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كلمة شكر
أقدم الشكر الزيل لكل من شارك ف خدمة هذا الكتاب وتضيه:

 وف مقدمتهم رفيقنا العال الليل البحاثة الغرم بتحصيل العلم، الدائب ف طلبه الستاذ الل عبد الليم (ممد
حليم شن) بن إبراهيم الاردين الكرميت.

 ث أقدم الشكر لصحابنا وتلميذنا الذين قدموا خدمة كبية للكتاب ف صفه، وقرائة تاربه، وتصحيحه،
 وإخراجه. وهم الستاذ عبد الكري العربكندي، والستاذ تسي گدر الدياربكري، وولدي ممد ضياء الدين،
 وعبد الرحن شن سوي الوشي، وعلى بورا، وأخص منهم صاحبنا ممد دنز الچناري لا قدمه من جهد كبي
 مضن ف كتابة الكتاب وتصحيحه، وأخانا ف ال النشيط ف خدمة العلم عبد ال فوزي قوجه أر على ما بذله من

جهد ف تصميم صفحات الكتاب.
وفقهم ال تعال إل ما فيه خي الدنيا والخرة، وبارك عليهم.
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-مقدمة الؤلف:1

بسم ال الرحن الرحيم

المد ل، والصلة والسلم على رسوله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بداه،
 أما بعد: فبينما كنت أuسtرsح نظري ف مكتبة أحد أصحاب ف مدينة استانبول إذ بعنوان مكتوب على غلف

كuتtيsبw صغي جلب إنتباهي، وهو:
 "منهج الشاعرة ف العقيدة" للدكتور سفر الوال، فطلبت الكتاب من هذا الخ «علي رضى آق گون»
ياي، وبعد عودتى إل منل ف مدينة قونيه بفترة أخذت أتصفح الكuتtيsبt، فإذا بصاحبه قد حاول أن  فأهداه إ
يثبت به أن مذهب الشاعرة ف العقيدة من ألفه حت يائه مذهب مبتدع خارج عن مذهب أهل السنة والماعة.
 فأخذت أقرأه قرائة تدبر وتعن وتدقيق، فوجدته قد احتوى على أخطاء كثية عظيمة، وقد يكون من البالغة
ما  إذا قلت: إن مؤلفه ل يط خطوة إل وأخطأ خطئا، وقد تtك�ث�ف�ت� هذه الخطاء ف صدر الكتاب ووسطه، وأ
 القسم الخي منه فمعظمه تكرار، وقسم منه تويشات، وكيل للتهم الباطلة للشاعرة، وماولة مضنية لخراج

الشاعرة عن مذهب أهل السنة والماعة.
 ورأيت أن السبب ف تورط الدكتور سفر ف هذه الخطاء العلمية الكثية السيمة الت تعد بالئآت ف هذا

الكتيب الصغي الكون من خسي صفحة بالتحديد مايلي:

أن مذهب الشاعرة ف العقيدة مذهب عميق دقيق الدارك.-1
أن علم الكلم عامة أدق العلوم السلمية وأعمقها وأصعبها -2
 أن كتب الشاعرة الكلمية الطولة من أدق الكتب السلمية وأعمقها ل يتيسر فهمها على وجهها-3

 –أو نادرا ما يتيسر- إل لن درس هذا العلم على مشايه التضلعي منه وترس فيه، والدكتور سفر ل يدرسه على
أحد من مشايه، وإنا نظر ف هذه الكتب بنفسه متسورا عليها، فخالفه التوفيق ف فهمها.

مذهب الشاعرة-4 به أن  ية- قد تكن ف قل ته العلم ية وبيئ شأته العلم سفر –بقتضى ن لدكتور   أن ا
هة لذهب الشعري وكرا هة ا ل كرا هذا إ قاده  به اعت فأ�د�ى  سنة،  هل ال مذهب أ عن  خارج  تدع   مذهب مب

الشاعرة، وتقررت عنده أحكام م�س�بtق�ة خاطئة عن مذهب الشاعرة ل يشك هو ف صحة هذه الحكام.
 فرأى أن من واجبه –وهو يرى نفسه متخصصا ف العقيدة- أن ينقuض هذا الذهب البتدع الذي طبق العال

السلمي شرقا وغربا وجنوبا وشال، ويأت� على بنيانه من القواعد.
 فحينما حاول القيام بواجبه هذا بكتابة هذا الكتيب راجع مموعة كبية من كتب الشاعرة ونظر فيها
 نظارات، ولكنه ل يراجعها لجل فهم الذهب على وجهه من هذا الكتب، لنه –على حسب زعمه- قد فهم
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 الذهب من الارج ول حاجة له إل فهمه ثانيا من هذه الكتب، وإنا راجعها ليتصيد منها الدلئل على ما تقرر
عنده من الحكام السبقة، فكان هذا سببا ثانيا لعدم فهمها وعدم فهم الذهب على وجهه منها.

 أن الدكتور ل يعلم بعض الصطلحات العلمية الواردة ف كتب الشاعرة كما ستقف عليه ف ثنايا-5
الكتاب.

 وهناك مشكلة أخرى عند الدكتور سفر، وهي أن من عادته أن ينسب كل ما يراه حقا إل السلف،-6
 وإل مذهب أهل السنة والماعة، بدون أن يتثبت ف ذلك، ولعله يرى أن فهمه لمر ما أنه حق كاف لن يكون

  منتقدا245هذا المر عقيدة للسلف ولهل السنة والماعة، وينطبق على الدكتور ماقاله ابن تيمية ف "التسعينية" 
 أحد العلماء: قال: (فإنه دائما يقول: قال أهل الق، وإنا يعن أصحابه، وهذه دعوى يكن كل أحد أن يقول
 لصحابه مثلها، فإن أهل الق الذين ل ريب فيهم هم الؤمنون الذين ل يتمعون على ضللة، فأما أن يفرد النسان
 طائفة منتسبة إل متبوع من المة ويسميها أهل الق، ويشعرt بأن كل من خالفها ف شيء فهو من أهل الباطل،
 فهذا حال أهل الهواء والبدع... فليس الق لزما لشخص بعينه دائرا معه حيث دار ل يفارقه قط إل رسول ال

صلى ال تعال عليه وآله وسلم)

 ومن مشاكل الدكتور أنه يرى مذهب أهل السنة والماعة مصورا فيما ذهب إليه المام أحد بن حنبل-7
 وشيخ السلم ابن تيمية، ويرى أنما دائما على الق ف كل ما ذهبا إليه، وأن كل من خالفهما ف العقيدة فهو مطئ
 خارج عن أهل السنة، ويعل كلمهما حجة على الخرين. ونن -على تقديرنا لذين المامي العظيمي- ل نtع�د�ها
 إل إمامي من أئمة السلمي يصيبان ويطئان كغيها من أئمة السلمي، وف السائل الت خالفا فيها غيها من أئمة
 أهل السنة قد يكونان مصيبي فيها، وقد يكونان مطئي. وليس أحد الطرفي حجة على الطرف الخر، ول يعل ال
 العصمة لحد من الناس غي أنبيائه، كما قال المام مالك: كل أحد مأخوذ من قوله ومتروك إل صاحب هذا القب،

وأشار إل قب رسول ال صلى ال تعال عليه وآله وسلم.
مائه.أو ف مموعة صغية من يل من شأن السلم أن ي�ح�صtر فهم�ه الصحيح ف رجلي من عل  ومن التقل

علمائه.
 ث إن كثيا ما أنكره الدكتور على الشاعرة هو مذهب المام أحد، وكثيا منه وافق الشاعرة فيه ابن تيمية
كر هذه المور على مه لا أن لم ذلك، ولو كان يعل لدكتور ل يع كن ا يا الكتاب، ول يه ف ثنا  كما ستقف عل

الشاعرة.
من عل  ته يفت كتيب. وجعل هذا ال من الخطاء ف  يه  تورط ف ما  لدكتور في لت ورطت ا  فهذه المور هي ا

الشاعرة خصما يادله، وعدوا ياهده.

وهذه الخطاء منقسمة إل ثلثة أقسام:
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  خطأ ف النسبة، فقد نسب إل الشاعرة جلة أمور هم ليسوا بقائلي با، وبعضها هم قائلونالقسم الول:
بضدها!

  خطأ ف الفهم، فقد نسب إل الشاعرة جلة أمور هم قائلون با ولكن الدكتور ل يقف علىالقسم الثان:
مرادهم منها، فحمل هذه المور على معان ل يقصدوها منها، وخط·أهم بناء على ذلك!

  خطأ ف الكم، حيث خطأهم ف أمورw هم قائلون با، ولكنه هو الخطئ ف حكمه عليهمالقسم الثالث:
بالطأ فيها!

 فالدكتور سفر ف معظم الحوال قد حكم على مذهب الشاعرة بدون أن يتصوره، ومن القرر أن الكم
على الشيء فرع عن تصوره، فتورط فيما تورط فيه من الخطاء، وصار بتأليفه لذا الكتيب كما قال الشاعر:

كناطح صخر̧ة يوما ليوهنها :: فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل
بل كما قال الخر:

يا ناطح البل العال ليكلمه :: أشفق على الرأس ل تشفق على البل
ونود أن نقرر هنا أمورا:

 - أن الشاعرة أكب فرقة إسلمية نافحت عن السلم ودافعت عن مبادئه وعقائده ضد غي السلمي من1
 اليهود والنصارى والثنوية والفلسفة وغيهم، وضد أهل البدع من العتزلة والرجئة والهمية والوارج والرافضة

وغيهم.
 كما أنم أكب فرقة خدمت السلم وخدمت العلوم السلمية بنشرها، وبتأليف الؤلفات الكثية العظيمة
 ف شت أقسامها وأنواعها. فهم بنلة العمود الفقري من السلمي ومن أهل السنة. كما أنم –بق- فحول

المة.
وهذا من القررات الت ل ينبغى أن يتشكك فيها منصف.

 - أن أصول مذهب الشاعرة ف العقيدة موافقة للسنة، ول يوجد ف أصول مذهبهم ما يالف السنة، وما2
كان عليه سلف المة.

 وأما غي الصول من السائل التعلقة بالعتقاد ما هي مال للجتهاد الت ل يكفر فيها الخالف ول ي�بtد�ع�،
 فهم ف هذه السائل متهدون، وأعتقد أنم ف عامة الحوال مصيبون فيها، ول أعتقد أنم مصيبون فيها ف جيع

الحوال، أي مصيبون فيها مائة ف الائة، فقد يكونون أخطئوا ف قسم منها.

وقد خالفت�هم ف مموعة من هذه السائل:
 منها مسألة تعليل أفعال ال تعال وأحكامه حيث ذهبوا إل أن أفعال ال تعال وأحكامه غي معللة بالعلل
 والغراض لكنها غي خالية عن الكم والصال، فقد اخترت أن أفعال ال تعال وأحكامه كما أنا غي خالية عن

الكم والصال، معللة بالعلل والغراض أيضا.
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ما بل ورود الشرع. وأ فوا أصل وصف السن والقبح من الفعال ق ها مسألة السن والقبح حيث ن  ومن
 الاتريدية فقد ذهبوا إل وجود وصف السن والقبح ف الفعال قبل ورود الشرع، وأما الكم الشرعي نفسه

فغي موجود قبل ورود الشرع، بل هو موقوف على ورود الشرع به، فأخترت مذهب الاتريدية ف السألة.
 ومنها مسألة الكلم، فإن الختار لدي ما ذهب إليه فريق من القيقي من متأخري الشاعرة من أن كلم ال تعال

قدي بلفظه ومعناه، وأن القدي ليس هو العن فقط كما قاله جهور الشاعرة.
قد ظهر ل أن قرره السلف، و قد  نه ول غيه. وهذا كلم  عال ليست عي ها مسألة أن صفات ال ت  ومن
 المهور العظم من متأخري الشاعرة قد أخطئوا ف فهم هذا الكلم، فخالفت�هم ف فهم هذا الكلم، وذهبت
 إل ما ذهب إليه شيخ السلم ابن تيمية والقاضي عضد الدين اليي من أن معناه أن صفات ال تعال ليست

عينه بسب الفهوم، ول غيه بسب الوية أي بسب الوجود والتحقق.
وقد أعددت ف كل من هذه السائل رسالة.

سفر 3 لدكتور  تاب ا يدة"- أن ك ف العق شاعرة  هج ال يه"من شرق ف سلمي، و عال ال ف ال شر  قد انت   
 وغرب. وأ�ع�ل�م� أن هناك مؤسسات تعتن بنشره بدف نشر عقيدة أهل السنة والماعة، والتعريف با خالفها من
 الذاهب البتدعة، والتنفي عنها. ومن هذه الؤسسات مؤسسة "الغرباء" ف إستانبول الت يديرها صديقنا الفاضل

«عبد ال بن عبد الميد الثري».
 والسائل الت تعرض لا الكتاب عند نقده لذهب الشاعرة –وكله نقد له- من السائل الفية على المهور
 العظم من القراء، بل معظم هذه السائل غي معلومة بوجه دقيق للجمهور العظم من العلماء فضل عن غيهم
لة من العلماء، وهم قراء، لن هذه السائل من أدق مسائل العلوم وأعوصها، وإنا يعلمها بوجه دقيق ق  من ال
به التخصص العلمي  التخصصون ف علم الكلم. ول أقصد بالتخصص التخصص الرسي اللقب، وإنا أقصد 

الواقعي.
 فالمهور العظم من القراء لذا الكتاب –ول سيما إذا قرأوه عن ثقة بؤلفه واقتناع با فيه- كما يصل عندهم
 مموعة كبية من الخطاء السيمة عن مذهب أكب فرقة إسلمية قدمت للسلم أعظم خدمة، كذلك يتمكن ف
 قلبهم البغض والكراهية لذه الفرقة ولذهبها، وتتقرر عندهم الحكام السبقة الاطئة عن هذه الفرقة، وهذا ما يؤدى
 إل التفرق والتدابر والتقاطع بي السلمي عامة وبي علمائهم خاصة ف وقت أحوج ما تكون فيه المة إل وحدة

الصف وتوحيد الكلمة. وهذا مايب اليلولة دونه بقدر الستطاع
 فمن أجل ما ذكرناه رأيت من واجب أن أقوم ببيان ما حواه هذا الكتاب من أخطاء بطريقة علمية رصينة

بعيدة عن الهاترة وكيل التهم.
 وأ�عÄدÃ ما أقوم به من هذا العمل قربة أتقرب با إل رب، ث خدمة أقدمها للمة، ول سيما من تأثر بقرائة مثل

هذا الكتاب منهم.
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 ث أقدم عملي تفة أهديها لخينا الفاضل الدكتور سفر، وآمل أن يتقبلها بقبول حسن، لا أعلمه منه من
 الفضل وطيب النفس. وقد جاء عن النب صلى ال تعال عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا أراد ال بعبد خيا بصره
 بعيوب نفسه) وروي عن عمر بن الطاب رضي ال تعال عنه أنه قال: (رحم ال عبدا أهدى إلينا عيوبنا) وقد

قالوا: (صtدÄيقك من صtدtق�ك ل من صد�قك)

 وأنا حtسtن� الظن بالدكتور سفر، وأعلم أنه رجل فاضل طيب، وأقدره على ما أعلمه منه من الغية الشديدة على
 السلم، ومن تضحيته ف سبيله بالنفس والنفيس، وعلى ما يقوم به من الريادة ف النشاطات والعمال السلمية الليلة،

شكر ال سعيه، وجزاه خي ما يازي به عباده الصالي.
 وسدد ال خطانا وخطاه، ووفقنا وإياه إل طيب النية، وصال العمل، وحسن التام، ورزقنا السن وزياده.

آمـــي، والمد ل رب العالي.

ممد صال بن أحد الغرسي
هـ 16/1427جادي الول 

مـ12/6/2006الوافق 
قونيه

منهج الشاعرة في العقيدة بين الحقائق والوهام|  9



-مقدمة الدكتور سفر:2

لدكتور:  عدهقال ا نب ب ما نشرته ملة {المد ل، والصلة والسلم على من ل  عد فقد اطلعت على   وب
  ما646 والقالت السابقة لا، وكذلك القالتان التضادتان ف العدد: 632-627«التمع» ف العداد رقم: 

 كتبه الشيخان الفوزان والصابون عن مذهب الشاعرة، وإذا كان من حق أي قارئ مسلم أن يهتم بالوضوع
وأن يدل برأيه إن كان لديه جديد، فكيف بن هو متخصص ف هذا الوضوع مثلي؟... 

 أما الصابون فل يؤسفن أن أقول: إن ما كتبه عن عقيدة السلف والشاعرة يفتقر إل أساسيات بدائية لكل
باحث ف العقيدة، كما أن أسلوبه بعيد كثيا عن النهج العلمي الوثق وعن السلوب التعقل الرصي}

  أقول: سيظهر للقارئ من خلل قراءة تعليقاتنا على الكتاب مدى تصص الدكتور سفر ف الوضوع، والقارئ
لتعليقاتنا يتحقق من أن ما قاله الدكتور سفر ف حق ما كتبه الصابون ينطبق على كتابه هذا تام النطباق.

- حكم الدكتور على الشاعرة بأنم من الرجئة الغلة:3

 {فالشاعرة ... هي أكب فرق الرجئة الغلة، ولن أستعجل نتائج بثي، ولكن حسب أن أدعيقال الدكتور: 
دعوى وأطرحها للمناقشة، وأقبل بكل سرور من يدل بوجهة نظره فيها}

 أقول: قد اشتمل كلم الدكتور هذا على الطأ والتناقض.
 اماالطأ :فقوله: (فالشاعرة ... وهي أكب فرق الرجئة الغلة)وهذه الدعوى من الدكتور هي الطأ الصل الذي
 تشعب عنه وتفرع عليه عشرات الخطاء بل مآت الخطاء الت تورط فيها ف هذه الرسالة الصغية، ونظرته إل الشاعرة
يده الرجئة بقيد الغلة، وعده لت ورطته ف هذه الخطاء. ومل الطأ ف كلمه هذا تقي لت تفيدها هذه الملة هي ا  ا
 الشاعرة أكب فرق الرجئة الغلة. وذلك أن الرجاء نوعان: إرجاء السنة وإرجاء البدعة، والشاعرة من مرجئة السنة. وهم
 الذين يرجئون أمر العصاة إل ربم إن شاء عفى عنهم، وإن شاء عاقبهم كما هو مذهب أهل السنة، ولعل هذا هو مذهب
 الدكتور سفر أيضا، وأما مرجئة البدعة فهم الذين يقولون: ل يضر مع اليان ذنب كما ل ينفع مع الكفر طاعة، وهؤلء
 هم الرجئة الغلة، وقد عدهم الشاعرة من أهل البدعة، وردوا عليهم مذهبهم هذا، وبينوا زيغه ف كتبهم. وف مقابل
 مرجئة البدعة الوارج الذين يكفرون العصاة ، والعتزلة الذين يثبتون النلة بي النلتي، أي يرون أن مرتكب الكبية ليس
 مؤمنا ول كافرا، ويكمون بلوده ف النار. وسيأتى تفصيل مسألة الرجاء ف آخر هذه التعليقات. فالشاعرة هم أكب

فرق مرجئة السنة، وليسوا أكب فرق الرجئة الغلة.
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 واماالتناقض: فأن هذا الكم من الدكتور على الشاعرة –كما أنه حكم بدون بينة- هو استعجال منه لهم
 نتائج بثه، ومن أجل أن الخطأ لبد أن يناقض نفسه شاء أو أب -كما قالوا-. فقد ناقض الدكتور نفسه بقوله: ولن

أستعجل نتائج بثى.

 {ولكن حسب أن أدعي دعوى، وأطرحها للمناقشة، وأقبل –بكل سرور- من يدل بوجهة نظرهوأما قوله: 
فيها}

  كلمه هذا إذا أخذناه مقطوعا عن سياقه، كلم جيد يصور ما ينبغى أن يكون عليه العال الايد غي التحيز من
عدم التعصب لطرف، وعدم التسرع ف الكم بالطأ فضل عن الكم بالبدعة لطرف آخر.

لكن إيراد الدكتور لذا الكلم ف صدر رسالته هذه غي صحيح لمرين:
 الول: أن الدعاوى لبد أن تكون مدعومة بالبينات، كما قال النب صلى ال تعال عليه وآله وسلم: (لو أعطي
كر) ومعظم دعاوى من أن نة على الدعي واليمي على  كن البي موالم، ول قوام وأ ماء أ ناس د بدعواهم لدعى  ناس   ال
 الدكتور الت ادعاها على الشاعرة ف هذا الكتيب ومنها دعواه هذه أن الشاعرة أكب فرق الرجئة الغلة غي صحيحة

ل يقم عليها لبينات ول شبهات، ولن يستطيع أن يقيم عليها شيئا من ذلك.
 الثان: أن كلمه هذا يصور دعواه الت ادعاها على الشاعرة بأنا دعوى قابلة للمناقشة، وأن السائل الت خالف
 فيها الشاعرة ما يوز فيها الطأ والصواب على كل من الطراف التنازعة، وليست من السائل الت يطأ فيها على
 سبيل القطع طرف معي، فضل أن يبدع من أجلها، ومن أجل ذلك يقبل بكل سرور من يدل بوجهة نظره ف هذه
 الدعوى، لكنه حينما يأت بدعاويه الت ينسبها إل من يسميهم بأهل السنة ف ثنايا رسالته يوردها على أنا حقائق
 مسلمة غي قابلة للنقاش، ويورد ما ينسبه إل الشاعرة ومنها هذه الدعوى على أنه الطأ الذي ل يتمل الصواب،
 وأنه البدعة الخالفة للسنة. فكلم الدكتور هذا مشتمل على الطأ والتناقض. وهو كما أنه مناقض لا سيأتى ف ثنايا

الكتاب مناقض لسابقه ولحقه، وهو قوله: (وليكن معلوما أن هذا الرد الوعود...)

