
  

ْعِطْيِل والجعد بن درهم   َمَقاَلُة اْلت َّ

َفة اْلتَِّمْيِمي  تأليف الدكتور:   ُمحَمَّد ْبنح َخِلي ْ

  

  

 المقدمة 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 
دي له، وأشهد أن  سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال ها
 ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن ُممداً عبده ورسوله. 

 }يَأَيّ َها اّلِذيَن آَمُنوْا اتّ ُقوْا الّلَه َحّق تُ َقاتِِه َواَل َتُموُتّن ِإاّل َوأَنْ ُتْم ّمْسِلُموَن{
َلَقُكْم ّمن }يَأَيّ َها النّاُس اتّ ُقوْا رَّبُكُم اّلِذي خَ من سورة آل عمران  102اآلية 

ُهَما رَِجااًل َكِثيراً َوِنَسآًء َواتّ ُقوْا الّلَه اّلِذي   َها َزْوَجَها َوَبّث ِمن ْ نّ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
}يَأَيّ َها  من سورة النساء  1اآلية  َتَسآَءُلوَن ِبِه َواألْرَحاَم ِإّن الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيبًا{

ْا الّلَه َوُقوُلوْا قَ ْواًل َسِديدًا ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم اّلِذيَن آَمُنوْا اتّ ُقو 
من   72 - 71اآليتان  ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطِع الّلَه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزًا َعِظيمًا{

 سورة األحزاب. 

 أما بعد:

ض ومن عليها، فأهل  فإن الصراع بني احلق والباطل قائم إىل أن يرث اهلل األر 
الباطل يسعون قدميًا وحديثًا لطمس نور احلق الذي أنزله اهلل لعباده، ولكن اهلل عز  

}َوَمْن َأْظَلم وجل حفظ هذا النور لتقوم احلجة على العباد وقد قال عز من قائل 
ِدي الَقْوَم  ِمّمن افْ تَ َرْى َعَلى اهلِل الَكِذَب َوُهو يُْدَعى ِإَلى اإلْسالِم َواهلُل اَل يَ هْ 

الظّالِمين يُرِْيُدوَن لُِيْطِفُئوا نُوَر اهلِل بَِأفْ َواِهِهم َواهلُل ُمتّم نُورِه َوَلو َكرِه الَكاِفُرون ُهَو  
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الِذي َأْرَسَل َرُسْوَلُه بِالُهَدى َوِدْيِن الَحّق لُِيْظِهَرُه َعَلى الّديِن ُكّلِه َوَلْو َكرَِه 
 ن سورة الصف. م 9-8-7اآليات  الُمْشرُِكْوَن{

فهذه اآليات جسدت حقيقة الصراع القائم وأوضحت وكشفت جبالء عن  
 ُماوالت أهل الباطل لصد الناس عن احلق وسعيهم احلثيث يف إطفاء نوره.

ومن بني حلقات الصراع الدائر بني أهل احلق وخصومهم ما يتعلق بأهم  
 مسائل الدين وقضاياه أال وهي مسألة اإلميان باهلل عز وجل. 

فقد سعى أعداء هذا الدين من اليهود واجملوس واملشركني يف طمس احلقائق 
الشرعية اليت وردت هبا النصوص، وأخذ ذلك السعي أمناطًا خمتلفة ومن بني تلك  
األمناط واألشكال ما يسمى عند أهل العلم مبقالة التعطيل اليت أخذ أصحاهبا 

اء على اهلل يف هذا األصل  على عاتقهم الكيد والدس والكذب واالفت  1األوائل 
العظيم من أصول هذا الدين، وقصدهم يف ذلك حجب العباد عن املعرفة 

 الصحيحة باهلل عز وجل اليت جاءت هبا نصوص الوحي.

وتعد مقالة التعطيل من أكثر املقاالت خطورة نظرًا ألبعادها اخلطرية اليت  
 تشكلها على اإلسالم وأهله:

ى خطورة هذه املقالة كوهنا متس أعظم جوانب فالبعد األول الذي يدلل عل
هذا الدين وأكرب مسائله أال وهو اإلميان باهلل عز وجل الذي هو أول أركان اإلميان  

 وأعظم مبانيه. 

فأصحاب هذه املقالة األوائل سعوا يف صد الناس عن هذا الدين من طريق 
سواه، ومن  الوقوف على بابه الذي يدخل منه، ذلك ألن من عرف اهلل عرف ما 

جهل ربه فهو ملا سواه أجهل. فأرادوا بتعطيلهم ألمساء اهلل وصفاته قطع الطريق من  
 أوله.
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ه ( إذ قال: "ليس قوم أشد نقضًا لإلسالم  143وهلل در سليمان التيمي )
من اجلهمية والقدرية، وأما اجلهمية فقد بارزوا اهلل؛ وأما القدرية فقد قالوا يف اهلل عز  

 2وجل"

بعد الثاين يف خطورة هذه املقالة فهو كوهنا أول مقالة تعارض الوحي وأما ال
بالعقل، فلم تكن املقاالت السابقة هلذه املقالة تطعن يف الدين من هذا اجلانب،  
فاخلوارج والشيعة والقدرية واملرجئة عند ظهورهم مل يدع أحد منهم أن عنده عقليات  

نصوص واالستبداد مبا ظهر هلم منها  تعارض النصوص، وإمنا أتوا من سوء الفهم لل
دون من قبلهم، فكانوا ينتحلون النصوص ويستدلون هبا على قوهلم، وال يدعون  

 أهنم عندهم عقليات تعارض النصوص.

فأصحاب مقالة التعطيل هم الذين فتحوا هذا الباب العظيم من أبواب الشر 
 إذ طعنوا يف نصوص الوحي وقدموا شبههم العقلية عليها. 

ا البعد الثالث هلذه املقالة فهو ما أفرزته هذه املقالة من الفرق واآلراء  وأم
املنحرفة، فقد تولد عن هذه املقالة أمناط خمتلفة وطروحات غريبة عن جوهر اإلسالم  

 وصفائه.

و ضربت هذه املقالة أطناهبا يف الفكر اإلسالمي، وال يتصور مدى الضرر  
 م. الذي احلقته حبياة املسلمني وعقيدهت

فالتيار الفلسفي والكالمي بتفرعاته ومدارسه وطوائفه إمنا هو نتاج هذه  
املقالة اخلبيثة اليت توىل كرب إظهارها شيخ املعطلة النفاة اجلعد بن درهم، وتبعه يف  
ذلك تلميذه اجلهم بن صفوان مث توالت طوائف الباطل تذكى نار هذه املقالة  

 ىل ما وصلت إليه. وتنفث من خالهلا مسومها إىل أن وصلت إ

ونظرًا هلذه األبعاد اخلطرية هلذه املقالة، فقد أحببت أن أطلع القارئ الكرمي 
من خالل هذا الطرح العلمي على مضامني هذه املقالة وبدء ظهورها والنشأة  
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التارخيية واألطوار اليت مرت هبا، وكذا التعريف بطوائفها ومسالكها، مع تسليط  
 وبذرها.  الضوء على أول من أظهرها

فهذه اجلوانب مل تنل حظها وحقها من الدراسة مع كوهنا جديرة بالعناية 
واإلهتمام ألهنا متد الدارس لباب األمساء والصفات وتزوده مبعلومات مهمة عن هذه  
املسألة وباألخص يف جانبيها التارخيي واملقايل باإلضافة إىل كوهنا تساعده يف فهم  

 لدائر يف هذه القضية.وتصور جوانب اخلالف العقدي ا

 وقد سرت يف عرضي جلوانب هذه الدراسة وفق التتيب التايل:

 قسمت املوضوع إىل فصلني:

  

 الفصل األول: تعريف التعطيل ودرجاته.وفيه مبحثان:

 املبحث األول: تعريف التعطيل وأنواعه.وفيه مطلبان:

 املطلب األول: تعريف التعطيل

 املطلب الثاين: أنواع التعطيل.

  

 املبحث الثاين: درجات التعطيل.وفيه ثالثة مطالب:

 املطلب األول: درجات التعطيل يف باب األمساء والصفات عموماً.

 املطلب الثاين: درجات التعطيل يف باب األمساء احلسىن. 

 املطلب الثالث: درجات التعطيل يف باب صفات اهلل العلى.

  

 بحثان:الفصل الثاين: أطوار مقالة التعطيل.وفيه م

  

 املبحث األول: املقاالت السابقة ملقالة التعطيل.وفيه مخسة مطالب:

 املطلب األول: مقالة اخلوارج.
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 املطلب الثاين: مقالة الشيعة.

 املطلب الثالث: مقالة القدرية.

 املطلب الرابع: مقالة املعتزلة.

 املطلب اخلامس: مقالة املرجئة.

  

 ره.وفيه ثالثة مطالب: املبحث الثاين: نشأة التعطيل وأطوا

 املطلب األول: خطورة مقالة التعطيل.

 املطلب الثاين: مراحل التعطيل األوىل.

 املطلب الثالث: مراحل اتساع دائرة التعطيل.

  

 الباب الثاين: اجلعد بن درهم وفيه فصالن:  

 الفصل األول: تاريخ اجلعد بن درهم.وفيه مبحثان:

  

 ه ثالثة مطالب:املبحث األول: نسبه ونشأته.وفي

 املطلب األول: امسه ونسبه.

 املطلب الثاين: أصول اجلعد.

 املطلب الثالث: مولده وموطنه.

  

 املبحث الثاين: بدء ظهوره وقصة قتله.وفيه ثالثة مطالب:

 املطلب األول: بدء ظهور مقالة اجلعد.

 املطلب الثاين: مقتل اجلعد.

 البدع.   املطلب الثالث: موقف خلفاء بين أمية من أهل
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الفصل الثاين: بدع اجلعد ومقاالته والرد على بعض الشبه واملغالطات اليت  
 تثار حوله.وفيه مبحثان: 

  

 املبحث األول: بدع اجلعد ومقالته.وفيه مطلبان:

 املطلب األول: أقول العلماء فيه.

 املطلب الثاين: بدعه ومقاالته.

  

طات اليت أثريت حول اجلعد  املبحث الثاين: الردود على بعض الشبه واملغال
 بن درهم.وفيه ثالثة مطالب:

 املطلب األول: املغالطة األوىل.

 املطلب الثاين: املغالطة الثانية.

 املطلب الثالث: املغالطة الثالثة.

  

وبعد: فقد بذلت قصارى جهدي وغاية وسعي يف توضيح املسائل السالفة 
حلديث عنها يف دراسة  الذكر، وهناك جوانب أخرى للموضوع سوف استوىف ا

 أخرى بإذن اهلل تعاىل.

واهلل أسأل أن ينفع هبذا العمل ويبارك فيه وأن جيعله عماًل صاحلًا ولوجهه 
 خالصاً.

