد ال يصدر عنه إال واحد

َوِمن ُكلِّ : قوله تعالى  –أثناء رده على الفالسفة  –أورد المؤلف  – 18
، وذكر أن (  11الذاريات ، آية )   َشْيء  َخَلْقَنا َزْوَجْيِن َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ 

 .فتعلمون أن خالق األزواج واحد : أي : معناها
 ( 359. )هذا التفسير عن اإلمام مجاهد –في موضع آخر  –وحكى المؤلف 

إن هذه : وبالنظر إلى تقريرات ابن تيمية بشأن هذا اآلية ، فيمكن أن يقال 
- :اآلية رد على الفالسفة من وجهين 

كل صادر في الوجود فهو عن اثنين فصاعدًا ، فال حادث  أن: "أحدهما 
من المخلوقات إال عن أصلين، كالولد بين أبوين ، والتسخين ، والتبريد ، 

 ("360. )واالحتراق ، واإلغراق ، وغير ذلك ، ال بد فيه من اثنين
الزوج يراد به النظير المماثل ، والضد المخالف ، وهذا كثير ، "أن : اآلخر 

مخلوق إال له شريك ونّد ، والرب سبحانه وحده هو الذي ال شريك فما من 
 ("361. )له ، وال ند وال مثل له ، بل ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن 

فما من سبب إال وهو مفتقر إلى نظيره، والبد له من مضاد يمنع مقتضاه 
.. 

 ، وهذه( 362)إن اهلل ال يصدر عنه إال واحد : ساق المؤلف مقالة  – 11
وقد بّين المؤلف فسادها من وجوده كثيرة  -كما سبق ذكره –مقالة الفالسفة 

بيان بطالن  –في هذه الرسالة  -، ومقصود المؤلف من إيرادها  (363)
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ودعواهم أن في المخلوقات من يصدر عنه وحده شيء ، وأنه يستقل بالفعل 
. 

ى ، وأن وهؤالء الفالسفة ال يعلمون واحدًا صدر عنه شيء غير اهلل تعال
هذا الواحد الذي ال يصدر عنه إال واحد إنما هو أمر مقّدر في الذهن ، ال 

 (" 364. )حقيقة له في الخارج
 : -رحمه اهلل –وقال 

فال يصدر في العالم العلوي والسفلي أثر إال عن سببين فأكثر ، فالنار إذا "
ن ، أحرقت إنما تحرق بشرط قبول المحل إلحراقها، فاالحتراق حاصل بسببي

 ("365. )ال بسبب واحد ، وكذلك الشعاع ، وكذلك جميع األمور
إذا تقرر أن السبب ال يستقل بالمطلوب ، فهذا يؤكد وجوب التوكل  – 11

فراده باالستعانة والدعاء وسائر العبادات   ..على اهلل تعالى وحده ، وا 
توكال فغير اهلل ال يجوز أن يكون مستعانًا به م: "كما جاء مبّينًا في قوله 

عليه ؛ ألنه ال يستقل بفعل شيء أصاًل ، فليس من األسباب ما هو مستقل 
بوجود المسبب ، لكن له شريك فيه ، وما ثم علة تامة إال مشيئة اهلل ، فما 

 ("366. )شاء اهلل كان ، وما لم يشأ لم يكن 
إن كل خير ونعمة تنال العبد فإنما هي من " -:–في موضع آخر  –وقال 

شر ومصيبة تندفع عنه، أو تكشف عنه ، فإنما يمنعها اهلل ، اهلل ، وكل 
ذا جرى ما جرى من أسبابها على يد خلقه ، فاهلل  نما يكشفها اهلل ، وا  وا 

فإنه ال حول وال قوة إال به ، وما شاء .. سبحانه هو خالق األسباب كلها 
يه كان، وما لم يشأ لم يكن ، فالرجاء يجب أن يكون كله للرب ، والتوكل عل

 ..، والدعاء له 
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وهذا واجب لو كان شيء من األسباب مستقاًل بالمطلوب ، فإنه لو قدر 
نما يكون بمشئة اهلل وتيسيره  -مستقاًل بالمطلوب  لكان الواجب أن ال  -وا 

ليه  يرجى إال اهلل ، وال يتوكل إال عليه ، وال يسأل إال هو ، فله الحمد ، وا 
فكيف وليس شيء من .. ستغاث المشتكى ، وهو المستعان ، وهو الم

األسباب مستقاًل بمطلوب ، بل البد من انضمام أسباب أخر إليه ، والبد 
 ..أيضًا من صرف الموانع والمعارضات عنه ، حتى يحصل المطلوب 

ومن عرف هذا حق المعرفة ، انفتح له باب توحيد اهلل ، وعلم أنه ال 
 يتوكل على غيره ، وال يستحق ألن يدعى غيره فضاًل أن يعبد غيره ، وال

 ("367. )يرجى غيره
عن ضوابط األسباب ، واألمور  –في غير موضع  –تحّدث المؤلف  – 11

 ( 368. )التي ينبغي مراعاتها تجاه األسباب 
 :ينبغي أن يعرف في األسباب ثالثة أمور : "ومن ذلك قوله 

اب أن السبب المعين ال يستقل بالمطلوب ، بل البد معه من أسب: أحدها 
 .آخر ، ومع هذا فلها موانع

، فمن أثبت سببًا (369)ال يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إال بعلم : الثاني 
بال علم ، أو بخالف الشرع ، كان مبطاًل ، كمن يظن أن النذر سبب في 

 ..رفع البالء 
أن األعمال الدينية ال يجوز أن يتخذ شيء منها سببًا للدنيا ، إال : الثالث 

 ("370. )شروعة ، فإن العبادة مبناها على اإلذن من الشارع أن تكون م
، ( 371)قرر المؤلف أن اإلنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا  – 11

 (372. )وجاء ذلك في غير موطن
 :ومن تقريرات المتمة لهذه المسألة ، قوله 
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اتفق العقالء على أن بني آدم ال يعيشون جميعًا إال بشرع يستلزمونه ، ولو "
ضع بعض رؤساتهم بفعلون ما يأمر به ، ويتركون ما ينهي عنه ، فإن بو 

تركهم بدون ذلك مستلزم أن يفعل كل قادر منهم ما يهواه ، وذلك يمنع 
رادتهم إذا لم ُيتعاون  بقاءهم ، ويوجب فسادهم وهالكهم ؛ ألن أهواءهم وا 

 ..وُيتناصر فإنها تتمانع تارة ، وتتخاذل تارة أخرى
ينصر هذا هذا ، وال هذا هذا ، لزم أن يستولي عليهم  فإن تخاذلت فلم

 .الحيوان الناطق والبهيم ، بل ومن المؤذيات الجامدة ما يفسدهم ويهلكهم 
ذا تمانعت فغلب هؤالء هؤالء تارة ، وهؤالء هؤالء تارة ، لزم فساد كل  وا 
ذا َغلبوا أيضًا ، إذا لم يكن لهم شرع يعتصمون ب ه فريق إذا ُغلبوا ، بل وا 

 .في تقاسم نفوس األعداء وأموالهم وأمثال ذلك 
وبهذا وأمثاله يتبين أن الدين والشرع ضروري لبني آدم ، ال يعيشون بدونه 

( .373" ) 
أشار المؤلف إلى أقوال الناس في مسألة التحسين والتقبيح العقليين  – 13
 ( 375. )، وأفاض الحديث عنها في مواطن كثيرة(374)

 :تي تعرض هذه األقوال بوضوح وجالء ، قوله ومن تقريرات المؤلف ال
 ..والناس لهم في هذا المقام ثالثة أقوال "

إن األفعال ال تتصف بصفات تكون بها حسنة ، وال سيئة : طائفة تقول 
ألبتة ، وكون الفعل حسنًا و سيئًا إنما معناه أنه منهي عنه ، أو غير منهي 

، وهذا قول األشعري ومن  عنه ، وهذه صفة إضافية ال تثبت إال بالشرع
 ..اّتبعه 
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بل األفعال متصفة بصفات حسنة وسيئة ، وأن ذلك قد ُيعلم : وطائفة تقول 
ن لم يرد سمع ، كما يقول ذلك  بالعقل ، ويستحق العقاب بالفعل ، وا 

 ..المعتـزلة ، ومن وافقهم 
بل هي متصفة بصفات حسنة وسيئة ، تقتضي الحمد والذم : وطائفة تقول 

كن ال ُيعاقب أحدًا إال بعد بلوغ الرسالة ، كما دل عليه القرآن في قوله ، ول
 ( . 11، آية اإلسراء ) َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبيَن َحتَّى َنْبَعَث َرُسوالً  : تعالى 

وهذا أصح األقوال ، وعليه يدل الكتاب والسنة ، فإن اهلل أخبر عن أعمال 
مومة ، قبل مجيء الرسول إليهم ، الكفار بما يقتضي أنها سيئة قبيحة مذ

 ("376. )وأخبر أنه ال يعذبهم إال بعد إرسال رسول إليهم
اتفقوا على أن كون الفعل يالئم الفاعل ، أن ينافره يعلم : "قوله  – 11

بالعقل ، وهو أن يكون الفعل سببًا لما يحبه الفاعل ويلتّذ به ، وسببًا لما 
 ( "377. )يبغضه ويؤذيه 
 .إلى غلطهم في هذه المسألة  ثم أشار المؤلف

المعتـزلة : أن المراد بتلك الطوائف  –في موطن آخر  –وقد ذكر المؤلف 
، وأن سبب غلطهم أنهم ظنوا أن الحسن والقبح الشرعيين (378)واألشاعرة 

خارج عن الحسن والقبح بمعنى المالئمة والمنافرة، وليس األمر كذلك ، كما 
 :بّينه المؤلف قائاًل 

الفريقان على أن الحسن والقبيح إذا فّسر بكون الفعل نافعًا للفاعل ، واتفق "
 ..مالئما له ، ولكونه ضارًا للفاعل منافرًا أنه يمكن معرفته بالعقل 

وظن من ظن من هؤالء أن الحسن والقبيح المعلوم بالشرع خارج عن هذا ، 
دب إليها وهذا ليس كذلك ، بل جميع األفعال التي أوجبها اهلل تعالى ، ون
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هي نافعة لفاعلها ، ومصلحة لهم ، وجميع األفعال التي نهى اهلل عنها هي 
 ( "379. )ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهم

والعقالء متفقون على أن كون بعض األفعال مالئمًا لإلنسان : "وقال أيضًا 
هذا حسن وهذا قبيح ، فهذا الحسن والقبح : ، وبعضها منافيًا له ، إذا قيل 

يعلم بالعقل باتفاق العقالء ، وتنازعوا في الحسن والقبح ، بمعنى كون مما 
الفعل سببًا للذم والعقاب ، هل يعلم بالعقل أم ال يعلم إال بالشرع ، وكان من 
أسباب النـزاع أنهم ظنوا أن هذا القسم مغاير لألول ، وليس هذا خارجًا عنه 

قبيح إال بمعنى المنافي ، ، فليس في الوجود حسن إال بمعنى المالئم ، وال 
 ("380. )والمدح والثواب مالئم ، والذم والعقاب مناف

ذكر المؤلف اتفاق الطائفتين على أن اهلل ال يفعل ما هو منه قبيح ،  -84
 (381. )ثم أشار إلى نزاعهم

أن الطائفة األولى هم األشاعرة  –في عدة مواطن  –وبّين المؤلف 
والظلم ممتنع عليه ، فهو محال لذاته ،  إن القبيح: والجهمية ، القائلون 

 .كالجمع بين النقيضين 
ويجّوزون أن يأمر بكل شيء ، وينهى عن كل شيء ، فكل ما يقدر ممكنًا 

 (382. )من األفعال فهو حسن
َذِلَك َأن لَّْم َيُكن رَّبَُّك ُمْهِلَك  : قال تعالى " -:–رادًا عليهم  –قال المؤلف 

 ( .184، آية األنعام)  ُلَها َغاِفُلونَ اْلُقَرى ِبُظْلم  َوَأهْ 
فلو كان الظلم هو الممتنع لم يتصور ، بل كيفما أهلكهم فإنه ليس بظلم 