- الشاعرة أكب فرقة إسلمية:4

 {وليكن معلوما| أن} هذا الرد الوعود ليس مقصوداقال الدكتور: -وقد وعد بكتابة رد مطول على الشاعرة- 
 به الصابون ول غيه من الشخاص فالسألة أكب من ذلك وأخطر، إنا مسألة مذهب~ بدعي{ له وجوده الواقعي
غة والبلغة كثي من كتب التفسي وشروح الديث وكتب الل به ال لئ   الضخم ف الفكر السلمي حيث تت
 والصول فضل| عن كتب العقائد والفكر، كما أن له جامعاته الكبى ومعاهده النتشرة ف أكثر بلد السلم من

الفلبي إل السنغال}
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 أقول: هذا الكلم اعتراف من الدكتور سفر بأن مذهب الشاعرة والاتريدية هو مذهب جهور علماء السلمي،
 فجل كتب التفسي والديث والعقائد والصول، والبلغة واللغة كتبها الشاعرة والاتريدية، والامعات العريقة تتبع
 هذا الذهب. أنطرح كل� هذه الكتب ونترك هؤلء العلماءÌ ونتبع الدكتور سفر؟ وهل من العقول أن تكون المة
 الرحومة على ضلل طوال قرون حت يأت ف القرن الامس عشر من يصحح لا عقائدها، وقد قال النب صلى ال

عليه وعلى آله وسلم: " عليكم بالسواد العظم" ؟
 ونن ل نعتقد العصمة للشعرية ول لغيهم، ولكننا نرى مذهبهم ومذهب الاتريدية أقوم الذاهب وأقربا إل

الق.
قال المام الجة الدث الفقيه الصول التكلم النظار تقي الدين السبكي ف مقدمة كتابه (السيف الصقيل): 

التكلمون طلبوه- أي العلم اللي- بالعقل والنقل معا وافترقوا ثلث فرق:
إحداها غلب عليها جانب العقل وهم العتزلة.

 والثانية غلب عليها جانب النقل وهم الشوية.
ثة ما غلب عليها أحدها؛ بل بقي المران مرعيي عندهم على حد سواء وهم الشعرية. وجيع الفرق  والثال
 الثلث ف كلمها ماطرة: إما خطأ ف بعضه وإما سقوط هيبة، والسال من ذلك كله ما كان عليه الصحابة والتابعون
 وعموم الناس الباقون على الفطرة السليمة، ولذا كان الشافعي رضي ال عنه ينهى عن الشتغال بعلم الكلم ويأمر
 بالشتغال بالفقه فهو طريق السلمة، ولو بقي الناس على ما كانوا عليه ف زمن الصحابة كان الول للعلماء تنب
 النظر ف علم الكلم جلة؛ لكن حدثت بدعÏ أوجبت للعلماء النظر فيه لقاومة البتدعي ودفع شبههم حذر̧ا من أن

تزيغ با قلوب الهتدين.
 والفرقة الشعرية هم التوسطون ف ذلك، وهم الغالبون من الشافعية والالكية والنفية وفضلء النابلة وسائر

الناس.
وأما العتزلة فكانت لم دولة ف أوائل الائة الثالثة ساعدهم بعض اللفاء ث انذلوا وكفى ال شرهم.

سنة لى الكتاب وال صولا ع نت أ عدلا لنا ب تان، فالشعرية أ لة ها التقاوم تان الشعرية والعتز تان الطائف  وها
والعقل الصحيح...

 وأما الشوية فهي طائفة... ينتسبون إل أحدt وأحد� مبأ منهم، وسبب نسبتهم إليه انه قام ف دفع العتزلة وثبت ف
 النة رضي ال عنه، نقلت عنه كليمات ما فهمها هؤلء الهال، فاعتقدوا هذا العتقاد السيئ، وصار التأخر منهم يتبع
 التقدم إل من عصمه ال ... ث� جاء ف أواخر الائة السابعة رجل له فضل ذكاء واطلعÏ ول يد شيخ̧ا يهديه، وهو على
 مذهبهم وهو جسورÏ متجردÏ لتقرير مذهبه، ويد أمور̧ا بعيدة فبجسارته يلتزمها، فقال بقيام الوادث بذات الرب سبحانه
 وتعال، وأن� ال سبحانه ما زال فاع̧ل ، وأن� التسلسل ليس بحالw فيما مضى كما هو فيما سيأت , وشق� العصا ، وشو�ش
 عقائد السلمي، وأغرى بينهم... ث حدث من أصحابه من يشيع عقائده... حت وقفت ف هذا الزمان على قصيدةw نو
 ستة آلف بيتw يذكر ناظمها فيها عقائده وعقائد غيه، ويزعم بهله أن عقائده عقائد أهل الديث، فوجدت هذه
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 القصيدة تصنيف̧ا ف علم الكلم الذي نى العلماء عن النظر فيه لو كان حق̧ا ، فكيف وهو تقريرÏ للعقائد الباطلة وبوحÏ با،
 وزيادةÔ على ذلك، وهي حلu العوامs على تكفي كل من سواه وسوى طائفته، فهذه ثلثة أمور هي مامع ما تضمنته هذه

القصيدة... إل آخر كلمه.
 يقصد السبكي القصيدة النونية لبن القيم، وقد جرى الدكتور سفر ف كتابه هذا على منوالا...

- المام أبو السن الشعري مقرر لذهب السلف ومدافع عنه:5

 ونقل المام تاج الدين السبكي عن الشيخ أب عبد ال ممد بن موسى بن عمار الاي�ر�قي انه قال: ول يكن أبو
 السن أول متكلم بلسان أهل السنة؛ إنا جرى على سنن غيه وعلى نصرة مذهب معروف، فزاد الذهب حجة
 وبيان̧ا، ول يبتدع مقالة اخترعها ول مذهبا انفرد به ...ليس له ف مذهب السلف أكثر من بسطه وشرحه، وتواليفه ف
 نصره... ث ذكر الايرقي رسالة الشيخ أب السن القابسي الالكي الت يقول فيها: واعلموا أن أبا السن الشعري ل
 يأت من علم الكلم إل ما أراد به إيضاح السنن والتثبت عليها، إل أن يقول القابسي: وما أبو السن إل واحد من
 جلة القائمي ف نصرة الق، ما سعنا من أهل النصاف من يؤخره عن رتبة ذلك، ول من يؤثر عليه ف عصره غيه،
 ومtن بعده من أهل الق سلكوا سبيله، إل أن قال: لقد مات الشعري يوم مات وأهل السنة باكون عليه وأهل البدع

مستريون منه.
 وذ�ك�ر قول الشيخ أب ممد عبد ال بن أب زيد ف جوابه لن لمه ف حب الشعري: ما الشعري إل رجل
 مشهور بالرد على أهل البدع، وعلى القدرية والهمية، متمسك بالسنن وأطال الايرقي وغيه من الالكية ف تقريظ

1الشيخ أب السن.

  وقال المام الافظ البيهقي ف جلة ما كتبه إل عميد اللك: إل أن بلغت النوبة إل شيخنا أب السن الشعري –
 رحه ال- فلم يدث ف دين ال حدث̧ا ، ول يأت فيه ببدعةw ، بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعي ومن بعدهم من الئمة
 ف أصول الدين، فنصرها بزيادة شرحw وتبيي ، وأن ما قالوا ف الصول وجاء به الشرع صحيحÏ ف العقول، خلف ما
 زعم أهل الهواء من أن� بعضه ل يستقيم ف الراء ، فكان ف بيانه... نصرةu أقاويل من مضى من الئمة كأب حنيفة
 وسفيان الثوري من أهل الكوفة والوزاعيs وغيه من أهل الشام ومن نا نوها من أهل الجاز وغيها من سائر البلد،
 ومالكw والشافعي من أهل الرمي، وكأحدt بن حنبل وغيÄه من أهل الديث، والليثÄ بن سعدw وغيه وأب عبد ال بن
 إساعيل البخاري وأب السي مسلم بن الجاج النيسابوري إمامي أهل الثر وحفاظ السنن الت عليها مدار الشرع

.2رضي ال تعال عنهم أجعي هذا قطعةÔ من رسالة البيهقي نقلها الافظ ابن عساكر ف (تبيي كذب الفتري)

3/367طبقات الشافعية الكبى  1
103 ص2
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- ربط الدكتور بي مذهب الشاعرة والستشراق:6

لدكتور:  مذهبقال ا لترميم  لترميمه (أي  صلة  ضخمة متوا ماولت  لخية  نة ا ف الو هرت  قد ظ  {و
 الشاعرة) وتديثه يشرف عليها هيئات رسية كبى، ويغذيها الستشرقون با ينبشونه من تراثه ويرجون من

مطوطاته}

لترميم والتحديث وليت شعري من الذي  أقول: مذهب الشاعرة ل يقع فيه تصدع وتشقق حت يتاج إل ا
حاول ترميمه وتديثه فهل ذكرهم الدكتور!!؟

 واما الربط بي نشر كتب الشاعرة والستشراق فمن تويشات الدكتور، فإن الستشرقي يعتنون بفروع العرفة
 كافة، وقد أسهموا ف نشر كثي من كتب التراث السلمي ومنها بعض كتب الشاعرة ككتاب "ناية القدام ف
 علم الكلم" لعبد الكري الشهرستان، ول أعلم له ثانيا. نعم قد نشر الستشرق كلود سلمة كتاب "تبصرة الدلة" ف
 أصول الدين لب العي النسفي، وهو على مذهب الاتريدية، كما طبعوا كتاب "الرد على الهمية" للدارمي، وهو

من كتب العقيدة على مذهب الدكتور.
 وأما دعوى تركيز الستشرقي على نشر كتب الشاعرة فغي صحيحة، ولو فرض تركيزهم على نشرها فهذا ل

ينقص من قدرها ول يكون سبة عليها.

- ل يكفر الشاعرة إل من أنكر أمرا ممعا عليه معلوما من الدين بالضرورة:7

 {فالشاعرة هم الذين كفروا وما يزالون يكفرون أتباع السلف بل كفروا كل} من قال إن القال الدكتور: 
 تعال موصوف� بالعلو- كما سيأت هنا- وحسبك تكفيهم واضطهادهم لشيخ السلم وهو ما ل يفعله أهل

السنة بعال أشعري قط}

  أقول: ل يكفر� أحدÏ من الشاعرة أهل الديث الذين عناهم الؤلف باتباع السلف بل عدÃوهم من جلة أهل
السنة.

 وأما تكفي كل من قال: إن ال تعال موصوف بالعلو. فلم يقل به أحد منهم، كيف وهم ل يذكرون ال إل
 ويعقبونه بقولم: (تعال)، وقد وصف ال تعال نفسه ف كتابه بأنه العلي!؟ نعم يكفر الشاعرة السمة إذا قالوا:

جسم كالجسام وقد كفر بعضهم الهوية أيضا، وأين وصف العلو من الهة والتجسيم!.
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 وأما التكفي من بعض السلمي لبعضهم الخر فقد صدر من بعض النسوبي لبعض الذاهب لبعض مالفيهم عن
لة، فة ذلك لصول مذاهبهم من عدم تكفي أهل القب هاد الشوب بشيءw من التعصب والوى مع مال  طريق الجت
 فالشكلة مشكلة بعض الفراد، وليست مشكلة الذاهب: فل يوز نسبة هذه الشكلة إل الذاهب والفرق السلمية
 عامة. ومن هذا القبيل تكفي تقي الدين الصن وعلء الدين البخاري لبن تيمية. وأما معظم الشاعرة فمع مالفتهم

له ف كثي من السائل معترفون بفضله وجللة قدره ف العلم والعمل. ولعل هذا ل يفى على الدكتور سفر.
والقر�ر� عند الشعرية أنه ل يكفuر� إل من أنكر أمر̧ا ممع̧ا عليه معلوم̧ا كون�ه� من الدين بالضرورة.

 وأما الضطهاد لبن تيمية فإن أراد الدكتور به الضرب واللد فغي صحيح فإن أحدا من علماء الشاعرة ل
يه الناظرون له ف السائل الت خالف فيها جهور  يفعل به هذا. وإن أراد به الكم ببسه فصحيح، فقد حكم عل

الئمة بالزجر وطول السجن والنع من الفتوى.
 وأما حكم الدكتور بأن من ساهم أهل السنة ل يفعلوا بعال اشعري مثل هذا فغي صحيح، فقد سجل التاريخ ما
لذهب: قال يه. قال ا لدخول عليه حت توف ف ناس من ا بن جرير الطبي، حبسوه ف منله ومنعوا ال  فعلوه بالمام ا
 حـسينك بن على النيسابوري: أول ما سألن ابن خزية قال: كتبت عن ممد بن جرير؟ قلت: ل، قال: ول؟ قلت:
 لنه كان ل يظهر، وكانت النابلة تنع من الدخول عليه، فقال: بئس ما ف�عtل�Ìت�، ليتك ل تكتب عن كل من كتبت

غداد" يخ ب له ف "تار نه، ومث هم، وسعت م عة للشعري لنه3عن شعريا بعن التاب كن أ طبي وان ل ي بن جريرال  .وا
، لكنه أشعري بعن الوافقة للشعري ف العقيدة.324 وتوف الشعري سنة 310معاصرله توف قبله سنة 

 وقد كانوا يؤذون الشاعرة ويوقعون بم كلما صارت لم شوكة. ومنه ما حكاه ابن أب يعلى ف طبقات النابلة
 ف ترجة أب جعفر عبد الالق بن عيسى قال: فوصل إل مدينة السلم بالانب الشرقي ولد القشيي، وأظهر على
 الكرسي مقالة الشعري، ول تكن ظهرت قبل ذلك على رؤس الشهاد لا كان يلحقهم من أيدي أصحابنا وقمعهم...

4فاشتد أزر أهل السنة وقويت شوكتهم، وأوقعوا بأهل هذه البدعة دفعات، وكانت الغلبة لطائفتنا طائفة الق. انتهى.

يقصد ابن أب يعلى بأهل السنة من ساهم الدكتور بأهل السنة، ويقصد بأهل البدعة الشاعرة.
 وقد كانوا يشاغبون الشاعرةومن على مذهبهم ويفتعلون الفت والضطرابات. ومنه ما حكاه ابن كثي ف البداية

  قال: وفيها وقعت فتنة ببغداد بي أصحاب أب بكر الروزي النبلي وبي طائفة من317والنهاية ف حوادث سنة 
 العامة اختلفوا ف تفسي قوله تعال: (عسي أن يبعثك ربك مقاما ممودا) فقالت النابلة: يلسه معه على العرش. وقال
 الخرون: الراد بذلك الشفاعة العظمى. فاقتتلوا بسبب ذلك ووقع بينهم قتلى فإنا ل وإنا إليه راجعون. وقد ثبت ف

باد. انتهى. شفاعة ف فصل القضاء بي الع شفاعة العظمى، وهي ال بذلك مقام ال لراد  بع5صحيح البخاري أن ا   والتت

.2/162 تاريخ بغداد 310 تاريخ السلم ف حوادث سنة 3
2/239 طبقات النابلة 4
11/162 البداية والنهاية 5
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 للتاريخ يد الكثي من مشاغباتم. والدكتور يعلم هذا جيدا حيث أشار إليه ف ما بعد بقوله: ول يزل النابلة معهم ( أي
مع الشاعرة) ف معركة طويلة... إل.

 
لدكتور:  قال:قال ا بل الشيعة في ما يقا يان: العن العم وهو  به معن  {إن مصطلح أهل السنة يطلق ويراد 

 النتسبون للسلم قسمان؛ أهل السنة والشيعة، مثلما عنون شيخ السلم كتابه ف الرد على الرافضي "منهاج
 السنة" وفيه بي هذين العنيي، (وصرح أن ما ذهبت إليه الطوائف البتدعة من أهل السنة بالعن الخص) وهذا

العن يدخل فيه كل من سوى الشيعة كالشاعرة..ال كلمه}
 ما بي الللي غي مفهوم.

- ماولة الدكتور لخراج الشاعرة من أهل السنة:8

لدكتور:  يهقال ا يدخل ف ن ل  هذا الع لهواء ... و هل ا عة وأ بل البتد ما يقا هو  لخص: و ن ا  { الع
 الشاعرة ... وقد نص المام أحد على أن من خاض ف شيء من علم الكلم ل يعتب من أهل السنة وإن أصاب

بكلمه السنة حت يدع الدل ويسلم للنصوص...}

 أقول: قد خاض ف شيء من الكلم كثي من أئمة السلف منهم المام الشافعيÃ، فقد كان ضليع̧ا فيه، وقد ناظر
حفص̧ا الفرد وقطعه، وانظر( تبيي كذب الفتري) ومنهم المام أبو حنيفة فقد جرت له مناظراتÏ مع البتدعة.

 وأما ني� السلف -ومنهم الشافعي- عن الكلم فمرادهم العتماد� عليه ف إثبات العقائد السلمية، والكثار� منه،
ها نا في ماء. وقد كتب سباب أخرى للنهي ذكرها العل يه الضلل، وهناك أ لذي ياف عل يه لغي التأهل ا لدخولu ف  وا

رسالة.
 وهذا النقل الذي نقله الدكتور عن المام أحد إن صح عنه، ليس حجة على غيه من خاض ف الكلم من أئمة السنة
 ف عصره كالارث الاسب والقلنسي وابن كل·ب والسي بن علي الكرابيسي لا رءوا من الاجة إل ذلك. والكلم
 الذي نى عنه المام أحد قد خاض فيه كل من ابن تيمية وابن القيم، فعلى الدكتور أن يرجهما من أهل السنة بالعن

الخص كما أخرج منهم الشاعرة.

لدكتور:  تائج فكيفقال ا ستمدوا من غي السنة ول يوافقوها ف الن قوا وا  {الشاعرة – كما سترى- تل
يكونون من أهلها}

 أقول: ليس ف أصول مذهبهم ما يالف السنة، ومن ادعى الخالفة فعليه بالثبات. وقد أثبتنا ف تعلقياتنا هذه
عد ف الكلم على ما ب هذا في من غيها، ول يالفوها. وسيأت تفصيل  ستمدوا  سنة. وأنم ل ي مذهبهم لل قة   مواف

الوضوع الذي عنونه بصدر التلقي.
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- المهور ألعظم من علماء المة على الذهب الشعري: 9

 قال الدكتور: مؤكدا أن الشاعرة خارجون عن أهل السنة والماعة، ومدعيا أن أئمة الذاهب الربعة وعلماء
بذلك!: { ماالرح والتعديل قد حكموا عليهم  عة، ف مة الذاهب الرب  وسنأت بكمهم- أي الشاعرة- عند أئ

بالك بأئمة الرح والتعديل من أصحاب الديث...}

 هـ، وآخر الئمة موت̧ا هو المام أحد،260أقول: الئمة الربعة قد توفوا قبل ولدة الشعري: فإنه ولد سنة 
 هـ، وإن أراد الؤلف علماء الذهب الربعة الكبار من غي الئمة فمن القرر أن المهور241وقد توف ف سنة 

 العظم منهم أشعرية أو ماتريدية كما تقدم عن المام السبكي من أن الشعرية هم الغالبون من الشافعية والالكية
والنفية وفضلء النابلة.

 وقد اعترف بذا، الؤلف نفسه ف صدر الكتاب، وهو أمرÏ مقررÏ ل ينبغي أن يتلف فيه اثنان، قال الزبيدي:
 وذكر العز بن عبد السلم أن عقيدة الشعري أجع عليها الشافعية والالكية والنفية وفضلء النابلة ووافقه على ذلك
 من أهل عصره شيخ الالكية ف زمانه أبو عمرو ابن الاجب وشيخ النيفة جال الدين الصيي، وأقر�ه� على ذلك

6التقيÃ السبكي فيما نقله عنه ولده التاج.

 {عند الالكية: روى حافظ الغرب وعل¢م¡ها الفذ ابن عبد الب بسنده عن فقيه الالكية بالشرق ابنقال الدكتور: 
قال: " أهل بدع والهواء،  لك: ل توز شهادة أهل ال قول ما قال ف كتاب الشهادات شرحا ل نه  نداد أ  خويزم
 الهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلم فكل متكلم فهو من أهل الهواء والبدع أشعريا كان أو غي

أشعري، ول تقبل له شهادة ف السلم أبدا، ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن¥ تادى عليها استتيب منها".}

 أقول: ابن خويزمنداد ساقط عند علماء الرح والتعديل وعند علماء الالكية أيضا، فقد طعن فيه المامان الباجي
.7وابن عبد البtرs وانظر لسان اليزان

 {عند الشافعية: قال المام أبو العباس بن سريج~ اللقب¡ بالشافعي الثان وقد كان معاصراث قال الدكتور: 
بل فة،  ية والكي شبهة والكرام حدة، والسمة وال ية والل لة والشعرية والهم يل العتز قول بتأو  للشعري: "ل ن

نقبلها بل تأويل، ونؤمن با بل تثيل"}

هذا سياق  فإن�  يه،  حولÔ عل سريج، أو الكلم كله من بن  مة الشعرية مدرجة ف كلم ا ظاهر أن كل قول: ال   أ
 الكلم يقتضي أنه كان على عهد ابن سريج مذهبÏ يسمى مذهب الشعري، وفرقة تسمى أشعرية، وقد قالوا إن

.3/365. طبقات الشافعية الكبى 2/7 اتاف السادة التفي6
 الطبقة الندية291/ 5 7
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سنة  كان  عن العتزال  سنة 300تول الشعري  سريج  بن  فاة ا كانت و  هـ. فكيف تولت آراء306هـ و
 الشعري ف هذه الدة الوجيزة وهي خس سني تقريب̧ا إل مذهب معروف يتناقلها العلماء ف مؤلفاتم؟ وقد نقل
 الصنف هذا الكلم عن كتاب( اجتماع اليوش السلمية) والكلم منقول فيه بسند فيه انقطاع بي الزنان وابن

 ) فبينهما مسافة شاسعة. فالرواية عن ابن سريج380) والزنان ولد سنة (306سريج. فإن ابن سريج توف سنة (
ل تصح ل متنا ول سندا.