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

 ه  1417/رمضان/25حرر يف 

 كتبه: د/ُممد بن خليفة التميمي 

 األستاذ املشارك بقسم العقيدة

 صول الدينبكلية الدعوة وأ
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 باجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية 

  

 وفيه فصالن:  :الباب األول: التعريف بالتعطيل وأطواره 

 الفصل األول: تعريف التعطيل ودرجاته 

 وفيه مبحثان: 

  

 : وفيه مطلبان: المبحث األول: تعريف التعطيل وأنواعه 

 المطلب األول: تعريف التعطيل

 التعطيل لغة مأخوذ من مادة )عطل( -ا

: )عطل( العني والطاء والالم أصل صحيح واحد يدل على  قال ابن فارس
خلوٍّ وفراغ. تقول عطِّلت الدارح، ودار معطلة. ومىت تركت اإلبل بال راع فقد  

}َوبِْئر  تق منها. قال اهلل تبارك وتعاىل: عطِّلت. وكذلك البئر إذا مل تحوَرْد ومل يحس
. وكل شيء خال من حافظ فقد 4}َوِإَذْا الِعَشاُر ُعطَِّلْت{ . وقال تعاىل: 3ُمَعطَّلة{

عطل. من ذلك تعطيل الثغور وما أشبهها. ومن هذا الباب الَعَطل وهو العحطحول،  
ٌل: ال وتر  يقال امرأة عاطل، إذا كانت ال حلي هلا، واجلمع عواطل. وقوس عحطح 

 5عليها. وخيل أعطال: ال قالئد هلا. 

: )امرأة عاطل بغري هاء: ال حلي  عليها وقوس عحطحل: وقال اخلليل بن أمحد
ال وتر عليها. واألعطال من اخليل اليت ال أرسان عليها. وإذا ترك الثغر بال حام 

إذا مل  حيميه فقد عطل. واملواشي إذا أمهلت بال راع فقد عطلت، وكذلك الرعية 
يكن هلا واٍل يسوسها فهم معطلون، وقد عطلوا: أي أمهلوا. وبئر معطلة ال يستقى  
منها وال ينتفع مبائها. وتعطيل احلدود أال تقام على من وجبت عليه، وعطلت  
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الغالت واملزارع إذا مل تعمر ومل حترث. ومسعت العرب تقول فالن ذو عطلة إذا مل  
 .6َلة إذا تَ َقطع وَذمحها فتعطلت من االستقاء هبا(تكن له صنعة ميارسها. ودلو َعطِ 

: )التعطيل: التَّفريغ، وعط ل الدار: أخالها. وكل ما ترك وقال ابن سيده
 .7ضياعاً محَعطٌَّل ومحْعَطل.(

فمن خالل هذه النقول عن بعض كبار أئمة اللغة يتضح لك أن مدار كلمة  
ذا ما فسر به بعض السلف قوله  التعطيل يف اللغة على اخللو والفراغ والتك. وه 

 .}َوبِْئر ُمَعطَّلة{تعاىل: 

 8رضي اهلل عنهما يف تفسريها: "اليت تركت"  قال ابن عباس 

 .9: "أعطلها أهلها، وتركوها"وقال قتادة

قال أيب بن كعب: "إذا أمهلها   َوِإَذا اْلِعَشاُر ُعطَِّلْت {  }وكذا قوله تعاىل:: 
 11كت".. وقال جماهد: "سيبت وتر 10أهلها. 

 وهذه املعاين اللغوية للتعطيل هي املستعملة يف االصطالح كما سيأيت. 

 التعطيل إصطالحاً:  -ب

 خيتلف تعريف التعطيل باختالف صوره فهناك: 

التعطيل احملض أو الكلي: وهو إنكار اخلالق وإنكار كالمه ودينه،  -1
 وإنكار عبادته وشرائعه.

طلوا الشرائع وعطلوا املصنوع عن  قال ابن القيم: )وأهل التعطيل احملض ع
الصانع وعطلوا الصانع عن صفات كماله، وعطلوا العامل عن احلق الذي خلق له  

 .12وبه، فعطلوه عن مبدئه ومعاده وعن فاعله وغايته(
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وأهل هذا التعطيل هم املالحدة الدهرية الطبائعية الذين ينكرون ما سوى 
وقالوا:   13و وجود األفالك وما فيها هذا الوجود الذي يشاهده الناس وحيسونه، وه

"إن العامل دائم مل يزل وال يزال، وال يتغري وال يضمحل، وإن األشياء ليس هلا أول  
 14البتة.

أما تعطيل األمساء والصفات: فهو نفي الصفات اإلهلية عن اهلل وإنكار  -2
 15قيامها بذاته أو إنكار بعضها. 

 أو: نفي األمساء والصفات أو بعضها.  

 يد األمساء والصفات له ضدان مها: فتوح

 التمثيل. -2التعطيل. -1

فمن نفى صفات الرب عز وجل وعطلها، فقد كذب تعطيله توحيده. ومن 
  16شبهه خبلقه ومثله هبم، فقد كذب تشبيهه ومتثيله توحيده. 

 والتعطيل يف هذا الباب على قسمني:

ليه اجلهمية  : التعطيل احملض التام أو الكلي، وهو الذي عالقسم األول
 والفالسفة من إنكار مجيع األمساء والصفات. 

 : التعطيل اجلزئي وهو نوعان:والقسم الثاين

: إثبات األمساء ونفي الصفات وهو الذي عليه املعتزلة ومن النوع األول
 وافقهم. 

: نفي بعض الصفات دون بعض وهو الذي عليه الكالبية  النوع الثاين
 واألشاعرة واملاتريدية. 

طيل هنا يف هذا الباب يدخل فيه تعطيل الباري سبحانه وتعاىل عن  والتع
 أمسائه وصفاته.
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ويدخل فيه أيضاً تعطيل نصوص األمساء والصفات الذي هو إنكار حقائقها 
 وما دلت عليه وما تضمنته من املعاين. 

تعطيل النبوات: وهو إنكار النبوات، كما هو حال الربامهة القائلني   -3
ملثبتني للصانع ولكنهم ينكرون النبوات أصاًل. فاخلالف مع اخلارجني  حبدوث العامل ا

 عن امللة على ثالثة أضرب:

 اخلالف مع املنكرين للصانع والقائلني بقدم العامل. -1

وخالف مع القائلني حبدوث العامل املثبتني للصانع املنكرين للنبوات   -2
 أصاًل كالربامهة. 

ت املنكرين لنبوة ُممد صلى اهلل عليه خالف مع القائلني ببعض النبوا -3
 17وسلم. 

: )ذهبت الربامهة وهم قبيلة باهلند فيهم أشراف اهلند وهم  قال ابن حزم
 .18يقولون بالتوحيد على حنو قولنا إال أهنم أنكروا النبوات(

  

 المطلب الثاني: أنواع التعطيل في توحيد اهلل

 هي:ينقسم التعطيل يف باب التوحيد إىل ثالثة أقسام  

 التعطيل يف توحيد الربوبية  -1

 التعطيل يف توحيد األلوهية  -2

 التعطيل يف توحيد األمساء والصفات. -3

فالتوحيد كما هو معلوم ضده الشرك، والشرك والتعطيل متالزمان، فكل 
مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك ال يستلزم أصل التعطيل، بل قد  
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نه وصفاته ولكنه عطل حق التوحيد، وأصل الشرك  يكون املشرك مقراً باخلالق سبحا
 19وقاعدته اليت يرجع إليها هو التعطيل. 

  

 أما القسم األول: فهو تعطيل توحيد الربوبية 

واملقصود به إنكار وجود اخلالق سبحانه وتعاىل ومن صور هذا القسم  
 وأمثلته:

ومًا أصاًل، شرك املالحدة القائلني بقدم العامل وأبديته، وإنه مل يكن معد -1
بل مل يزل وال يزال، واحلوادث بأسرها مستندة عندهم إىل أسباب ووسائط اقتضت  

 20إجيادها يسموهنا بالعقول والنفوس. 

شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما مث خالق وخملوق، وال  -2
 21هاهنا شيئان، بل احلق املنزه هو عني اخللق املشبه.

وقال تعاىل خمرباً عنه أنه  22َما َربُّ الَعاَلِمين{ }وَ شرك فرعون إذ قال:  -3
}وقَاَل ِفْرَعون يَا َهاَمان ابن ِلي صْرحًا َلَعلي أبُلغ اأَلْسَباَب أسباَب  قال هلامان 

َماَواِت فأطَّلَع إَلى إلِه ُموَسى َوإني أَلظنُُّه َكاذبًا{   23السَّ

  

 القسم الثاني: التعطيل في توحيد األلوهية 

يف تعريفه هو: تعطيل معاملته عما جيب على العبد من حقيقة  قيمقال ابن ال
 .24التوحيد  
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)ومن صوره ما يفعله بعض غالة املتصوفة من إسقاط العبادات عنهم وعن  
أي الفناء يف توحيد  -أتباعهم، وزعمهم أن الكمال يف فناء العبد عن حظوظه 

ال يستحسن حسنة وال  حيث يعلنون أن العارف الذي يشهد هذا املقام “ -الربوبية 
 25يستقبح سيئة" وجيعلون هذا غاية العرفان(.

  

 القسم الثالث: التعطيل في توحيد األسماء والصفات  

وهو نفي أمساء اهلل وصفاته أو بعضها. ومن صوره ما يعتقده غالة اجلهمية  
والقرامطة الذين مل يثبتوا هلل امسًا وال صفة، فعطلوا أمساء الرب تعاىل وأوصافه  

 26أفعاله، بل جعلوا املخلوق أكمل منه إذ كمال الذات بأمسائها وصفاهتا.و 

وهذا القسم من أقسام التعطيل هو ما سأتناوله يف هذه الدراسة بشكل 
 مفصل وموسع. 

  

وفيه ثالثة   المبحث الثاني: درجات التعطيل في أسماء اهلل وصفاته 
 مطالب:

  

 ت التعطيل في باب األسماء والصفات عموماً المطلب األول: درجا 

 من سرب أقوال أهل التعطيل جيدها من حيث العموم تنقسم إىل ثالثة أقسام:

 القسم األول: نفي مجيع األمساء والصفات.

، والفالسفة، سواء كانوا 27وهذا قول اجلهمية أتباع جهم بن صفوان 
عيلية قرمطية كابن ، أو فلسفة باطنية إمسا 28أصحاب فلسفة ُمضة كالفارايب

 ، أو فلسفة صوفية احتادية كابن عريب وابن سبعني وابن الفارض.29سينا
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: )والتحقيق أن التجهم احملض وهو نفي األمساء  قال شيخ اإلسالم ابن تيميه
كي عن جهم والغالية من املالحدة وحنوهم من نفي أمساء اهلل   والصفات، كما حيح

 30ضطرار من دين الرسول( احلسىن، كفر بني خمالف ملا علم باال

  

 القسم الثاني: نفي الصفات دون األسماء. 

. والزيدية، والرافضة 31وهذا قول املعتزلة، ووافقهم عليه ابن حزم الظاهري 
 اإلمامية، واإلباضية. فاملعتزلة جيمعون على تسمية اهلل باالسم ونفي الصفة عنه.