 ..عند الجهمية الجبرية 
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وهذا الظلم الذي نّزه نفسه عنه ، إن كان هو الممتنع الذي ال يمكن فعله 
ه في هذا فأي فائدة في هذا ؟ وهل أحد يخاف أن يفعل به ذلك ؟ وأي تنـزي

 ("383)؟ 
يا عبادي إني حرمت الظلم على : "في شرحه الحديث القدسي  –وقال 

- " نفسي ، وجعلته بينكم محرمًا، فال تظالموا
إن اهلل ال يريد الظلم ، واألمر الذي ال يمكن القدرة عليه ال يصلح أن يمدح "

نما يكون المدح بترك األفعال إذا كان المم دوح الممدوح بعدم إرادته ، وا 
قادرًا عليها، فعلم أن اهلل قادر على ما نّزه نفسه عنه من الظلم ، وأنه ال 

، وأن التحريم " إني حرمت الظلم على نفسي : "يفعله ، وبذلك يصح قوله 
هو المنع ، وهذا ال يجوز أن يكون فيما هو ممتنع لذاته ، فال يصلح أن 

، أو جعل  حرمت على نفسي ، أو منعُت نفسي من خلق مثلي: يقال 
 ("384. )المخلوقات خالقة ، ونحو ذلك من المحاالت

وأما الطائفة األخرى فهم المعتـزلة ، حيث زعموا أنه ال يتم تنـزيه اهلل تعالى 
 ("385. )إال بإنكار القدر ، وأن اهلل ال يخلق أفعال العباد

أنهم شبهوا اهلل تعالى : منها .. وتضمت مقالة المعتـزلة جملة من المزالق 
خلقه ، فقاسوا الخالق بالمخلوق ، وأوجبوا على اهلل تعالى ما يوجبون على ب

 .العبد 
ومع أنهم يثبتون الحسن في أفعال اهلل ، وأنه ال يفعل القبيح ، إال أنهم 

وصف وال فعل  –سبحانه  –أنكروا الحكمة وسائر الصفات، فال يقوم بذاته 
.. 

كل شيء ، كما بسطه المؤلف  إضافة إلى عدم إقرارهم بأن اهلل تعالى خالق
 ( 386. )في موضعه
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قرر المؤلف أن الذين يشهدون القدر ، ويقفون عند الحقيقة الكونية ،  – 81
هم مخالفون للشرع والحّس والعقل ، وبّين في هذا الرسالة وجه مخالفتهم 

 :، وأما مخالفتهم للشرع فقد بّينها في موضع آخر فقال (387)للحّس والعقل 
لوازمه قول مخالف للكتاب والسنة ، وإلجماع السلف والفقهاء ،  فهذا القول"

ومع مخالفته أيضًا للمعقول الصريح ، فإن اهلل نّزه نفسه عن الفحشاء ، 
، كما نّزه نفسه (  13، آية األعراف) ِإنَّ الّلَه اَل َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاء  : فقال 

ًأْم َحِسَب الَِّذيَن اْجَتَرُحوا  : عن التسوية بين الخير والشر ، فقال تعالى 
ْحَياُهم َوَمَماُتُهْم  اِلَحاِت َسَواء مَّ السَّيَِّئاِت ّأن نَّْجَعَلُهْم َكالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

َأَفَنْجَعُل اْلُمْسِلِميَن  : ، وقال (  11، آية  الجاثية ) َساء َما َيْحُكُمونَ 
َأْم  : وقال (  81،  81، آية القلم )  َكْيَف َتْحُكُمونَ َما َلُكْم .  َكاْلُمْجِرِمينَ 

اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن ِفي اأْلَْرِض َأْم َنْجَعُل  َنْجَعُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
ارِ   ("388(. ) 13، آية ص ) اْلُمتَِّقيَن َكاْلُفجَّ

في موضع  ، وقد بّين معناه(389" )االصطالم "أشار المؤلف إلى  – 81
واالصطالم أن يبقى في عين الجمع ، بحيث ال يفرق بين : "آخر ، فقال 

 ("390. )ما يؤلم أو ما يلذ
مقام االصطالم أن يغيب بموجودة عن وجوده ، وبمعبوده : "وقال أيضًا 

عن عبادته ، وبمشهوده عن شهادته ، وبمذكوره عن ذكره ، فيفني من لم 
 ( "391. )يكن ، ويبقى من لم يزل 

االصطالم بمعنى السكر ، والفناء عن شهود السوى من جهة زوال التمييز ف
 .، وفقدان اإلحساس 

 (392. )أريد أن ال أريد: أورد المؤلف مقالة بعض الشيوخ  – 88
 ( 393. )إلى أبي يزيد البسطامي  –في موطن آخر  –وعزاها 
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 :وبسط المؤلف التعليق على هذه العبارة ، فكان مما قاله 
نقص وتناقض " ما ذا تريد ؟:  "لما قيل له" أريد أن ال أريد: "يزيدقول أبي "

 .؛ ألنه قد أراد 
فإن الحي البد له من إرادة ، فال يكون حي إال أن تكون له إرادة ، واإلرادة 
التي يحبها اهلل ورسوله، ويأمر بها أمر إيجاب ، أو أمر استحباب ، ال 

ن كانت مستحبة يدعها إال كافر أو فاسق أو عاص إن كانت  واجبة ، وا 
 ..كان تاركها تاركًا لما هو خير له 

ديقين بهذه اإلرادة ، فقال تعالى  َواَل  : واهلل تعالى قد وصف األنبياء والصِّ
، آية ، األنعام) َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه 

ن ُكنُتنَّ ُتِرْدَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوالدَّاَر اآْلِخَرَة َفِإنَّ اللََّه  : وقال تعالى (  11 َواِ 
: ، وقال تعالى (  11، آية األحزاب)  َأَعدَّ ِلْلُمْحِسَناِت ِمنُكنَّ َأْجًرا َعِظيًما

  َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّيَن (1، آية البينة ) خالص وا 
 ("394. )الدين له هو إرادته وحده بالعبادة

، وقد تحدث عنها ( 395)أورد المؤلف أنواع الفناء في كالم الصوفية  – 81
 (396.)في مواطن متعددة

ومن التقريراته المهمة ، ما ذكره المؤلف من الفرق بين الفناء عن محبة 
بة واإلرادة ، فاألول فناء عن المح.. السوى ، وبين الفناء عن شهود السوى

واآلخر فناء عن الشهادة ، واألول محض التوحيد واإلخالص ، وهو أول 
وصحابته الكرام  الدين وآخره ، واآلخر فناء فيه نقص ، لم يعرض للنبي 

رضي اهلل عنهم ، واألول فناء عن عبادة الغير ، واآلخر فناء عن العلم 
 (397. )بالغير والنظر إليه

 ( 398. )باد جميعًا محتاجون إلى االستغفارقرر المؤلف أن الع – 81
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 :وجاء ذلك في موضع آخر ، فقال 
ليس ألحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى اهلل ، واالستغفار من الذنوب ، "

َوَحَمَلَها  : بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائمًا، قال اهلل تبارك وتعال 
نَساُن ِإنَُّه َكاَن َظُلوًما َجُهوالً  ُيَعذَِّب اللَُّه اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشِرِكيَن لِ .  اإلِْ

 َواْلُمْشِرَكاِت َوَيُتوَب اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َوَكاَن اللَُّه َغُفوًرا رَِّحيًما
 ( . 18،  11، آية ،  األحزاب)

وبة ، وقد أخبر اهلل فاإلنسان ظالم جاهل ، وغاية المؤمنين والمؤمنات الت
 ("399. )تعالى في كتابة بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم

االستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب ، : "وقال أيضاً 
ومن العمل الناقص إلى العمل التام ، فإن العابد هلل يرى تقصيره في 

الستغفار  آناء الليل و حضور قلبه في المقامات العالية ، فهو يحتاج إلى ا
 ("400.. )أطراف النهار ، بل هو مضطر إليه دائمًا في األقوال واألحوال 

وأشار المؤلف في هذه الرسالة إلى اقتران التوحيد باالستغفار ، وساق األدلة 
 (401. )على ذلك

. وقرر المؤلف في موضع آخر أن الدين مجموع في التوحيد واالستغفار
(402 ) 

شهادة أن ال إله إال اهلل بصدق ويقين تذهب الشرك كله ، ف: "وقال أيضًا 
 .دقه وجله ، وخطأه وعمده ، سره وعالنيته 

واالستغفار يمحو ما بقي من عثراته ، ويمحو الذنب الذي هو من شعب 
الشرك ، فإن الذنوب كلها من شعب الشرك ، فالتوحيد يذهب أصل الشرك 

ال إله إال اهلل ، وأبلغ الدعاء : قول  ، واالستغفار يمحو فروعه ، فأبلغ الثناء
 ("403. )أستغفر اهلل : قول 
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 (404. )أورد المؤلف مسألة احتجاج آدم وموسى عليهما السالم – 81
 ( 405. )وبسط الكالم عنها في عدة مواطن 

 :ومن تحريراته المهمة في هذه المسألة قوله 
ائفة وط.. هذا الحديث ظن طوائف أن آدم احتج بالقدر على الذنب "

وطائفة كّذبت هذا .. االحتجاج بهذا سائغ في اآلخرة ال في الدنيا : يقولون 
الحديث كالجبائي وغيره ، وطائفة تأولته تأويالت فاسدة، مثل قول بعضهم 

ألنه كان أباه ، واالبن ال : إنما حّجه ؛ ألنه كان قد تاب ، وقول آخر : 
 ..يلوم أباه 

، فإن الحديث إنما تضمن التسليم وهذا كله تعريج عن مقصود الحديث 
للقدر عند المصائب ، فإن موسى لم يلم آدم لحق اهلل الذي في الذنب ، 

نما المه ألجل مالحق الذرية من المصيبة  فإن آدم كان قد تاب من .. وا 
وأيضًا فآدم وموسى أعلم .. الذنب ، وموسى أعلم باهلل من أن يلوم تائبًا  

لى الذنب بالقدر ، ويقبله اآلخر ، فإن هذا لو باهلل من أن يحتج أحدهما ع
 ..كان مقبواًل لكان إلبليس الحجة بذلك أيضًا 

فتبين أن آدم احتج على موسى بالقدر من جهة المصيبة التي لحقته 
ولحقت الذرية ، والمصيبة تورث نوعًا من الجزع يقتضي لوم من كان سببها 

 ("406. )رًا مكتوباً ، فتبين له أن هذه المصيبة وسببها كان مقدو 
 ("407. )قد جمع اهلل بين هذين األصلين في غير موضع: "قوله  – 81

ما يزيد ذلك بيانًا ،  –في موضع آخر  –العبادة واالستعانة ، وجاء : يعنى 
وقد جمع بين هذين األصلين في مواضع ، كقوله في آخر : " حيث قال 
وقول إبراهيم والذين ( 118هود ، آية ) فاعبده وتوكل عليه  سورة هود 

َلْيَك اْلَمِصيرُ  معه  َلْيَك َأَنْبَنا َواِ  ْلَنا َواِ  ، ( 1، آية الممتحنة) رَّبََّنا َعَلْيَك َتَوكَّ
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لى هذين األصلين كان النبي  يقصد في عباداته وأذكاره ومناجاته ،  وا 
هو معنى " منك"فإن قوله ( اللهم هذا منك ولك : )مثل قوله في األضحية

 ("408. )هو معنى العبادة" لك"كل واالستعانة ، وقوله التو 
جعل المؤلف الناس في عبادة اهلل تعالى واستعانته على أربعة أقسام  – 83
 ("410. )، وقرره وبسطه في غير موضع( 409)

أرباب االستعانة دون  –ومما يحتاج إلى بيان ، قوله عن الصنف الثالث 
. رات ما لم يعطه الصنف األولويعطي من المكاشفات والتأثي: "-العبادة 

(411" ) 
 :في موطن آخر فقال  –حيث بّين معنى المكاشفات والتأثيرات 

فتارة أن يسمع العبد ما ال يسمعه غيره " باب العلم"ما كان من الخوارق من "
، وتارة بأن يرى ما ال يراه غيره يقظة ومنامًا ، وتارة بأن يعلم ما ال يعلم 