لدكتور:  مةقال ا يزل الئ ما نصه:" ل  شافعية  قرن الامس ال ماء ال بو السن الك»رجي من عل  {قال المام أ
يه، وينهو¬ن¢ أصحابم تبؤون ما بن الشعري مذهبه¡ عل يأنفون ويستنكفون أن ي¡ن¬سبوا إل الشعري، وي  الشافعية 
 وأحبابم عن ال¢و¬̄م حواليه على ما سعت من عدة~ من الشايخ والئمة. وضرب مثل بشيخ الشافعية ف عصره المام
 أب حامد السفرايئن اللقب «الشافعي الثالث» قائل: ومعلوم شدة الشيخ على أصحاب الكلم، حت ميز أصول

فقه الشافعي من أصول الشعري... وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشيازي}

بن السمعان: وله- أي شافعية الكبى ف ترجة الكرجي: قال ا قات ال لدين السبكي ف طب تاج ا قول: قال   أ
 للكرجي- قصيدة بائية ف الس�ن�ةÄ شرح فيها اعتقاده واعتقاد السلف تزيد على مائت بيت قرأتا عليه ف داره ف الكرج،
 ث قال السبكي: قلت: ثبت لنا بذا الكلم -إن ثبت أن� ابن السمعان قاله- أن لذا الرجل قصيدة ف العتقاد وعلى
بأن القصيدة على السنة ومذهب عترف  يدة، فل ي بن السمعان كان أشعري العق  مذهب السلف موافقة للسنة، وا

السلف إل إذا وافقت ما يعتقد انه كذلك وهو رأي الشعري.
 إذا عرفت ذلك فاعلم أنا وقفنا على قصيدة تعزى إل هذا الشيخ نال فيها من أهل السنة وباح بالتجسيم... إن
 ارتبت ف أمر هذه القصيدة وصحة نسبتها إل هذا الرجل، وغلب على ظن أنا مكذوبةÔ عليه كلàها أو بعضها، ث

جع كلمه بةÔ فرا ها مكذو لى أن� لدلئل ع سبكي ا عن8أورد ال لدكتور  له ا ما نق لى أن  يدل ع هذا  سبكي   ، فكلم ال
الكرجي ل يصح نسبته إليه.. وإن صح نسبة القصيدة إليه فالرجل عدوá للشاعرة ل تقبل شهادته عليهم.

 وأما المام أبو حامد السفراين فقد قرأت ترجته ف قريب من ثلثي مصدرا ومرجعا فلم أرt أحدا أشار إل
 عدائه لعلم الكلم وللمتكلمي. ولو سلم عدائه للكلم فله رأيه وللمشتغلي بالكلم من قبله ومن بعده لا رأوا من

الاجة إل ذلك رأيهم، وليس هو حجة على غيه كما أن غيه ليسوا حجة عليه، فلكل رأيه واجتهاده.
 وأما أبو إسحاق الشيازي فأشهر من نار على علم أنه من كبار أئمة الشاعرة. وانظر ترجته ف {تبيي كذب
 الفترى} لبن عساكر، واقرأ معتقده ف مقدمة "شرح اللمع" له حيث بي معتقده على وفق مذهب الشعري، ث

. 9عقبه بقوله: فمن اعتقد غي ما أشرنا إليه من اعتقاد أهل الق النتسبي إل المام أب السن الشعري فهو كافر

.6/140 الطبقات 8
1/111 شرح اللمع 9
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}{وبنحو قوله –أي قول الكرجي- أو أشد منه قال شيخ السلم الروي النصاريقال الدكتور: 

 أقول: الروي مع أن�ه عدوÏ للشاعرة فل تقبل شهادته عليهم، هو غي مرضيä عند النابلة.
يه يضع من هذا الكتاب - أعن منازل السائرين- قال له إل لدين السبكي: كان... ابن تيمية مع مي  قال تاج ا
نه مشتمل على قول: ا با إساعيل بالعظائم بسبب هذا الكتاب وي بن تيمية- يرمي أ لذهب: وكان –يعن إ  شيخنا ا

التاد.
با السن سنة أ شيخ ال عن  كان يل نه  لون: إ شبيه، ويقو مونه بالت لت: والشاعرة ير سبكي: ق لدين ال تاج ا  قال 
 الشعري، وأنا ل أعتقد أنه يعتقد التاد، وإنا أعتقد أنه يعتقد التشبيه، وأنه ينال من الشاعرة، وأن ذلك لهله بعلم

  أقول: ومن هؤلء القوام الدكتور سفر ومن10الكلم، وبعقيدة الشعرية، فقد رأيت أقواما أتوى من ذلك. أهـ.
 هو على شاكلته حيث ينسبون إل الشعرية ما هم بريئون عنه لعدم معرفتهم بذهب الشعرية. وانظر إل إنصاف

التاج السبكي حيث نفى عن الروي تمة اللاد الت نسبها إليه ابن تيمية. 

{النفية... ال هذه الفقرة من كلمه}قال الدكتور: 

 أقول: قد احتوت هذه الفقرة من كلم الدكتور على مغالطات واشتملت على الق والباطل والصواب والطأ.
نبينها فيما يلي.

}معلوم� أن} واضع الطحاوية وشارحها كلها حنفيانقال الدكتور: {
 أقول: نعم، واضع الطحاوية حنفيá مقبولÔ ، وأما الشارح� فغي مقبول، م�ن�تtق�دÏ من أهل مذهبه ومن غيهم . قال
بع فيه طائف̧ة من أهل البدعة... ومن  فيه علي القاري: والاصل أن� الشارح يقول بعلوs الكان مع نفي التشبيه، وت

الغريب أن�ه استدل على مذهبه الباطل برفع اليدي ف الدعاء إل السماء.
 ومن مستشنعاته قدح�ه� ف عصمة النب صلى ال عليه وآله وسلم وقولuه� بتفضيل اللئكة على النبياء، وقد أنكر

.11عليه أهلu مذهبه وغي�هم.. وم�ن� أنكر عليه زين الدين بن رجب، وتقي الدين ابن مفلح وأخوه"

- عقيدة المام أب حنيفة والطحاوي موافقتان لذهب الشعري:10

 {وكان المام الطحاوي معاصرا| للشعري، وكتب هذه العقيدة لبيان معتقد المام أب حنيفةقال الدكتور: 
 وأصحابه وهي مشابة لا ف الفقه الكب عنه، وقد نقلوا عن المام أن³ه صر³ح بكفر من قال: إن} ال ليس على

.4/272 طبقات الشافعية الكبى 10
) للحافظ ابن حجر.97-96/ 2 وراجع إنباء الغمر (172 شرح الفقه الكب 11
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 العرش أو توقف فيه , وتلميذه أبو يوسف كف}ر بشرا| الريسي، ومعلوم أن الشاعرة ينفون العلو وينكرون كونه
تعال على العرش، ومعلوم أيضا أن أصولم مستمدة من بشر الريسي}

.Ïأقول: قوله: (وكان معاصرا للشعري): صحيح
 وقوله: "وكتب هذه العقيدة لبيان معتقد أب حنيفة وأصحابه": هذا أيضا صحيحÏ ، لكن سياقه ف مساق أن� هذه
 العقيدة مالفةÔ لعقيدة الشاعرة وإيهامtه ذلك غي� صحيح، فإن� هذه العقيدة� معتمtدtةÔ عند أهل السنة والماعة من الشاعرة
 والاتريدية النفية إل ثلث مسائل خالف فيها الشاعرة ووافق فيها النيفة. ومن القرر أن مسائل اللف بي الشعرية

والاتريدية مسائل فرعية ف العقيدة، ل تقتضى التبديع، ومن أجل ذلك ل يبدع أحدها الخر.
 قال الزبيدي: قال التاج السبكي: سعت الشيخ المام الوالد يقول: ما تضمنته عقيدة الطحاوي هو ما يعتقده
 الشعري، ل يالف إل ف ثلث مسائل... وقد تأملت عقيدة أب جعفر الطحاوي فوجدت المر على ما قاله الشيخ

المام الوالد.
 وعقيدة الطحاوي زعم أنا الذي عليها أبو حنيفة وأبو يوسف وممد. ث تصفحت كتب النيفة فوجدت جيع
ستة لك ال باقي لفظي، وت نوي ست مسائل، وال ها مع ها ثلث عشرة مسألة، من هم خلف في نا وبين لت بين سائل ا  ال
 العنوية ل تقتضي مالفتهم لنا ول مالفتنا لم تكفي̧ا ول تبديع̧ا، صرح بذلك أبو منصور البغدادي وغيه من أئمتنا
 وأئمتهم، وهو غنá عن التعريف لوضوحه... ث هذه السائل الثلثة عشر ل يثبت جيعها عن الشيخ ول عن أب

.12حنيفة- رضي ال عنهما- ولكن� الكلم بتقدير الصحة. انتهى كلم السبكي
 ث أن عقيدة الطحاوي مالفة لعقيدة الدكتور ف أهم مسائل العقيدة، ومن ذلك قوله ف نفي الدود والهات: "تعال
 عن الدود والغايات والركان والعضاء والدوات ل تويه الهات الست كسائر البتدعات" وقوله: "والعرش والكرسي
 حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، ميطÔ بكلå شيء، وبا فوقه" هكذا بلفظ "با فوقه" وما فوق العرش هو اللوح الفوظ
 كما ف حديث الصحيحي: " إن ال كتب كتابا قبل أن يلق اللق، إن رحت سبقت غضب، فهو مكتوبÏ عنده فوق
 العرش" وقال الطحاوي أيضا: "له معن الربوبية ول مربوب ، ومعن الالق ول ملوق" وهذا مالف لقول من يقول بالقدم

النوعي للعال، وبتسلسل الوادث ف جانب الاضي.

  هذا الكلم مثل الكلم السابق صحيحÏ، ولكن الطأ ف السياق"وهي مشابة لا ف الفقه الكب عنه"وقول الدكتور: 
 واليهام، والفقه الكب أيضا مشتمل على ما يالف عقيدة الدكتور منها قوله: " ومعن الشيء إثباته –اي اثبات ال- بل
 جسم ول جوهرw ول عtرtضw ول حد� له، ول ضد� له، ول ند� له ، ول مثل� له " ففيه نفي الد عن ال تعال الذي هو لزم

للستقرار على العرش.
حروف، لة ول  لم بل آ عال يتك ل ت لروف، وا لم باللت وا نا، ونن نتك لم ل ككلم قوله: " ويتك ها   ومن

والروف� ملوقةÔ، وكلم� ال تعال غي� ملوق. وهذا مالف لذهب من قال: إن ال تعال يتكلم بروف وأصوات. 

377/ 3 اطبقات الشافعية الكبى 2/78 اتاف السادة التقي 12
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 وقول الدكتور: " وقد نقلوا عن المام انه صرح بكفر من قال انه ال ليس على العرش أو توفق فيه". أقول:
الذي روى ذلك عن أب حنيفة اثنان:

 الول: أبو مطيع البلخي، قال المام أحد: ل ينبغي أن ي�روtى عنه شيءç. وعن يي بن معي : ليس بشيء. وقال
أبو حات الرازي: كان م�ر�جÄئ̧ا كذاب̧ا. راجع: (لسان اليزان) و(ميزان العتدال)

 والثان: هو نوح الامع: قال العلماء فيه: كان جامع̧ا لكلå شيء إل الصدق وهو وضاع مشهور، راجع "تذيب
التهذيب".

وقول الدكتور: "ومعلوم أن الشاعرة ينفون العلو وينكرون كونه تعال على العرش" 
عال على العرش ستقراره ت عم ينفون ا قول: الشاعرة ل ينفون العلو كما ل ينكرون الستواء على العرش، ن  أ
 وجلوسه عليه، لنه ل يرد به كتاب ول سنة، وقد رده العقل والشرع. قال الافظ العسقلن: (ول يلزم من كون
 جهت العلو والسفل مال على ال أن ل يوصف بالعلو لن وصفه بالعلو من جهة العن، والستحيل كون ذلك من

  وقال المام الطاب ما نصه: وليس معن قول السلمي إن ال على العرش هو انه تعال ماس له أو13جهة الس)
 متمكن فيه أو متحيز ف جهة من جهاته، لكنه بائن من جيع خلقه، وإنا هو خب جاء به التوقيف فقلنا به ونفينا عنه

.14التكييف إذ (ليس كمثله شيء وهو السميع البصي)
وقول الدكتور: (ومعلوم أيضا أن أصولم مستمدة من بشر الريسي)

أقول: أول:
الدعاوى إذا ل يقم عليها :: بينات أصحابا أدعياء.

 وأقول ثانيا كما قال الزبيدي ف شرح الحياء: إن كل من المامي أب السن وأب منصور رضي ال تعال
يا ول يشتقا مذهبا، وإنا ها مقرران لذهب السلف بدعا من عندها رأ  عنهما وجزاها ال عن السلم خيا ل ي
 مناضلن عما كان عليه أصحاب رسول ال صلى ال تعلى عليه وآله وسلم، فأحدها قام بنصرة نصوص مذهب
 الشافعي وما دلت عليه، والثان قام بنصرة نصوص مذهب أب حنيفة وما دلت عليه، وناظر كل منهما ذوي البدع
 والضللت حت انقطعوا وولوا منهزمي، وهذا ف القيقة أصل الهاد القيقي... فالنتساب إليهما إنا هو باعتبار أن

لك السائل كل يه، فصار القتدى به ف ت لباهي عل قام الجج وا قا وتسك وأ  منهما عقد على طريق السلف نطا
يسمى أشعريا وماتريديا.

 وذكر العز بن عبد السلم أن عقيدة الشعري أجع عليها الشافعية والالكية والنفية وفضلء النابلة، ووافقه
 على ذلك من أهل عصره شيخ الالكية ف زمانه أبو عمرو بن الاجب وشيخ النيفة جال الدين الصري وأقره على

.15ذلك التقي السبكي فيما نقله عنه ولده التاج.. انتهى ... وأصل هذا الكلم لتاج الدين السبكي

.136/ 6 فتح الباري 13
.3/137 اعلم الديث بشرح البخاري 14
3/365انظر الطبقات 15
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  وقال التاج السبكي: وهذه الذاهب الربعة -ول المد- ف العقائد واحدة إل من لق منها باهل العتزال
 والتجسيم، وال فجمهورهم على الق. يقرون عقيدة أب جعفر الطحاوي الت تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول،

 . وقال: ولقد قلت مرة للشيخ المام16ويدينون ال برأي شيخ السنة أب السن الشعري الذي ل يعارضه إل مبتدع
 رحه ال: أنا أعجب من الافظ ابن عساكر ف عده طوائف من أتباع الشيخ، ول يذكر إل نزرا يسيا وعددا قليل،
 ولو وtف�ى الستيعاب حقه ل ستوعب غالب علماء الذاهب الربعة، فإنم برأي أب السن يدينون ال تعال، فقال إنا

17ذكر من اشتهر بالناضلة عن أب السن، وال فالمر كما ذكرت من أن غالب علماء الذاهب معه.

- بيان حال المام أب ممد عبد ال بن ك»ل}ب:11

  {النابلة: موقف النابلة من الشاعرة أشهر من أن يذكر، فمنذ بدع المام أحد ابن كلبقال الدكتور:
وأمر بجره وهو الؤسس القيقي للمذهب الشعري- ل يزل النابلة منهم ف معركة طويلة...}

 أقول: ابن كuل·ب: هو عبد ال بن سعيد أبو ممد بن كuل·ب القطان: هو احد الئمة التكلمي من أهل السنة قال
لدين لد المام فخر ا لدين الطيب وا بن كuل·ب على كل حال من أهل السنة، ث نقل عن المام ضياء ا  السبكي: وا
 الرازي أنه قال: ومن متكلمي أهل السنة ف أيام الأمون عبد ال بن سعيد التميمي الذي دمر العتزلة ف ملس الأمون

  وقال الافظ: وقول ابن19 وقال الذهب: والرجل أقرب التكلمي إل السنة، بل هو ف مناظريهم. انتهى.18وفضحهم.
 ندي إنه من الشوية، يريد من يكون على طريقة السلف ف ترك التأويل لليات والحاديث التعلقة بالصفات، ويقال

20لم: الفوضة، وعلى طريقته مشى الشعري ف كتابه البانة.

21ث إن ابن كuل·ب كان عمدة البخاري ف نقل الذاهب الكلمية.

ما المام أحد فقد كان يهجر كل من يوض ف الكلم أو ف بعض مسائله: فقد هجر الارث الاسب  وأ
 لذلك، وهجر السي الكرابيسي وكان من كبار الدثي لقوله: لفظي بالقرآن ملوق، وكان على رأي الكرابيسي
 هذا البخاري ومسلم وغيها، قال الذهب: ل ريب أن ما ابتدعه الكرابيسي وحرره ف مسألة اللفظ وأنه ملوق هو

22حق. انتهى.

35 معيد النعم ومبيد النقم 16
.365-3 الطقبات 17
2/300 الطبقات 18
.175/ 11 سي أعلم النبلء 19
.291/ 3 لسان اليزان 20
.243/ 1 انظر فتح الباري 21
83/ 12 سي أعلم النبلء 22
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 وقد خاض ف الكلم كثي من أئمة السلف لا رأوا الاجة إل ذلك لقمع التبدعة. منهم المام أبو حنيفة والمام
الشافعي، وليس كلم المام أحد وموقفه حجة على غيه من أئمة السلف، فلكل اجتهاده وأجره.

 وأصل الشكلة عند الدكتور ومن هم على شاكلته أنم يعلون المام أحد وابن تيمية من الئمة العصومي،
مل لذي ل يت خالفهم بالطأ ا من  كل  لى  ها، ويكمون ع ماء المة وأئمت كل عل لى  هم حجة ع لون كلم  ويع

الصواب، بل يبدعونم من أجل ذلك.
{وهو الؤسس القيقي للمذهب الشعري} قال الدكتور عن ابن كuل·ب: 

 أقول: قال الدكتور آنفا: إن أصول الشاعرة مستمدة من بشر الريسي، وهو من أكب رؤوس التبدعة، كفره
سنة هل ال حد رؤوس أ بن كلب وهو أ هو ا قي لذهب الشاعرة  نا: إن الؤسس القي قال ه شافعي.. ث   المام ال
 ومتكلميهم، فأي الكلمي حق!؟ ل شك أن كلها باطلن. نعم قد استفاد الشعري من ابن كلب وأخذ ببعض
مذهب نه الؤسس لل ن أ هذا ل يع صحابه، و عض أ قي ب قدم، ول من الت تأخر  ستفادة ال لدارج ف ا هو ا ما   آرائه ك
 الشعري، والشعري مقرر لذهب السلف ومناضل عنه بالستدلل له ودفع الشبه عنه.ول يات بشيء جديدف اصل

العقيدة كما ان ابن كلب ايضال يات بشيء جديدف اصل العقيدة

-موقف علماء الرح والتعديل من الشاعرة:12

 {"فما ظنك بكم رجال الرح والتعديل من يعلم أن مذهب الشاعرة هو رد خب الحادقال الدكتور: 
جلة... وأن ف الصحيحي أحاديث موضوعة أدخلها الزنادقة... وغي¡ها من الطوام..}

 أقول أول: إن علم الرح والتعديل قد تقرر قبل أن يتكون مذهب الشعري كمذهب عtق�دي، وعلماء الرح
 والتعديل قد أفضوا إل ربم قبل ذلك، وكل من ألف بعد ذلك ف الرح والتعديل من الفاظ كالزي، والذهب،
 والعسقلن، فإنا اعتمدوا كلم السابقي ونقلوه، وإن كان الدكتور أراد برجال الرح والتعديل هؤلء التأخرين من
عض جرح ب قد  كون بعضهم  قد ي عم  شاعرة، ن هم أ من حيث  جرح الشاعرة جلة  حد  من أ هم  ما من  الفاظ ف
لم هذا حكم يع عديل، و لرح والت جال ا ند ر حون ع شاعرة جلة مرو يد أن ال لدكتور يف كن كلم ا  الشاعرة، ل
 الدكتور بطلنه، ث إنه ما من مذهب إل وفيه من جرح، فقد جرح الذهب ف "اليزان" وإبن حجر ف "لسان اليزان"
 مموعة من فقهاء النابلة. منهم صدقة بن السي البغدادي، وعبد العزيز بن الارث التميمي، وعبيد ال بن علي
 البغدادي، وعبيد ال بن ممد ابن بطة العكبي، وانظر مازيه وفظائعه ف "لسان اليزان". فهل يقدم النصف على

الطعن ف النابلة وف الذهب النبلي بثل هؤلء الطعوني منهم؟؟!!
 ث أقول: ليس من مذهب الشاعرة رد خب الحاد، بل مذهبهم أن خب الواحد ليس بجة قطعية بيث يكفر
 من ل يعتقد مقتضاه، وهو حجة عندهم ف العتقاد بعن انه يؤث ويبدع مالفه، ولكن ل يكفر، وهذا الرأي مال
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 يوز اليد عنه. وانظر كتبهم الكلمية كيف يستدلون فيها دائما على اثبات العقائد بأخبار الحاد، ول سيما ف قسم
السمعيات منها وسيأت تقيق السألة.