دثًا قدمياً يقول ابن املرتضى املعتزيل: "فقد أمجعت املعتزلة ع لى أن للعامل ُمح
 32قادراً عاملاً حياًّ ال ملعان....."

  

 القسم الثالث: إثبات األسماء وبعض الصفات ونفي البعض اآلخر. 

 وهذا قول الكالبية واألشاعرة واملاتريدية.  

فالكالبية وقدماء األشاعرة: يثبتون األمساء والصفات ما عدا صفات األفعال 
تتعلق مبشيئته واختياره( فهم إما يؤولوهنا أو يثبتوهنا على   )أي اليت 33االختيارية 

اعتبار أهنا أزلية وذلك خوفًا منهم على حد زعمهم من حلول احلوادث بذات  
 35أو جيعلوهنا من صفات الفعل املنفصلة عن اهلل اليت ال تقوم به.  34اهلل 

عًا من وأما األشاعرة املتأخرون ومعهم املاتريدية فهم يثبتون األمساء وسب
الصفات هي )احلياة، العلم، القدرة، السمع، البصر، اإلرادة، الكالم( ويزيد بعض 
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وينفون باقي الصفات ويؤولون النصوص   36املاتريدية صفة ثامنة هي )التكوين(. 
 الواردة فيها وحيرفون معانيها.

  

 المطلب الثاني: درجات التعطيل في باب األسماء الحسنى. 

 إن اهلل ال يسمى بشيء. لقول األول: من يقول 

وهذا قول اجلهمية أتباع جهم بن صفوان، والغالية من املالحدة كالقرامطة 
 الباطنية والفالسفة.

 و هؤالء املعطلة هلم يف تعطيلهم ألمساء اهلل أربعة مسالك هي:

 : االقتصار على نفي اإلثبات فقالوا: ال يسمى بإثبات. املسلك األول

 مى بإثبات وال نفي.: أنه ال يس املسلك الثاين

 : السكوت عن األمرين اإلثبات والنفي.املسلك الثالث

 : تصويب مجيع األقوال بالرغم من تناقضها. املسلك الرابع

فهذا الصنف من املعطلة اتفقوا على إنكار األمساء مجيعها، ولكن تنوعت  
 مسالكهم يف اإلنكار. 

يس له اسم كاحلي  : اقتصروا على قوهلم: بأنه لفأصحاب املسلك األول -1
 والعليم وحنو ذلك. وشبهتهم يف ذلك:

أنه إذا كان له اسم من هذه األمساء لزم أن يكون متصفا مبعىن االسم   -ا
مستلزم لصدق املشتق منه   -أي االسم كالعليم-كاحلياة والعلم، فإن صدق املشتق 

 وذلك ُمال عندهم.  -أي الصفة كالعلم-

هي مما يسمى به غريه. واهلل منزه عن  وألنه إذا مسي هبذه األمساء ف -ب
 37مشاهبة الغري.
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يسمون من مسى اهلل بأمسائه احلسىن   -نفاة األمساء-فهؤالء املعطلة احملضة 
مشبهاً. فيقولون: إذا قلنا حي عليم فقد شبهناه بغريه من األحياء العاملني وكذلك  

إذا قلنا رؤوف  إذا قلنا هو مسيع بصري فقد شبهناه باإلنسان السميع والبصري، و 
رحيم فقد شبهناه بالنيب الرؤوف الرحيم، بل قالوا إذا قلنا موجود فقد شبهناه بسائر 

 38املوجودات الشتاكهما يف مسمى الوجود(

وهذا املسلك ينسب جلهم بن صفوان، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "جهم  
إال على سبيل  كان ينكر أمساء اهلل تعاىل فال يسميه شيئًا ال حيا وال غري ذلك 

. وهو قول الباطنية من الفالسفة والقرامطة فهم يقولون ال نسميه حيًّا وال  39اجملاز"
عاملًا وال قادرًا وال متكلمًا إال جمازاً مبعىن السلب واإلضافة: أي هو ليس جباهل وال  

 41وهذا كذلك قول ابن سينا وأمثاله. 40عاجز.

الغلو فقالوا: ال يسمى   : فقد زادوا يف وأما أصحاب املسلك الثاين -2
بإثبات وال نفي، وال يقال موجود وال ال موجود وال حي وال الحي. ألن يف  
اإلثبات تشبيهًا باملوجودات، ويف النفي تشبيهًا له باملعدومات. وكل ذلك تشبيه.  

 42وهذا املسلك ينسب لغالة املعطلة من القرامطة الباطنية واملتفلسفة.

فيقولون: حنن ال نقول ليس مبوجود وال  الثوأما أصحاب املسلك الث -3
معدوم، وال حي وال ميت، فال ننفي النقيضني، بل نسكت عن هذا وهذا، فنمتنع  
عن كل من املتناقضني، ال حنكم هبذا وال هبذا، فال نقول ليس مبوجود وال معدوم، 

 ولكن ال نقول هو موجود وال نقول هو معدوم.
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ج، وحقيقة هذا القول هو اجلهل  ومن الناس من حيكى هذا عن احلال 
البسيط والكفر البسيط، الذي مضمونه اإلعراض عن اإلقرار باهلل ومعرفته وحبه 

  43وذكره وعبادته ودعائه. 

 وأصحاب هذا املسلك هم املتجاهلة الالأدرية. 

وأصحاب املسلك الثاين هم املتجاهلة الواقفة الذين يقولون ال نثبت وال  
 ننفي. 

 األول هم املكذبة النفاة. وأصحاب املسلك  

واملالحظ أن كل فريق من هؤالء يهدم ما بناه من قبله فلما اقتصر أصحاب 
املسلك األول على النفي وامتنعوا عن اإلثبات حبجة أن يف اإلثبات تشبيهًا له  
باملوجودات جاء أصحاب املسلك الثاين فزادوا يف الغلو وزعموا أن يف النفي كذلك  

ادات فمنعوا النفي أيضا مث جاء أصحاب املسلك الثالث فاهتموا تشبيهًا له باجلم
أصحاب املسلك الثاين بأهنم شبهوه باملمتنعات ألن قوهلم يقوم على نفي النقيضني  

 وهذا ممتنع.

: وهو مسلك أصحاب وحدة الوجود الذين يعطون  وهناك مسلك رابع  -4
عندهم هو عني   أمساءه سبحانه لكل شيء يف الوجود، إذ كان وجود األشياء

 44وجوده ما مثت فرق إال باإلطالق والتقييد.

وغاية ما عندهم يف اإلثبات قوهلم   45وهذا منتهى قول طوائف املعطلة.
 46هو: )وجود مطلق( أي وجود خيايل يف الذهن، أو وجود مقيد باألمور السلبية،

  

 القول الثاني: أن اهلل يسمى باسمين فقط هما: "الخالق" و " القادر" 

 وهذا القول منسوب للجهم بن صفوان. 
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: "كان اجلهم وأمثاله يقولون: إن اهلل ليس  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
بشيء، وروى عنه أنه قال: ال يسمى باسم يسمى به اخللق، فلم يسمه إال 

 47"باخلالق" و"القادر" ألنه كان جربيا يرى أن العبد ال قدرة له."

ن جهم أنه ال يسمى اهلل بشيء، ونقلوا عنه  وقال رمحه اهلل: "وهلذا نقلوا ع
أنه ال يسميه باسم من األمساء اليت يسمى هبا اخللق: كاحلي، والعامل، والسميع،  
والبصري، بل يسميه قادرًا خالقاً، ألن العبد عنده ليس بقادر، إذ كان هو رأس  

 48اجلهمية اجلربية"

  

 القول الثالث: إثبات األسماء مجردة عن الصفات. 

ا قول املعتزلة ووافقهم عليه ابن حزم الظاهري. وتبع املعتزلة على ذلك  وهذ
 الزيدية، والرافضة اإلمامية، وبعض اخلوارج.

فاملعتزلة جيمعون على تسمية اهلل باالسم ونفي الصفة عنه. يقول ابن  
دثًا قدمياً، قادراً، عاملاً، حياًّ   املرتضى املعتزيل: "فقد أمجعت املعتزلة على أن للعامل ُمح

 49ال ملعان"

وابن حزم وافق املعتزلة يف ذلك فهو يرى أن األمساء احلسىن كاحلي، والعليم، 
والقدير، مبنزلة أمساء األعالم اليت ال تدل على حياة وال علم، وال قدرة، وقال ال  

 50فرق بني احلي وبني العليم يف املعىن أصاًل" 

 سلكان:واملعتزلة هلم يف نفيهم لتضمن األمساء للصفات م

: من جعل األمساء كاألعالم احملضة املتادفة اليت مل توضع  املسلك األول
ملسماها باعتبار معىن قائم به. فهم بذلك ينظرون إىل هذه األمساء على أهنا أعالم  
ُمضة ال تدل على صفة. و)احملضة( اخلاصة اخلالية من الداللة على شيء آخر،  
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ميع وحنو ذلك أعالم هلل ليست دالة على  فهم يقولون: إن العليم واخلبري والس 
أوصاف، وهي بالنسبة إىل داللتها على ذات واحدة هي متادفة، وذلك مثل  
تسميتك ذاتًا واحدة )بزيد وعمرو وُممد وعلي( فهذه األمساء متادفة وهي أعالم  

 51خالصة ال تدل على صفة هلذه الذات املسماة هبا.

  

كل علم منها مستقل، فاهلل يسمى عليماً    : من يقول منهم إنواملسلك الثاين
وقديراً، وليست هذه األمساء متادفة، ولكن ليس معىن ذلك أن هناك حياة أو  

ولذلك يقولون عليم بال علم، قدير بال قدرة، مسيع بال مسع بصري بال   52قدرة.

 بصر.

  

إثبات األمساء احلسىن مع إثبات معاين البعض وحتريف معاين القول الرابع: 
 .لبعض اآلخرا

 وهذا قول الكالبية واألشاعرة واملاتريدية.

فهؤالء وإن كانوا يوافقون أهل السنة واجلماعة يف إثبات ألفاظ األمساء  
 احلسىن لكنهم خيالفوهنم يف إثبات بعض معاين تلك األمساء.

فمن املعلوم أن كل اسم من أمساء اهلل متضمن لصفة. وللكالبية واألشاعرة 
ول يف الصفات خيالف قول أهل السنة واجلماعة. فالكالبية وقدماء واملاتريدية ق

األشاعرة ينفون صفات األفعال االختيارية وبالتايل ال يثبتون الصفات اليت تضمنتها  
األمساء إذا كانت من هذا القبيل كاخلالق والرزاق وحنوها، على تفصيل سيأيت ذكره  

 عند احلديث عن موقفهم من الصفات. 
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خرون من األشاعرة ومعهم املاتريدية، فإهنم ال يثبتون من الصفات وأما املتأ
سوى سبع صفات هي )العلم، القدرة، احلياة، السمع، البصر، اإلرادة، الكالم(  
ويزيد بعض املاتريدية صفة ثامنة هي )التكوين(. فاالسم عندهم إن دل على ما 

ن دااًل على خالف ما أثبتوه من الصفات، أثبتوا ما دل عليه من املعىن، وإن كا
 أثبتوه صرفوه عن حقيقته وحرفوا معناه.