لهامًا ،  أو إنزال علم ضروري ، أو فراسة صادقة ، ويسمى غيره وحيًا وا 
كشفًا ومشاهدات ، ومكاشفات ومخاطبات ، فالسماع مخاطبات ، والرؤية 
مشاهدات ، والعلم مكاشفة ، ويسمى ذلك كله كشفًا ومكاشفة أي كشف له 

 ..عنه 
، فهو التأثير، وقد يكون همة وصدقًا ، ودعوة " باب القدرة"وما كان من 
 ("412. )يكون من فعل اهلل الذي ال تأثير له فيه بحال مجابة ، وقد

والمقصود أن المكاشفات والتأثيرات من خوارق العادات ، فهي نوع من 
 .العلوم والقدرات التي يهبها اهلل تعالى بعض العباد 

فاألولون لهم دين ضعيف ، ولكنه مستمر باق ، إن لم : "وقول المؤلف
 "(413.. )يفسده صاحبه الجزع والعجز
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أرباب العبادة من غير االستعانة ، وأما المراد  –يعنى باألولين هاهنا 
 :بالعجز ، فقد بّينه المؤلف بقوله 

المؤمن القوي : "أنه قال  وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي "
خير وأحب إلى اهلل من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير احرص على ما 

 .الحديث "  ..ينفعك واستعن باهلل وال تعجز 
بحرص العبد على  ما ينفعه واالستعانة باهلل ، ونهاه عن  أمر النبي 

فليس المراد بالعجز في كالم .. العجز ، وهو اإلضاعة والتفريط والتواني 
ما ُيضاد القدرة ، فإن من ال قدرة له بحال ال ُيالم ، وال يؤمر بما  النبي 

 ("414.  )ال يقدر عليه بحال
 ( 415. )لف أن نشأة التصوف واالعتـزال في البصرة وذكر المؤ  -81

 :وبّينه في موضع آخر فقال 
وكان جمهور الكالم والتصوف في البصرة ، فإنه بعد موت الحسن وابن "

سيرين بقليل ظهر عمرو بن عبيد ، وواصل بن عطاء ، ومن اتبعهما من 
 .أهل الكالم واالعتـزال 

بدالواحد بن زيد ، وعبدالواحد وظهر أحمد بن علي الهجيمي الذي صحب ع
 ..صحب الحسن البصري ومن اتبعه من المتصوفة 

ولهذا تجد كتب الكالم والتصوف إنما خرجت في األصل  –إلى أن قال  -
من البصرة ، فمتكلمة المعتـزلة أئمتهم بصريون مثل أبي الهذيل العالف، 

 ..وأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم 
كتب الحارث المحاسبي ، وأبي الحسن بن سالم ، وكذلك كتب المتصوفة ك

 ("416.  )وأبي طالب المكي

This file was downloaded from QuranicThought.com



              تقريرات ابن تيمية في بيان ما يشكل من الرسالة التدمرية

 عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف/ جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ 

www.islamlight.net/alabdullatif 

92 

من كان مستّنًا فليستّن بمن قد " أورد المؤلف أثر ابن مسعود  – 14
أبّر هذه  مات ، فإن الحي ال تؤمن عليه الفتنة ، أولئك أصحاب محمد 

 (417. )األثر" .. األمة قلوبًا ، وأعمقها علمًا ، وأقلها تكلفاً 
 :على هذا األثر ، حيث قال  –وقد عّلق المؤلف في موضع آخر "
كانوا أبر هذه األمة قلوبًا ، أعمقها علمًا وأقلها : وقول عبداهلل بن مسعود "

تكلفًا  ، كالم جامع بّين فيه حسن قصدهم ونياتهم بـبّر القلوب ، وبّين فيه 
يهم ، وامتناعهم كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم ، وبّين فيه تيسر ذلك عل

 . من القول بال علم بقلة التكلف
والذي قاله عبداهلل حق ، فإنهم خير هذه األمة ، كما تواترت بذلك 

فليسوا من المغضوب عليهم الذين يتبعون ..  األحاديث عن النبي 
. أهوائهم ، وال من الضالين الجاهلين ، بل لهم كمال العلم وكمال القصد 

(418 ") 
 
 
 
 
 
 

                                 
 11/184جمموع الفتاوى : انظر ( .   1)

 . 141صـ  –حتقيق حممد اجلليند  –، أو االنتصار  11ـ العقود الدرية ص: انظر ( .   2)
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 . 181صـ ( ضمن اجلامع لسرية ابن تيمية )أمساء مؤلفات ابن تيمية : انظر( .  3)

الغصن  ، ومقدمة الدكتور سليمان 1، ومقدمة الدكتور عبدالرمحن احملمود للتحفة املهدية صـ  14تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمني صـ : انظر ( .  4)

 . 1لشرح التدمرية صـ 

 . 811/ 1شرح العقيدة الطحاوية : انظر( .  5)

 1/113( اجملموعة العلية )فصل يف صفات املنافقني : انظر ( .  6)

 . 113 – 111الدليل إىل املتون العلمية لعبدالعزيز القاسم صـ : انظر  . ( 7)

رحل إىل الرياض طلباً للعم ، والتحق بكلية الشريعة ، مث صار مدرسًا مبعهد الرياض العلمي هـ ، و 1811ولد الشيخ فاحل يف األفالج بنجد سنة  . (8)

 .هـ 1811، مث دّرس يف كلية الشريعة ، وتويف مبدينة الرياض سنة 

 . 1/814، وعلماء جند للبسام  113مشاهري علماء جند لعبدالرمحن آل الشيخ صـ : انظر 

 . 188، صـ  114، صـ  11 التحفة املهدية صـ: انظر  . ( 9)

، صـ  114، صـ  111، صـ  111، صـ  131، صـ  118، صـ  114، صـ  111، صـ  14، صـ  14التحفة املهدية صـ : انظر  . ( 10)

، صـ  118، صـ  141، صـ  811، صـ  811، صـ 811، صـ  844، صـ  111، صـ  131، صـ  131، صـ 134، صـ 111،  صـ  111

111 

 . 111صـ " : التحفة املهدية: رانظ  . ( 11)

 . 111، صـ  141، صـ  131، صـ  181، صـ  181، صـ  11صـ " : التحفة املهدية: انظر . ( 12)

 . 811، صـ  818، صـ  131، صـ  11، صـ  11صـ " : التحفة املهدية: انظر . ( 13)

 . 113، صـ  81صـ " : التحفة املهدية: انظر . ( 14)

 . 111، صـ  134، صـ  11صـ " : املهديةالتحفة : انظر . ( 15)

 . 143، صـ  811، صـ  181، صـ  111، صـ  11، صـ  31، صـ  11، صـ  11،  81صـ " : التحفة املهدية: انظر .( 16)

 :ما يلي  –رمحه اهلل  –ومما ميكن استدراكه على الشارح   . (17)

، ساق الشارح عند تلك العبارة تأويل  النفاة االستواء "ليس استواؤه بقعود وال استقرار مث يريد بزعمه أن ينفي هذا ، فيقول : "ملا قال املؤلف ( أ 

 .باالستيالء ، وبنّي فساد ذلك ، مع أن عبارة املؤلف ال تشري إىل ذلك املعىن الذي ظنه الشارح 

 . 148التحفة املهدية صـ : انظر

أليب عبيدة معمر بن املثىن ، بناء على النسخة اليت اعتمدها ، والصواب أنه أبو عبيد " لغة الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل ال" نسب الشارح عبارة ( ب

 . 11/811( جمموع الفتاوى )القاسم بن سالّم ، كما هو مثبت يف النسخ احملققة ، وكما جاء يف تفسري سورة اإلخالص البن تيمية 

 . 181،  111صـ : التحفة املهدية : انظر
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ظن الشارح أن القائل هاهنا هو املثبت لألمساء والصفات ، والنايف لصفات النقص ، .." فإن قال العمدة يف الفرق هو السمع "ؤلف ملا قال امل( جـ 

 (.مطلق اإلثبات من غري تشبيه ) وليس األمر كذلك فاملراد به صاحب املسلك الفاسد يف اإلثبات 

 . 811رية للشيخ عبدالرمحن الرباك صـ ، وشرح الرسالة التدم 841التحفة املهدية صـ : انظر 

بشأن مناظرة إبليس للمالئكة عليهم السالم ، لكن بنّي شيخ اإلسالم ابن تيمية أن هذه " امللل والنحل "نقل الشارح طرفًا مما أورده الشهرستاين يف ( د 

أهنا من وضع املكذبني بالقدر ، من أجل أن يقرروا أن حجة اهلل املناظرة ال تصح ، فليس هلا إسناد أصاًل ، وليست معلومة عند أهل الكتاب ، واألشبه 

 .على خلقه ال تتحقق إال بنفي القدر 

 . 3/111، وجمموع الفتاوى  1/841، ومنهاج السنة النبوية  811التحفة املهدية صـ : انظر 

 . 131، صـ  111، صـ  11، صـ  33، صـ  11، صـ  11، صـ  11، صـ  31، صـ  18التحفة املهدية صـ : انظر  . (18)

 . 811،  811التحفة املهدية صـ : انظر  . ( 19)

 . 141،  141،  11،  31التحفة املهدية صـ : انظر  . ( 20)

 . 844،  811،  111التحفة املهدية صـ : انظر  . ( 21)

 . 1مقدمة شرح الرسالة التدمرية للدكتور سليمان الفض صـ : انظر  . ( 22)

 . 811، صـ  881، صـ  813، صـ  811، صـ  31الرسالة التدمرية صـ  شرح: انظر  . ( 23)

 . 111، صـ  114، صـ  181شرح الرسالة التدمرية صـ : انظر  . ( 24)

، ويؤيده قول ابن  111صـ " األظهر أن العبودية هنا هي العبودية اخلاصة .." "أما علمت أن عبدي فالناً مرض " ومن ذلك قوله يف حديث  . (25)

 . 1/811( جمموع الفتاوى)الرد األقوم " فإن املريض الذي تستحب عيادته ، وجيد اهلل عنده، هو املؤمن بربّه : "يف هذا احلديث  –مية تي

لف ، وقد صرّح املؤ  811صـ " وظاهر كالم املؤلف أن أول قويّل القاضي أيب يعلي العلو صفة خربية ، وأن قوله اآلخر جعله صفة عقلية : "وكذا قوله 

جمموع )تفسري سورة اإلخالص .." كالقاضي أيب يعلى يف آخر قوليه .. ومن أثبت العلو بالعقل ، وجعله من الصفات العقلية : "بذلك حيث قال 

 . 814/  11( الفتاوى 

 . 811، صـ  111شرح الرسالة التدمرية صـ : انظر  . ( 26)

 . 111، صـ  113، صـ  111، صـ  11ـ ، ص 11، صـ  11شرح الرسالة التدمرية صـ : انظر  . ( 27)

 . 11،  11تقريره لتقسيم التوحيد صـ ( أ : انظر ( .  28)

صـ " فاملكر من اهلل تعاىل حقيقة .. ال يصح ما يقوله بعض املفسرين من أن املكر والكيد إىل اهلل على سبيل املشاكلة اللفظية واجملانسة : "قوله ( ب 

111 . 