ما فيهما من يرون وقوع الجاع على صحة  نار على علم أن علماء الشاعرة  ما الصحيحان فأشهر من   وأ
الحاديث غي ما انتقد منها، وغي ما وقع فيها التخالف.

ول يقل أحد من الشاعرة: إن ف الصحيحي أحاديث موضوعة أدخلها الزنادقة.

-علماء السلوك موافقون للشاعرة:13

 {وليس ذم الشاعرة وتبديعهم خاصة بأئمة الذاهب العتبين، بل هو منقول أيضا عن أئمةقال الدكتور: 
 السلوك... حت إن عبد القادر اليلن لا سئل هل كان ل ول على غي اعتقاد أحد بن حنبل؟ قال: ما كان وما

يكون}

 أقول: إذا جاء عن بعض أئمة السلوك ذم الشاعرة فإن هذا ل يعن أن كلهم أو أكثرهم قد ذموا الشاعرة أو
شعرية أو ما أ ية إ سلوك والترب مة ال ظم أئ لم أن مع لى ع نار ع من  شهر  هو أ لذي  من القررا بل  تداع،  موهم بالب  ر
 ماتريدية، ث إنه ليست عقيدة الشعرية مالفة ف الصول لصول عقيدة المام أحد، كما يفيده كلم الدكتور. نعم

هناك اختلف ف مسائل هي من مسائل الجتهاد وليست من السائل الصول ف العقيدة.
قاد من العت لدكتور  يه ا لا عل فة  قة لذهب الشاعرة ومال سلوك مواف مة ال يدة أئ من أن عق  ومن أراد التحقق 
 فلياجع الفصل الول من الرسالة القشيية العقود لبيان معتقدهم ف الصول وإليك نبذة يسية من ذلك: (ال هو
 الواحد...ل حد لذاته ول حروف لكلماته) (أثبت ذاته ونفى مكانه) (ليس بسم ول جوهر ول عرض... ل جهة له
 ول مكان... ول يله حادث، ول يمله على الفعل باعث... ول يقال أين هو، ول كيف هو... ول يقال: ل فعل
 ما فعل؟ إذ ل علة لفعاله... ي�رى ل عن مقابلة...)؛ ث لياجع عقيدة كل واحد من أئمة السلوك ف كتبهم ورسائلهم

كي يتحقق ما قلناه من بطلن ما قاله الدكتور.

- الذي رجع عنه من رجع من الشاعرة هو منهج الستدلل ل العقيدة:14

 {وههنا حقيقة كبى أثبتها علماء الشعرية الكبار بأنفسهم كالوين وابنه أب العال والرازيقال الدكتور: 
 والغزال وغيهم، وهي حقيقة إعلن حيتم وتوبتهم ورجوعهم إل مذهب السلف. وكتب الشعرية التعصبة
 مثل طبقات الشافعية أوردت ذلك ف تراجهم أو بعضه فما دللة ذلك؟ إذا كانوا من أصلهم على عقيدة أهل

السنة والماعة فعن أي شيء رجعوا؟ ولاذا رجعوا؟ وال أي عقيدة رجعوا؟}
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 أقول: الذي رجع عنه من رجع منهم ليس هو العقيدة، وإنا الذي رجعوا عنه هو منهج الستدلل من الغلو ف
ناهجهم، وهم أول دعاهم إل ذلك ضرورة رد ساليب الفلسفة وم ماد على العقل، والري ف ذلك على أ  العت
 مذاهب العتزلة والفلسفة، وبيان زيف أصولم الباطلة، ورد الشبه الت اتت من قبلهم ليتم اللزام لم من باب:( من
 فمك أدينك)، ث استقر هذا النهج وصار علما يدرس، وليس ف أصول عقائد الشاعرة والاتريدية ما يالف الكتاب
 والسنة. ولو كان قد رجعوا عن عقائد معينة لكانوا بينوها وحذروا منها، فإن ذلك من آكد الواجبات، ول يثبت عن

أحد منهم شيئ من ذلك. 
 نعم قد رجع بعض العلماء عن التأويل ف الصفات البية إل التفويض، ومذهب التفويض وإن كان أول وأسلم

إل أن التأويل بشروطه صحيح، ث انه ل مناص من التأويل ف بعض النصوص.
وهذا ما اضطر المام احد وبعض السلف إل التأويل ف بعضها. كما سيأت

 {وكتب الشاعرة نفسها عند تعريف مذهب السلف واللف تقول إن مذهب السلف هو مذهبقال الدكتور: 
القرون الثلثة، وبعضها يقول إنه مذهب القرون المسة...}

لواردة ف الصفات فقط،   أقول: قد فرقت كتب الشاعرة بي مذهب السلف واللف ف مسألة النصوص ا
 وليس للشاعرة ف هذه السألة مذهب موحد مقرر، فمنهم من رجح التفويض، ومنهم من رجح التأويل، ومنهم من

توسط كالعز بن عبد السلم وابن دقيق العيد.
 من التأخرين من الشاعرة قد غلوا ف باب التأويل ووافقوا ف بعض نعم ما ل ينبغي أن يتلف فيه اثنان أن الكثي

تأويلتم العتزلة. وهذا ما يؤخذ عليهم.

- علماء الشاعرة هم السواد العظم من علماء المة:15

 {ولول ضيق الكلم لسردت قائمة متوازية اذكر فيها كبار الشاعرة ومن عاصرهم من كبار أهلقال الدكتور: 
يوش ماع ال ف "اجت يم  بن الق عه ا ما ج سبك  ضل، وح ما وف عددا وعل قون أولئك  لذين يفو عة ا سنة والما  ال

السلمية"، والذهب ف "العلو" وقبلهما الللكائي}

 أقول: قد أورد المام تاج الدين السبكي ف كتابه "طبقات الشافعية الكبى" فصل عنونه بقوله: (ذكر بيان أن طريق
 الشيخ أب السن الشعري هي الت عليها العتبون من علماء السلم والتميزون من الذاهب الربعة ف معرفة اللل

  هذا هو عنوان الفصل ث قال: قد قدمنا ف23والرام، والقائمون بنصرة دين سيدنا ممد عليه أفضل الصلة والسلم)
 تضاعيف الكلم ما يدل على ذلك، وحكينا لك مقالة الشيخ ابن عبد السلم ومن سبقه إل مثلها وتله على قولا حيث

.3/373 الطبقات 23
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 ذكروا: أن الشافعية والالكية والنفية وفضلء النابلة أشعريون. هذه عبارة ابن عبد السلم شيخ الشافعية وابن الاجب
شيخ الالكية، والصيي شيح النفية، ث قال السبكي:

 ومن كلم ابن عساكر حافظ هذه المة الثقة الثبت: هل من الفقهاء النفية والالكية والشافعية إل موافق للشعري
 ومنتسب إليه وراض بميد سعيه ف دين ال، ومثن بكثرة العلم عليه، غي شرذمة قليلة تضمر التشبيه وتعادي كل موحد
 يعتقد التنيه، أو تضاهي قول العتزلة ف ذمه. ث قال السبكي: ونن نكي لك هنا مقالت أخر لماعة من معتبي
قال لذهب الشعري، ث  يد ا عة ف تأي لذاهب الرب ماء ا تاوى عل من ف سبكي مموعة  هاء. ث أورد ال من الفق قول   ال
 السبكي: سعت الشيخ المام (الوالد) رحه ال يقول: ما تضمنه عقيدة الطحاوي هو ما يعتقده الشعري ل يالفه إل ف
 ثلث مسائل ث قال: قلت: أنا اعلم أن الالكية كلهم أشاعرة ل أستثن أحدا، والشافعية غالبهم أشاعرة ل أستثن إل من
 لق منهم بتجسيم أو اعتزال من ل يعبأ ال به، والنفية أكثرهم أشاعرة، أعن يعتقدون عقد الشعري، ل يرج منهم
 إل من لق منهم بالعتزلة، والنابلة اكثر فضلء متقدميهم أشاعرة، ل يرج منهم عن عقيدة الشعري إل من لق بأهل

24التجسيم، وهم ف هذه الفرقة من النابلة أكثر من غيهم، وقد تأملت عقيدة الطحاوي... إل آخر ما نقلناه عنه آنفا.

ما نسب إل المام أب السن فتري في بن عساكر ف كتابه (تبيي كذب ال قول: وقد ذكر المام الافظ ا  أ
 الشعري) جلة من علماء الذاهب من اشتهر بالناضلة عن المام أب السن، وقد أورد أساءهم تاج الدين السبكي
 ف طبقات الشافعية الكبى، ث قال السبكي: فهذه جلة من ذكرهم الافظ ف التبيي، وقال (الافظ) لول خوف من
 الملل والسهاب لتتبعت ذكر جيع الصحاب، وكما ل يكنن إحصاء نوم السماء كذلك ل أتكن من استقصاء
 جيع العلماء مع انتشارهم ف القطار والفاق من الغرب والشام وخراسان والعراق، ث قال السبكي: ولقد أهل على
 سعة حفظه من العيان كثيا وترك ذكر أقوام كان ينبغي حيث ذكر هؤلء أن يشمر عن ساعد الجتهاد ف ذكرهم

 25تشميا... ث أضاف السبكي جلة من أعيان علماء المة من فات ابن عساكر ذكره، ومن تأخر عنه.
 ونقل الذهب عن المام الافظ أب ذر الروي أنه قال ف حق إمام الشاعرة ف عصره القاضي أب بكر الباقلن:

 26"كل بلد دخلته من بلد خراسان وغيها ل يشار فيها إل أحد من أهل السنة إل من كان على مذهبه وطريقته".

 هذه الملة من كلم أب ذر وحدها –فضل عما تقدمها- كافية ف إثبات دعوى أن أكثر أئمة السلمي على مذهب
الشاعرة.

  أقول: إحترز المام ابن عبد السلم ومن وافقه بقولم: "إن فضلء النابلة أشعريون" عن أناس من النابلة ذهبوا
 إل التشبيه وشانوا مذهب المام أحد. قال ابن الوزي: "ورأيت من أصحابنا من تكلم ف الصول با ل يصلح،
شانوا با الذهب، با  غون، فصنفوا كت بن الزا مد وصاحبه القاضي وا بن حا بو عبد ال  تدب للتصنيف ثلثة: أ  وان
 ورأيتهم قد نزلوا إل مرتبة العوام، فحملوا الصفات على مقتضى الس... وأخذوا بالظاهر ف الساء والصفات...

.3/377 الطبقات 24
.3/371 الطبقات 25
.17/558 سي أعلم النبلء 26
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 ول يقنعوا أن يقولوا: صفة فعل، حت قالوا: صفة ذات... وفد تبعهم خلق من العوام... وقد كان أبو ممد التميمي
 والطاب ف أئمتكم للحنابلة.27يقول ف بعض أئمتكم: لقد شان الذهب شينا قبيحا ل يغسل إل يوم القيامة"

 ث أقول: إن العلمة الميزة لذهب أهل السنة هي الوافقة للكتاب والسنة ولا كان عليه سلف المة، وليس التسنن
 بالدعاوي ولبكيل التهم للمخالفي (ولو أعطي الناس بدعواهم ل دعى ناس دماء أقوام وأموالم) وأنا أترك الكم بأن
 مذهب الشاعرة هل هو مذهب أهل السنة والماعة لوافقته للكتاب والسنة ولا كان عليه سلف المة، أو بأنه خارج عن
 مذهب أهل السنة لخالفته لا ذكر. أنا أترك الكم بذلك لقارئ تعليقاتنا هذه بتدبر وتأمل وترد وحياد، فليقرأها القارئ

وليحكم بإنصاف.
 ول أدعي أن الشاعرة معصومون ول أنم مصيبون ف جيع ما ذهبوا إليه من السائل الت خالفهم فيها غيهم،
سنة هل ال طوائف أ من  فة العظمى  هم الطائ نم  قائد، وأ صول الع من أ يه  هم عل ما  صيبون في نم م عى أ كن أد  ول
 والماعة، وأنم فحول أهل السنة، وأنم يثلون العمود الفقري من مذهب أهل السنة والماعة، وأما السائل الت وقع
 اللف فيها بينهم وبي غيهم فهم ف عامة أحوالم على حق. وقد يكون الق مع مالفيهم، واذا أخطؤا فخطؤهم
لت هي من مال يه، لنه ليس خطأ ف أصول العقيدة، بل هو خطأ ف السائل ا  خطأ اجتهادي هم مأجورون عل

الجتهاد من مسائل العقيدة.

- الصل ف عوام السلمي أنم غي منسوبي لذهب من مذاهب العقيدة:16

 {أما عوام السلمي فالصل فيهم انم على عقيدة السلف لنا الفطرة الت يولد عليها النسان وينشأقال الدكتور: 
 عليها السلم بل تلقي ول تعليم( من حيث الصل) فكل من ل يلقنه البتدعة بدعتهم ويدرºسونه كتبهم فليس من حق أي

فرقة أن تدعيه إل أهل السنة والماعة}

 أقول: الراد بالفطرة الت يولد عليها الولود أنه يولد مستعدا للخي أكثر من استعداده لقبول الشر وإل فالولود
 يولد كصفحة بيضاء خاليا عن أي عقيدة، ول يتقبل أي عقيدة حقا أو باطل إل بعد التلقي والتعليم، ولو كان ما
 قاله الؤلف صحيحا لا بقي حاجة ف معرفة العقيدة إل بعثة الرسل، ولحيل الناس ف تعلم العقائد إل الصبيان الذين

ل يلقنوا بعد شيئا.
بالتلقي بالتعليم و سلفيا إل  يديا ول  شعريا ول ماتر سلمه يصبح مسلما، ول يصبح ل أ  ث إن الكلف بجرد إ
 وذلك لن لكل واحدة من هذه الفرق آراء ا خاصة با، با تتمايز ف ما بينها، عوام السلمي بعيدون عن معرفتها

براحل.

102. 97 دفع شبه التشبيه بأكف التنيه 27
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 {وإن شئت الثال على عقيدة العوام فاسأل الليي من السلمي شرقا وغربا هل فيهم من يعتقد أنقال الدكتور: 
نه تعال فوق عال ول خارجه ول فوقه ول تته كما تقول الشاعرة، أم أنم كلهم مفطورون على ا  ال ل داخل ال
 الخلوقات. وهذه الفطرة تظل ثابتة ف قلوبم حت وإن وجدوا من يلقنهم ف أذهانم تلك القولة الوروثة عن فلسفة

اليونان}

جانب ف  لا  حوادث ل أول  سل  جواز تسل لى  بالنوع، وع قدي  عال  لى أن ال طورون ع هم مف هل  قول: و  أ
الاضي؟ وأن ل حدا؟ وأنه يتحرك؟ وأن له ثقل على عرشه؟

 القيقة أن ابن تيمية الذي اتذه الؤلف إماما وحصر معرفة العلم والسلم على الوجه الصحيح من بي التأخرين
 فيه، أنه ف مقدمة من تأثر بالفلسفة اليونانية واعتن بنقل أقوال الفلسفة ف كتبه، وقد انتقده على هذا صاحبه المام

الذهب ف رسالته "زغل العلم".
 قال: وقد رأيت ما آل أمره من الط عليه والجر والتضليل والتكفي والتكذيب بق وبباطل، فقد كان قبل أن

28يدخل ف هذه الصناعة- الفلسفة- منورا مضيئا على مياه سيما السلف، ث صار مظلما مكسوفا.

 وكذلك أنكر عليه هذا المر أشد النكار معاصره سيد التأخرين المام ابن دقيق العيد. قال الافظ العسقلن:
وقد حكي عياض وغيه الجاع على تكفي من يقول بقدم العال.

 وقال ابن دقيق العيد: وقع هنا من يدعي الذق ف العقولت وييل إل الفلسفة فظن أن الخالف ف حدوث
 العال ل يكفر لنه من قبيل مالفة الجاع، وتسك بقولنا، إن منكر الجاع ل يكفر على الطلق حت يثبت النقل

بذلك متواترا عن صاحب الشرع.
 قال: وهو تسك ساقط إما عن عمى ف البصية أو تعام؛ لن حدوث العال من قبيل ما اجتمع فيه الجاع،

 29والتواتر بالنقل.
وأما أن ال تعال ل داخل العال ول خارجه ول فوقه ول تته، فسيأت الكلم عليه ف أواخر الكتاب.

.43-42 زغل العلم 28
 ، وأراد ابن دقيق العيد بن يدعي الذق ف العقولت وييل إل الفلسفة ابن تيمية، وتأمل قول ابن202-12 فتح الباري 29

 دقيق العيد وهو سيد التأخرين العروف بأنه من أشد الناس تريا ف تعبياته وتثبتا ف الكم على الناس، وانظر تعبيه عن ابن
تيمية بن يدعي الذق ف العقولت!
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- تريف الدكتور لكلم الرازي:17

 {فالرازي مثل مع إنكاره الشديد للعلو ف ( التأسيس والتفسي) قال ف التفسي: إنقال الدكتور ف التعليق: 
  ط.248/ 1ال "خسف بقارون فجعل الرض فوقه ورفع ممدا صلى ال عليه وسلم فجعله قاب قوسي تته" 

بيوت}

 أقول: عبارة المام الرازي هكذا: ( فجعل قاب قوسي تته) فأضاف الؤلف الاء إل "جعل" ليتم له ما أراده من
 رجوع ضمي تته إل ال تعال، حت يفيد كلم الرازي إثبات الفوقية ل تعال بالعن الذي يعتقده الدكتور سفر، مع

أن هذا الضمي عائد إل ممد صلى ال تعال عليه وآله وسلم. 

 {وقس على هذا نظرية الكسب والكلم النفسي ونفي التأثي وأشباهها ما سترى ف عقائدقال الدكتور: 
الشاعرة}

من لون) وغيها  ما تعم عال: (وال خلقكم و قوله ت فق ل هو الوا قول: مذهب المام الشعري ف الكسب   أ
 اليات، وقول النب صلى ال عليه وآله وسلم : (ما شاء ال كان وما ل يشأ ل يكن) وقوله: (ل حول ول قوة إل
 بال) وأما الكلم النفسي الذي قال به الشعري فهو أمر ل يلوا عنه متكلم سواء كان هو ال أو غيه من الخلوقي،

وأما نفي التأثي فهو التوحيد الالص كما أن مسألة الكسب كذلك. وسيأت الكلم على هذه كلها مفصل.

- بيان حال الرازي والمدي:18

 {وقد ترجم الافظ الذهب- رحه ال- ف اليزان وغيه للرازي وللمدي با هم أهله، ث جاء ابنقال الدكتور: 
السبكي- ذلك الشعري التعصب- فتعقبه وعنف عليه ظلما}

 أقول: انقل لك قطعة من تعقب السبكي، وأترك لك الكم ف انه هل كان ظالا ف تعقبه أو كان عادل، قال
 السبكي: وأعلم أن شيخنا الذهب ذكر المام ف كتاب اليزان ف الضعفاء، وكتبت أنا على كتابه حاشية مضمونا أنه
 ليس لذكره ف هذا الكتاب معن، ول يوز من وجوه عدة، أعلها أنه ثقة حب من أحبار المة، وأدناها أنه ل رواية له

30فذكره ف كتب الرواة مرد فضول وتعصب وتامل تقشعر منه اللود... إل آخر كلمه ف ترجة الرازي.

 {فماذا كان موقف ابن حجر؟ لن موقفه هو الذي يددث قال الدكتور مواصل الكلم على الرازي والمدي: 
 انتماءه لفكر هؤلء القوم أو عدمه إن الذي يقرأ ترجتيهما ف اللسان ل يكن أن يقول: إن ابن حجر على مذهبهما

.8/88 أنظر الطبقات الكبى 30
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 أبدا، كيف وقد أورد نقول كثية موثقة عن ضللماو وشنائعهما الت ل يقرها أي مسلم فضل عمن هو ف علم
الافظ وفضله}

أقول أول: ل علقة للمواقف من الشخاص بتحديد النتماء، فكم من سن جرح سنيا وعدل شيعيا!
 ث أقول: الافظ ابن حجر العسقلن قد أنصف الرجلي، ونقل ما قيل فيهما من المادح والذام، ولكنه جرى
 على طريق الؤرخي ف سرده لا نقله بدون توثيق، ول ير على طريقة الدثي ف التوثيق، فقول الؤلف: " وقد أورد
 نقول كثية موثقة...." غي صحيح ل سيما وقد نقل أمورا العروف عن المام الرازي خلفها، وقد اقتصر الدكتور

على ذكر الذام، وأنا انقل ما أورده الافظ عنهما من المادح.
 قال عن الرازي: الفخر بن الطيب صاحب التصانيف، رأس ف الذكاء والعقليات، ث نقل نقد التاج السبكي
 للذهب وأقره ث قال: وتهر ف عدة علوم، وعقد ملس الوعظ، وكان إذا وعظ يصل له وجد زائدة... قال للسلطان
 يوما: نن ف ظل سيفك، فقال له السلطان: ونن ف شس علمك، وكانت له أوراد من صلة وصيام ل يل با،

وكان مع تبحره ف الصول يقول: من التزم دين العجائز فهو الفائز.
 وقال الافظ عن المدي: قال أبو الظفر ابن الوزي: ل يكن ف زمانه من ياريه ف الصلي وعلم الكلم، وكان
 يظهر منه رقة قلب وسرعة دمعة، ويقال انه حفظ الوسيط والستصفى، وحفظ قبل ذلك الداية لب الطاب إذ كان
 حنبليا، ويذكر عن ابن عبد السلم قال: ما علمت قواعد البحث إل من السيف، وما سعت أحدا يلقي الدرس أحسن
 منه، وكان إذا غي لفظة من الوسيط كان اللفظ الذي يأت به أقرب إل العن، قال ولو ورد على السلم من يشكك فيه

  وقال الافظ ابن كثي31من التزندقة لتعي المدي لناظرته، ث أورد الافظ نقد السبكي للذهب الذي نقلناه آنفا وأقره.
 ف ترجة المدي: "وكان كثي البكاء رقيق القلب، وقد تكلموا فيه بأشياء أل أعلم بصحتها، والذي يغلب على الظن

32أنه ليس لغالبها صحة".