ومعلوم أنه مل يرد يف باب األمساء من تلك الصفات اليت ذكروها إال مخسة 
فقط وهي )العليم( و )القدير( و )احلي( و)السميع( و)البصري( فهذه اخلمسة  

)العلم(  يثبتون معانيها وإن كان هناك من يرجع صفيت )السمع( و)البصر( إىل 
 53ولكن مجهورهم على خالف ذلك. 

وأما بقية األمساء اليت ال تتفق مع ما أثبتوه من الصفات، فإهنم ال يثبتون ما 
دلت عليه من املعاين، بل حيرفوهنا كتحريفهم ملعىن )الرمحة( يف امسه )الرمحن( إىل  

 54خلري(.إرادة الثواب أو إرادة )اإلنعام( و)الود( يف )الودود( ب )إرادة إيصال ا

  

 المطلب الثالث: درجات التعطيل في باب صفات اهلل تعالى. 

 القول األول: نفاة مجيع الصفات 

وهذا قول الغالة من املعطلة، ومنهم اجلهمية أتباع جهم والفالسفة سواء  
كانوا أهل فلسفة ُمضة كالفارايب أو فلسفة باطنية رافضية إمساعيلية كابن سينا  

صوفية احتادية كابن عريب وابن سبعني. وهذا القول بنفي  وإخوان الصفا أو فلسفة 
الصفات هو قول املعتزلة ومن تبعهم كالزيدية والرافضة اإلمامية واخلوارج اإلباضية  

 وكذلك هو قول النجارية والضرارية. 
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فهؤالء مجيعًا ال يثبتون الصفات هلل تعاىل، وقد تنوعت أساليب تعطيلهم  
 نيفهم إىل صنفني:وطرق إنكارهم هلا، وميكن تص

 املعتزلة ومن وافقهم.  -2غالة املعطلة  -1

فغالة املعطلة مينعون اإلثبات بأي حال من األحوال وهلم يف النفي  -1
 درجات:

  

 الدرجة األولى: درجة المكذبة النفاة. 

وهو كذلك قول ابن سينا  55وهي اليت عليها اجلهمية وطائفة من الفالسفة 
 .56وأمثاله.

 بالصفات السلبية على وجه التفصيل وال يثبتون له إال فهم يصفون اهلل
وجودًا مطلقًا ال حقيقة له عند التحصيل وإمنا يرجع إىل وجود يف األذهان، ميتنع 

فهؤالء وصفوه بالسلوب واإلضافات دون صفات اإلثبات   57حتققه يف األعيان 
ذا ال يكون  وجعلوه هو الوجود املطلق بشرط اإلطالق، وقد علم بصريح العقل أن ه 

  58إال يف الذهن، ال فيما خرج عنه من املوجودات. 

  

 الدرجة الثانية: المتجاهلة الواقفة 

الذين يقولون ال نثبت وال ننفي، وهذه الدرجة تنسب لغالة املعطلة من 
 59القرامطة الباطنية املتفلسفة.

 ألهنم يسلبون عنه النقيضني فيقولون: ال موجود،  60فهؤالء هم غالة الغالة 
وال معدوم، وال حي وال ميت، وال عامل وال جاهل، ألهنم يزعمون أهنم إذا وصفوه 
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باإلثبات شبهوه باملوجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه باملعدومات فسلبوا  
النقيضني، وهذا ممتنع يف بداهة العقول؛ وحرفوا ما أنزل اهلل من الكتاب وما جاء به  

يف شر مما فروا منه، فإهنم شبهوه باملمتنعات إذ  الرسول صلى اهلل عليه وسلم، فوقعوا
 61سلب النقيضني كجمع النقيضني، كالمها من املمتنعات.

: )فالقرامطة الذين قالوا ال يوصف بأنه حي وال  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ميت، وال عامل وال جاهل، وال قادر وال عاجز، بل قالوا ال يوصف باإلجياب وال  

حي عامل وال ليس حبي عامل، وال يقال هو عليم قدير وال يقال  بالسلب، فال يقال
ليس بقدير عليم، وال يقال هو متكلم مريد، وال يقال ليس مبتكلم مريد، قالوا ألن  
يف اإلثبات تشبيهاً مبا تثبت له هذه الصفات، ويف النفي تشبيه له مبا ينفي عنه هذه  

 62الصفات( 

  

 رية. الدرجة الثالثة: المتجاهلة الالأد

الذين يقولون: حنن ال نقول ليس مبوجود وال معدوم وال حي وال ميت، فال  
ننفي النقيضني، بل نسكت عن هذا وهذا، فنمتنع عن كل من املتناقضني، ال  
حنكم هبذا وال هبذا، فال نقول: ليس مبوجود وال معدوم ولكن ال نقول هو موجود  

 وال نقول هو معدوم.

عن احلالج، وحقيقة هذا القول هو اجلهل   ومن الناس من حيكي حنو هذا 
البسيط والكفر البسيط، الذي مضمونه اإلعراض عن اإلقرار باهلل ومعرفته وحبه 

 63وذكره وعبادته ودعائه. 

  

 الدرجة الرابعة: أهل وحدة الوجود 
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الذين ال مييزون اخلالق بصفات متيزه عن املخلوق، ويقولون بأن وجود اخلالق  
على سبيل املثال هم يقولون بأن اهلل هو املتكلم بكل ما يوجد  هو وجود املخلوق. ف

 من الكالم ويف ذلك يقول ابن عريب: 

 أال كل قول يف الوجود كالمه

 سواء علينا نثره ونظامه

 يعم به أمس   اع كل مك     ون

 64فم نه إليه بدؤه وخت   امه

قول  فيزعمون أنه هو املتكلم على لسان كل قائل. وال فرق عندهم بني 
وبني   66َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيِري { } 65} أَنَا رَبُُّكُم اأْلَْعَلى { فرعون: 

ِإنَِّني أَنَا اللَُّه ال ِإَلَه ِإاّل أَنَا فَاْعُبْدِني َوَأِقِم الصَّالَة   }القول الذي يسمعه موسى 
و، وال يسمع  . بل يقولون: إنه الناطق يف كل شيء، فال يتكلم إال ه67ِلذِْكِري { 

إال هو، حىت قول مسيلمة الكذاب، والدجال، وفرعون، يصرحون بأن أقواهلم هي  
 68قوله(

وهذا قول أصحاب وحدة الوجود كابن عريب، وابن سبعني وابن الفارض، 
 والعفيف التلمساين. 

وأصل مذهبهم: أن كل واحد من وجود احلق، وثبوت اخللق يساوى اآلخر 
 ابن عريب:  ويفتقر إليه ويف هذا يقول

 فيعب دن ي وأعب ده 

 وحيم دن ي وأمحده 
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ويقول: إن احلق يتصف جبميع صفات العبد احملدثات، وإن احملدث يتصف 
  جبميع صفات الرب، وإهنما شيء واحد إذ ال فرق يف احلقيقة بني الوجود والثبوت 

م والكفر والفواحش والكذب  فهو املوصوف عندهم جبميع صفات النقص والذ
واجلهل، كما هو املوصوف عندهم بصفات اجملد والكمال فهو العامل واجلاهل،  
والبصري واألعمى، واملؤمن والكافر، والناكح واملنكوح، والصحيح واملريض، والداعي  
واجمليب، واملتكلم واملستمع، وهو عندهم هوية العامل ليس له حقيقة مباينة للعامل، 

لون ال هو العامل وال غريه، وقد يقولون: هو العامل أيضا وهو غريه، وأمثال وقد يقو 
 هذه املقاالت اليت جيمع فيها يف املعىن بني النقيضني مع سلب النقيضني.

وهؤالء االحتادية جيمعون بني النفي العام واإلثبات العام فعندهم أن ذاته ال 
، إذ هو الوجود املطلق الذي ال  ميكن أن ترى حبال وليس له اسم وال صفة وال نعت

 يتعني، وهو من هذه اجلهة ال يرى وال اسم له. 

ويقولون: إنه يظهر يف الصور كلها، وهذا عندهم هو الوجود االمسي ال 
الذايت، ومن هذه اجلهة فهو يرى يف كل شيء، ويتجلى يف كل موجود، لكنه ال 

: ترى األشياء فيه، وتارة  ميكن أن ترى نفسه، بل تارة يقولون كما يقول ابن عريب
يقولون يرى هو يف األشياء وهو جتليه يف الصور، وتارة يقولون كما يقول ابن  

 سبعني:  

 "عني ما ترى ذات ال ترىوذات ال ترى عني ما ترى". 

وهم مضطربون ألن ما جعلوه هو الذات عدم ُمض، إذ املطلق ال وجود له 
مسوه مظاهر وجمايل، فيكون اخلالق عني  يف اخلارج مطلقًا بال ريب، مل يبق إال ما 

املخلوقات ال سواها، وهم معتفون باحلرية والتناقض مع ما هم فيه من التعطيل  
 69واجلحود.

 : ويف هذا يقول ابن عريب
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 فإن قلت بالتنزيه كنت مقيداً 

 وإن قلت بالتشبيه كنت ُمدداً 

 وإن قلت باألمرين كنت مسدداً 

 وكنت إماماً يف املعارف سيداً 

 من قال باإلشفاع كان مشركاً ف

 ومن قال باإلفراد كان موحداً 

 فإياك والتشبيه إن كنت ثانياً 

 وإياك والتنزيه إن كنت مفرداً 

 فما أنت هو بل أنت هو وتراه 

 70يف عني األمور مسرحا ومقيداً 

 

 خالصة أقوال غالة المعطلة 

 كالم غالة املعطلة املتقدم ذكره يدور على أحد أصلني:

 ألول: األصل ا -1

النفي والتعطيل الذي يقتضي عدمه، بأن جعلوا احلق ال وجود له، وال  
حقيقة له يف اخلارج أصاًل وإمنا هو أمر مطلق يف األذهان. وهذا الذي عليه املكذبة  

 النفاة، واملتجاهلة الواقفة، واملتجاهلة الالأدرية.

 األصل الثاني:  -2

ن للمخلوقات خالق غريها  أن جيعلوا احلق عني وجود املخلوقات، فال يكو 
أصاًل، وال يكون رب كل شيء وال مليكه. وهذا الذي عليه حال أهل وحدة  
الوجود االحتادية يف أحد حاليهم فهذا حقيقة قول القوم وإن كان بعضهم ال يشعر  

 بذلك. 
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ولذلك كان الغالة من القرامطة والباطنية والفالسفة واالحتادية نسخة 
السلف واألئمة، مع كون أولئك كانوا أقرب إىل   للجهمية الذين تكلم فيهم

اإلسالم. فقد كان كالم اجلهمية يدور أيضًا على هذين األصلني فهم يظهرون  
 للناس والعامة أن اهلل بذاته موجود يف كل مكان، أو يعتقدون ذلك. 