 . 111على اهلل تعاىل ، وتوجيه ذلك صـ  منعه من إطالق عاقل( جـ 
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 . 111تعقيبه على تعريف الروح عند ابن القيم صـ ( د 

 . 811وأهنا قدمية النوع حادثة اآلحاد صـ .. تقريره معىن الصفات الفعلية ( هـ 

 . 118تفريقه بني األشاعرة و بني غالة الصوفية يف مسألة الشرع والقدر صـ  –و 

س أمحد بن عبداحليم بن عبدالسالم ، ابن تيمية النمريي احلراين ، اإلمام الفقيه ، اجملتهد ، احملدث ، احلافظ ، املفّسر ، األصويل هو أبو العبا( .  29)

 .هـ 113، الزاهد ، شيخ اإلسالم ، علم األعالم ، أفىت ودّرس وهو دون العشرين ، وله مئات التصانيف ، تويف سنة 

 .، والعقود الدرية البن عبداهلادي ، واجلامع لسرية ابن تيمية  1/831بن رجب ذيل طبقات احلنابلة ال: انظر

 .صالح الدين املنجد : طبعت بتحقيق ( .   30)

 . 18فتوى يف القيام واأللقاب ، صـ : انظر (.   31)

 .باختصار =  11، 18املرجع السابق ، صـ ( .  32)

 . 13/ 1( جامع املسائل )ح دعاء أيب بكر مسألة يف شر : ، وانظر  13/131جمموع الفتاوى (.  33)

 . 13/114،  11/11جمموع الفتاوى : انظر (.  34) 

 . 8التدمرية صـ (.  ( 35

 . 811/ 1( ضمن جامع الرسائل )قاعدة يف احملبة ( .  (36

 . 181/ 1املرجع السابق ، (.  (37

 . 13/111،  11/181جمموع الفتاوى : انظر .  (38)

 . 1التدمرية صـ ( .   (39

) ح  1/811وصححه األلباين يف اجلامع الصغري ( 1411)، وأبو داود ح  1/111، والدارمي  1/111أخرجه  أمحد يف املسند ( .   (40

1111. ) 

 .باختصار =  1/311اقتضاء الصراط املستقيم ( .   41)

 . 1/811، والدرء  111،  113/ 1الصفدية : انظر ( .   (42

  114/ 1نقض التأسيس : انظر ( .   (43

 1/13شرح األصبهانية (.   44)

  1التدمرية صـ ( .   45)

 8/111، وجمموع الفتاوى  8/111( جمموع الفتاوى )حكاية مناظرة الواسطية :  انظر ( .   46)

  8/111( جمموع الفتاوى)، وانظر حكاية مناظرة الواسطية  111،  8/111جمموع الفتاوى ( .   47)
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 . 8/111(  جمموع الفتاوى)ية حكاية مناظرة الواسط( .   48)

 . 3التدمرية صـ ( .    49)

 11،  1/81، وجمموع الفتاوى  1/118الدرء : انظر(.  50)

 . 1/834، وشرح األصبهانية  131 – 1/131منهاج السنة : ، وانظر  1/111جمموع الفتاوى (.   (51

 11التدمرية صـ (.  52)

 11التدمرية صـ (.   53)

 11التدمرية صـ (.  54)

 باختصار=  111/ 1الصفدية (.   55)

 1/141الدرء (.    (56

 1/11، جمموع الفتاوى  1/181انظر الدرء (.   (57

،  1/131الدرء : انظر . ، وللمؤلف عبارات أخرى يف معىن األمور املتضايفة  1/811( جمموع الفتاوى )شرح حديث النـزول : انظر ( . (58

( جمموع الفتاوى )، وجواب أهل العلم واإلميان  11/111( جمموع الفتاوى )رة يف احلمد والشكر ، ومناظ 1/111واقتضاء الصراط املستقيم 

 . 11/138( جمموع الفتاوى )، ورسالة يف اهلالل  111،  11/113

 11التدمرية صـ (.  (59

  111/ 1جمموع الفتاوى : انظر (.   60)

 1/183الدرء : انظر(.   61)

 . 1/138، وشرح األصبهانية 1/111، والدرء  1/181الصفدية : ، وانظر  1/111الصفدية (.   (62

  131 -1/138الدرء : انظر (.   (63

 11التدمرية صـ (. 64)

 1/111، ومنهاج السنة  1/11، ونقض التأسيس  1/818، وشرح األصبهانية  1/184، والدرء  811الرّد على املنطقيني صـ : انظر .   (65)

 . 11/181، وجمموع الفتاوى 

 . 14التدمرية صـ .   (66)

 . 1/141، واجلواب الصحيح  111،  8/111، والدرء  1/114منهاج السنة : انظر (.   (67

( جمموع الفتاوى )، وحقيقة مذهب االحتاديني  18/ 1شرح األصفهانية : باختصار ، وانظر =  111 – 111شرح حديث النـزول صـ (.   (68

 . 1/11، وجمموع الفتاوى  1/114
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 . 14التدمرية صـ (. (69

 . 1/111الدرء (.   (70

 . 1/133منهاج السنة : ، وانظر  1/114الدرء (.   (71

 .هـ 111هو أبو نصر عبيد اهلل بن سعد الوائلي السجستاين ، اشتغل باحلديث ، ورحل إىل الشام والعراق ، له مصنفات ، تويف مبكة سنة (.   (72

 . 8/111ت الذهب ، وشذرا 11/111سري أعالم النبالء : انظر 

 باختصار=  31/ 1الدرء (.  ( 73

 181،  31،  31/ 1،  113،  118/ 1، الدرء  1،  1/1،  141 – 1/11، الصفدية  8/841،  1/111منهاج السنة : انظر (.   (74

 , 114،  141،  1/141، وجمموع الفتاوى  1/834، ونقض التأسيس  1/111، 

 تصارباخ=  81،  1/84منهاج السنة (.   (75

 8/111اجلواب الصحيح : ، وانظر  1/181اجلواب الصحيح  (.   (76

 831،  833اإلميان صـ : انظر (.   (77

 . 8/1131موقف ابن تيمية من األشاعرة لعبدالرمحن احملمود : انظر (.   (78

 31اإلبانة صـ : انظر (.   (79

الذيل على : انظر. هـ 111لم ، له مصنفات يف شىت الفنون ، تويف سنة هو علي بن عبيد اهلل السري البغدادي ، فقيه ، واعظ ، متك(.   (80

 11/14، سري أعالم النبالء  1/134طبقات احلنابلة 

 . 131عصام حممود صـ : اإليضاح يف أصول الدين ، حتقيق : انظر (.   (81

 . 143الفتاوى احلموية الكربى البن تيمية صـ : انظر(.   (82

 . 11،  11جورج املقدسي صـ : ظر يف كتب الكالم ، تصحيح حترمي الن: انظر (.   (83

جمموع )،  والرسالة األكملية  1/811( جمموع الفتاوى )، وشرح حديث النـزول  1/831،  81،  1/11شرح األصفهانية : انظر (.   (84

 . 8/111( جامع املسائل )تأويل اآليات  ، ومسألة يف18/111( جمموع الفتاوى)، واإلكليل يف املتشابه والتأويل  11،  1/11( الفتاوى 

 . 1/181( جامع الرسائل )قاعدة يف احملبة (.   (85

 . 81،  1/11شرح األصبهانية : انظر (.   (86

 باختصار=  1/111جمموع الفتاوى (.   (87

 باختصار=  1/111( جمموع الفتاوى )الرسالة األكملية (.   (88

 . 88التدمرية صـ (.   (89

This file was downloaded from QuranicThought.com



              تقريرات ابن تيمية في بيان ما يشكل من الرسالة التدمرية

 عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف/ جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ 

www.islamlight.net/alabdullatif 

98 

                                                                                             
 . 1/111 الدرء(.   (90

 1/111: ، وانظر  8/111اجلواب الصحيح (. ( 91

 844،  111/ 18( جمموع الفتاوى )اإلكليل يف املتشابه والتأويل (.   (92

 . 81التدمرية صـ (.   (93

 .باختصار =  11،  1/13شرح األصبهانية (.   (94

جامع )، ومسألة يف تأويل اآليات  1/811( موع الفتاوى جم)، وشرح حديث النـزول  1/111، ومنهاج السنة  1/113الدرء : انظر (.   (95

 . 8/111( املسائل

 1/831شرح األصبهانية (.   (96

 . 1/111النبوات : ، وانظر  1/831املرجع السابق (.   (97

 باختصار=  831،  831/ 1شرح األصبهانية (.   (98

، والفرقان بني احلق والباطل  13/ 1، وجمموع الفتاوى  1/811( تاوى جمموع الف)شرح حديث النـزول : ، وانظر  1/111منهاج السنة (.   (99

 . 111/ 18( جمموع الفتاوى )

 . 1/811( جمموع الفتاوى)شرح حديث النـزول : انظر (.   (100

 . 1/141جمموع الفتاوى :انظر (.   (101

،  183،  181،  1/113، 1/118،  111،  81،  1/1،  811،  81،  1/ 1،  8/811،  811،  111/ 1الدرء : انظر (.  ( 102

/ 11( جمموع الفتاوى )، والكيالنية 3/11،  1/183، وجمموع الفتاوى  1/33( جمموع الفتاوى )، والرسالة األكملية  11 – 1/31الصفدية 

811 . 

 . 1/14، الصفدية  181/ 1،  811/ 8الدرء : انظر (.   (103

 . 1/31، والصفدية  181/ 1،  118/ 1،  118/ 1،  8/811الدرء : انظر (.   (104

الدرء : انظر. غري موجودة يف الكتاب ، والسياق يقتضي إثباهتا ، كما أهنا مثبتة يف مثل هذا ملوضع من كتب املؤلف " عشق"كلمة (.   (105

 . 1/814( جمموع الفتاوى)، وشرح حديث النـزول  1/111،  1/144

 . 11،  14التدمرية صـ (.  ( 106

، اجلواب  1/138، شرح األصبهانية  111/ 1، منهاج السنة  111،  111،  31/ 1،   8/148،  138/ 1رء الد: انظر (.   (107

 . 814/ 1( جمموع الفتاوى)، وشرح حديث النـزول  8/141الصحيح 

 . 111/ 1منهاج السنة (.   (108
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( جمموع الفتاوى)، وشرح حديث النـزول  1/131 ، وشرح األصبهانية 1/111،  8/148الدرء : انظر معاين الرتكيب عند الفالسفة (.   (109

1 /881 . 

 .باختصار يسري =  1/111الدرء (.   (110

 باختصار=  1/31الدرء (.   (111

 . 14/181( جمموع الفتاوى)، وأمراض القلوب وشفاؤها  1/181( جامع الرسائل )قاعدة يف احملبة : وانظر رّد املؤلف على من وصف اهلل بالعشق 

 . 11مرية صـ التد(.  ( 112

 . 1/111: ، وانظر  1/841الدرء (.   (113

،  8/111، وجمموع الفتاوى 111، احلموية صـ  1/11، نقض التأسيس  1/831، شرح األصفهانية  111/ 1التسعينية : انظر (.   (114

 . 88/111،  11/111، وجمموع الفتاوى  884،  1/811( جمموع الفتاوى)، وشرح حديث النـزول  141

 . 111،  811، واحلموية صـ  111/  11، وجمموع الفتاوى  1/114التسعينية : انظر . (  (115

 . 8/141، وجمموع الفتاوى  811احلموية صـ : انظر (.   (116

 . 1/11، ونقض التأسيس  131اإليضاح البن الزاغوين صـ : انظر (.   (117

 . 8/141موع الفتاوى ، وجم 181عقيدة السلف أصحاب احلديث للصابوين صـ : انظر (.   (118

 .  8/141، وجمموع الفتاوى  1/118التمهيد البن عبدالرب : انظر (.   (119

جمموع الفتاوى )، وشرح حديث النـزول  111، واحلموية صـ  1/133، والصفدية  1/111، والتسعينية  1/111منهاج السنة : انظر (.   (120

( جمموع الفتاوى )، وتفسري سورة اإلخالص  11/131( جمموع الفتاوى)واملرشدة ، 111/ 1،  111،  1/141، وجمموع الفتاوى  811/ 1( 

11/811 . 