- الكلم على وصية الرازي:19

 {على أنه (أي الافظ ابن حجر) قال ف آخر ترجة الرازي: "أوصى بوصية تدل على حسنقال الدكتور: 
 إعتقاده" ث قال الدكتور: وهذه العبارة الت قد يفهم منها أنا متعاطفة مع الرازي ضد مهاجيه هي شاهد لا نقول

نن هنا، فإن وصية الرازي الت نقلها ابن السبكي نفسه صرية ف رجوعه إل مذهب السلف}

.135-3/134 لسان اليزان 31
.13/140 البداية والنهاية 32
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 أقول: أما الملة الت نقلها الدكتور عن الافظ ابن حجر من أنه "أوصى بوصية تدل على حسن إعتقاده" فهي
 موجودة ف الطبعة الندية من "لسان اليزان"، وهي طبعة سقيمة، وقد حقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الكتاب وقابله
 بعدة نسخ خطية ليس فيها هذه الملة، وإنا هي مكتوبة ف هامش إحدى النسخ. فبطلت نسبة تلك الملة الوهة

إل الافظ ابن حجر، وبطل ما بناه الدكتور عليها.
 ث أقول: القارئ لوصية المام الرازي بتدبر وتعن يتحقق أن المام قد ركز فيها على أمرين:

  تفضيل طريقة القرآن الكري وترجيح أسلوبه ف تقرير العقائد السلمية والستدلل عليها على الطرق الكلميةالول:
بالطرق شتغال التكلمي من أهل السنة  ما ا  والناهج الفلسفية ف ذلك، وهذا المر مل إجاع من علماء السلمي، وأ
 الكلمية والساليب الفلسفية ف الستدلل على العقائد السلمية فكان لجل ضرورة طارئة وهي ضرورة الرد على العتزلة
 والفلسفة وقمعهم وإبطال أصولم الباطلة ليتم اللزام لم من باب "من فمك أدينك" وهذا التفضيل قد أشار إليه المام

بقوله: ولقد اختبت الطرق الكلمية والناهج الفلسفية.. إل قوله: فلهذا أقول...
  أن الاجة إل الدفاع عن عقيدة أهل السنة والرد على الخالفي لا من العتزلة والشوية وقمعهم كانتوالثان:

 قد اضطرته إل الدخول ف مضايق علم الكلم الذي هو أدق العلوم، وإل تشقيق مسائله وإبداء الوجوه والحتمالت
ية فيها، وإل تقرير مذاهب الخالفي وشبهم على أت وجه، ث الكر عليها بالرد والنقض. ومن أجل أن علم  العقل
لق والداحض، وكان الائض فيه بالطريق الذكورة  الكلم من أدق العلوم أو أدقها كانت غوامض مسائله من الزا

عرضة للخطأ، وهذا ما كان يعلمه المام الرازي جيدا ويلحظه.
لذين يرجون ل وقارا -مع وثوقه بسن قصده فيما قام به من هذا لرازي على طريقة الئمة التقي ا  فالمام ا
 العمل الذي ل يقوم به إل أفذاذ العصور ونوابغ الدهور- كان متهما لنفسه، وموزا عليها الطأ ف بعض ما تدخل
 فيه من مضايق العقول ومداحضه، ومعترفا بالعجز عن الزيد على ذلك، وتائبا إل ال عما وقع فيه من الطأ والزلل

إن كان قد وقع. وهذا ما ذكره المام بقوله: فكل ما مده قلمي... إل
 فهذا هو الذي تاب عنه المام الرازي، وأما انه تاب من عقيدته أو من خطأ معي فليس له ف هذه الوصية عي

ول أثر.
وإليكم نص الوصية منقولة من طبقات الشافعية الكبى لتاج الدين السبكي.

 فاعلموا أن كنت رجل مبا للعلم، فكنت اكتب من كل شيء شيئا لقف على كميته وكيفيته، سواء كان حقا
لة التحيزات تدبي مدبره النه عن ماث عال الخصوص تت  تبة أن ال به ف الكتب الع  tقÄلذي ن�ط باطل، إل أن ا  أو 
فائدة ها  يت في ما رأ سفية، ف هج الفل ية والنا طرق الكلم قد اختبت ال لم والرحة، ول قدرة والع  موصوف بكمال ال
 تساوي الفائدة الت وجدتا ف القرآن، لنه يسعى ف تسليم العظمة واللل ل، وينع عن التعمق ف إيراد العارضات
 والناقضات، وما ذاك إل للعلم بان العقول البشرية تتلشى ف تلك الضايق العميقة، والناهج الفية، فلهذا أقول: كل
تدبي، ية، وال لدلئل الظاهرة، من وجوب وجوده، ووحدته، وبراءته عن الشركاء، كما ف القدم والزل بت با  ما ث
 والفعالية، فذلك هو الذي أقول به، وألقى ال به، وأما ما ل ينتهى، المر فيه إل الدقة والغموض، وكل ما ورد ف
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  العالي، إن أرى اللقلهالقرآن والصحاح، التعي للمعن الواحد، فهو كما قال، والذي ل يكن كذلك أقول: ياإ
 مطبقي على أنك أكرم الكرمي، وأرحم الراحي، فكل ما مده قلمي، أو خطر ببال، فأستشهد وأقول، إن علمت
نا أهله، وإن علمت من إن ما سعيت إل ف تقديس  من أن أردت به تقيق باطل، أو إبطال حق، فافعل ب ما أ
 اعتقدت أنه الق، وتصورت أنه الصدق، فلتكن رحتك مع قصدي لمع حاصلي، فذاك جهد القل، وأنت أكرم من
 أن تضايق الضعيف الواقع ف زلة، فأغثن، وارحن، واستر زلت، وامح حوبت، يا من ل يزيد ملكه عرفان العارفي،

ول يëtنقuص� ملكuه بطا الرمي.
 وأقول: دين متابعة الرسول ممد صلى ال عليه وسلم، وكتاب القرآن العظيم، وتعويلي ف طلب الدين عليهما،
 اللهم يا سامع الصوات ويا ميب الدعوات، ويا مقيل العثرات، أنا كنت حسن الظن بك، عظيم الرجاء ف رحتك،

 ، فهب أن ما جئت بشيء، فأنت33وأنت قلت: " أنا عند ظن عبدي ب" وأنت قلت: (أمن ييب الضطر إذا دعاه)
 الغن الكري، فل تيب رجائي، ول ترد دعائي، واجعلن آمنا من عذابك، قبل الوت، وبعد الوت، وعند الوت،

وسهل عtل�ي� سكرات الوت، فإنك أرحم الراحي.
 وأما الكتب الت صنفتها، واستكثرت فيها من إيراد السؤالت، فليذكرن من نظر فيها بصال دعائه، على سبيل
 التفضل والنعام، وال فليحذف القول السيء، فإن ما أردت إل تكثي البحث، وشحذ الاطر، والعتماد ف الكل

على ال.
 فهذا نص وصية المام الرازي، فانظر أيها النصف هل فيها غي ما ذكرناه، وهل فيها الرجوع عن عقيدة كان

34عليها الرازي قبل؟؟!!

- هل انتقد الافظ ابن حجر الشاعرة وخالفهم؟:20

لدكتور:  قال ا ما هو من  قد الشاعرة بإسهم الصريح وخالفهم في قد ن  {والخرى: أن الافظ ف الفتح 
قدهم ف ير، ون يه يتاج لتحر سلف ف يره لذهب ال كان تقر خالفهم ف اليان، وإن  مذهبهم، فمثل   خصائص 

مسألة العرفة وأول واجب على الكلف ف أول كتابه وآخره.
"}350-13/347، 361- 3/357، 1/46وكتب ف التعليق "أنظر فتح الباري: 

 أقول: أنا أدعو القراء لقراءة هذه الصفحات من فتح الباري بتمعن كي يتحققوا من مدى صحة دعاوى الدكتور
سفر هذه.!!

62 النمل 33
92-91-8/90 الطبقات 34
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 ث إنه أشهر من نار على علم أن الافظ ابن حجر أشعري العقيدة، ومن أجل ذلك يصرح كثي من هم على
بأنه تارة  شعري، و بأنه أ تارة  سنة و هل ال من أ يس  بأنه ل تارة  هم، و يس على نلت بأنه ل تارة  سفر  لدكتور   مذهب ا
 متمشعر، وتارة بأنه مذبذب، وتارة بأنه متأثر بالشاعرة عن جهل وسذاجة، وقال قائلهم ف معرض ذكر فتح الباري
 شرح صحيح البخاري: (يسر ال من أهل السنة من يشرحه) وألف آخر كتابا ساه: "الخطاء الساسية ف العقيدة
 وتوحيد اللوهية من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري" تأليف أحد بن حجر العسقلن. هكذا: الخطاء

الساسية ف العقيدة.
 والقيقة الت ل ينبغي أن يتلف فيها اثنان أن الافظ ابن حجر ف عامة أحواله أشعري، ولكنه إمام متهد قد

لك ليالف الشاعرة ف بعض السائل على عادة علماء الذاهب الذين قد يالفون أئمتها ف بعض مع ذ سائل، و  ال
يعتبون خارجي عن الذهب.

لدكتور:  لت نقلها عنه ف شرح كتابقال ا تأويلته ا بن فورك" ف  قد شيخهم ف التأويل " ا نه ن  {كما أ
جاج يالفهم ف الحت نه  قرون الثلثة الول، كما أ هج ال طق مرجحا من يل والن تح، وذم التأو من الف  التوحيد 

بديث الحاد ف العقيدة وغيها من المور الت ل مال لتفصيلها هنا}

-ناذج من التأويل:21

  أقول: أما نقده لبن فورك ف تأويلته، فل شبهة أن الكثي من متأخري الشاعرة، قد غلوا ف التأويل، ووافقوا
العتزلة ف كثي من التأويلت، الت انتقدها عليهم السلف وعدوها من بدعهم.

 وأما ذم التأويل مطلقا فل ينبغي أن يصدر من فاضل، ول يستطع التخلص منه حت السلف فاضطروا إل تأويل
جلة من النصوص، وإليك ناذج منها:

أول ابن عباس رضي ال عنه الساق ف قوله تعال: (يوم يكشف عن ساق) بالشدة، نقله الافظ ف فتح الباري (
 ) قال جاعة من الصحابة والتابعي من أهل التأويل: يبدو عن أمر38/ 29) وقال الطبي ف التفسي( 428/ 13

شديد.
 ) واليدي جع7/27وأول ابن عباس أيضا اليدي ف قوله تعال:" والسماء بنيناها بأيد" بالقوة، ذكره الطبي (

يد.
 وأول المام أحد قوله تعال: (وجاء ربك) بجيء ثوابه، نقله ابن كثي ف البداية والنهاية عن المام البيهقي ف

مناقب المام أحد، وأورد سند البيهقي له، ث قال: قال البيهقي: وهذا إسناد ل غبار عليه.
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  وأول المام أحد قوله تعال: "ما يأتيهم من ذكر من ربم مدث" فقال: يتمل أن يكون تنيله إلينا هو الدث
.35نقله ابن كثي ف البداية والنهاية

.36وأول البخاري الضحك الوارد ف بعض الحاديث بالرحة، ونقل عنه البيهقي ف الساء والصفات
 وإذا منعنا التأويل مطلقا فماذا نقول ف قوله تعال " بيده اللك" واللك بالضم هو السلطنة والسلطنة أمر معنوي
 ل يسك باليد ول يلتصق با، وليس الكلم مسوقا لثبات اليد ل تعال، بل الكلم مسوق لثبات اللوكية والسلطنة

ل، فالكلم بملته كناية عنها.
 وماذا نقول ف قول النب صلى ال عليه وآله وسلم:" قلب ابن آدم بي أصبعي من أصابع الرحن" فهل ل تعال
 اصبعان ف داخل كل إنسان مكتنفان قلبه؟ وإنا الكلم كناية عن كون قلب النسان طوع إرادته، تعال وقدرته يقلبه

كيف يشاء.
 وماذا نقول ف قوله تعال" إنا نسيناكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا: وقوله صلى ال عليه وسلم: " كنت يده الت

يبطش با، ورجله الت يشي با".
ونكتفي بذه النماذج فإن القصود التمثيل ل الستقصاء. وسنبسط الكلم على التأويل فيما سيأت.

واما الحتجاج بديث الحاد ف العقيدة فسيات تقيقه قريبا

- بيان أن ابن الوزي والنووي والافظ العسقلن موافقون للشاعرة:22

{وقد كان من النابلة من ذهب إل أبعد من هذا كابن الوزي وابن عقيل وابن الزاغون.قال الدكتور: 
 ومع ذلك فهؤلء كانوا أعداء ألداء للشاعرة، ول يوز بال أن يعتبوا أشاعرة فما بالك بأولئك}

  أقول: المام ابن الوزي موافق للشاعرة ف العقيدة، وأقوى دليل على ذلك كتابه "دفع شبه التشبيه بأكف
التنيه" وليت شعري مت عادى الشاعرة ولاذا؟

 {وكثيا ما ند ف كتب الرح والتعديل –ومنها لسان اليزان للحافظ ابن حجر- قولم عنقال الدكتور: 
 الرجل: إنه وافق العتزلة ف أشياء من مصنفاته، أو وافق الوارج ف بعض أقوالم وهكذا، ومع هذا ل يعتبونه
 معتزليا أو خارجيا. وهذا النهج إذا طبقناه على الافظ وعلى النووي وأمثالما ل يصح اعتبارهم أشاعرة وإنا
ستدراكها عليهم حت يكن الستفادة من يان هذه الشياء وا شياء. مع ضرورة ب قال: وافقوا الشاعرة ف أ  ي

كتبهم بل توجس ف موضوعات العقيدة}

35 10/327
36 470
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 أقول: القيقة الت ل تقبل الراء أن المام النووي والمام الافظ ابن حجر ف عامة أحوالما أشعريان، ولكنهما إمامان
 متهدان قد يالفان الشاعرة ف بعض السائل الجتهادية التعلقة بالعقيدة، ل ف أصل العقيدة، ول يرجان بذلك عن أن يكونا

أشعريي، وقد قدمنا الكلم على ابن حجر.
من يدون أن يرجوه  لذين ير ظن أن ا لك، وأ بول شاهدة على ذ لت وضع ال لا الق به الباركة ا نووي فكت ما ال  وأ
 الشعرية ل يصدقون ذلك ف قرار نفوسهم، ومثله ف ذلك الافظ العسقلن، فالنووي يقرر دائما أن ف الصفات البية
 مذهبي، وقد أكثر من هذا التقرير ف شرح مسلم، وهذا ما دعى بعض العارضي لتاه النووي الشعري أن كتب هذا

37الشرح وحذف منه ما تكلم به النووي على أحاديث الصفات. قاله تاج الدين السبكي ف الطبقات الكبى:

 والنووي رحه ال يقول ف كتبه: قال أصحابنا التكلمون كذا، ويكرر هذا التعبي فيها. ويقصد بم الشاعرة.
فالنووي يعد نفسه من الشاعرة، وأما الدكتور سفر فيحاول إخراجه منهم!!! 

- أبو السن الشعري وأبو ممد البباري أيهما إمام أهل السنة؟:23

لدكتور:  مر الشاعرة أنم توسلوا إل أهل السنة أن يكفوا عن هجرهمقال ا تداء أ  {وليكن معلوما أن اب
 وتبديعهم وتضليلهم، وقالوا: نن معكم ندافع عن الدين وننازل اللحدين، فاغتر بذا بعض علماء أهل السنة
 وسكتوا عنهم، فتمكن الشاعرة ف المة، ث ف النهاية استطالوا على أولئك واستأثروا بذا السم دون أهله،

وأصبحوا هم يضللون أهل السنة، ويضطهدونم، ويلقبونم بأشنع اللقاب}

 /15أقول: ذكر الدكتور كلمه هذا ث استدل ف التعليق على إثبات دعواه هذه بقوله: "انظر سي أعلم النبلء 
 مقابلة الشعري لمام السنة ف عصره البباري" هذا هو كلم الدكتور سفر!90

 فانظر يا رعاك ال فإن الدكتور عد البباري إمام أهل السنة ف عصره، وعد المام الشعري من الهجورين
 البدعي الضللي من قبل أهل السنة وعلى رأسهم البباري، وجعل مقابلة الشعري للبباري دليل على ذلك، وعلى
 أن الشعري توسل بذه القابلة إل الكف عن هجره وتبديعه وتضليله، هذه أربع دعاوي كلها منظور فيها، فنذكر
 القابلة أول، ث نبي مذهب البباري ف العقيدة، ث نورد عقيدة المام أحد، ث نعود إل هذه الدعاوي الربع ونبي

ما هو حظها من الصحة.
 أما القابلة فقد أوردها الذهب ف السي، فقال: فقيل: إن الشعري لا قدم بغداد جاء إل أب ممد البباري،
 فجعل يقول: رددت على البائي، رددت على الوس وعلى النصارى، فقال أبو ممد، ل أدري ما تقول ول نعرف

 نة"، فلم يقبل منه، هكذا أورد الذهب القابلة بصيغة التضعيف والتمريضاإل ما قاله المام أحد، فخرج وصنف "الب

37 2 /19.
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 حيث قال: (فقيل: إن الشعري...) ولتضعيف الذهب وزنه وقيمته، وأورد القابلة الذهب ف تاريخ السلم وابن أب
38يعلى ف طبقات النابلة.

وأما عقيدة البباري فقد كان من الهوية السمة على ما نقل عنه وأكرر فأقول: على ما نقل عنه.
 قال ابن أب يعلى: "وسعت أخي أبا القاسم -نضر ال وجهه- يقول: ل يكن البباري يلس ملسا إل ويذكر

 والقعود والماسة وصف الجسام.39فيه أن ال عز وجل يقعد ممدا صلى ال عليه وسلم معه على العرش،"
  وقال ابن الثي ف الكامل تت عنوان: (فتنة النابلة ببغداد) وفيها عظم أمر النابلة وقويت شوكتهم، وصاروا
شافعي بم  مر  كانوا إذا  ساجد، و يأوون ال كانوا  لذين  يان ا ستظهروا بالعم مة... وا قواد والعا من دور ال سون   يكب
 الذهب أغروا به العميان فيضربون بعضهم حت يكاد يوت، فخرج توقيع الراضي (الليفة العباسي) با يقرأ على

النابلة ينكر عليهم فعلهم ويوبهم باعتقاد التشبيه وغيه.
 فمنه (أي من التوقيع) تارة إنكم تزعمون أن صورة وجوهكم القبيحة السمجة على مثال رب العالي، وهيئتكم
ته، وتذكرون الكف والصابع والرجلي، والنعلي الذهبي، والشعر القطط، والصعود إل السماء،  الرذيلة على هيئ
يغ ما ورد ف الرسوم من الز ظالون والاحدون علوا كبيا... إل آخر  قول ال عال ال عما ي لدنيا، ت  والنول إل ا

ضائح، خازي والف ضلل وال مد40وال ب م صحاب أ ضد أ سي  فة العبا من اللي يع  سوم والتوق هذا الر كان  قد    و
البباري.

 ونورد عقيدة المام أحد التعلقة بالوضوع منقولة من الرسالة الطبوعة ف آخر الزء الثان من طبقات النابلة لبن أب
41يعلى ف بيان عقيدة المام أحد وقد جاء ف هذه الرسالة ما يلي.

 ومذهب أب عبد ال أحد بن حنبل –رضي ال تعال عنه- أن ل عز وجل وجها ل كالصور الصورة والعيان
 الخططة، بل وجه وصفه بقوله: ( كل شيء هالك إل وجهه)، ومن غي معناه فقد ألد عنه، وذلك عنده وجه ف
 القيقة دون الاز، ووجه ال باق ل يبلى، وصفة له ل تفن، ومن ادعى أن وجهه نفسه فقد ألد، ومن غي معناه

فقد كفر، وليس معن وجهه معن جسد عنده، ول صورة، ول تطيط ومن قال ذلك فقد ابتدع.
ته، ليستا بارحتي، وليستا بركبتي، ول جسم، ول من  وكان يقول: إن ل تعال يدين، وها صفة ل ف ذا
 جنس الجسام، ول من جنس الدود والتركيب، ول البعاض ول الوارح، ول يقاس على ذلك، ول له مرفق ول

عضد....
 وكان يقول إن ال عز وجل مستو على العرش اليد.42وف هذه الرسالة:

.3/18، طبقات النابلة 24/358 تاريخ السلم 38
.43/ 2 طبقات النابلة 39
.323 ف حوادث سنة 248/ 6 الكامل 40
294 ص41
296 صـ42

منهج الشاعرة في العقيدة بين الحقائق والوهام | 36



 وحكى جاعة عنه أن الستواء من صفات الفعل, وحكى جاعة عنه أن كان يقول: إن الستواء من صفات
الذات.

 وكان يقول ف معن الستواء هو العلو والرتفاع، ول يزل ال عاليا رفيعا قبل أن يلق عرشه، فهو فوق كل
 شيء والعال على كل شيء، وإنا خص ال العرش لعن فيه مالف لسائر الشياء ، والعرش أفضل الشياء وأرفعها ،

فامتدح ال نفسه بأنه على العرش استوى، أى عليه عل.
ول يوز أن يقال استوى بماسة ول بلقاة. تعال ال عن ذلك علوا كبيا.