وعند التحقيق يصفونه بالسلب الذي يستوجب عدمه كقوهلم: ليس بداخل  
ال مباين له وُمايث، وال متصل به وال منفصل عنه، وأشباه هذه  العامل وال خارجه، و 

 السلوب. 

 فكالم أول اجلهمية وآخرهم يدور على هذين األصلني:

 إما النفي والتعطيل الذي يقتضي عدمه.  -1

 وإما اإلثبات الذي يقتضي أنه هو املخلوقات. أو جزء منها أو صفة  -2

 هلا. 

ذا اإلثبات املتناقضني، وإذا حوقق يف  وكثري منهم جيمع بني هذا النفي وه
ذلك قال: ذاك السلب مقتضى نظري. وهذا اإلثبات مقتضى شهودي وذوقي. 

 71ومعلوم أن العقل والذوق إذا تناقضا لزم بطالهنما أو بطالن أحدمها. 

وهذا حال اجلهمية دائماً يتددون بني هذا النفي العام املطلق، وهذا اإلثبات 
 كليهما حائرون ضالون ال يعرفون الرب الذي أمروا  العام املطلق، وهم يف 

 72بعبادته.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )واجلهمية نفاة الصفات تارة يقولون مبا يستلزم 
احللول واالحتاد، أو يصرحون بذلك. وتارة مبا يستلزم اجلحود والتعطيل، فنفاهتم ال 

 73يعبدون شيئاً، ومثبتتهم يعبدون كل شيء.( 
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أن هؤالء املعطلة بصنيعهم هذا قد أعرضوا عن أمسائه وصفاته وال ريب 
وآياته وصاروا جهااًل به، كافرين به، غافلني عن ذكره، موتى القلوب عن معرفته 
وُمبته وعبادته، وهذا هو غاية القرامطة الباطنية واملعطلة الدهرية أهنم يبقون يف  

 74نه.ظلمة اجلهل وضالل الكفر، ال يعرفون اهلل وال يذكرو 

املعتزلة ومعهم النجارية والضرارية والرافضة اإلمامية والزيدية واإلباضية  -2
وإن كان بني    75وغريهم. وهؤالء مشتكون مع اجلهمية والفالسفة يف نفي الصفات

فاملعتزلة جتمع على غاية واحدة وهي نفي إثبات   76الفالسفة واملعتزلة نوع فرق
. ولكنهم سلكوا طريقني يف موقفهم من  الصفات حقيقة يف الذات ومتميزة عنها

 الصفات. 

: الذي عليه أغلبيتهم وهو نفيها صراحة فقالوا: إن اهلل عامل  الطريق األول
 بذاته ال بعلم وهكذا يف باقي الصفات.

: الذي عليه بعضهم وهو إثباهتا امسًا ونفيها فعاًل فقالوا: إن  والطريق الثاين
قية الصفات، فكان جمتمعًا مع الرأي األول يف  اهلل عامل بعلم وعلمه ذاته وهكذا ب

 الغاية وهي نفي الصفات.

واملقصود بنفي الصفات عندهم: هو نفي إثباهتا حقيقة يف الذات ومتميزة  
عنها، وذلك أهنم جيعلوهنا عني الذات فاهلل عامل بذاته بدون علم أو عامل بعلم  

 77وعلمه ذاته.

وهناك آراء أخرى للمعتزلة لكنها جتتمع يف الغاية مع الرأيني األولني، وهو  
 78التخلص من إثبات الصفات حقيقة يف الذات ومتميزة عنها.
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واإلباضية.  79وهذه اآلراء للمعتزلة محلها عنهم الزيدية والرافضة اإلمامية 
 81، وابن حزم.80وابن تومرت 

العتقادهم أن الصفات أعراض، وأن فاملعتزلة يرون امتناع قيام الصفات به، 
قيام العرض به يقتضي حدوثه فقالوا حينئذ إن القرآن خملوق، وإنه ليس هلل مشيئة  

 قائمة به، وال حب وال بغض وحنو ذلك.

وردوا مجيع ما يضاف إىل اهلل إىل إضافة خلق، أو إضافة وصف من غري  
 82قيام معىن به.

  

 النجارية: 

هجرية( 220عبد اهلل النجار املتوىف سنة ) وهم أتباع حسني بن ُممد بن
 تقريباً 

وكان يزعم أن اهلل سبحانه مل يزل جوادًا بنفي البخل عنه، وأنه مل يزل 
متكلمًا مبعىن أنه مل يزل غري عاجز عن الكالم، وأن كالم اهلل سبحانه ُمدث  

وكان خملوق، وكان يقول بقول املعتزلة يف التوحيد، إال يف باب اإلرادة واجلود، 
 83خيالفهم يف القدر ويقول باإلرجاء.

  

 الضرارية: 

هجرية( تقريبًا وكان 190وهم أتباع ضرار بن عمرو الغطفاين املتوىف سنة )
يزعم أن معىن أن اهلل عامل قادر أنه ليس جباهل وال عاجز وكذلك كان يقول يف  

 84سائر صفات الباري لنفسه(
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الثبوتية على املعاين السلبية،  فكل من النجارية والضرارية حيملون النصوص 
كما قال البغدادي عنهم: )من غري إثبات معىن أو فائدة سوى نفي الوصف  

 85بنقيض تلك األوصاف عنه(

وكان اجلهمية واملعتزلة والنجارية والضرارية هم خصوم أهل السنة زمن فتنة 
 86القول خبلق القرآن. 

  

 بالمشيئة. القول الثاني: نفي الصفات االختيارية المتعلقة 

وهو قول الكالبية: أتباع أيب ُممد عبد اهلل بن سعيد بن كالب، وقول  
وأيب العباس القالنسي، وأيب احلسن األشعري يف طوره الثاين،   87احلارث احملاسيب 

وقدماء األشاعرة كأيب احلسن الطربي والباقالين وابن فورك، وأيب جعفر السمناين  
أيب يعلى وابن عقيل وأيب احلسن بن الزاغوين  ومن تأثر هبم من احلنابلة كالقاضي 

 88والتميميني وغريهم. 

وهؤالء يسمْون الصفاتية ألهنم يثبتون صفات اهلل تعاىل خالفًا للمعتزلة، 
لكنهم مل يثبتوا هلل أفعااًل تقوم به تتعلق مبشيئته وقدرته، بل وال غري األفعال مما  

 89يتعلق مبشيئته وقدرته.

  90هذا أن اهلل ال يقوم به ما يتعلق مبشيئته وقدرتهوأصلهم الذي أصلوه يف 
 91ال فعل وال غري فعل. 

 والفرق بينهم وبني املعتزلة: 
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أن املعتزلة تقول: )ال حتله األعراض واحلوادث( فاملعتزلة ال يريدون  
]باألعراض[ األمراض واآلفات فقط، بل يريدون بذلك الصفات. وال يريدون  

مما يريده الناس  -ألحداث احمليلة للمحل وحنو ذلك ]باحلوادث[ املخلوقات، وال ا
بل يريدون نفي ما يتعلق مبشيئته وقدرته من األفعال وغريها فال   -بلفظ احلوادث

جيوزون أن يقوم به خلق، وال استواء، وال إتيان، وال جميء، وال تكليم، وال مناداة، 
 وال مناجاة، وال غري ذلك مما وصف بأنه مريد له قادر عليه.

ولكن ابن كالب ومن وافقه خالفوا املعتزلة يف قوهلم: "ال تقوم به األعراض" 
 وقالوا: "تقوم به الصفات ولكن ال تسمى أعراضاً".

ووافقوا املعتزلة على ما أرادوا بقوهلم: ال تقوم به احلوادث من أنه ال يقوم به 
 92أمر من األمور املتعلقة مبشيئته.

أي األمور املتعلقة -واحلوادث  -أي الصفات-ففرقوا بني األعراض 
 9394باملشيئة.

، ويقولون: "لو قامت به  95فالكالبية ومن تبعهم ينفون صفات أفعاله
لكان ُماًل للحوادث. واحلادث إن أوجب له كمااًل فقد عدمه قبله وهو نقص، وإن  

 96مل يوجب له كمااًل مل جيز وصفه به.

انه يف الكتاب والسنة ال ولتوضيح قوهلم نقول: إن املضافات إىل اهلل سبح
 ختلو من ثالثة أقسام:

  

 أحدها: إضافة الصفة إلى الموصوف  
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ِإنَّ اللََّه ُهَو  } وقوله:  97َوال ُيِحيطُوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه { } كقوله تعاىل: 
ِة اْلَمِتيُن { فهذا القسم يثبته الكالبية وال خيالفون فيه أهل   98الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ

 ، وينكره املعتزلة.السنة 

  

 والقسم الثاني: إضافة المخلوق. 

ْر بَ ْيِتَي  } وقوله تعاىل:  99نَاَقَة اللَِّه َوُسْقَياَها { }كقوله تعاىل:  َوَطهِّ
 وهذا القسم ال خالف بني املسلمني يف أنه خملوق.  100ِللطَّائِِفيَن { 

  

 .علما فيه معىن الصفة والف -وهو ُمل الكالم هنا-والقسم الثالث: 

ِإنَّ اللََّه   }وقوله تعاىل:  101وََكلََّم اللَُّه ُموَسى َتْكِليمًا {  }كقوله تعاىل: 
 103فَ َباُءوا ِبَغَضٍب َعَلى َغَضٍب {  }وقوله تعاىل:  102{ َيْحُكُم َما يُرِيُد 

فهذا القسم الثالث ال يثبته الكالبية ومن وافقهم على زعم أن احلوادث ال  
 ق عندهم بأحد القسمني قبله فيكون: حتل بذاته. فهو على هذا يلح

 إما قدمياً قائماً به  -1

 وإما خملوقاً منفصالً عنه. -2

وميتنع عندهم أن يقوم به نعت أو حال أو فعل ليس بقدمي ويسمون هذه  
وذلك مثل صفات الكالم، والرضا،  104املسألة: "مسألة حلول احلوادث بذاته"

ن، وغريها. وبالتايل هم يؤولون النصوص  والغضب، والفرح، واجمليء، والنزول واإلتيا
 الواردة يف ذلك على أحد الوجوه التالية: 
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إرجاعها إىل الصفات الذاتية واعتبارها منها، فيجعلون مجيع تلك   -(1)
الصفات قدمية أزلية، ويقولون: نزوله، وجميئه وإتيانه، وفرحه، وغضبه، ورضاه، وحنو  

ات ذاتية هلل، وإهنا قدمية أزلية ال  وهذه الصفات مجيعها صف 105ذلك: قدمي أزيل 
 106تتعلق مبشيئته واختياره.