 .باختصار =  1/111جمموع الفتاوى (.  ( 121

 . 14التدمرية صـ : انظر(.   (122

،  813 /1، شرح األصبهانية  1/811، منهاج السنة  311،  111،  1/118، والنبوات  1/1،  8/111،  8/81الدرء : انظر (.   (123

 . 111/ 1،  811/ 1ونقض التأسيس 

التالزم بني هذين القياسني : ، وانظر  111 – 111الرّد على املنطقيني صـ : باختصار ، وانظر =  114،  1/111جمموع الفتاوى (.   (124

 . 11/811( جمموع الفتاوى)، والكيالنية  1/111الدرء 

 . 181،  31/ 1( جمموع الفتاوى )الرسالة األكملية : انظر (.   (125

 . 1/11( جمموع الفتاوى )، والرسالة األكملية  1/833، والدرء  1/181: ، وانظر  1/111نقض التأسيس (.   (126
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 . 118،  1/181، وجمموع الفتاوى  111،  111،  113/ 1( جمموع الفتاوى)شرح حديث النـزول : انظر (.   (127

 . 1/811( جمموع الفتاوى)شرح حديث النـزول (.   (128

 .قرابة ستة أسطر  -يف هذا املوطن –محد التوجيري يوجد سقط . بتحقيق د" احلموية"، ويف  111،  111/ 1( جمموع الفتاوى )احلموية ( . 129)

 . 18التدمرية صـ : انظر (.  130)

( جمموع الفتاوى )نـزول ، شرح حديث ال 118/ 8، اجلواب الصحيح  111،  184،  111/ 1، منهاج السنة  1/111الدرء : انظر (.   (131

 . 118/ 1، جمموع الفتاوى  1/111

 . 1/181منهاج السنة : انظر (.   (132

، وشرح حديث النـزول  1/181، والدرء  1/141، ونقض التأسيس  1/841، واألصفهانية  111الرّد على املنطقيني صـ : انظر (.   (133

 . 1/181( جمموع الفتاوى )

 باختصار=  113،  111/ 1الصفدية (.   (134

جامع )، ومسألة يف العلو  1/11، نقض التأسيس  1/141، اجلواب الصحيح 1/11، الصفدية 1/831شرح األصبهانية : انظر ( .  135)

 . 8/141( املسائل 

 . 1/11الصفدية ( .  (136

 . 11/111( جمموع الفتاوى)، وجواب أهل العلم واإلميان  31/ 11، جمموع الفتاوى  1/141،  118/ 1نقض التأسيس : انظر (.   (137

 . 838/ 1األصفهانية (.   (138

 . 881/ 1، ونقض التأسيس  111/ 8منهاج السنة : ، وانظر  118/ 1الدرء (.   (139

 . 11التدمرية صـ : انظر .   (140)

 . 1/311النبوات ( .  (141

 . 111/ 18( جمموع الفتاوى )ق والباطل الفرقان بني احل: ، وانظر  811/  11( جمموع الفتاوى )تفسري سورة اإلخالص (.   (142

 . 1/11نقض التأسيس (.   (143

 . 1/111منهاج السنة (.   (144

جمموع الفتاوى )، وتفسري سورة اإلخالص  11/111،  1/81،  1/111، وجمموع الفتاوى  111،  111،  1/118الدرء : انظر (.   (145

 )11/841 . 

 . 1/111: ، وانظر  1/111منهاج السنة (.   (146

 باختصار=  111 – 1/111الدرء ( .  (147
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 . 13 – 11التدمرية صـ  : انظر ( .  (148

 1/83،  111،  1/111، جمموع الفتاوى  1/111، التسعينية  1/111، نقض التأسيس  111،  813،  1/818املنهاج : انظر ( .  (149

 . 8/141( جامع املسائل )، مسألة يف العلو 

 . 1/111،  1/114، نقض التأسيس  1/111، التسعينية  1/111، الدرء  1/814املنهاج : انظر ( .  (150

 باختصار=  811/  11( جمموع الفتاوى )تفسري سورة اإلخالص ( .  (151

 . 1/111منهاج السنة ( .  (152

 . 11التدمرية صـ : انظر ( .  (153

 . 14/111، جمموع الفتاوى  1/111لتسعينية ، ا 111، واحلموية صـ  111/ 1، منهاج السنة  141،  11/ 1الدرء : انظر ( .  (154

 . 1/111التسعينية ( .  (155

 . 81املدنية صـ ( .  (156

أن تقسيم الكالم إىل حقيقة وجماز ، إمنا هو تقسيم حادث بعد القرون الثالثة املفضلة ، وأن مراد املتقدمني " اإلميان" قرر املؤلف يف كتابه ( .  (157

، كما قرر املؤلف أن 111،  148/ 14( جمموع الفتاوى )، واحلقيقة واجملاز  31 – 38كتاب اإلميان صـ : انظر. للغة باجملاز ما يعرب به وجيوز يف ا

بل هو من متام الكالم ، كما يف جمموع  –استعمال اللفظ يف غري ما وضع له : مبعناه عند املتأخرين  -ما يقرتن باللفظ من القرائن اللفظية ال يعّد جمازاً 

وجعل ما يقرتن باللفظ من القرائن جمازًا ، واملسألة  – 11 – 81كما حكاه يف الرسالة املدنية صـ   –لكنه هاهنا حكى اجملاز .  11/111ى الفتاو 

 .حتتاج إىل حبث وحتقيق ليس هذا موضعه 

 . 111/ 1التسعينية ( .  (158

 . 18التدمرية صـ صـ : انظر ( .  (159

 . 111السهلي صـ : ت –، الرّد على البكري  181/ 1،  1/114الدرء : انظر ( .  (160

 . 181،  1/181الدرس ( .  (161

، ومسألة يف تأويل اآليات  88/131،  134/ 1( جمموع الفتاوى )، والرسالة العرشية  831/ 8، والدرء  111/ 1التسعينية : انظر ( .  (162

 . 11/ 1، واجملموعة العلية  118/ 8( جامع املسائل )

 . 811/ 1، وجمموع الفتاوى  831صـ  -السهلي : ت –الرد على البكري  :انظر ( .  (163

 . 813/ 1جمموع الفتاوى ( .  (164

 . 11 – 18التدمرية صـ : انظر ( .  (165

 . 11 – 11الرسالة املدنية صـ : انظر ( .  (166
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 . 11 – 8/81نقض التأسيس : ، وانظر  11،  14الرسالة املدنية صـ ( .  (167

 . 11،  14املدنية صـ الرسالة ( .  (168

 . 31التدمرية صـ ( .  (169

 . 181/ 1نقض التأسيس : انظر ( .  (170

،  114/ 1، والعلو للعلي العظيم ، تأليف اإلمام الذهيب ،  1/111انظر هذه األحاديث يف الرد على بشر املريسي لإلمام الدارمي ( .  (171

118  ،114 . 

 . 144ـ ص –اخلمّيس : شرح حديث النـزول ت ( .  (172

 . 31،  31التدمرية صـ ( .  (173

 باختصار=  11،  11/ 8اجلواب الصحيح ( .  (174

 . 31التدمرية صـ : انظر ( .  (175

 .باختصار =  111/ 1( جمموع الفتاوى)القاعدة املراكشية ( .  (176

 . 11 – 11التدمرية صـ : انظر ( .  (177

، مقدمة يف أصول التفسري  811/ 1( جمموع الفتاوى )، شرح حديث النـزول  841/ 1، اجلواب الصحيح  141/ 1الدرء : انظر ( .  (178

،  8/111( جامع املسائل )، ومسألة يف تأويل اآليات  813/ 11( جمموع الفتاوى )، وتفسري سورة اإلخالص  18/113( جمموع الفتاوى )

 . 131/ 1، واملستدرك على جمموع الفتاوى  31/ 1واجملموعة العلية 

 . 8/111( جامع املسائل)، ومسألة يف تأويل اآليات  11/813( جمموع الفتاوى )، وتفسري سورة اإلخالص  1/831الدرء : انظر ( .  (179

 . 811/ 1( جمموع الفتاوى )، وشرح حديث النـزول  141/ 1الدرء : انظر ( .  (180

 . 811/ 11( جمموع الفتاوى )تفسري سورة اإلخالص 

 . 811/ 11( جمموع الفتاوى )ص تفسري سورة اإلخال( .  (181

 . 11التدمرية صـ ( .  (182

جمموع )، واإلكليل يف املتشابه والتأويل  811/ 11: بتصرف يسري ، وانظر = ، 11/833( جمموع الفتاوى)تفسري سورة اإلخالص ( .   (183

 . 131/ 18( الفتاوى 

 . 11/  14جمموع الفتاوى : انظر ( .  (184

 . 141 – 144ـ التدمرية ص: انظر ( .  (185

 . 888/ 18( جمموع الفتاوى )، ومقدمة يف أصول التفسري  18/ 1جمموع الفتاوى : انظر( .   (186
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 . 343/ 8التسعينية : ، وانظر  111/  14( جمموع الفتاوى )احلقيقة واجملاز ( .  (187

 . 141التدمرية صـ ( .  (188

 . 111/  18( جمموع الفتاوى )الفرقان بني احلق والباطل : انظر( .  (189

 . 11/831( جمموع الفتاوى )تفسري سورة اإلخالص : انظر( .  (190

 . 811/ 11املرجع السابق ( .  (191

 11/144: ، وانظر  811/ 11املرجع السابق ( .  (192

 . 141التدمرية صـ ( .  (193

،  1/131املستدرك على جمموع الفتاوى ، و  11/11، وجمموع الفتاوى  11/811( جمموع الفتاوى )تفسري سورة اإلخالص : انظر ( .  (194

 . 1/114، وجامع املسائل  118/ 1وتنبيه الرجل العاقل 

 . 1/111( جمموع الفتاوى )شرح حديث النـزول ( .  (195

 .اإلميان : يعين ( .  (196

 باختصار=  111،  118اإلميان صـ ( .  (197

 . 111/ 1، ونقض التأسيس  111،  111/ 1( جمموع الفتاوى )حقيقة مذهب االحتاديني : انظر ( .  (198

 . 143التدمرية صـ : انظر ( .  (199

 . 881 – 884/ 1( جمموع الفتاوى )، وشرح حديث النـزول  818/ 1، والدرء  113/ 1منهاج السنة : انظر ( .  (200

 . 311/ 1اقتضاء الصراط املستقيم : انظر ( .  (201

 . 1/114الدرء ( .  (202

، وحكاية مناظرة الواسطية  11/ 1، اجلواب الصحيح 811،  1/111، والدرء  3/81،  131،  131/ 1 منهاج السنة: انظر ( .  203)

 . 8/111( جمموع الفتاوى )

جمموع )، وخمتصر الرد على املنطقيني  181،  11، والرد على املنطقيني صـ  1/111، وشرح األصبهانية 111/ 1منهاج السنة : انظر ( .  204)

 . 13/ 1( الفتاوى 

،  1/141( جمموع الفتاوى)، وشرح حديث النـزول  18/111،  1/113، وجمموع الفتاوى  181/ 1اجلواب الصحيح : انظر ( .  (205

 . 811/  11( جمموع الفتاوى )وتفسري سورة اإلخالص 

 . 18/111( جمموع الفتاوى )اإلكليل ( .  (206

 . 1/188جمموع الفتاوى ( .  (207
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جمموع )، وتفسري سورة اإلخالص  1/118( جمموع الفتاوى )، وشرح حديث النـزول  813/ 1، والدرء  141احلموية صـ : انظر ( .  (208

 . 811/ 11( الفتاوى 

 باختصار=  141،  141/ 1الدرء ( .  (209

 .يعين هؤالء املفوضة أهل التجهيل ( .  (210

 . 1/141الدرء ( .  (211

 . 811/ 11( جمموع الفتاوى )، وتفسري سورة اإلخالص  114/  11، وجمموع الفتاوى  831/ 1الدرء : انظر ( .  (212

 . 1/831الدرء ( .  (213

 . 111التدمرية صـ ( .   (214

 . 8/111( جمموع الفتاوى )، وحكاية مناظرة الواسطية  831/ 1نقض التأسيس : ، وانظر  1/138الدرء ( .  (215

 . 1/118( جمموع الفتاوى )الرسالة األكملية ( .  (216

 . 1/111نقض التأسيس : ، وانظر  188/ 1واب الصحيح اجل( .  (217

 . 111انظر التدمرية صـ  ( . (218

 . 1/11الدرء ( .  (219

 . 113التدمرية  صـ ( .  (220

 .   11/ 1: ، وانظر  81،  1/83الدرء ( .  (221

 .يعين بعض الصفاتية أهل اإلثبات ( .  (222

 . 11/ 1الدرء ( .  (223

 . 14 ، 11/ 1املرجع السابق ( .  (224

 . 818/ 1شرح األصبهانية ( .  (225

 . 1/111: ، وانظر  1/181( جمموع الفتاوى )شرح حديث النـزول ( .  (226

 . 1/11الصفدية ( .  227)

( جمموع الفتاوى)، والرسالة األكملية  181،  1/111، ونقض التأسيس  1/118،  111/ 1،  8/13،  1/111الدرء : انظر ( .  (228

 . 11/111( جمموع الفتاوى )اإلخالص  ، وتفسري سورة 1/111

 . 1/111الدرء 

 باختصار=  111/ 1منهاج السنة ( .  (229
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 . 1/111الدرء ( .  (230

 . 111التدمرية صـ ( .  (231

 ابن املطهر احلليّ : يعىن ( .  (232

 . 141/ 1منهاج السنة ( .  (233

 . 111التدمرية صـ : انظر  ( 234)

، وجمموع الفتاوى  1/811( جمموع الفتاوى )، وشرح حديث النـزول  111/ 1ومنهاج السنة ،  11/ 1نقض التأسيس : انظر ( .   (235

11/818 . 