وال تعال ل يلحقه تغيي ول تبديل وليلحقه الدود قبل خلق العرش ولبعد خلق العرش.
هذه عقيدة المام أحد كما نقلوها عنه، فقارن بينهما وبي ما نقلوه من عقيدة البباري

 هل ترى بي عقيدتيهما إل اللف والتضاد! ث قارن بي عقيدة المام أحد وعقيدة المام الشعري الت ذكرها
 ف كتابه "البانة" هل ترى بينهما إل الوفاق والوءام! فأيهما أحق بأن يعد إمام أهل السنة ف عصره هل البباري

الخالف ف العقيدة للمام أحد، أم الشعري الوافق له فيها؟ وأيهما أحق بالتبديع والتضليل!!؟؟
 ث إن القابلة ل تشمل على شيء من التبديع والتضليل من البباري للشعري، كل ما فيها أن البباري كان على
 طريقة المام أحد ف كراهة الدخول ف شيء من علم الكلم وحكاية أقوال الخالفي والرد عليهم؛ المر الذي كان يقوم
 به الشعري ويراه من آكد الواجبات عليه. وليس موقف المام أحد هذا حجة على غيه من الئمة، فلكل منهم موقفه

واجتهاده وأجره.
ستدراجا ها إ نه كتب به، وأ من كت شعري  به ال ما كت من أوائل  نة  تاب البا لى أن ك تدل ع لة  هذه القاب  ث إن 
 للبباري لذهب المام أحد الذي كان يدعى البباري أنه عليه، وليست البانة آخر كتاب للمام الشعري، ول

من أواخر كتبه كما يقال. وكما قال الدكتور.

- بيان بطلن إقعاد ال تعال لمد صلى ال تعال عليه وآله وسلم على العرش معه:24
 

لوارد ف قوله تعال: (ومن  ونود أن نتعرض لسألة القعاد، فنقول: قد روي عن ماهد أنه فسر القام المود ا
 الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما ممودا) بإقعاد ال تعال ممدا صلى ال عليه وسلم وآله وسلم

  وأشار إليها ابن القيم ف43على العرش معه، وتبع ماهدا على هذا بعض الناس منهم ابن تيمية، وانظر مموع الفتاوى
.44بدائع الفوائد

 قال الكوثري ف الكلم على هذا التفسي: روي عنه- أي عن ماهد- بطرق ضعيفة، وتفسيه بالشفاعة متواتر
معن عن النب صلى ال عليه وآله وسلم- فأن يناهضه قول التابعي على تقدير ثبوته عنه.
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  ومن يقول: إن ال سبحانه قد أخلى مكانا للنب صلى ال عليه وسلم وآله ف عرشه فيقعده عليه ف جنب ذاته
 فل شك ف زيغه وضلله واختلل عقله، رغم تقول جاعة الببارية من الشوية، وكم آذوا ابن جرير حت أدخل ف

تفسيه بعض شيء من ذلك مع أنه القائل:
سبحان من ليس له أنيس :: ول له ف عرشه جليس

 ولو ورد مثل ذلك بسند صحيح لرد وعد أن هذا سند مركب، فكيف وهو ل يرفع إل النب صلى ال تعال
وآله وسلم أصل، بل نسب إل ماهد بن جب.

يه وآله وسلم ف  نعم ل مانع من أن يكون ال سبحانه يعقده على عرش أعده لرسول ال صلى ال تعال عل
 القيامة إظهارا لنلته، ل أنه يقعد ويقعده ف جنبه تعال ال عن ذلك علوا كبيا، إذ هو مال يرد بثله خب الحاد على
 تقدير وروده مرفوعا، فكيف ول يرد ذلك ف الرفوع! حت قال الذهب: ول يثبت ف قعود نبينا صلى ال تعال عليه

وآله وسلم على العرش نص، بل ف الباب حديث واه، وقال أيضا: ويروى مرفوعا وهو باطل.
بن عطية وسايره اللوسي فليس ف مله لن أصحاب الستقراء ل يدوه مرفوعا حت نتاج إل  فما ذكره ا

ماولة التأويل با يجه الذوق.
ومن ظن انه يوجد ف مسند الفردوس ما يصح من ذلك ل يعرف الديلمي ول مسنده وأرسل الكلم جزافا.

جزى ال الواحدي خيا حيث رد تلك الخلوقة ردا مشبعا، وكذا ابن معلم القريشي.
قال: من أنكر هذا الديث فهو عندنا متهم، فبطريق النقاش صاحب شفاء نه  يروى عن أب داود أ ما  ما   وأ

الصدور، وهو كذاب عند أهل النقد.
قام المود بذا الجلس. يل ال حدها: تأو لم: أ هل الع ند أ قولي مهجورين ع هد  لب: إن لا بد ا بن ع قال ا  و

 بانتظار الثواب.45والثان: تأويل (إل ربا ناظرة)
 وفتنة أب ممد البباري ببغداد ف القعاد وصمة عار يأب أهل الدين أن ييلوا إليها لستحالة ذلك وتضافر الدلة
 على تفسي القام المود بالشفاعة، وإنا هذه السطورة تسربت إل معتقد الشوية من قول بعض النصارى بأن
 عيسى عليه السلم رفع إل السماء وقعد ف جنب أبيه تعال ال عن ذلك، فحاولوا أن يعلوا للنب صلى ال عليه وآله

وسلم مثل ما جعله النصارى لعيسى عليه السلم كسابقة لم. تعال ال عن ذلك.

 {رأيت من واجب أن أسهم بتفصيل مذهب الشاعرة ف كل أبواب العقيدة ليتضح أنم علىقال الدكتور: 
 منهج فكري مستقل ف كل البواب والصول، ويتلفون مع أهل السنة والماعة من أول مصدر التلقي حت

آخر السمعيات ما عدى قضية واحدة فقط!!!}

 أقول تكرارا: إن التسنن وكون الذهب مذهب أهل السنة والماعة ليس بالدعاوي (ولواعطي الناس بدعواهم
 لدعى أناس دماء أقوام وأموالم) وإنا التسنن بالوافقة للكتاب والسنة ولسلف المة، وقد ادعى الدكتور سفر أن

23 سورة القيامة 45
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 الشاعرة يتلفون مع أهل السنة ف كل مسائل العقيدة با فيها السمعيات، أي إن مذهبهم مالف للكتاب والسنة
 ولعتقاد سلف المة، والسبب الصل ف ذلك ضللم ف مصدر التلقي حيث جعلوا مصدر التلقي العقل فقط، ول
 يعيوا للنقل أي للكتاب والسنة بال. هذا ما يدعيه الدكتور هنا إجال، ث استعرض خسة عشرة مسألة ادعى أن
 مذهب الشاعرة فيها مالف لذهب أهل السنة والماعة مالفة تامة ما عدى السألة الرابعة عشر حيث إن الخالفة
مذهب شاكلته من ل يدرسوا  هو على  من  نع  به نفسه، وأق نع  با أق لك  بات ذ حاول إث قد  مة، و ها ليست بتا  في

الشاعرة، ول يتعلموه على وجهه.
عوى صحة د مدى  تأن  قارء ال ضح لل جه يت طوةعلى و طوة خ به خ ث نتعق لدكتور،  ستعرض كلم ا نن ن   و
 الدكتور هذه، ومدى موافقة مذهب الشاعرة للكتاب والسنة ومالفته لما، وبذلك يتضح أن أيهما أوفق بالكتاب
 والسنة، مذهب الشاعرة أو مذهب الدكتور، ويتبي أن أيهما أحق بإسم مذهب أهل السنة والماعة، ول استعجل

الكم بشيء من ذلك هنا، بل أترك الكم بذلك للقارئ التأن النصف.

 - مصدر التلقي عند الشاعرة وتقديهم للعقل على النقل وبيان أن هذا التقدي من القرر25
عند الدثي وغيهم:

 {الول: مصدر التلقي: أ-مصدر التلقي عند الشاعرة هو العقل وقد صرح الوين والرازي قال الدكتور: 
 والبغدادي والغزال والمدي واليي وابن فورك والسنوسي وشراح الوهرة وسائر أئمتهم بتقدي العقل على

النقل عند التعارض}

أقول:لبد هنا من التنبيه على أمور:
نه من القرر عند أهل النظر – ومنهم الشاعرة – أن أسباب العلم ثلثة: العقل، والواس السليمة،الول:   أ

 والب الصادق. والب الصادق هو خب ال تعال، وخب رسوله، وخب أهل التواتر، والب التف بالقرائن. فمصدر
 التلقي عند الشاعرة ليس هو العقل فقط، بل هو الب الصادق والعقل. قال الغزال: «وأهل النظر ف هذا العلم
 يتمسكون أول بآيات ال تعال من القرآن، ث بأخبار الرسول صلى ال تعال عليه وآله وسلم، ث بالدلئل العقلية

سية» لباهي القيا نه ل مال للعقل ف46وا مذهبهم أ هو العقل وحده ومن  قي عندهم  كون مصدر التل  ، وكيف ي
التحسي والتقبيح، وأنه ل حسن إل ما حسنه الشرع ول قبيح إل ما قبحه الشرع. 

  أن السلم هو دين النقل الؤيد بالعقل، ومن أجل ذلك كان من عادة ال تعال ف كتابه البي عندما يبيالثان:
عقيدة من عقائد السلم أن يقرنا بذكر دليلها العقلي أو يشي إل هذا الدليل.

.107-106 الرسالة اللدنية 46
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  أن التعارض ل يتصور بي العقل والنص القطعي الثبوت القطعي الدللة، لمتناع التعارض بي يقينيي،الثالث:
عارض بي هذين بوت أو غي قطعي الدللة، كما يتصور الت عارض بي العقل والنص غي قطعي الث  وإنا يتصور الت
 النوعي من النصوص، فالذي قرره الشاعرة من تقدي العقل على النقل مفروض فيما إذا تعارض ما هو ثابت بالعقل

ثبوتا قطعيا للنص غي القطعي الثبوت أو غي قطعي الدللة.
  أن أهم أصول العقيدة السلمية ل يصح إثباتا إل بالعقل، وإثباتا بالدلئل النقلية مستلزم للدور الال؛الرابع:

 وذلك مثل إثبات وجود ال تعال وعلمه وقدرته ومشيئته وغيها ما يتوقف عليه ثبوت الوحي. فلن ثبوت النقل
 موقوف على ثبوت الوحي، وثبوت الوحي موقوف على ثبوتا ل يصح الستدلل عليها بالنقل. والستدلل عليها

بالنقل موجب لتقدم الشيء على نفسه وهو الدور الال.
 وكذلك النبوة إنا يتوقف ثبوتا على العجزة الدالة عليه بطريق العقل، فكان العقل على هذا أصل للنقل وشاهدا
 على صدقه، فإهال العقل إذا كانت دللته قطعية، ورد مقتضاه موجب لنيار أصل النقل، وللطعن ف شاهده الذي
 ل يثبت إل به، فيكون هذا إبطال للنقل. والقاعدة -كما قلنا- مفروضة فيما إذا تعارض ما هو ثابت بالعقل ثبوتا
بوت القطعي الدللة فل يتصور نص القطعي الث ما ال بوت أو غي قطعي الدللة، وأ ظاهر نص غي قطعي الث يا ل  قطع

التعارض بينه وبي العقل. 
 فالقاعدة الت قررها الشاعرة قاعدة ذهبية ل ينبغي أن يتلف فيها اثنان، لكنه ما ينبغي التنبيه عليه أيضا أن هذه
 القاعدة قد أسيء استخدامها من قبل بعض التكلمي ول سيما العتزلة منهم، فردوا با كثيا من النصوص التفق على
 صحتها من السنة، وأولوا بسببها كثيا من اليات، وأخرجوها عن ظواهرها، وليس ذلك إل لخالفة هذه النصوص
 وهذه الظواهر لا أدى إليه اجتهادهم العقلي التأثر بالفلسفة وبعقائده الفاسدة، وليس ذلك لخالفتها للعقل القطعي

الدللة الذي ل يقبل النقض.
 فظهر بذا التحقيق أن الشاعرة قد استعملوا العقل ف الال الذي ل يوز أن يستعمل فيه إل العقل، ويكون
 استعمال النقل فيه موجبا للدور والال،كمايكون اهال العقل فيه موجبا لبطال العقل والنقل جيعا، فهم قد استعملوا
 العقل ف ماله الذي يب أن يستعمل فيه، وهذه هي الكمة، "يؤت الكمة من يشاء ومن يؤت الكمة فقد أوت

خيا كثيا"
  أن تقدي العقل على النقل إذا عارض العقل النقل، وتأويل النقل بناء على هذا التعارض أورtد�ه� ليس شيئاالامس:

 انفرد به الشاعرة بل هو من مقررات العقول؛ وقد قرره أصحاب العلوم الختلفة ف علومهم، فمثل التأويلت الت
فة ظواهر هذه النصوص للعقل، وحت ية على مال ها مبن  أول با السلف جلة من نصوص الكتاب والسنة كثي من
 الدثون الذين قد يتخيل أنم أبعد الناس عن هذا التقدي قد قرروا هذا التقدي ف مؤلفاتم وجعلوه من أصولم، قال

الطيب البغدادي: باب القول فيما يرد به خب الواحد، ....: وإذا روى الثقة الأمون خبا متصل السناد رد بأمور:
  أن يالف موجبات العقول فيعلم بطلنه؛ لن الشرع إنا يرد بجوزات العقول، وأما بلف العقولأحدها:

فل.
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 أن يالف نص الكتاب أو السنة التواترة فيعلم انه ل أصل له أو منسوخ.والثان:
.47 أن يالف الجاع فيستدل على أنه منسوخ أو ل أصل له، انتهىوالثالث:

  ف معرض48وأفاجئ الدكتور بأن ابن تيمية أيضا قائل بذه القاعدة الت قررها الشاعرة. قال ف الرسالة التدمرية
يه، ول يعارض ذلك معارض عقلي ول سعي، فيجب  الستدلل على أمر من أمور العقيدة: "والسمع قد دل عل
 إثبات ما أثبته الدليل السال عن العارض القاوم" ففكر أيها الدكتور ف كلم ابن تيمية هذا، أليس معناه أنه إذا عارض
 هذا الدليل من السمع معارض عقلي ل يtثíب�ت ما دل عليه لعدم سلمته عن العارض الذي هو الدليل العقلي. وهل هذا

إل قول بذه القاعدة الت قررها الشاعرة ؟؟!! 

لرازي:  لدكتور قول المام ا يةذكر ا لدلئل العقل  {"ولا بطلت القسام الثلثة ل يبق إل أن يقطع بقتضى ا
ي ها غ لراد من صحيحة إل أن ا نا  قال إ صحيحة أو ي ي  نا غ قال إ ما أن ي ية إ لدلئل النقل هذه ا بان  عة   القاط

ظواهرها".
 ) بقوله: يلحظ أن الدلئل النقلية تشمل نصوص الكتاب والسنة معا.1فعلق الدكتور عليها بالاشية رقم (

فكيف يقال إنا غي صحيحة دون تفريق بينهما، مع أن مرد إطلقها على السنة وحدها ف غاية الطورة}

 أقول: من القرر أن الحكام والصفات إنا تعود لا تصلح أن تكون حكما عليه وصفة له. وما يصلح أن يكم
 عليه بعدم الصحة من الدلئل النقلية هي ما تسمى بالحاديث، وليس الكتاب، ث أي خطورة ف الكم على ما ل
كن قد الحاديث؟؟!!... ول عن ن فوا  ماء أي يتوق جب العل كان وا من الحاديث بأنا غي صحيحة؟ وهل   يصح 

الدكتور ل يرغب ف أن يفهم الكلم على وجهه!.

 ث ذكر الدكتور قول المام الرازي: {"ث إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبع بذكر تلك التأويلت
) فقال:2على التفصيل، وإن ل يز التأويل فوضنا العلم با إل ال تعال". ث علق الدكتور عليه بالاشية رقم (

عا تب تب لا- يع يف  هو تر لذي  ها- ا شتغال بتأويل حد أن ال ل  لوحي إ صوص ا مة ن صلت قي  هل و
وإحسانا؟!}

 أقول: ليس مراد المام بالتبع الحسان؛ بل مراده به مقابل الوجوب، وهل التأويل واجب أيها الدكتور؟! ث انه ليس
 كل تأويل تريفا، بل منه ما هو تريف، ومنه ما هو بيان للمعن القصود، وهذا الخي هو الذي قصده المام، ولكن

الدكتور مبتلى بسوء الظن بأئمة السنة.

.132/ 1 "الفقيه والتفقه" 47
48 23.
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- الخذ بظواهر بعض النصوص إلاد وضللة:26

{ويقول (السنوسي): أصول الكفر ستة... ذكر منها خسة، ث قال:قال الدكتور:
ية لباهي العقل قائد بجرد ظواهر الكتاب والسنة من غي عرضها على ا  سادسا: التمسك ف أصول الع

والقواطع الشرعية}
 أقول: لكي نفهم معن ما قاله السنوسي أذكر بعض التطبيقات له لنفهم الراد منه: قال ال تعال: (فاليوم ننساهم كما
 نسوا لقاء يومهم هذا) وقال تعال: (فذوقوا با نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم) وقال تعال: (وهو معكم أينما كنتم)،
 وقال تعال: (وال من ورائهم ميط) وقال النب صلى ال تعال عليه وآله وسلم: (قلب ابن آدم بي أصبعي من أصابع

الرحن) أو كما قال.
 فظاهر اليتي الوليي ثبوت النسيان ل تعال، فهل النسيان من صفات ال، تعال ال عن ذلك علوا كبيا،

وظاهر الية الثالثة العية الذاتية كما أن ظاهر الية الرابعة هو الحاطة الذاتية.
 والديث بظاهره فيه إثبات الصبعي ل تعال ث إثبات الصابع له، ويفيد أن قلب النسان بي إصبعي ل تعال
 والتبادر البينية القيقية، وإذا أقر الديث على ظاهره أثبتنا ل مليارات الصابع، وروى مسلم عن أب هريرة رضي ال
 عنه أن رسول ال صلى ال تعال عليه وآله وسلم قال: (إن ال عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم
 تعدن! قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالي! قال: أما علمت أن عبدى فلنا مرض فلم تعده! أما علمت
 أنك لو عدته لوجدتن عنده) فهل من صفات ال تعال الرض، وقد اسند إليه ف هذا الديث؟! فما أضيف ل تعال

ف هذه النصوص كلها مالة على ال تعال ، والخذ بظواهر هذه النصوص كفر وإلاد، أو بدعة وضلل.
هذه ناذج وأمثلة لذلك، ونظائرها كثية.

- الستدلل بالطاب هل يفيد القطع؟:27

لدكتور: يةقال ا   { ب- صرح متكلموهم... ومنهم من سبق ف فقرة (أ) أن نصوص الكتاب والسنة ظن
الدللة، ول تفيد اليقي إل إذا سلمت من عشرة عوارض منها:

 الضمار والتخصيص والنقل والشتراك والاز ... ال، وسلمت بعد هذا من العارض العقلي بل قالوا: من
احتمال العارض العقلي!}

أقول: قد أشار الدكتور سفر بكلمه هذا إل مسألة مهمة من مسائل علم أصول الفقه بدون أن يكون ميطا با.
 وقد عنونوا السألة «بسألة تعارض ما يل بالفهم»، وهذا تعبي البيضاوي ف النهاج. وبسألة «أن الستدلل

بالطاب هل يفيد القطع أم ل؟» وهذ هو عنوان الرازي ف الصول. 
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 فل بد أن نبي السألة، فننقل فيها أول كلم المام الرازي ف الصول. قال تت العنوان الذكور «منهم من أنكره، (أي
 أنكر إفادة الطاب القطع) وقال: إن الستدلل بالدلة اللفظية مبن على مقد مات ظنية، والبن على القدمات الظنية ظن،

فالستدلل بالطاب ل يفيد إل الظن.
 وإنا قلنا: "إنه مبن على مقدمات ظنية" لنه مبن على نقل اللغات، ونقل النحو والتصريف، وعدم الشتراك
 والاز والنقل والضمار والتخصيص والتقدي والتأخي والناسخ، والعارض، وكل ذلك أمور ظنية. ث أفاض الرازي ف
 بيان أن هذه المور ظنية، ث قال ف آخر الكلم: واعلم أن النصاف أنه ل سبيل إل استفادة اليقي من هذه الدلئل
 اللفظية إل إذا اقترنت با قرائن تفيد اليقي، سواء كانت تلك القرائن مشاهدة أو كانت منقولة إلينا بالتواتر». هذا هو

 فنقل النكار عن غيه ث بي رأيه الذي هو النصاف، وكذلك فعل ف الربعي.49كلم الرازي ف الصول.
 وعب بعض العلماء عن السألة بتعبي آخر، فقال: إن الدلة السمعية ل تفيد اليقي إل بنفي عشرة إحتمالت:

الشتراك، والنقل، والاز، والضمار، والتخصيص، والتقدي، والتأخي، والناسخ، والعارض العقلي، وتغي العراب.
 قال القراف شارحا رأي الرازي واختياره: تقريره أن الوضع با هو وضع تتطرق إليه هذه الحتمالت، ومع القرائن
 يقطع بأن الراد ظاهر اللفظ، ث القرائن تكون بتكرر تلك اللفاظ إل حد يقبل القطع، أو سياق الكلم، أو بال الخب
 الذي هو رسول ال صلى ال تعال عليه وآله وسلم. والقرائن ل تفي با العبارات، ول تنحصر تت ضابط، ولذا قطعنا

50بقواعد الشرع، وقواعد الوعد والوعيد وغيها بقرائن الحوال والقال، وهو كثي ف الكتاب والسنة.