وإما أن جيعلوها من باب "النسب" و"اإلضافة" احملضة مبعىن أن اهلل   -(2)
خلق العرش بصفة حتت فصار مستويًا عليه، وأنه يكشف احلجب اليت بينه وبني  

 107فقط. خلقه فيصري جائياً إليهم وحنو ذلك. وأن التكليم إمساع املخاطب 

فهذه األمور من صفات الفعل منفصلة عن اهلل بائنة وهي مضافة إليه، ال 
أهنا صفات قائمة به. وهلذا يقول كثري منهم: "إن هذه آيات اإلضافات وأحاديث 

 108اإلضافات، وينكرون على من يقول آيات الصفات وأحاديث الصفات. 

ضافة وال  أو جيعلوها "أفعااًل ُمضة" يف املخلوقات من غري إ -(3)
 109نسبة.

مثل قوهلم يف االستواء إنه فعل يفعله الرب يف العرش مبعىن أنه حيدث يف  
 110العرش قرباً فيصري مستوياً عليه من غري أن يقوم باهلل فعل اختياري.

 111وكقوهلم يف النزول إنه خيلق أعراضاً يف بعض املخلوقات يسميها نزواًل. 

اليت يسموهنا عقلية وهي احلياة ونفاة الصفات االختيارية يثبتون الصفات 
 والعلم والقدرة واإلرادة، والسمع، والبصر، والكالم. واختلفوا يف صفة البقاء.

ويثبتون يف اجلملة الصفات اخلربية كالوجه، واليدين، والعني ولكن إثباهتم هلا  
 مقتصر على بعض الصفات القرآنية، على أن بعضهم إثباته هلا من باب التفويض.
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صفات اخلربية الواردة يف السنة كاليمني، والقبضة، والقدم، واألصابع  وأما ال
 112فأغلب هؤالء ي تأوهلا. 

: )بل أئمة املتكلمني يثبتون الصفات اخلربية يف  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
اجلملة، وإن كان هلم فيها طرق كأيب سعيد كالب وأيب احلسن األشعري، وأئمة 

اهد وأيب احلسن الباهلي، والقاضي أيب بكر بن  أصحابه: كأيب عبد اهلل بن جم
الباقالين، وأيب إسحاق االسفرائيين، وأيب بكر بن فورك، وأيب ُممد بن اللبان، وأيب  
علي بن شاذان، وأيب القاسم القشريي، وأيب بكر البيهقي، وغري هؤالء. فما من  

ملذهب عندهم:  هؤالء إال من يثبت من الصفات اخلربية ما شاء اهلل تعاىل. وعماد ا
 إثبات كل صفة يف القرآن.

 113وأما الصفات اليت يف احلديث فمنهم من يثبتها ومنهم من ال يثبتها.

  

القول الثالث: من يقول بإثبات سبع صفات فقط أو ثمان ونفي ما  
 عداها. 

وهذا قول املتأخرين من األشاعرة واملاتريدية الذين مل يثبتوا من الصفات إال 
فقط، وأما ما ال جمال للعقل فيه عندهم فتعرضوا له بالتأويل  ما أثبته العقل 

 والتعطيل.

وال يستدل هؤالء بالسمع يف إثبات الصفات، بل عارضوا مدلوله مبا ادعوه  
 من العقليات.

وهذا القول ملتأخري األشاعرة إمنا تلقوه عن املعتزلة، ملا مالوا إىل نوع  
وأئمة أصحابه، الذين مل يكونوا يقرون   التجهم، بل الفلسفة، وفارقوا قول األشعري 

مبخالفة النقل للعقل، بل انتصبوا إلقامة أدلة عقلية توافق السمع، وهلذا أثبت  
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األشعري الصفات اخلربية بالسمع، وأثبت بالعقل الصفات العقلية اليت تعلم بالعقل  
  والسمع، فلم يثبت بالعقل ما جعله معارضًا للسمع، بل ما جعله معاضدًا له،

 وأثبت بالسمع ما عجز عنه العقل. 

وهؤالء خالفوه وخالفوا أئمة أصحابه يف هذا وهذا، فلم يستدلوا بالسمع يف  
 114إثبات الصفات، وعارضوا مدلوله مبا ادعوه من العقليات.

فالصفات الثبوتية عند متأخري األشاعرة هي: احلياة، والعلم، والقدرة، 
وزاد الباقالين وإمام احلرمني اجلويين صفة  115واإلرادة، والسمع، والبصر، والكالم.

 116ثامنة هي اإلدراك.

هي مثان: احلياة، والعلم، والقدرة،  117والصفات الثبوتية عند املاتريدية 
وهم قد خصوا اإلثبات هبذه   118واإلرادة، والسمع، والبصر، والكالم، والتكوين. 

غريها من   الصفات دون غريها، ألهنا هي اليت دل العقل عليها عندهم، وأما
 119الصفات فإنه ال دليل عليها من العقل عندهم، فلذا قالوا بنفيها.

وهؤالء ال جيعلون السمع طريقًا إىل إثبات الصفات وهلم فيما مل يثبتوه  
 طريقان.

 منهم من نفاه  -1

ومنهم من توقف فيه فلم حيكم فيه بإثبات وال نفي ويقولون بأن العقل  -2
 120على ما توقفنا فيه. دل  على ما أثبتناه ومل يدل

والصفات السبع اليت يثبتها هؤالء يسموهنا صفات املعاين وضابطها يف  
اصطالحهم هي: ما دل على معىن وجودي قائم بالذات ومل يقر هؤالء إال بسبعة 
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منها هي، احلياة، والعلم، والقدرة، واإلرادة، والسمع، والبصر، والكالم. ونفوا ما  
 121الرأفة والرمحة واحللم.عداها من صفات املعاين ك

وقد زاد بعضهم يف عده للصفات فأوصلها إىل عشرين صفة وقسمها إىل  
 أربعة أقسام:

 الصفات املعنوية  -2صفات املعاين -1

 الصفة النفسية. -4الصفات السلبية  -3

فصفات املعاين تقدم ضابطها وعدها. وهي القدر الذي عند هؤالء من  
 الباقية ليس فيها إثبات على احلقيقة. اإلثبات، أما األقسام الثالثة 

  

 فالقسم الثاني: الصفات المعنوية 

وهي األحكام الثابتة للموصوف هبا معللة بعلل قائمة باملوصوف وهي كونه 
"حياً،، عليماً، قديراً، مريداً، مسيعاً، بصرياً، متكلماً" وهذا العد ال وجه له ألنه يف  

 م ذكرها. احلقيقة تكرار لصفات املعاين املتقد

مث إن من عدها من هؤالء عدوها بناًء على ما يسمونه احلالة املعنوية اليت  
 122يزعمون أهنا واسطة ثبوتية ال معدومة وال موجودة.

والتحقيق أن هذا خرافة وخيال. وأن العقل الصحيح ال جيعل بني الشيء 
مبعدوم  ونقيضه واسطة البتة فكل ما ليس مبوجود فهو معدوم قطعاً، وكل ما ليس 

 123فهو موجود قطعاً وال واسطة البتة كما هو معروف عند العقالء.

  

 الصفات السلبية:  -3
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وضابطها عندهم: ما دل على سلب ما ال يليق باهلل عن اهلل من غري أن  
 يدل على معىن وجودي قائم بالذات. 

وهي   124والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السلبية مخسًا ال سادس هلا 
، البقاء، واملخالفة للحوادث، والوحدانية، والغىن املطلق الذي  عندهم: القدم

 125يسمونه القيام بالنفس الذي يعنون به االستغناء عن املخصص واحملل. 

وعلى ضابطهم الذي ذكروه فإن هذه اخلمس ال تتضمن معىن وجودي. 
 وإمنا تتضمن أمراً سلبياً فعلى سبيل املثال:  

 القدم: املقصود هبا نفي احلدوث 

 والبقاء: املقصود هبا نفي الفناء 

 والوحدانية: املقصود هبا نفي النظري املساوي له.

 والقيام بالنفس: عدم افتقاره للمحل وعدم افتقاره للمخصص: أي املوجد.

  

 الصفة النفسية:-4

وضابطها هي: كل صفة إثبات لنفس الزمة ما بقيت النفس غري معللة بعلل 
 قائمة باملوصوف.  

صفة واحدة هي: الوجود. وهي عندهم ال تدل على شيء  وهي عندهم 
 زائد على الذات.

يقول شارح جوهرة التوحيد: )واعلم أن الوجود صفة نفسية وإمنا نسبت 
للنفس أي الذات، ألهنا ال تتعقل إال هبا فال تتعقل نفس إال بوجودها، واملراد 

ون معىن زائد  بالصفة النفسية: صفة ثبوتية يدل الوصف هبا على نفس الذات د
 عليها. 
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 فقولنا: "صفة" كاجلنس 

 وقولنا: "ثبوتية" خيرج السلبية كالقدم والبقاء.

وقولنا: "يدل الوصف هبا على نفس الذات" معناه أهنا ال تدل على شيء 
 زائد على الذات.

وقولنا: "دون معىن زائد عليها" تفسري مراد لقولنا "على نفس الذات" وخيرج  
ال تدل على معىن زائد على الذات، وكذلك "املعنوية" فإهنا بذلك املعاين ألهنا 

 126تستلزم املعاين فهي تدل على معىن زائد على الذات الستلزامها املعاين. 

وهبذا يعلم أنه ليس عند هؤالء من اإلثبات إال الصفات السبع اليت يسموهنا 
لبصر، والكالم  صفات املعاين وهي، احلياة، والعلم، والقدرة، واإلرادة، والسمع، وا

وما عداها من الصفات الثبوتية ال يثبتوهنا وهلم يف نصوصها أحد طريقني إما التأويل  
 أو التفويض ويف هذا يقول قائلهم:

 وكل نص أوهم التشبيها 

 127أوله أو فوضه ورم تنزيها 

فنصوص الصفات اليت وردت يف إثبات ما عدا الصفات السبع اليت يثبتوهنا، 
للتشبيه، فهم يصرفوهنا عن ظاهرها، ولكنهم تارة يعينون   يسموهنا نصوص مومهة 

املراد كقوهلم استوى: استوىل، واليد: مبعىن النعمة والقدرة؛ وتارة يفوضون فال  
حيددون املعىن املراد ويكلون علم ذلك إىل اهلل عز وجل. ولكنهم يتفقون على نفي  

 الصفة ألن ناظمهم يقول: "ورم تنزيهاً"

ول: "أو فوض" أي بعد التأويل اإلمجايل الذي هو صرف وشارح اجلوهرة يق
 128اللفظ عن ظاهره، فبعد هذا التأويل فوض املراد من النص املوهم إليه تعاىل.
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فهم بذلك متفقون على نفي تلك الصفات، وخيريون يف حتديد املعىن املراد 
 أو السكوت عن ذلك. 

أي -فوا هذه الصفات : )وأبو املعايل وأتباعه نقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 موافقة للمعتزلة واجلهمية. مث هلم قوالن: -الصفات اخلربية 

 أحدمها: تأويل نصوصها، وهو أول قويل أيب املعايل، كما ذكره يف اإلرشاد.