 . 1/811شرح األصبهانية ( .  (236

 . 111،  113التدمرية صـ : انظر ( .   (237

مذهب االحتاديني  ، وحقيقة 141/ 1،  8/881،  1/118، والدرء  1/111، والصفدية  113،  1/14شرح األصبهانية : انظر ( .   (238

 . 1/11( جمموع الفتاوى )، وخمتصر الرد على املنطقيني  1/111( جمموع الفتاوى )

 . 131،  1/131الصفدية ( .   (239

 باختصار=  11الرّد على املنطقيني صـ ( .   (240

 . 181التدمرية صـ : انظر ( .  (241

 . 1/881( جمموع الفتاوى)، وشرح حديث النـزول  1/811،  1/111، والدرء  141الرّد على املنطقيني صـ : انظر ( .  (242

 باختصار=  1/11الصفدية ( .   (243

 . 1/81الدرء ( .   (244

 . 181التدمرية صـ : انظر ( .   (245

 . 3/1، وجمموع الفتاوى  11، والرد على املنطقيني صـ  1/811، ومنهاج السنة  8/881الدرء : انظر ( .  (246

 . 1/111( جمموع الفتاوى )اديني حقيقة مذهب االحت( .  (247

ذكر املؤلف أن كنيته أبو عثمان ، واملثبت يف طبقات املعتـزلة وسري أعالم النبالء أنه أبو يعقوب ، والشّحام من أصحاب أيب اهلذيل ( .  (248

 .العالف ، وهو من رؤوس معتـزلة البصرة ، وله عدة مؤلفات 

 . 14/111، وسري أعالم النبالء  11،  11طبقات املعتـزلة ألمحد املرتضى صـ : انظر 

 . 118/ 1( جمموع الفتاوى )حقيقة مذهب االحتاديني : انظر ( .   (249

 . 181 – 181التدمرية صـ : انظر ( .   (250
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 . 1/118، وجمموع الفتاوى  1/111، ومنهاج السنة  1/111،  1/31،  1/131،  1/111الدرء : انظر ( .  (251

 . 1/814( جمموع الفتاوى )زول شرح حديث النـ( .   (252

 . 18/111( جمموع الفتاوى )الفرقان بني احلق والباطل ( .   (253

 باختصار=  81،  1/88الصفدية ( .  (254

 . 183 – 181التدمرية صـ : انظر ( .  (255

 باختصار=  11/184جمموع الفتاوى ( .   (256

 . 181،  183التدمرية صـ : انظر ( .  (257

/ 1( جمموع الفتاوى )، والرسالة العرشية  33،  11،  11/ 1( جمموع الفتاوى )، والرسالة األكملية  1/114ج السنة منها : انظر ( .  (258

 . 111/ 1( جمموع الفتاوى)، وخمتصر الرد على املنطقيني  183

 . 1/114اجلواب الصحيح ( .  (259

 بتصرف=  813،  811/ 11جمموع الفتاوى ( .   (260

 . 111التدمرية صـ ( .  (261

 . 111،  1/818( جمموع الفتاوى )، وشرح حديث النـزول  114،  1/841،  1/111نقض التأسيس : انظر ( .  (262

 .التخويف ، ولعل الصواب ما أثبته : يف أصل الكتاب( .  (263

 . 11/ 1نقض التأسيس ( .  (264

 . 111،  111التدمرية صـ : انظر ( .  (265

 . 18/181، وجمموع الفتاوى  181،  1/181: ، وانظر  1/111نقض التأسيس ( .   (266

 .باختصار =  1/111املرجع السابق  ( .  (267

 . 111التدمرية صـ ( .  (268

 باختصار=  111 – 1/141شرح األصبهانية ( .  (269

 . 1/11جمموع الفتاوى : ، وانظر  1/11الدرء ( .   (270

 . 113التدمرية صـ ( .  (271

جمموع )، وشرح حديث النـزول  1/11،  1/113، ومنهاج السنة  1/11،  1/131، الدرء  181/ 1شرح األصبهانية : انظر ( .    (272

 . 1/114( الفتاوى 

 .باختصار يسري =  111،  1/111شرح األصبهانية ( .   (273
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 . 113التدمرية صـ : انظر ( .   (274

 . 1/31: ، وانظر  1/111الدرء ( .  (275

 . 113التدمرية صـ : انظر( .  (276

 . 111،  181/ 18( جمموع الفتاوى )، والفرقان بني احلق والباطل  111/ 1، ونقض التأسيس  1/811الدرء : انظر .   ( (277

 . 181/ 11وجمموع الفتاوى ( .  (278

 . 111التدمرية صـ ( .   (279

 . 1/144، وشرح األصبهانية  14/111،  1/11الدرء : انظر ( .   (280

 . 8/118اجلواب الصحيح ( .  (281

 . 114التدمرية صـ ( .  (282

، والرسالة األكملية 1/111، والدرء  1/884، ومنهاج السنة  183، والرد على املنطقيني صـ  811،  1/811نقض التأسيس : انظر ( .  (283

 . 11/814( جمموع الفتاوى )، وتفسري سورة اإلخالص  1/181( جمموع الفتاوى )

 . 1/813نقض التأسيس : انظر( .  (284

 . 111التدمرية صـ  ( .  (285

، وجمموع الفتاوى  131،  1/111( جامع الرسائل )، وقاعدة يف احملبة  1/141، واجلواب الصحيح  8/114منهاج السنة : انظر ( .  (286

11 /111 . 

 . 14/11( جمموع الفتاوى )التحفة العراقية ( .    (287

 . 141خمتصر الفتاوى املصرية صـ ( .  (288

 . 113ة صـ التدمري: انظر( .  (289

،  14، وقاعدة عظيمة صـ 1/11، واجلواب الصحيح  1/111،  811/ 1، منهاج السنة  114الرّد على املنطقيني صـ : انظر ( .   (290

 . 1/131( جامع الرسائل )، فصل يف أن دين األنبياء واحد  11/114( جمموع الفتاوى )والفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان 

 . 1/114( جمموع الفتاوى )الة إىل نصر املنبجي رس( .  (291

 . 111التدمرية صـ ( .  (292

، والتحفة  1/181، جمموع الفتاوى  1/841، ونقض التأسيس  1/381، واقتضاء الصراط املستقيم  1/841االستقامة : انظر ( .   (293

، معارج  13/881، وجمموع الفتاوى  11/111( جمموع الفتاوى )لشيطان ، والفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء ا 14/11( جمموع الفتاوى )العراقية 

 . 11/ 1( اجملموعة العلية )، وقاعدة يف اإلخالص  1/188( جامع الرسائل )، ورسالة يف التوبة  11/134( جمموع الفتاوى )الوصول 
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 . 381/ 1اقتضاء الصراط املستقيم : انظر ( .   (294

 . 11/ 1جمموع الفتاوى  املستدرك على: انظر ( .   (295

 . 811/ 1الصفدية ( .  (296

 . 111التدمرية صـ ( .  (297

/ 1، واقتضاء الصراط املستقيم  811، والرّد على املنطقيني صـ  3، ونظرية العقد صـ  1/88،  811/ 1اجلواب الصحيح : انظر ( .   (298

/  11( جمموع الفتاوى )، وقاعدة يف توّحد امللة وتعدد الشرائع  111/ 1، والنبوات  111/ 1، ومنهاج السنة  11، وقاعدة عظيمة صـ  381

141 – 113 . 

 باختصار=  811،  811/ 1اجلواب الصحيح ( .  (299

 باختصار=  811/ 1املرجع السابق ( .   (300

 . 8/114املرجع السابق ( .   (301

 . 111التدمرية صـ ( .   (302

 باختصار=  181،  1/184( جمموع الفتاوى )اإلميان األوسط ( .  (303

 . 1/11( اجملموعة العلية )قاعدة يف اإلخالص ( .  (304

 . 111التدمرية صـ ( .     (305

 . 1/811( جمموع الفتاوى)، وقاعدة جليلة يف التوسل  11، وقاعدة عظيمة صـ  131،  131الرّد على املنطقيني صـ : انظر ( .   (306

 ختصاربا=  818،  811/  11جمموع الفتاوى ( .   (307

 . 131 – 111التدمرية صـ : انظر ( .  (308

 1/141، اجلواب الصحيح  114/ 1، منهاج السنة 1/13، شرح األصبهانية  8/111، التسعينية 811/ 1،  1/111الدرء : انظر( .   (309

 . 11،  1/1،  11/ 1، جمموع الفتاوى 

، وفصل يف أن  813/ 11، وجمموع الفتاوى  8/111السنة ، ومنهاج  181/ 1، والصفدية  141،  148/ 1الدرء : انظر ( .   (310

 . 111/ 1( اجملموعة العلية)التوحيد كل خري 

 . 811/ 1الدرء : ، وانظر  83،  81/ 1جمموع الفتاوى ( .  (311

 . 1/811الدرء : انظر( .  (312

 باختصار=  1/811الدرء ( .   (313

 . 131 – 111التدمرية صـ : انظر ( .   (314
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/ 1، الصفدية 311،  1/311، واقتضاء الصراط املستقيم 1/811،  1/111، والدرء  111،  111،  134/ 8التسعينية : ر انظ( .   (315

،  1/111( جمموع الفتاوى )، والرسالة األكملية  1/144( جامع الرسائل)، وقاعدة يف احملبة  11/ 1،  113/ 1، ونقض التأسيس  111

 . 11/111( جمموع الفتاوى )، وتفسري سورة اإلخالص  18/148( الفتاوى  جمموع)والفرقان بني احلق والباطل 

 . 114/ 8منهاج السنة ( .  (316

 . جعل األشاعرة القدرة على االخرتاع أخص وصف لإلله ، كما أن القدم أخص وصف لإلله عند املعتـزلة ( .   (317

 .  111صـ ( بغية املرتاد )، والسبعينية  111/ 14الدرء : انظر 

 . 341،  344/ 8التسعينية ( .  (318

 .   131التدمرية صـ ( .   (319

 .11/881،  111/ 1، وجمموع الفتاوى  1/111، ونقض التأسيس  1/141، والدرء  1/114منهاج السنة : انظر ( .   (320

 . 14/111( جمموع الفتاوى )العبودية : انظر ( .   (321

 . 3/111جمموع الفتاوى ( .   (322

 1/111شرح األصبهانية : انظر( .   (323

 . 1/113: ، وانظر  1/111الدرء ( .    (324

مها استطاعة قبل الفعل ، وهي االستطاعة الشرعية مناط التكليف ، واستطاعة مع الفعل ، وهي االستطاعة الكونية مبعىن : االستطاعتان ( .  (325

 ..التوفيق 

 .  181 – 1/188ية ، وشرح العقيدة الطحاو  811 – 811/ 3جمموع الفتاوى : انظر 

 . 113،  1/111الدرء : انظر ( .  (326

 . 18/11( جمموع الفتاوى )الفرقان بني احلق والباطل : انظر ( .   (327

 . 111التدمرية صـ ( .  (328

 .   131/  13، وجمموع الفتاوى  18/111( جمموع الفتاوى )الفرقان بني احلق والباطل : انظر ( .  (329

 . 1/131ة شرح األصبهاني(.    (330

 . 111التدمرية صـ ( .   (331

( جمموع الفتاوى )، وقاعدة جليلة يف التوسل  141،  141صـ ( بغية املرتاد )، والسبعينية  1/311اقتضاء الصراط املستقيم : انظر ( .   (332

 . 111/ 14( جمموع الفتاوى )، والعبودية  841،  118،  1/131

 .عليه سياق الكالم  كما دلّ   يعين على لسان نبيه ( .   (333
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 باختصار=   111 -111/ 1منهاج السنة ( .    (334

 . 141التدمرية صـ : انظر ( .   (335

 . 1/113، وجامع املسائل 111/  14( جمموع الفتاوى )، والعبودية  841/ 1( جمموع الفتاوى )قاعدة جليلة يف التوسل : انظر ( .  (336

 تصارباخ=  141 – 141/ 1منهاج السنة ( .  (337

 . 111،  111التدمرية صـ : انظر ( .  (338

، وقاعدة  1/141، والصفدية  113،  111،  841، والرّد على املنطقيني صـ  8/884، ومنهاج السنة  11اإلميان صـ : انظر ( .   (339

 . 1/13( جامع املسائل )، وفتوى يف الغوث والقطب  1/111( جمموع الفتاوى )جليلة 

 . 11/111ى جمموع الفتاو ( .  (340

 باختصار=  111،  111قاعدة عظيمة صـ ( .   (341

 . 141،  141التدمرية صـ : انظر ( .    (342

 . 141،  111، والسبعينية صـ  1/381، واقتضاء الصراط املستقيم  8/341،  1/811الصارم املسلول : انظر ( .  (343

، وجامع املسائل  13/11، وجمموع الفتاوى  113صـ  -السهلي : ت -ي ، والرّد على البكر  31،  31/ 1الصارم املسلول : انظر ( .   (344

1/111  ،111 . 