 وقال القق البياضي: «إن الدليل النقلي يفيد العتقاد واليقي ف العتقدات عند التوارد على معن واحد بالعبارات
قرائن النضمات... واختاره متقدموا الشاعرة. وقال صاحب البكار والقاصد: هو الق...  والطرق التعددة، وال
عد سماء والرض، وكأكثر قوا فظ ال تواتر كل لوم بطريق ال ما هو مع من الوضاع  بأن  نه ف التلويح والقاصد   وبي
قى قرائن بيث ل يب نة ال لم بالرادة يصل بعو لتراكيب، والع فردات وهيئات ا حو ما وضع ليئآت ال  الصرف والن
 شبهة، كما ف النصوص الواردة ف إياب الصلة والزكاة، وف البعث إذا اكتفى فيه بجرد السمع كقوله تعال: (قل

يم)، مرة وهو بكل خلق عل لذي أنشأها أول  ها ا لم بالوضع والرادة51ييي في العارض العقلي حاصل عند الع   ون
 وصدق الخب، وذلك لن العلم بتحقق أحد التنافيي يفيد العلم بانتفاء الخر، على أن الق أن إفادة اليقي إنا تتوقف
 على انتفاء العارض وعدم اعتقاد ثبوته، ل على العلم بانتفائه، إذ كثيا ما يصل اليقي من الدلئل، ول يطر العارض

52بالبال إثباتا أو نفيا فضل عن العلم بذلك». انتهى.

لرازي هو الق القيق بالقبول، وأنه قد وافق ف ذلك يه ا  هذا هو تقيق السألة، وقد ظهر به أن ما ذهب إل
 متقدمي الشاعرة، وقد وافقه عليه المدي صاحب "البكار"، والسعد التفتازان صاحب "القاصد والتلويح". أقول:

.418-416 والربعي 44-2/39 وانظر نفائس الصول ف شرح الصول 49
2/51 نفائس الصول 50
79 يسن 51
.47-46 إشارات الرام 52
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 وقد ذهب إل هذا الرأي إمام الرمي والغزال. وانظر "التلخيص" لمام الرمي «فصل القول ف تقسيم الطاب وما
55 و«فصل طريق فهم الراد من الطاب».54 و"الستصفى" للغزال «فصل الكلم الفيد»،53يفيده»

 وبذا التحقيق ظهر مدى صحة نسبة الدكتور سفر الرأي الذي أشار إليه بإطلقه إل متكلمي الشاعرة وإل من
ذكرهم ف فقرة (أ)

 وذلك لن سياق كلمه يدل على أنه يقصد أن الشاعرة يرون أن نصوص الكتاب والسنة ظنية الدللة، ول
 يفيد اليقي قطعا لنا ل تسلم من العارضات الذكورة أو من بعضها، مع أنم قد قالوا: إنا تفيد اليقي إذا اقترن با
 قرائن تفيد اليقي والقرائن ل تدخل تت الضابط والصر، وأما إذا كان مراد الدكتور النكار على الشاعرة مع هذه

الضميمة الت با يكتمل مذهبهم، فل ريب أن هذا النكار غي صحيح.
 وظهر أيضا خطأ قوله: وسلمت بعد هذا من العارض العقلي. فإن العارض العقلي داخل ف العشرة وواحد

منها. وكلمه يفيد أنه خارج عنها.

- تقيق مسألة حجية خب الواحد ف العقيدة وكلم الرازي ف ذلك:28

 : {ج- موقفهم من السنة خاصة أنه ل يثبت با عقيدة. بل التواتر منها يب تأويله، وآحادها لقال الدكتور
 يب الشتغال با حت على سبيل التأويل، حت إن إمامهم الرازي قطع بأن رواية الصحابة كلهم مظنونة بالنسبة
ي له لغ ستجيز نق مال ا خر  ل آ قة... إ ضعها الزناد حاديث و صحيحي أ ف ال نه  سواء. وأ هم  عدالتهم وحفظ  ل

الختصي، وهو ف كتابيه أساس التقديس والربعي}

أقول: قد احتوى كلم الدكتور أيضا –على عادته- على مموعة من الخطاء السيمة:
الول: نسبته إل الشاعرة أن السنة ل يثبت با عقيدة عندهم.

 ومن اجل أن السألة من أهم السائل ف حد ذاتا، ومن أجل كونا من أعظم السائل الت انتقدت على الشاعرة
 عن جهل بذهبهم... من أجل ذلك تتاج إل تفصيل وتقيق، ولقد فصلنا الكلم فيها ف كتابنا "السنة النبوية حجية

وتدوينا", فننقل ما كتباه هناك، ث نعقبه ببيان ما ف كلم الدكتور فيها من أخطاء فنقول:
{مدى حجية خب الواحد ف العقيدة}

.35-34 صـ53
54 1/333.
.1/337 الستصفى 55
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 العمل بب الواحد ف الحكام العملية ما أجع عليه علماء المة ول يالف فيه أحد من علماء السلم من حيث
 إنه خب واحد، والقصود هنا الكلم على العمل بب الواحد ف السائل العتقادية، فإنه قد طال كلم العلماء حول

هذه السألة، ول أر أحدا حقق السألة وحررها على الوجه الرضي، فنقول وبال التوفيق:
 قد شاع بي علماء الكلم أن خب الواحد ليس بجة ف السائل العتقادية، والمهور العظم من العلماء على

أنه حجة فيها.
وتقيق السألة يتاج إل تفصيل: وهو أن مسائل العتقاد منقسمة إل خسة أقسام:

-ما يكون عدم العلم به موجبا للكفر مثل وجوده تعال ووحدانيته وصفاته الذاتية.1
 -ما يكون إنكاره موجبا للكفر وعدم العلم به موجبا للث، مثل قدم الباري تعال وحدوث ما عداه من العال،2

 فإن النسان بعد اعتقاده بوجود ال تعال ووحدانيته وصفاته الذاتية لو لقي ال تعال خال الذهن عن الدوث والقدم
عال قدم ف حقه ت قد ال يه أن يعت به، فيجب عل لم  عدم الع عال، يكون مسلما، لكنه آث ب عال وف حق ال  ف حقه ت

والدوث ف العال كي ل يعتقد العكس عند دخول السألة تت ملحظته فيقع ف الكفر.
 ومن هذا القبيل معظم العقائد الثابتة بالدلئل القطعية الثبوت القطعية الدللة من الكتاب والسنة التواترة ما قد
 يفى على بعض العوام. وهذا القسم من العقائد ل يصح الستدلل عليه بب الواحد لن الطلوب فيها اليقي وخب

الواحد مفيد للظن.
باته إل أخبار تواترة ل حاجة ف إث سنة ال لدلئل القطعية من الكتاب وال بوته با  على أن هذا القسم من أجل ث

الحاد.
 - ما يكون إنكاره بدعة غليظة وجهله إثا وذلك ما هو ثابت بظواهر الكتاب والسنة التواترة أو الستفيضة ما3

 تلقته المة على ظاهره بالقبول، فهذا إنكاره بصرف النصوص عن ظواهرها وتأويلها على خلف ما تلقاه السلف
بالقبول بدعة غليظة، وربا يكون كفرا إذا كان ما تلقته المة بالقبول ممع̧ا عليه معلوما من الدين بالضرورة. 

 - ما يكون إنكاره إث̧ا وبدعة خفيفة وجهله معفو̧ا عنه، وذلك ما ثبت بالحاد الصحيحة غي الستفيضة ما4
يفى على أكثر العوام وعلى بعض الواص ما ل تتعارض فيه الدلئل التكافئة من الكتاب والسنة. 

ها5 قع في لك و جل ذ من أ سنة و تاب وال من الك ظاهرة -  سب ال كافئة - ب لدلئل الت يه ا ضت ف ما تعار  - 
الختلف بي علماء المة. 

فما كان من هذا القسم الخي فأمره عفو بعن أنه ل يكم فيه بكم عام، بل هو من مسائل الجتهاد والتقليد. 
 وهذا التفصيل ل نده ف كلم أحد من العلماء بذا الوجه لكنه مقتضى الدلئل الشرعية ومأخوذ من تصريات

العلماء ونصوصهم. 
وبذا التفصيل نمع بي اللف ف خب الواحد. هل هو حجة ف مسائل العتقاد أم ل؟ 

 فيحمل كلم من قال: إنه ليس بجة على أن مالفته وعدم اعتقاد مقتضاه ليس بكفر لن ثبوته ليس بقطعي فل
 تكون مالفته رد̧ا لقول الرسول صلى ال عليه وسلم، وإنا هو لعدم الوثوق بالرواة، إل أن يكون رده بعد اعتقاد أنه
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 كلم رسول ال صلى ال عليه وسلم، ويكون بدون تأويل له، فرده حينئذ كفر، ول أعلم أنه يالف ما قلناه أحد من
 العلماء، فإنا نرى التكلمي الذين نسب إليهم عدم الستدلل بب الحاد ف العقائد كثي̧ا ما يستدلون به فيها، ول

سيما ف قسم السمعيات من العقائد، كما ل يفى على من له إلام بكلمهم. 
:)56(قال عبد الي اللكنوي رحه ال تعال ف «ظفر المان»

 قد صرحوا بأن أخبار الحاد وإن كانت صحيحة ل تكفي ف باب العقائد، فما بالك بالضعيفة منها، والراد
 بعدم كفايتها أنا ل تفيد القطع، فل يعتب با مطلقا ف العقائد الت كلف الناس بالعتقاد الازم فيها، ل أنا ل تفيد
 الظن أيضا، ول أنا ل عبة با رأسا ف العقائد مطلقا، كما توهه كثي من أبناء عصرنا. ث قال. قال التفتاذن ف
 شرح. القاصد ف بث عصمة اللئكة: وما يقال إنه ل عبة بالظنيات ف باب العتقاد فإن أريد أنه ل يصل منه
 العتقاد الازم، ول يصح الكم القطعي به فل نزاع فيه، وإن أريد أنه ل يصل الظن بذلك الكم فظاهر البطلن،

انتهى. 
فهذا التفتازان وهو من أئمة الكلم صرح با قلته. 

 ويمل كلم من قال إنه حجة على أنه - بعد ثبوت صحته بدون معارض ول صارف له عن ظاهره - يب
اعتقاد مقتضاه على وجه الظن أو على وجه العلم إذا كان مقرونا بقرائن يفيد معها العلم. 

 وأن عدم اعتقاد مقتضاه بعد العلم به وبصحته وعدم اقترانه بقرائن يفيد معها العلم موجب للث والبدعة، وهذا
أيضا ما ل أظن أن أحد̧ا من العلماء يالف فيه. 

 ث إنه ما ينبغي التنبيه عليه أن أصول العقائد مثل التوحيد، وصفات ال. والرسالة، والبعث، وجزاء العمال، والنة
 والنار، قد تكفل القرآن ببيانا، وركز على بيانا أكب تركيز، وفصل القول فيها وكرره وأوردها مقرونة بدلئلها العقلية

الت تضطر العقول إل قبولا والزم با. 
 وما ورد من الحاديث ف بيانا فإنا هي مؤيدة للقرآن ومقررة له أو موضحة ومفصلة له أو من جزئيات ما ورد

فيه. 
 فلم يبق من العقائد ما يكون العمدة ف الستدلل عليه أخبار الحاد إل العقائد الت ليست من الصول، وهي

الت ل يكون اعتقاد ما يالفها موجب̧ا للكفر. وال سبحانه وتعال أعلم.
ما نسبه ها، كما اتضح أن    وقد اتضح بذا التحقيق موقف الشاعرة من الستدلل بالسنة وبب الواحد من

الدكتور إليهم من أن السنة ل يثبت با عقيدة عندهم.. غي صحيح. 
  أما التمسك بب الواحد ف معرفة ال فغي57أما كلم المام الرازي ف السألة فقد قال ف «أساس التقديس»

 جائز، يدل عليه وجوه: الول: أن أخبار الحاد مظنونة فلم يز التمسك با ف معرفة ال تعال وصفاته، وإنا قلنا: إنا
مظنونة، وذلك لنا أجعنا على أن الرواة ليسوا بعصومي ... إل آخر كلمه. 

56)

)

) ( 222-223(
57 168
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 فالمام قال: إن خب الواحد ل يتمسك به ف معرفة ال وصفاته، ول يقل ل يتمسك به ف العقيدة مطلقا. وذلك
 لن من العقائد ما يطلب فيه القطع واليقي ول يكتفي فيه بالظن، وهي أصول العقائد السلمية وف مقدمتها معرفة
يدة للقطع واليقي، ول يصح لدلئل الف يه إل با يدة ل يصح الستدلل عل من العق عال وصفاته. وهذا القسم   ال ت
 الستدلل عليها بالدلئل الفيدة للظن. ومنها خب الواحد إذا ل يقترن بقرائن يفيد معها العلم، وهذا القسم من العقائد
 هو الذي يكون جهله وعدم العلم به موجبا للكفر، أو ل يكون جهله موجبا للكفر لكن يكون اعتقاد ضده موجبا

للكفر كما قدمناه آنفا.
 والقسم الثان من العقائد ما يكتفي فيه بالظن ول يطلب فيه القطع واليقي، وهو ما ليس من الصول ف العقيدة،
 وهذا القسم ل يكون جهله أو اعتقاد ضده موجبا للكفر، بل يكون اعتقاد ضده موجبا للث والبدعة. وهذا القسم
 من العقائد يستدل عليه بالدلئل الفيدة للظن، ومنها خب الواحد هذا هو معن كلم المام الرازي: «أن أخبار الحاد

مظنونة فلم يز التمسك با ف معرفة ال تعال وصفاته».
 وأما قطع المام الرازي بأن رواية الصحابة كلهم مظنونة وأنا ل تفيد القطع واليقي فقد قصد با الرواية الت
 وردت آحاد̧ا ول يقترن با من القرائن ما تفيد معها العلم، يدل على هذا سياق كلمه، فإن كلمه ف أخبار الحاد،
 وأخبار الحاد من حيث هي أخبار آحاد مظنونة ل تفيد القطع واليقي. وهذا ما ل يالف فيه أحد من أئمة السلمي
 وعلمائهم إل النر القليل، وقد استدل المام على ذلك بطعن الصحابة بعضهم ف بعض ورد بعضهم رواية البعض

الخر لسباب اقتضت ذلك. وهو استدلل صحيح ل غبار عليه. 

- هل قطع الرازي بأن ف الصحيحي أحاديث وضعها الزنادقة؟:29

  {و(قطع الرازي) أنه ف الصحيحي أحاديث وضعها الزنادقة.. إل آخر مال استجيز نقلهوأما قول الدكتور:
لغي التخصي. وهو ف كتابيه أساس التقديس والربعي}

 أقول: ل يستجز الدكتور نقله لجل التدليس والتلبيس على القراء من أجل أن ل يطلع القراء على عدم صحة
 نسبته هذا القول إل المام الرازي، وهو ل يعلم أن هناك من القراء من هو له بالرصاد. وأما أنا فاستجيز نقل كلم

الرازي بل استوجبه كي تنجلي حقيقة المر، وحت (تعلم حي ينجلي الغبار :: أفرس تتك أم حار)
58وإليك كلم المام الرازي بنصه: قال ف "أساس التقديس":

 «إنه اشتهر بي المة أن جاعة من اللحدة وضعوا أخبارا منكرة، واحتالوا ف ترويها على الدثي، والدثون
 لسلمة قلوبم ما عرفوها، بل قبلوها، وأي منكر فوق وصف ال تعال با يقدح ف اللية ويبطل الربوبية؟ (يعن أن

جلة من هذه الخبار مشتملة على وصف ال تعال بذلك)، فوجب القطع ف أمثال هذه الخبار بأنا موضوعة.
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 وأما البخاري والقشيي (يعن مسلما) فهما ما كان عالي بالغيوب، بل اجهدا واحتاطا بقدار طاقتهما. فأما
  فذلك ل يقوله عاقل.59اعتقاد أنما علما جيع الحوال الواقعة ف زمان الرسول صلى ال عليه وآله وسلم إل زماننا

 غاية ما ف الباب أنا نسن الظن بما وبالذين رويا عنهم، إل أنا إذا شاهدنا خبا مشتمل على منكر ل يكن اسناده
 إل الرسول صلى ال عليه وسلم قطعنا بأنه من أوضاع اللحدة، ومن تروياتم على أولئك الدثي». هذا هو كلم

المام بنصه ف "أساس التقديس" فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ول أر له كلما متعلقا بالوضوع ف "الربعي".
 أقول ما قاله المام الرازي موافق لا قاله أئمة الديث ونقاده من أن من علمات وضع الديث أن يكون مالفا

للصول الشرعية والقواعد القررة، ومن علماته اشتماله على أمر منكر ومستحيل. 
 ومن ثه قال المام الناقد عبد الرحن بن الوزي: (كل حديث رأيته يالف العقول أو يناقض الصول فاعلم أنه
 موضوع..) وذكر حديثا من هذا النوع، ث قال: (فمثل هذا الديث ل يتاج إل اعتبار رواته لن الستحيل لو صدر

 61 وقال المام الافظ الطيب البغدادي ف "الفقيه والتفقه".60عن الثقات رد ونسب إليهم الطأ
باب القول فيما يرد به خب الواحد: 

 .. وإذا روى الثقة الأمون خبا متصل السناد رد بأمور: 
  أن يالف موجبات العقول فيعلم بطلنه، لن الشرع إنا يرد بجوزات العقول، وأما بلف العقول فل.أحدها
 أن يالف نص الكتاب أو السنة التواترة، فيعلم أنه ل اصل له أو منسوخ. الثان

 أن يالف الجاع، فيستدل على أنه منسوخ أول اصل له.. والثالث
فانظر أيها القارئ النصف هل قال الرازي شيئا غي ما قال أئمة الديث ونقاده؟! 

ث انظر هل صحيح أن الرازي قد قطع بأن ف الصحيحي أحاديث وضعها الزنادقة..؟! 
أم أنه تكلم بكلم عام متي، وحكم بكم واسع مستقيم وافق فيه غيه من الئمة النقاد الققي. 

 وذلك قوله: «إل أنا إذا شاهدنا خبا مشتمل على منكر» حيث عمم فيه الكلم ول يصص. نعم سياق كلمه
 يوهم أن ي�جtوsز أن يكون ف الصحيحي شيء من هذا النوع من الخبار، ويفيد أنه على تقدير وجودها فيهما فهي

مردودة. لكن ما يوهه كلمه غي صحيح، وأما ما يفيده فهو صحيح ل غبار عليه. 
وأما أن المام الرازي قطع بأن ف الصحيحي أحاديث وضعها الزنادقة فليس له ف كلمه عي ول أثر!

 ث إن ابن تيمية قال ببعض ما قاله الرازى وزاد عليه ف البعض الخر. قال ف "منهاج السنة" (وخب الواحد ل
  وقد توقف ابن تيمية ف قبول الديث الحادى ف العقيدة بجة أنه غي متواتر، حيث قال62يفيد العلم ال بقرائن)،

 ف "نقد مراتب الجاع" عن حديث (كان ال ول يكن شىء غيه): (وهذا الديث لو كان نصا فيما ذكر فليس

 هكذا ف النسخة الطبوعة، والصواب: إل زمانما.59
.1/105 الوضوعات 60
61 1/132.
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  وقال ف "مموع الفتاوى": (والكذب كان قليل ف السلف...أما الصحابة فلم يعرف فيهم، -ول المد-63متواترا)
 من تعمد الكذب على النب صلى ال عليه وآله وسلم...أما الغلط فلم يسلم منه أكثر الناس، بل ف الصحابة من غلط
 أحيانا وفيمن بعدهم، ولذا كان فيما صنف ف الصحيح أحاديث يعلم أنا غلط وإن كان جهور متون الصحيحي

نه حق) تون الصحيحي) وتب من64ما يعلم أ قوله: (جهور م لدكتور جيدا ف هذا الكلم ول سيما  ها ا مل أي   تأ
الجوم على الشاعرة والرازي، وإل فهاجم ابن تيمية أيضا. ولتكن من الذين يكيلون بكيالي!!!