والثاين: تفويض معانيها إىل الرب، وهو آخر قويل أيب املعايل كما ذكره يف  
ف كانوا جممعني على أن التأويل ليس  "الرسالة النظامية" وذكر ما يدل على أن السل

 بسائغ وال واجب. 

مث هؤالء منهم من ينفيها ويقول: إن العقل الصريح نفى هذه الصفات. 
ومنهم من يقف ويقول: ليس لنا دليل مسعي وال عقلي، ال على إثباهتا وال على  

 129نفيها، وهي طريقة الرازي واآلمدي(.

  

 وفيه مبحثان: ي: أطوار مقالة التعطيلالفصل الثان

 المبحث األول: المقاالت السابقة لمقالة التعطيل.

 المطلب األول: مقالةالخ  وارج 

  

تأخر زمن ظهور مقالة التعطيل مقارنة بغريها من املقاالت املتقدمة، فلم  
ابعني، وإمنا تأخر ظهورها إىل  يكن ملقالة التعطيل وجود يف عصر الصحابة وكبار الت

أواخر عصر التابعني من أوائل املائة الثانية. فمقالة تعطيل الصفات ليست بأول  
املقاالت ظهوراً يف اجملتمع املسلم، فقد سبقها عدة مقاالت لعل أوهلا مقالتا اخلوارج  

 130والشيعة الذين ظهروا يف آخر خالفة علي رضي اهلل عنه.
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خالفة أيب بكر وعمر وصدرًا من خالفة عثمان   ولقد كان املسلمون يف 
متفقني ال تنازع بينهم، وكانوا على ما بعث اهلل به رسوله من اهلدى ودين احلق  

إىل أن حدث يف أواخر خالفة   131املوافق لصحيح املنقول وصريح املعقول.
  عثمان رضي اهلل عنه أمور أوجبت نوعًا من التفرق، وقام قوم من أهل الفتنة فقتلوا

ه (، فتفرق املسلمون بعد مقتل عثمان، ووقعت 35عثمان رضي اهلل عنه سنة )
ه (، واتفقوا على حتكيم حكمني،  37الفتنة، وأدى ذلك إىل اقتتاهلم بصفني سنة )

فخرجت اخلوارج من ذلك احلني على أمري املؤمنني علي رضي اهلل عنه، وفارقوا 
كف عنهم إىل أن استحلوا دماء  مجاعة املسلمني إىل مكان يقال له: "حروراء" ف

املسلمني وأمواهلم، فعلم علي رضي اهلل عنه أهنم الطائفة اليت ذكرها رسول اهلل صلى  
اهلل عليه وسلم فقاتلهم فهم الفرقة املارقة اليت قال فيها النيب صلى اهلل عليه وسلم:  

 132."مترق مارقة عند فحرقة من املسلمني يقتلها أوىل الطائفتني باحلق"

انت بدعتهم إمنا هي من سوء فهمهم للقرآن؛ ومل يقصدوا معارضته، وك
ولكن فهموا منه ما مل يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفري أرباب الذنوب، إذ املؤمن  
هو الرب والتقي، فقالوا: فمن مل يكن براً تقياً فهو كافر، وهو خملد يف النار؛ مث قالوا: 

ني ألهنم حكموا بغري ما أنزل اهلل، فكانت  وعثمان وعلي ومن واالمها ليسوا مبؤمن
 بدعتهم هلا مقدمتان:

 "األوىل": أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر.

 133"الثانية": أن عثمان و علياً ومن واالمها كانوا كذلك.

وبذلك خرجت اخلوارج جبهلهم وعتوهم وتكفريهم للمسلمني وقتلهم  
 ة على اجلهل وقوة النفوس واالعتقاد الفاسد.وكانت آراؤهم مفرع 134إياهم. 
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 المطلب الثاني: مقالة الشيعة

بدعة )التشيع(  ه ( 40-35) وحدثت أيضًا يف خالفة علي رضي اهلل عنه 
لكن أصحاهبا كانوا خمتفني بقوهلم ال يظهرونه لعلي وشيعته، بل كانوا ثالث  

 طوائف.

  

 الطائفة األولى: 

ي، وهؤالء ملا ظهر عليهم أحرقهم بالنار، فإنه " املدعني إلهلية علالغالة"
خرج ذات يوم فسجدوا له، فقال هلم: ما هذا؟ فقالوا: أنت هو. قال: من أنا؟  
قالوا: أنت اهلل الذي ال إله إال هو. فقال: وحيكم هذا كفر فارجعوا عنه وإال ضربت 

ألن املرتد  -ام أعناقكم، فصنعوا به يف اليوم الثاين والثالث كذلك، فأخرهم ثالثة أي
فلما مل يرجعوا أمر بأخاديد من نار فخدت عند باب كنده،   -يستتاب ثالثة أيام

وقذفهم يف تلك النار، وروى عنه أنه قال: ملا رأيت األمر أمرًا منكرًا أججت ناري 
 ودعوت قنرباً 

  

 والطائفة الثانية:  

طلب ابن  " الذين يسبون أبا بكر وعمر، فإن عليًا ملا بلغه ذلك السابة "
 السوداء الذي بلغه ذلك عنه، وقيل إنه أراد قتله فهرب منه إىل أرض قرقيسيا.

  

 والطائفة الثالثة:  

" الذين يفضلونه على أيب بكر وعمر، فأمر جبلدهم، فقد روى عنه  املفضلة "
 أنه قال: ال أويت بأحد يفضلين على أيب بكر وعمر إال ضربته حد املفتي.
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ن يقول على منرب الكوفة: "خري هذه األمة بعد نبيها  وقد تواتر عنه أنه كا
 135أبوبكر مث عمر، روى هذا عنه من أكثر من مثانني وجهًا ورواه البخاري 

 136وغريه( 

: )وأما فتنة قصب السلف ]أي الرفض[ فإن الكوفة دارها اليت  قال اهلروي 
الم فيها  حرفتها، مث طار يف األفاق شررها، واستطار فيها ضررها، وإمنا هاجتها أح

ضيق، وأشربتها قلوب فيها محق، وهلا عروق خفية، السالمة للقلوب يف ترك إظهار 
بعضها، وأرباهبا أمحق خلق اهلل تعاىل، عرضت تساوى بني علي بن أيب طالب وأيب  
بكر وعمر، مث أخذت تفضله عليهما وختاصمهما وتضلهما وتوليه حقهما، مث  

سلم وتشركه يف وحي السماء، مث خطأت  جاءت تعدله باملصطفى صلى اهلل عليه و 
جربيل عليه السالم يف نزوله، فخل ت األمة من النبوة، وأحوجتها إىل علي رضي اهلل  

 عنه، مث ادعت له اإلهلية مث ادعتها لولده. 

 : "لو كانوا دواباً لكانوا محححراً، ولو كانوا طرياً لكانوا رمخاً".قال اإلمام املطليب

لية أرباب القلوب املريضة، فتظاهرت على قصب  فاستظهرت هبؤالء الغا
السلف الذين هم الناقلون وفيهم قانون الدين وامللة، فهؤالء الذين قالوا يف السلف  
الصاحل بالقول السيئ أرادوا القدح يف الناقل ألن القدح يف الناقل إبطال املنقول،  

 الب تسلحاً.فأرادوا إبطال الشرع الذي نقلوا، وإمنا تعلقوا بعلي بن أيب ط

ومل تكابد األمة من شؤم شيء ما كابدت من شؤوم تلك الفتنة. مل يكد  
 137قلب مسلم يسلم من شرب منها إال من رحم ربك فعصم. 

يوقدون ناره حتت دعوى   139واجملوس  138ومنذ أن ظهر التشيع واليهود 
أن للرسول صلى اهلل عليه وسلم وصيًا هو علي بن أيب طالب، ولكن الصحابة  

 على ظلمه وكتمان الوصية على حد زعمهم الكاذب. متالؤا 
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ومل يزل التشيع يتطور بتطرفه وتشيعه، حىت صار ملجًأ لكل من يريد أن 
حيارب اإلسالم واملسلمني، فقد دخل يف الرافضة أهل الزندقة واإلحلاد من 
"النصريية" و "اإلمساعيلية" وأمثاهلم من املالحدة "القرامطة" وغريهم ممن كان  

 140ان والعراق والشام وغري ذلك. خبراس

ومن شنيع عقائدهم القول بأن القرآن مبدل وُمرف ومزيد فيه ومنقوص 
منه، وأن معظم الصحابة ارتدوا بعد إسالمهم إن مل يكونوا كلهم ماعدا علي بن  

 أيب طالب ونفر قليل معهم. 

 141ومل يزل الرفض يبتعد بأهله عن الدين والعقل والفطرة إىل يومنا هذا. 

اتان البدعتان: بدعة اخلوارج والشيعة، حدثتا يف ذلك الوقت ملا وقعت فه
بعد مقتل عثمان رضي اهلل عنه فلما قتل ذو النورين بني ظهراين   142الفتنة،

املسلمني يف الشهر احلرام، ويف حرم الرسول صلى اهلل عليه وسلم بأعني املسلمني،  
اذلت األنفس، اختلفت  وانشقت العصا وتفرقت اجلماعة، تشاءمت األعني، وخت

اآلراء، وتباعدت القلوب، وساءت الظنون، واستعلت الريب، واستقوت التهم،  
وجدت كل فتنة فرصتها، فلفظت غصتها، واشتغل الرعاع، وأسلم الشارك، 
وتزاحف أئمة اهلدى رغبة يف زهرة الدنيا، فأخذت الغواة أزمة الضاللة، فتهوست هلا  

 143من قلوب أهل الغفلة.

  

 ب الثالث: مقالة القدرية المطل
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وكان   144مث حدثت بعد ذلك بدعة "القدرية" يف آخر عصر الصحابة 
القدر قد حدث أهله قبل أهل النفي للصفات، فمقالة القدر ظهرت يف خالفة عبد  

 145ه ( بعد موت معاوية.73-64اهلل الزبري )

هلل،  وهلذا تكلم فيهم عبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل بن عباس، وجابر بن عبد ا
 رضي اهلل عنهم.  146وواثلة بن األسقع. 

ه ( قبل ابن الزبري وابن عمر مات عقب موته 68وابن عباس مات )
ه (. وعقب ذلك توىل احلجاج العراق سنة بضع وسبعني، فبقي الناس  74)

خيوضون يف القدر باحلجاز، والشام، والعراق، وأكثره كان بالشام والعراق بالبصرة،  
 147وأقله كان باحلجاز.

وأول من عرف بنفي القدر، رجل جموسي يقال سيسويه من األساورة، وإن  
 148كان قد اشتهر أن أول من قال به معبد اجلهين. 