 . 1/381اقتضاء الصراط املستقيم ( .    (345

 . 1/14االستقامة ( .   (346

 . 143،  141التدمرية صـ : انظر ( .    (347

 814،  113،  3/141، وجمموع الفتاوى  811،  1/841( جمموع الفتاوى )، واحلجج العقلية  11،  8/11منهاج السنة : انظر ( .   (348

 . 11/11( جمموع الفتاوى )، ومسألة يف الفقر والتصوف  111،  114،  111،  114،  111، 

 .يعين اجلربية ( .   (349

 .يعين القدرية النفاة ( .  (350

جامع املسائل )قاعدة شريفة يف الرضا الشرعي : ر باختصار ، وانظ=  118 – 111/ 18( جمموع الفتاوى )الفرقان بني احلق والباطل ( .   (351

 )8/118 . 

 باختصار=  11،  11/ 8منهاج السنة ( .     (352

 . 111 – 114التدمرية صـ : انظر ( .  (353

 . 3/111جمموع الفتاوى ( .  (354
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 – 144/ 1األصبهانية  ، وشرح 1/144، ومنهاج السنة  814 – 883،  1/11، والدرء  111،  113/ 1الصفدية : انظر ( .    (355

 . 14/131،  81/ 1، وجمموع الفتاوى  111صـ ( بغية املرتاد )، والسبعينية  141

 باختصار=  111،  1/111الصفدية ( .  (356

 . 8/111جامع املسائل : انظر ( .  (357

،  113،  111على املنطقيني صـ ، والرّد  8/111، ومنهاج السنة  111،  1/111، والصفدية  111/ 1شرح األصبهانية : انظر ( .  (358

 . 111،  1/111( جامع الرسائل )وقاعدة يف احملبة 

 . 11/3تفسري ابن جرير : ، وانظر  113الرّد على املنطقيني صـ : انظر ( .   (359

 . 1/111الصفدية : ، وانظر  1/141شرح األصبهانية ( .  (360

 . 1/81جمموع الفتاوى : ، وانظر  131/ 14( جمموع الفتاوى )معارج الوصول : انظر ( .   (361

 . 111التدمرية صـ : انظر ( .   (362

، وأقوم ما  1/144، وشرح األصبهانية  1/111، والصفدية  1/144، ومنهاج السنة  113،  111الرد على املنطقيني صـ : انظر ( .    (363

 . 3/188( جمموع الفتاوى )قيل يف القدر 

 . 811 – 1/881،  1/111الدرء : انظر ( .  (364

 . 1/111الصفدية ( .   (365

 . 1/111نقض التأسيس ( .  (366

 باختصار=  113 – 3/111جمموع الفتاوى ( .  (367

 . 111، 111،  141السهلي صـ : ، والرّد على البكري ت 1/111، واقتضاء الصراط املستقيم  118/ 1االستقامة : انظر ( .  (368

 .ما أثبته  ال يعلم ، ولعل الصواب: يف األصل (    369)

 . 113خمتصر الفتاوى املصرية صـ  .(  (370

 . 118التدمرية صـ : انظر ( .     (371

 . 11/141، 3/131، وجمموع الفتاوى  1/111( جامع الرسائل )، وقاعدة يف احملبة  1/111االستقامة : انظر( .   (372

 صارباخت=  1/141( اجملموعة العلية )فصل يف أن التوحيد أصل كل خري ( .  (373

 . 111 – 111التدمرية صـ : انظر ( .  (374
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، وشرح 1/111، واالستقامة  8/111،  1/111، ومنهاج السنة  111/ 1، والنبوات  1/11،  3/11،  1/111الدرء : انظر ( .     (375

،  818/ 11( لفتاوى جامع ا)، وقاعدة يف املعجزات  181 – 184،  114، والرّد على املنطقيني صـ  113،  811،  1/814األصبهانية 

 . 1/143( اجملموعة العلية)، وفصل يف أن التوحيد أصل كل خري  11/113،  11/3وجمموع الفتاوى 

 . 11/111باختصار ، وجمموع الفتاوى =  118،  3/111الدرء ( .   (376

 . 111التدمرية صـ ( .   (377

 . 3/14( جمموع الفتاوى )أقوم ما قيل يف القدر : انظر ( .   (378

 .باختصار يسري =  3/14املرجع السابق ( .   (379

 . 3/11، والدرء  8/13منهاج السنة : ، وانظر  3/841( جمموع الفتاوى )االحتجاج بالقدر ( .    (380

 .  111التدمرية صـ : انظر ( .   (381

، ورسالة يف معىن كون  1/111ة ، وشرح األصفهاني 1/841،  1/181، ومنهاج السنة  14/13، والدرء  1/118النبوات : انظر  ( .  (382

 . 1/111( جامع الرسائل )الرّب عاداًل 

 . 1/111جامع املسائل : باختصار ، وانظر =  141،  1/148منهاج السنة ( .  (383

، ومنهاج السنة  143،  3/141جمموع الفتاوى : ، وانظر  13/111( جمموع الفتاوى " )إين حّرمت الظلم "شرح حديث ( .     (384

1/811 . 

 . 1/118( جامع الرسائل )، ورسالة يف معىن كون الرّب عاداًل  1/11منهاج السنة : انظر ( .  (385

إين "، وشرح حديث  818/ 11( جمموع الفتاوى)، وقاعدة يف املعجزات 831،  111،  11،  31،  3/83جمموع الفتاوى : انظر ( .   (386

 . 13/183( جمموع الفتاوى " )حّرمت الظلم 

 . 118،  111،  113التدمرية صـ : انظر ( .  (387

، والفرقان بني 1/811، وشرح األصبهانية  1/811باختصار يسري ، واقتضاء الصراط املستقيم =  181،  3/188جمموع الفتاوى ( .   (388

 . 11/111( جمموع الفتاوى )أولياء الرمحن وأولياء الشيطان 

 . 111التدمرية صـ : انظر ( .   (389

 .  3/814( جمموع الفتاوى )تجاج بالقدر االح( .  (390

 . 1/818(جمموع الفتاوى )حقيقة مذهب االحتاديني ( .   (391

 . 114التدمرية صـ : انظر ( .   (392
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( اجملموعة العلية )، وقاعدة يف اإلخالص  1/114( جامع الرسائل )، وشرح كلمات من فتوح الغيب  1/88االستقامة : انظر ( .     (393

1/11  . 

 .باختصار =  111،  1/114( جامع الرسائل )شرح كلمات من فتوح الغيب ( .     (394

 . 111،  111التدمرية صـ : انظر ( .   (395

( جمموع الفتاوى .. )، واحلجج العقلية  111،  111، والرد على املنطقيني صـ  1/811، ومنهاج السنة  1/111االستقامة : انظر ( .     (396

 . 111 -14/113( جمموع الفتاوى )، والعبودية  1/811( جمموع الفتاوى )وم ، والرّد األق 818/ 1

 . 883،  14/881جمموع الفتاوى : انظر ( .    (397

 . 111التدمرية صـ : انظر ( .   (398

 .  111،  111/ 11( جمموع الفتاوى )الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ( .   (399

 . 111 /11جمموع الفتاوى ( .   (400

 . 111،  111التدمرية صـ : انظر ( .   (401

 .  81/ 13جمموع الفتاوى : انظر ( .  (402

 باختصار يسري  =   111/ 11جمموع الفتاوى ( .  (403

 . 184التدمرية صـ : انظر ( .    (404

، واحلجج العقلية  1/143فتاوى ، وجمموع ال 111السهلي صـ : ، والرد على البكر ت 1/313اقتضاء الصراط املستقيم : انظر ( .    (405

، والفرقان بني  1114/114( جمموع الفتاوى)، العبودية  811،  3/841( جمموع الفتاوى )، واالحتجاج بالقدر  1/811( جمموع الفتاوى )

 . 11/11( جمموع الفتاوى )، وجواب أهل العلم   11/113أولياء الرمحن وأولياء الشيطان 

 .باختصار=   38 – 8/11منهاج السنة ( .     (406

 .  181،  181التدمرية صـ ( .  (407

 .باختصار=   1،  11/3جمموع الفتاوى ( .  (408

 .  181،  181التدمرية صـ : انظر ( .  (409

 /11( جمموع الفتاوى)، ومسألة يف التصوف  118/ 14، وجمموع الفتاوى  81 – 81/ 14( جمموع الفتاوى )التحفة العراقية : انظر ( .   (410

 .  14/ 11، وجمموع الفتاوى  818/  18( جمموع الفتاوى )، وأقسام القرآن  81 -  11

 .   181التدمرية صـ ( .  (411

 . 811،  818/ 11( جمموع الفتاوى )قاعدة يف املعجزات ( .   (412
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 .    181،  181التدمرية صـ ( .  (413

 باختصار=   181،  181/ 1( جامع الرسائل)شرح كلمات من فتوح الغيب ( .   (414

 . 3/814( جمموع الفتاوى )االحتجاج بالقدر : وانظر 

 . 181التدمرية صـ : انظر ( .  (415

 .باختصار=   811 – 813/ 14جمموع الفتاوى ( .   (416

 . 181التدمرية صـ : انظر ( .   (417

 .باختصار =  34،  1/11منهاج السنة ( .  (418
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 خاتمة

من إجمال " الرسالة التدمرية " بحث إلى أن ما في نخلص من خالل هذه ال

، أو اختصار، أو إشكال ، فإن في سائر مؤلفات ابن تيمية التفصيل والبسط 

واإليضاح ، كما أن في تلك المؤلفات ما يستكمل بها وجوه المسائل 

وأجوبتها ، ويتحقق فيها التعريف بالمصطلحات ، وعزو المقاالت إلى 

 ..أصحابها 
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أو شرحه ، أن يبتدئ  –رحمه هللا  –راغب في فهم كالم المؤلف فعلى ال

 .ببقية مصنفاته ورسائله األخرى

من كالم  -ولو احتج بعض أهل األهواء بعبارات موهمة ، أو جمل مشتبهة 

فالعلم واإلنصاف يوجب الرجوع إلى تقريراته المحكمة   -المؤلف 

 ..وتحريراته البيّنة 

م المؤلف ، يمكن تاارهها وحلّها بمراجعة هذه إن المسائل المشكلة من كال

المسائل في كتبه األخرى ، فالعبارات التي يتعسر فهمها ، يمكن استيعابها 

بإعادة قراءتها أكثر من مرة ، وأما مراجعتها في غير موطن وبأساليب 

 ..متنوعة ، فسيكون فهمها آكد وأظهر 

عيده لمذهب السلف في أن منهاية المؤلف وتق –عبر هذا البحث  –ونلحظ 

االعتقاد ، نادها متحققة وواقعة، فالمؤلف يوائم بين التنظير العملي ، 

والتطبيق العملي ، فما قرره من االعتماد على نصوص الوحيين ، 

، ..واالحتااج بالعقل في مسائل االعتقاد وشروطه ، ووسطية أهل السنة 

قرره وحّرره من هذه ونحو ذلك ، فما ..والموقف تااه األلفاظ الماملة 

 ..المسائل وأشباهها ، ناد أن المؤلف يحقق ذلك عمالً وتطبيقاً 

مطّرد في منهاه ، يسير وفق قواعد راسخة  –رحمه هللا  –كما أن المؤلف 

، ومعالم ظاهرة ، فمع كثرة مؤلفاته ، وتعدد رسائله ، تنوع سياقها 

ذلك فال تضطرب ومناسبتها ، وخالل عمر حافل باألحداث الكبار ، مع 

 .ثوابته أو تتذبذب قناعاته ، فضالً أن يتناقض تقريره ، أو يتعارض تأليفه 

فرحم هللا ابن تيمية ، ورفع درجته في المهديين ، وجعله مع الذين أنعم 

عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب 

 ..العالمين 

 

 

 

 
 فهرس المصادر والمراجع

 مؤلفات ابن تيمية –أ 
 (ماموع الفتاوى)االحتااج بالقدر والكرامات  1

هـ 1111،  1عبدهللا السهلي ، ط: االستغاثة في الرّد على البكري ، ت 1

 .، مكتبة دار المنهاج ، الرياض 
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هـ من مطبوعات 1111،  1محمد رشاد سالم ، ط: االستقامة ، ت 8

 .الرياض  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،

ناصر بن : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الاحيم ، ت 1

 .هـ، مكتبة الرشد ، الرياض 1141،  1عبدالكريم العقل ، ط 

 (ماموع الفتاوى)أقوم ما قبل في القضاء والقدر والحكمة  والتعليل  1

 (ماموع الفتاوى)اإلكليل في المتشابه والتأويل  1

 (ماموع الفتاوى)شفاؤها أمراض القلوب و 1

 .هـ ، المكتب اإلسالمي ، بيروت 1141،  8اإليمان ، ط  3

 (ماموع الفتاوى)اإليمان األوسط   1

 (ماموع الفتاوى)التحفة العراقية في األعمال القلبية  14

التدمرية تحقيق اإلثبات لألسماء والصفات وحقيقة الامع بين القدر  11

هـ ، مكتبة 1141،  1ة السعوي ، ط محمد بن عود: والشرع، ت 

 .العبيكان ، الرياض 

هـ مكتبة المعارف ، 1114،  1محمد العاالن ، ط: التسعينية ، ت 11

 .الرياض 

 (ماموع الفتاوى)تفسير سورة اإلخالص  18

علي العمران ، : تنبيه الرجل العاقل على تمويه الادل الباطل ، ت 11

، دار عالم الفوائد ، مكة هـ 1111،  1ومحمد عزيز شمس ، ط

 .المكرمة 

هـ، دار 1111،  1محمد عزيز شمس ، ط : جامع المسائل ، تحقيق  11

 .عالم الفوائد، مكة المكرمة

جواب أهل العلم واإليمان أن قل هو هللا أحد تعدل ثلث القرآن  11

 ( .ماموع الفتاوى )

 .، القاهرة  الاواب الصحيح لمن بّدل دين المسيح ، مطبعة المدني 11

الحاج العقلية والنقلية فيما ينافي اإلسالم من بدع الاهمية والصوفية  13

 (ماموع الفتاوى)

 ( .ماموع الفتاوى )حقيقة مذهب االتحاديين ووحدة الوجود  11

 (ماموع الفتاوى)الحقيقة والمااه  14

 (ماموع الفتاوى)حكاية مناظرة الواسطية  11

هـ 1111،  1محمد رشاد سالم ، ط : النقل ، ت درء تعارض العقل و 11

 .، من مطبوعات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، الرياض 
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هـ ، إدارة ترجمان السنة ، الهور 1811،  1الرّد على المنطقيين ، ط  18

 .، باكستان 

 (ماموع الفتاوى)الرسالة األكملية ،  11

 ( فتاوىماموع ال)رسالة إلى نصر المنباي  11

 (ماموع الفتاوى ) الرسالة العرشية  11

 (جامع الرسائل)رسالة في معنى كون الرّب عادالً  11

هـ ، دار طيبة ، 1143،  1الوليد الفريان ، ط: الرسالة المدنية ، ت 13

 .الرياض 

: ، ت( بغية المرتاد في الرّد على المتفلسفة والقرامطة )السبعينية  11

هـ مكتبة العلوم والحكم ، المدينة النبوية 1143،  1موسى الدويش ، ط

. 

شرح األصبهانية ، وهو شرح عقيدة مختصرة ألبي عبدهللا محمد بن  84

محمد بن عودة : ، ت( هـ 133: ت)محمود األصبهاني األشعري 

هـ ، قسم 1141السعوي ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوره ، سنة 

امعة اإلمام محمد بن سعود العقيدة والمذاهب المعاصرة ، با

 ( .غير مطبوعة )اإلسالمية  

ماموع .." )يا عبادي إني حّرمت الظلم "شرح حديث أبي ذر  81

 (الفتاوى

أو شرح حديث النـزول ، ( ماموع الفتاوى )شرح حديث النـزول  81

 .هـ ، دار العاصمة ، الرياض 1111،  1محمد الخميّس ، ط : ت

 (ماموع الفتاوى)الغيث لعبدالقادر الايالني شرح كلمات من فتوح  88

محمد الحلواني ، : ، ت الصارم المسلول على شاتم الرسول  81

 . هـ ، رمادي للنشر ، الدمام 1111،  1ومحمد شودري ، ط

هـ ، مكتبة ابن تيمية 1141،  1محمد رشاد سالم ، ط : الصفدية ، ت 81

 .، القاهرة 

 (ماموع الفتاوى)العبودية  81

هـ ، دار 1111،  1حمد التوياري ، ط: الفتوى الحموية الكبرى، ت 81

 (.ماموع الفتاوى)أو الحموية . الصميعي ، الرياض 

 ( جامع المسائل)فتوى في الغوث والقطب واالبدال واألوتاد  83

. م1134، 1صالح الدين المناد ، ط: فتوى في القيام واأللقاب ت  81

 .وتدار الكتاب الاديد، بير

This file was downloaded from QuranicThought.com



              تقريرات ابن تيمية في بيان ما يشكل من الرسالة التدمرية

 عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف/ جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ 

www.islamlight.net/alabdullatif 

118 

                                                                                             

 (ماموع الفتاوى)الفرقان بين أولياء الرحمن وأوليان الشيطان  14

 (ماموع الفتاوى)الفرقان بين الحق والباطل  11

فصل في أن التوحيد الذي هو إخالص الدين هلل أصل كل خير  11

 (الماموعة العلية)

 (جامع الرسائل)فصل في أن دين األنبياء واحد  18

 (ماموع الفتاوى)سل والوسيلة قاعدة جليلة في التو 11

 (جامع المسائل)قاعدة شريفة في الرضا الشرعي  11

قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل اإلسالم واإليمان وعبادات  11

هـ دار 1113،  1سليمان الغصن ، ط: أهل الشرك والنفاق ، ت

 .العاصمة ، الرياض 

 (لعلية الماموعة ا)قاعدة في اإلخالص هلل تعالى   11

 (ماموع الفتاوى)قاعدة في توّحد الملة وتعدد الشرائع  13

محمد رشاد سالم ، : ، ت (ضمن جامع الرسائل )قاعدة في المحبة ،  11

 .هـ ، دار المدني ، جدة 1141،  1ط 

 (ماموع الفتاوى)قاعدة في المعازات والكرامات  14

 (ماموع الفتاوى)القاعدة المراكشية  11

 (ماموع الفتاوى)نية الكيال 11

: ماموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية ، جمع وترتيب  18

هـ ، مامع الملك فهد 1111عبدالرحمن بن قاسم ، وابنه محمد 

 .لطباعة المصحف ، المدينة النبوية 

 

الماموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،  11

 .، دار ابن الاوهي ، الدمام  1ني، طهشام بن إسماعيل الصي: ت

جامع )مسألة في تأويل اآليات وإمرار أحاديث الصفات كما جاءت  11

 (المسائل

 (ماموع الفتاوى)مسألة في الفقر والتصوف  11

 (جامع المسائل )مسائل في العلو  11

 (ماموع الفتاوى)المرشدة أصلها وتأليفها  13

محمد : شيخ اإلسالم ابن تيمية ، جمع المستدرك على ماموع فتاوى  11

 .هـ1113، 1بن قاسم ط

 (ماموع الفتاوى)معارج الوصول  14
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محمد رشاد : منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية ، ت 11

هـ، من مطبوعات جامعة اإلمام محمد بن سعود 1111،  1سالم ، ط 

 .اإلسالمية ، الرياض 

 (ماموع الفتاوى)ير مقدمة في أصور التفس 11

هـ ، مكتبة أضواء 1114،  1عبدالعزيز الطويان ، ط: النبوات، ت 11

 .السلف ، الرياض

مختصر الرد على )نصيحة أهل اإليمان في الرد على منطق اليونان  18

 (المنطقيين

هـ ، مطبعة السنة المحمدية ، 1813، ( كتاب العقود )نظرية العقد  11

 .القاهرة 

محمد بن قاسم ، : ، ت( بيان تلبيس الاهمية )سيس الاهمية نقض تأ 11

 .هـ ، مطبعة الحكومة ، مكة المكرمة 1811،  1ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المؤلفات األخرى. ب 

،  1األجوبة المرضية لتقريب التدمرية ، لبالل الازائري ، ط 1

 .هـ ، دار هار ، أبها 1111

حماد : ألشعري ، تقديم اإلبانة عن أصول الديانة ، ألبي الحسن ا 1

هـ ، من مطبوعات الاامعة اإلسالمية 1141،  1األنصاري ، ط

 .بالمدينة النبوية 
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عصام : اإليضاح في أصول الدين ، ألبي الحسن الزاغواني ، ت 8

هـ ، من مطبوعات مركز الملك فيصل للبحوث 1111،  1محمود ، ط

 .، الرياض 

: قدامة المقدسي ، تقديم تحريم النظر في كتب الكالم ، البن  1

هـ ، دار 1114،  1عبدالرحمن دمشقية ، تحقيق جورج المقدسي ، ط

 .عالم الكتب ، الرياض 

التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية ، لفالح بن مهدي آل مهدي ،  1

هـ ، دار الوطن ، 1111،  1عبدالرحمن المحمود ، ط : تصحيح 

 .الرياض 

هـ ، دار 1111،  1مد بن صالح العثيمين ، طتقريب التدمرية ، لمح 1

 .الوطن ، الرياض 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ، ألبي عمر بن عبدالبر  1

 .، من مطبوعات وهارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمغرب 

الاامع لسيرة ابن تيمية خالل سبعة قرون ، لمحمد عزيز شمس  3

 .هـ ، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة 1114،  1وعلي العمران ، ط

،  1الدليل إلى المتون العلمية ، لعبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسم ، ط 1

 .هـ دار الصميعي ، الرياض 1114

: شرح الرسالة التدمرية ، لعبدالرحمن بن ناصر البراك ، إعداد  14

 .ض هـ ، دار كنوه إشبيليا ، الريا1111، 1سليمان الغصن ، ط

،  1شرح الرسالة التدمرية ، لمحمد بن عبدالرحمن الخميّس ، ط 11

 .هـ ، دار أطلس الخضراء، الرياض 1111

 .العقود الدرية ، البن عبدالهادي ، مطبعة المدني ، القاهرة  11

أو االنتصار في ذكر أحوال قامع المبتدعين وآخر الماتهدين ابن 

هـ ، 1111، 1لسيد الاليند ، طمحمد ا: تيمية ، البن عبدالهادي ، ت

 .القاهرة 

: عقيدة السلف أصحاب الحديث ، ألبي إسماعيل  الصابوني ، ت 18

 .هـ ، دار العاصمة ، الرياض 1111،  1ناصر الاديع ، ط

، مكتبة 1موقف ابن تيمية من األشاعرة ، لعبدالرحمن المحمود ، ط 11

 .الرشد ، الرياض 
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