: )فأما القدر فأول من تكلم به معبد اجلهين رجل من أهل  قال اهلروي 
البصرة، كان عنده حظ من العلم يقال له معبد بن خالد، ويقال معبد ابن عبد اهلل  

ات بعد اهلزمية وكان يومئذ مع ابن األشعث، وأصابته جراحة، وهو أول  بن عومي، م
مات  149من تكلم بالقدر، وهو الذي تربأ منه عبد اهلل ابن عمر بن اخلطاب. 

قتله احلجاج بن يوسف وقيل صلبه عبد امللك بن مروان سنة   150قبل التسعني 
 151مثانني.

 152وأخذ غيالن الدمشقي عن معبد اجلهين 
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كلم عليه عمرو بن عبيد، وجادل به غيالن بن مسلم  : )فتقال اهلروي 
الدمشقي وغيالن هو ابن أيب غيالن أبو مروان من موايل عثمان، وكان عنده حظ  
من العلم، تكلم به أيام عبد امللك بن مروان، واستتابه عمر بن عبد العزيز، مث ظهر  

د امللك سنة  زمن يزيد بن عبد امللك مث ملا وىل هشام بن عب 153منه تكذيب التوبة 
فصلب على   154ه ( أرسل إىل غيالن وأحضر له األوزاعي ملناظرته، مث قتله106)

 155باب الشام بأخزى حالة لقيها بشر.

)وأما عمرو بن عبيد فهو عمرو بن كيسان أبو عثمان موىل بين متيم  
البصري، مات سنة ثالث وأربعني ومائة يف طريق مكة فإنه أول من بسط أساسه 

ونظم له كالما ونصبه إماماً، ودعا إليه ودل عليه، فصار مذهباً  فأصبح رأسه، 
يسلك، وهو إمام الكالم وداعية الزندقة األوىل وأس املعتزلة، مسوا به العتزاله حلقة 
احلسن البصري، وهو الذي لعنه إمام أهل األثر مالك بن أنس األصبحي، وإمام  

ذر منه إمام أهل الشرق عبد اهلل  أهل الرأي النعمان بن ثابت الكويف أبو حنيفة، وح
بن املبارك احلنظلي، فسلط اهلل عليه وعلى من استتبع واختع، سيفًا من سيوف  
اإلسالم وهو أبوبكر أيوب بن أيب متيمة السختياين، فهتك استاره، وأظهر عواره،  

 .156ورمسه باللعنة وأحلق به بالء تلك الفتنة(  

ربوبية فضاهوا بذلك اجملوسية األوىل وهم  ونفاة القدر أرادوا منازعة اهلل يف ال
 157الزنادقة.

وأصل بدعة القدرية كانت من عجز عقوهلم عن اإلميان بقدر اهلل واإلميان 
بأمره وهنيه ووعده ووعيده، وظنوا أن ذلك ممتنع؛ وكانوا قد آمنوا بدين اهلل وآمره  

األمر من يطيع  وهنيه ووعده ووعيده، وظنوا أنه إذا كان كذلك مل يكن قد علم قبل 
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ومن يعصي، ألهنم ظنوا أن من علم ما سيكون مل حيسن منه أن يأمر وهو يعلم أن  
 املأمور يعصيه، وظنوا أيضاً أنه إذا علم أهنم يفسدون مل حيسن أن خيلق من يفسد. 

فلما بلغ قوهلم بإنكار القدر الصحابة أنكروه إنكارًا عظيمًا وتربؤا منهم. مث  
صار مقتصدوهم ومجهورهم يقرون بالقدر السابق وبالكتاب  كثر اخلوض يف القدر ف

 املتقدم، وصار النزاع يف اإلرادة وخلق أفعال العباد فصاروا يف ذلك حزبني.

": يقولون ال إرادة إال مبعىن املشيئة، وهو مل يرد إال ما أمر به، ومل  النفاة" -1
 خيلق شيئاً من أفعال العباد.

وأمثاله، قابلوا الفريق األول فقالوا ليست  " كاجلهم بن صفواناجملربة" -2
اإلرادة إال مبعىن املشيئة، واألمر والنهي ال يستلزم إرادة، وقالوا العبد ال فعل له البتة  

 158وال قدرة، بل اهلل هو الفاعل القادر فقط.
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1/89،90 . 

 . 1/339مقاالت اإلسالميني   -245

 . 215الفرق بني الفرق ص  -246
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 . 14/351،352جمموع الفتاوى   -247

مث قيل إنه  -أي يوافق ابن كالب-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )وكان احلارث احملاسيب يوافقه  -248
رجع عن موافقته؛ فإن أمحد بن حنبل أمر هبجر احلارث احملاسيب وغريه من أصحاب ابن كالب ملا 

ري السقطي اجلنيد أن يتقى بعض كالم احلارث؛ فذكروا أن احلارث رمحه اهلل أظهروا ذلك، كما أمر الس
تاب من ذلك. وكان له من العلم والفضل والزهد والكالم يف احلقائق ما هو مشهور وحكى عنه أبوبكر 
الكالباذي صاحب )مقاالت الصوفية(: )أنه كان يقول إن اهلل يتكلم بصوت(، وهذا يوافق قول من 

 .6/521،522جع عن قول ابن كالب(. جمموع الفتاوى  يقول: إنه ر 

 78، شرح األصفهانية ص  4/147،  6/52،53، 5/411جمموع الفتاوى   -249

 . 6/520جمموع الفتاوى   -250

 . 6/524جمموع الفتاوى   -251

 . 6/522جمموع الفتاوى   -252

 . 6/520،521جمموع الفتاوى   -253

 . 6/525جمموع الفتاوى   -254

 ن اخلالف يف هذه املسألة على أربعة أقوال:تتميماً للفائدة فإ  -255

قول املعتزلة ومن وافقهم: أن اهلل ال يقوم به صفة وال أمر يتعلق مبشيئته واختياره وهو قوهلم: )ال  -1
 حتله األعراض وال احلوادث(.

ن قول الكالبية ومن وافقهم: التفريق بني الصفات واألفعال االختيارية فأثبتوا الصفات، ومنعوا أ -2
 يقوم به أمر يتعلق مبشيئته وقدرته ال فعل وال غري فعل.

قول الكرامية ومن وافقهم: يثبتون الصفات ويثبتون أن اهلل تقوم به األمور اليت تتعلق مبشيئته وقدرته،   -3
ولكن ذلك حادث بعد أن مل يكن، وأنه يصري موصوفا مبا حيدث بقدرته ومشيئته بعد أن مل يكن  

وز أن تتعاقب عليه احلوادث، ففرقوا يف احلوادث بني جتددها ولزومها فقالوا بنفي كذلك، وقالوا ال جي
 لزومها دون حدوثها.
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قول أهل السنة واجلماعة: أثبتوا الصفات واألفعال االختيارية وأن اهلل متصف بذلك أزالً، وأن  -4
ة. وهذا هو الصحيح. الصفات الناشئة عن األفعال موصوف هبا يف القدم، وإن كانت املفعوالت ُمدث

 .6/520،525،149جمموع الفتاوى  

الصفات الفعلية: هي اليت تتعلق مبشيئته، أو اليت تنفك عن الذات: كاالستواء، والنزول،  -256
 .5/410،  6/68والضحك، واإلتيان، واجمليء، والغضب والفرح. جمموع الفتاوى  

 .6/105، وانظر الرد على هذه الشبهة 6/69جمموع الفتاوى   -257

 من سورة البقرة.  255اآلية    -258

 من سورة الذاريات.   58اآلية    -259

 من سورة الشمس.   13اآلية    -260

 من سورة احلج.   26اآلية    -261

 من سورة النساء.  164اآلية    -262

 من سورة املائدة.  1اآلية    -263

 من سورة البقرة.  90اآلية    -264

 . 6/144،147جمموع الفتاوى   -265

  .5/412جمموع الفتاوى   -266

 . 5/410جمموع الفتاوى   -267

 . 6/149جمموع الفتاوى   -268

 . 5/411،412جمموع الفتاوى   -269

 . 6/149جمموع الفتاوى   -270
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 . 517، األمساء والصفات للبيهقي ص5/437جمموع الفتاوى   -271

 . 5/386جمموع الفتاوى   -272

 . 3/1034،1036، وموقف ابن تيمية من األشاعرة 6/52جمموع الفتاوى   -273

 . 4/147،148موع الفتاوى  جم -274

 . 7/97درء تعارض العقل والنقل   -275

 . 359، 6/358جمموع الفتاوى   -276

 ، وبعض األشاعرة توقف فيها والبعض نفاها. 76حتفة املريد ص -277

، املاتريدية 24، نظم الفرائد ص1208، جامع املتون 114، 107انظر إشارات املرام ص -278
 . 239دراسة وتقومي ص

اتريدية صفة التكوين وعليه فهي صفة قدمية قائمة بذاته تعاىل. وأما األشاعرة فقد أثبت امل -279
 . 75نفوها. انظر حتفة املريد ص

 . 239املاتريدية دراسة وتقومي ص  -280

 . 6/359، جمموع الفتاوى  9شرح األصفهانية ص  -281

 .5منهج ودراسات آليات األمساء والصفات ص -282

 . 77حتفة املريد ص -283

 .10ودراسات آليات األمساء والصفات صمنهج   -284

يرى بعضهم أهنا ليست منحصرة يف هذه اخلمسة، إال أن ما عداها راجع إليها ولو باإللتزام، أو  -285
 . 54أن هذه مهماهتا. انظر حتفة املريد ص

 . 8منهج ودراسات آليات األمساء والصفات ص -286
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 . 54حتفة املريد شرح جوهرة التوحيد ص -287

 . 91السابق صاملصدر    -288

  91حتفة املريد ص -289

 . 5/249درء تعارض العقل والنقل   -290

 . 6/33، جمموع الفتاوى  5/244درء تعارض العقل والنقل   -291

 . 1/306منهاج السنة   -292

 ، دار املعرفة 1ط  3/113أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب ذكر اخلوارج وصفاهتم  -293

 . 13/31،32جمموع الفتاوى   -294

 .1/10شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري    -295

أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم، باب حدثنا  -296
 .5/7احلميدي وعبد اهلل..(  

 . 13/33،34، جمموع الفتاوى  1/307،308منهاج السنة   -297

 »بتصرف«   304،305ذم الكالم للهروي ص  -298

 هود يف إثبات مشاهبة الرافضة لليهود، لعبد اهلل اجلميلي. انظر كتاب بذل اجمل  -299

 انظر كتاب »وجاء دور اجملوس« لعبد اهلل الغريب.  -300

 . 28/528جمموع الفتاوى   -301
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 . 303ذم الكالم للهروي ص  -304
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 . 4/187سري أعالم النبالء    -313

 . 303ذم الكالم ص  -314

 . 168، التنبيه والرد للملطي ص228صالشريعة لآلجري    -315

 . 303ذم الكالم ص  -316

 . 303ذم الكالم ص  -317

 . 305ذم الكالم ص  -318

 . 13/36،37جمموع الفتاوى   -319

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com