-بيان السبب ف قلة وجود اليات والحاديث ف بعض كتب الشاعرة الكلمية:30

  {د- تقرأ ف كتب عقيدتم قديها وحديثها الأة صحفة أو أكثر فل تد فيها آية ول حديثا،قال الدكتور:
لكنك تد ف كل فقرة (قال الكماء) أو (قال العلم الول) أو (قالت الفلسفة، ونوها)}

 هكذا يصور الدكتور كتب عقيدة الشاعرة عامة: ل تد ف مأة صفحة أو أكثر آية ول حديثا، ول تلو فقرة
 منها من نقل كلم الفلسفة، هكذا يصور الدكتور كتب الشاعرة كلها بدون استثناء! من يصدق ذلك؟! ولعل
 الدكتور نفسه إذا راجع نفسه ل يصدق ذلك! نعم يصدق ذلك، ويتعجب منه، ويعوذ بال من الشاعرة ومن كتبهم
 من يقرأ كلم الدكتور واثقا به ول يفتح يوما من اليام كتابا من كتب عقيدة الشاعرة، ول يقرأ صفحة منها. هذا

وحده هو الذي يصدق ذلك.
سفة، قوال الفل لى أ يدتم ع ف عق مدون  شاعرة يعت يوهم أن ال لدكتور  سياق كلم ا لك أن  من ذ لدهى   وا
 ويستمدون عقيدتم منها كما قال فيما سبق: «إنم يستمدون عقيدهم من التفلسف بشر الرسي الذي كفره المام
 الشافعي» وكماسيان ف اخرفقرةنقلناهامن كلمه. فماذا بقي للشاعرة من الدين بعد هذا؟! معاذ ال!سبحانك اللهم

هذا بتان عظيم يعظكم ال أن تعودوا لثله أبدا إن كنتم مؤمني!
 وأقول مقدما: إن هناك مموعةكبية من كتب الشاعرة التعلقة بالعقيدة: ل يعثر القارئ ف واحد منها ل على
 «قال الكماء»، ول على «قال العلم الول»، ول على «قالت الفلسفة»، ومموعةكبية اخرى منها نادرا ما يعثر

القارئ فيها عليها، ومن ارتاب ف هذاالمر فليقرأ ما كتبه الوائل منهم وما كتبه التأخرون منهم.
 ث أقول: الشاعرة ل يوردون كلم ال تعال وكلم رسوله إل للعتماد عليهما والحتجاج بما، أو لدفع الشبه

عنهما، ول يوردون كلم الفلسفة ف العم الغلب إل للرد عليه وبيان زيفه.
يات يراد ال كثرة إ من  هم  صنف من كل  حال كتب  نبي  صناف، و ل أ صنف الشاعرة إ قة ن ية للحقي   وتل

والحاديث فيها وقلتها ونبي السبب ف ذلك، فنقول:
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 علماء الشاعرة كعلماء سائر الذاهب منهم حفاظ ومدثون ومعتنون بالديث، ومنهم من ليسوا كذلك، أما
 الصنف الول كالبيهقي والنووي وابن حجر العسقلن فكتبهم مشوة باليات والحاديث. وكل العلماء يعلم حال
لبيهقي، وأما الصنف الثان فالقدامى منهم والتأخرون من أتى بعد  كتاب "الساء والصفات" وكتاب "العتقاد" ل

القرن الثامن الجري حال كتبهم أيضا كذلك هي مشوة باليات والحاديث، ونورد عدة شواهد على ذلك:
 - كتاب "النصاف" للباقلن هو مأة وسبعون صفحة تقريبا، وقد اشتمل على أكثر من أربعمأة آية وأكثر1

من مائة حديث.
- "السايرة" لبن المام مع شرحها "السامرة" لبن أب شريف قد اشتمل على حوال مأت آية ومأت حديث.2
- "شرح الباجوري على جوهرة التوحيد" قد اشتمل على قرابة مأتي وخسي آية ومآت الحاديث.3
 - "شرح جوهرة التوحيد" ف ملدين ضخمي لعبد الكري تتان وممد أديب الكيلن وها معاصران، وهو4

مشو باليات والحاديث.
ما التوسطون منهم كالرازي والمدي والبيضاوي واليي والتفتازان فصحيح أن اليات والحاديث قليلة  وأ
لورود ف كتبهم الكلمية، والسبب ف ذلك أن هؤلء كان جل ههم مادلة غي السلمي من الفلسفة واليهود  ا
لرد عليهم، وبيان بطلن ما هم عليه من العتقاد، وقد كان جل جدلم مع الفلسفة منهم،  والنصارى والوثنية وا
 وكذلك قد اعتن هؤلء ف كتبهم الكلمية بالرد على مذاهب غي أهل السنة من العتزلة والبية والوارج أيضا.
 وغي السلمي ل ت�ج�دÄ فيهم الدلئل النقلية، بل مادلتهم ل بد أن تكون بالدلئل العقلية. وهذا ما فعله كل النبياء مع
 أقوامهم الذين أرسلوا إليهم، ل يادلوهم إل بالدلئل العقلية. والقرآن مشو بذا النوع من الدلئل وهذا النوع من
 الدل. وأما غي أهل السنة من السلمي فقد كان جل صراع أهل السنة بالعتزلة منهم، ومن العلوم أن العتزلة يردون
مذهبهم، ها  فق ظاهر لت ل يوا يات ا لون ال كذلك يؤو مذهبهم أو يؤولونا، و فق  لت ل توا من الحاديث ا  كثيا 
 فالعتماد ف الدال معهم على النقل أيضا غي م�ج�دw إل قليل، ومن أجل اعتناء هؤلء التكلمي بالرد على الفلسفة

 لية والطبيعية، حت استغرقت الفلسفة قسما كبيا من هذه الكتب، وهذا̃أ�و�رtدt بعض�هم ف صدور كتبهم الفلسفة ال
 القسم من الفلسفة ل مل ليراد اليات والحاديث فيها، فمن أجل ما ذكرناه قل ورود اليات والحاديث ف كتب

هؤلء التكلمي التوسطي. هذا حال كتب الشاعرة الطولة.
ية. لدلئل النقل يدة الكونة من عدة صفحات فصحيح أن معظمها خال عن ا فة ف العق ما الختصرات الؤل  وأ
تدئون عوام والب لم. فأراد مؤلفوها أن تكون بقدار يستوعبها ال تدئي ف الع عوام والب فة لل  والسبب ف ذلك أنا مؤل
تدئي، عوام والب ستيعابا على ال طالت هذه الكتب وصعب ا ية ل بدلئلها النقل يدة  نوا كل عق كانوا قر  بسهولة، ولو 

وشأنا ف ذلك شأن الختصرات الؤلفة ف الذاهب الفقهية.
لكن كلم الدكتور ل ينطبق على هذه الختصرات فإنه قد تكلم على الكتب ذات الآت الصفحات.
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- هل صحيح أن الصوفية يقدمون الكشف والذوق على النص؟:31

 {هـ- مذهب طائفة منهم وهم صوفيتهم - كالغزال والامي - ف مصدر التلقي هو تقديقال الدكتور: 
يوافقه، وقد يصححون بعض الحاديث ويضعفونا حسب هذا نص ل نص وتأويل ال لذوق على ال  الكشف وا
 الذوق كحديث إسلم أبوي النب صلى ال عليه وسلم ودخولما النة بزعمهم. ويسمون هذا «العلم اللدن»

جريا على قاعدة الصوفية: «حدثن قلب عن رب»}

لذوق بأن الكشف وا قال  نه  لامي أ ل وا قدمتهم الغزا تبين وف م صوفية الع من ال حد  عن أ بت  قول: ل يث  أ
 مصدران لستنباط الحكام فضل عن القول بتقديهما على النص. نعم يستأنس بالكشف واللام فيما ل علقة له
 بالحكام الشرعية، وكذلك ل يصحح الديث بطريق الكشف والذوق أحد من الصوفية العتبين. ونتم هذه الفقرة
 بكلم علمي من أعلم التصوف، قال السهروردي: (وكل علم ل يوافق الكتاب والسنة وما هو مستفاد منهما أو
 معي على فهمهما أو مستند إليهما –كائنا ما كان- فهو رذيلة وليس بفضيلة، يزداد النسان به هوانا ورذيلة ف الدنيا

  وقال الشيخ أحد الرفاعي: (إذا رئيتم واعظا أو قاصا أو مدرسا فخذوا منه كلم ال وكلم رسوله صلى65والخرة)،
 ال تعال عليه وآله وسلم، وكلم أئمة الدين الذين يكمون عدل ويقولون حقا، واطرحوا ما زاد، وإن أتى با ل يأت

 هذا كلم أهل الرسوخ والتحقيق من الصوفية.66رسول ال صلى ال تعال عليه وآله وسلم فاضربوا به وجهه)
 وأما ناة والدى الصطفى صلى ال تعال عليه وآله وسلم فقد ذهب فريق من علماء المة إل ذلك. وعمدتم ف
 الستدلل عليه أنما من أهل الفترة، وقد ثبت ناة أهل الفترة بقوله تعال: (وما كنا معذبي حت نبعث رسول)، وأما
عد ستئناس ب جه ال لى و شاعرة ع من ال تأخرين  عض ال قد أورده ب ضعيف ف لديث ال من ا لدكتور  يه ا شار إل  ما أ
 احتجاجه على السألة با ذكرناه، ث إن السألة من مسائل اللف، وليست من مسائل العتقاد الت يبدع فيها أحد

الطرفي أو يؤث، فلكل فريق رأيه ودليله.

- دلئل وجود ال تعال عند الشاعرة:32

  {الثان إثبات وجود ال. معلوم أن مذهب السلف هو أن وجود ال تعال أمر فطري معلومقال الدكتور:
 بالضرورة، والدلة عليه من الكون والنفس والثار والفاق والوحي أجل من الصر، ففي كل شيئ له آية وعليه

دليل 
  أما الشاعرة فعندهم دليل يتيم - أي على وجوده تعال - هو دليل الدوث والقدم، وهو الستدلل على

وجود ال بأن الكون حادث وكل حادث فلبد له من مدث قدي}
1/48 عوارف العارف 65
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 أقول: يستدل السلف على وجوده تعال كلÔ با بدا له من الدلة، وجل اعتمادهم على دليل النظام الذي ركز
 عليه القرآن الكري، وليس للسلف ف هذا المر مذهب موحد مقرر يصح نسبته إليهم. فقول الدكتور: معلوم أن
 مذهب السلف أن وجود ال تعال أمر فطري معلوم بالضرورة غي صحيح، ومن عادة الدكتور نسبة ما يهواه إل
 السلف وجعله مذهبا لم. ولو كان وجود ال أمرا معلوما بالضرورة لا خالف فيه أحد من العقلء ولا احتيج إل

الستدلل عليه.
 والدلة الستنبطة من الكون والنفس والثار والفاق هي دليل النظام، وساه ابن رشد «دليل العناية».. ودليل
الدوث وساه ابن رشد «دليل الختراع»، ودليل المكان إل غي ذلك من الدلة الت أوردها الشاعرة ف كتبهم. 

 وليس دليل الدوث هو الدليل الوحيد عند الشاعرة بل هو أحد أدلتهم، ومن أدلتهم كما ذكرنا دليل المكان ودليل
 النظام إل غي ذلك كما ل يفى على من مارس كتبهم. والذي ذكره الدكتور يسمى «دليل الدوث» ول يوجد لم

دليل يسمى «دليل الدوث والقدم».
 وننقل هنا شيئا من كلم الشاعرة ف الستدلل على وجود ال تعال كي يتحقق القارئ ما قلناه. قال الباقلن:
 «ولبد لذا العال الدث الصور من مدث مصور. والدليل على ذلك أن الكتابة لبد لا من كاتب ولبد للصورة
 من مصور، وللبناء من بان، وإنا ل نشك ف جهل من خبنا بكتابة حصلت ل من كاتب، وصياغة ل من صائغ،
 فوجب أن تكون صورا لعال وحركات الفلك متعلقة بصانع صنعها إذ كان ألطف وأعجب صنعا من سائر ما يتعذر

  وقال الباقلن: «وإن أردت بقولكم ما هو ما الدللة على وجوده؟67وجوده ل من صانع من الركات والصور»
  وقال الرازي: «ومن الناس من اعتمد68فالدللة على وجوده جيع ما نراه ونشاهده من مكم فعله وعجيب تدبيه»

 (ف إثبات وجود ال تعال) على الحكام والتقان الشاهدين ف السماوات والرضي وخاصة ف بدن النسان وما
 فيه من النافع اللية والبدائع الغريبة الت تشهد فطرة كل عاقل بأنا ل تصدر إل عن تدبي حكيم عليم. وهذه الطريقة
قة من تأملها ورفض عن نفسه القالت الباطلة وجد نفسه مضطرة إل لذات وعلى العالية، وهي طري لة على ا  دا

يل النظام»69العتراف بإثبات الدبر عند مشاهدة خلقة أعضاء اليوان» لرازي هو «دل لدليل الذي ذكره ا   وهذا ا
وكذالك الدليل الثان للباقلن.

.27 والنصاف 43 تهيد الوائل 67
.300 تهيد الوائل 68
.471-2/470 الباحث الشرقية 69
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 -بيان أن ال تعال مالف للحوادث، وأنه ليس جوهرا ول عرضا ول جسما ول ف جهة33
ول ف مكان:

  {وأخص صفات هذ القدي مالفته للحوادث وعدم حلولا فيه، ومن مالفته للحوادث إثباتقال الدكتور:
أنه ليس جوهرا ول عرضا ول جسما ول ف جهة ول مكان...إل ث أطالوا جدا ف تقرير هذه القضايا. هذا.

  وقد رتبوا عليها من الصول الفاسدة ما ل يدخل تت العد مثل إنكارهم لكثي من الصفات كالرضى
 والغضب والستواء بشبهة نفي حلول الوادث ف القدي، ونفي الوهرية والعرضية والهة والسمية... إل

آخر الصطلحات البدعية}

 يضيق الدكتور صدرا بقول الشاعرة بخالفته تعال للحوادث وعدم حلولا فيه، وأن من مالفته للحوادث أنه
 ليس جوهرا ول عرضا، ول جسما، ول ف جهة، ول ف مكان، ويعد الدكتور نفي هذه المور عن ال تعال من

الصطلحات البدعية!!.
أقول: من أجل تقيق السألة وبيان ما هو الق فيها ل بد من بيان أمور، والتركيز عليها بقدر من التفصيل.

  أن هذه الصفات يسميها الشاعرة بالصفات السلبية، لنا عبارة عن سلب أمور ل تليق بال تعال عنه،الول:
عال فة للحوادث عند الشاعرة من صفات ال ت عال للحوادث، ث إن الخال فة للحوادث نفي لماثلته ت  فإن الخال
نه يصح التعبي بذلك- فهي الصفات  وليست أخص صفاته تعال، عندهم، وأما أخص صفاته تعال –إذا سلمنا أ

 لية من الكمة̃لية من الياة والعلم والقدرة والرادة، أو يتوقف عليها كمال ال̃الثبوتية الت يتوقف عليها أصل ال
والسمع والبصر إل غي ذلك من الصفات الثبوتية.

  أن الصفات السلبية وف مقدمتها مالفته تعال للحوادث، مدلول عليها باليات الكثية: منها قوله تعال: (ولالثان:
يكن له كفوا أحد) ومنها قوله: (ليس كمثله شيئ وهو السميع البصي)

بات عة من إث سنة والما هل ال يل لذاهب أ بن ناصر السعدي: وهذه الية ونوها دل  قال الشيخ عبد الرحن 
 الصفات، ونفي ماثلة الخلوقات، وفيها رد على الشبهة ف قوله: (ليس كمثله شيئ) وعلى العطلة ف قوله: (وهو

السميع البصي)
 وقال القرطب: ف الكلم على هذه الية: قال بعض الققي: التوحيد إثبات ذات غي مشبهة للذوات ول معطلة
 عن الصفات. وزاد الواسطي رحه ال تعال فقال: ليس كذاته ذات ول كاسه اسم ول كفعله فعل، ول كصفته صفة
 إل من جهة موافقة اللفظ، وجلت الذات القدية أن يكون لا صفة حديثة، كما استحال أن يكون للذات الدثة صفة

قدية.
70وهذا كله مذهب أهل الق والسنة والماعة رضي ال تعال عنهم.

.16/10 الامع لحكام القرآن 70
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من العضاء با  عال جسما مرك كونه ت في  قديا وحديثا بذه الية ف ن ماء التوحيد  لرازي: احتج عل قال ا  و
ثال لزم حصول الم سائر الجسام، في كان مثل ل كان جسما ل لو  قالوا:  كان والهة، و لجزاء، وحاصل ف ال  وا

71والشباه له، وذلك باطل بصريح قوله تعال: (ليس كمثله شيئ)

 وقال ابن عاشور ف تفسيه: الية نفت أن يكون شيئ من الوجودات ماثل ل تعال ف صفات ذاته، لن ذاته
 تعال ل ياثلها ذوات الخلوقي، ويلزم ذلك أن كل ما ثبت للمخلوقي ف مسوس ذواتم فهو منتف عن ال تعال.
 وبذلك كانت الية أصل ف تنيه ال تعال عن الوارح والواس والعضاء عند أهل التأويل. والذين أثبتوا ل تعال ما
 ورد ف القرآن ما نسميه بالتشابه فإنا أثبتوه مع التنيه عن ظاهره، إذ ل خلف ف إعمال قوله: (ليس كمثله شيئ)

72وأنه ل شبيه له ول نظي له...

 : أن أئمة أهل السنة قديا وحديثا قد قرروا ما قاله الشاعرة ما نقله عنهم الدكتور هنا. قال المام أبوالثالث 
 حنيفة ف الفقه الكب: «ومعن الشيئ إثباته –تعال- بل جسم ول جوهر، ول عرض، ول حد له، ول ضد له،ول

ندله، ول مثل له».
 ونقتطف نبذا من عقيدة المام أحد الطبوعة ف آخر اللد الثان من طبقات النابلة للقاضى أب السي ممد بن
 أب يعلى: «إن ال -عز وجل- واحد ل من عدد، ل يوز عليه التجزؤ ول القسمة، وهو واحد من كل وجه، وما

73سواه واحد من وجه دون وجه»

 «إن ل تعال يدين، وها صفة له ف ذاته، ليستا بارحتي، وليستا بركبتي، ول جسم، ول من جنس الجسام،
  «ول يوز أن يقال: إستوى بماسة ول بلقاة، تعال ال74ول من جنس الدود والتركيب، ول العضاء والوارح»

لق عد خ عرش، ول ب لق ال بل خ لدود ق بديل، ول يلحقه ا ي ول ت ل يلحقه تغي عال  كبيا، وال ت لوا  لك ع  عن ذ
  «وأنكر على من يقول بالسم، وقال: إن الساء مأخوذة بالشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا السم75العرش»

 على كل ذي طول وعرض وسك، وتركيب وصورة وتأليف، وال تعال خارج عن ذلك كله، فلم يز أن يسمى
76جسما لروجه عن معن السمية، ول يئ ف الشريعة ذلك فبطل»

 «وكان يقول إن ال قدي بصفاته الت هي مضافة إليه ف نفسه. وقد سئل –المام أحد- هل الوصوف القدي
 وصفته قديان؟ فقال: هذا سؤال خطأ، ل يوز أن ينفرد الق عن صفاته. ومعن ما قاله من ذلك أن الدث مدث

77بميع صفاته على غي تفصيل، وكذلك القدي قدي بميع صفاته»

.7/392 مفاتيح الغيب 71
.25/47 التحرير والتنوير 72
73 293.
74 294.
75 297.
76 298.
77 298-299.
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هام، ول يشبه النام، خالق بل جارحة... ما زال بصفاته تدركه الف غه الوهام، ول   وقال الطحاوي: (ل تبل
يات، والركان والعضاء والدوات، ل تويه الهات الست عال ال عن الدود والغا قه) وقال: (ت بل خل  قديا ق

كسائر البتدعات، وهو مستغن عن العرش وما دونه، ميط بكل شيئ وبا فوقه، وقد أعجز عن الحاطة خلقه)
 وقال شيخ النابلة القاضى أبو يعلى: (ول يوز وصفه بأنه ف كل مكان، ول ف مكان... والدللة على أنه ل

78يوز إطلق القول عليه بأنه ف مكان هو أن إضافته إل الكان توجب قدم الكان بقدمه تعال...)

 وبعد نقل ما نقلناه من كلم الفسرين وكلم أئمة أهل السنة التعلق بالوضوع نقول: هذه الية الكرية (ليس
نه تعال ليس بسم ول  كمثله شيئ) وغيها من آيات كريات صرية ف أنه تعال مالف للحوادث ويلزم ذلك أ
 جوهر ول عرض. وما نقلناه من كلم أئمة السنة صريح ف سلب هذه المور عن ال تعال، فهل بعد هذا يصح عد
 سلب هذه المور عن ال تعال بدعة!!؟؟ ول أدرى ماذا يقصده الدكتور بالبدعة!! وليت شعرى ما الذي يعتقده

الدكتور ف الوضوع بعد إنكاره على الشاعرة سلب هذه المور عن ال تعال!!.

- الكلم على صفات الرضى والغضب والستواء ل تعال:34

  {وقد رتبوا عليه من الصول الفاسدة ما ل يدخل تت العد مثل إنكارهم لكثي منوأما قول الدكتور:
ضية ية والعر في الوهر قدي ون ف ال لوادث  لول ا في ح شبهة ن ستواء ب ضب، وال ضى والغ صفات كالر  ال

والسمية...}
لوارد ف الكتاب والسنة الصحيحة  فل بد أن نقف عنده وقفة، فنقول: ل ينكر الشاعرة شيئا من الصفات ا

ثبوتا ل تعال على وجه القيقة، ول أنكر ذلك واحد من الشاعرة!
 لكن الشاعرة وغيهم من أهل السنة قديا وحديثا قامت عندهم الدلئل النقلية القطعية والعقلية اليقينية على أنه
 تعال ليس كمثله شيئ، وأنه تعال مالف للحوادث، وأنه تعال قدي بصفاته الذاتية ل تل فيه الوادث، ول يكون
 مل للتغي والنفعال، ث إنم وجدوا بعض الصفات الوارد ف الكتاب والسنة الصحيحة ثبوتا ل تعال لو حلت على
لة ال تعال للحوادث، وكونه مل للحوادث وللتغي والنفعال، وكون بعض  معانيها القيقية لفادت التشبيه وماث

الصفات القائمة بذاته حادثة.
 فعند ذلك افترقوا فرقتي: الفرقة الول: نفت العان القيقية ما هو مال ف حقه تعال أن تكون مرادة من هذه
يل هذا بالتأو سمى  عال، وي بل فوضتها إل ال ت هذه النصوص،  من  لرادة  عان ا  النصوص، ول تض ف تعيي ال

الجال، وعلى هذا معظم السلف ف معظم هذه النصوص.
 والفرقة الثانية نفت أن تكون هذه العان مرادة من هذه النصوص، وحاولت مع ذلك بيان العن الراد على سبيل
 الحتمال والظن ل على سبيل القطع والزم. وعلى هذا معظم اللف ف معظم هذه النصوص، ويسمى هذا بذهب

.57-56 العتمد ف أصول الدين78
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شروط مع يان هذه ال كون بشروطه. وسيأت ب فويض. والتأويل لبد أن ي يل، ويسمى الذهب الول بذهب الت  التأو
تفصيل السألة فيما بعد.

 وبعد هذه القدمة نقول: التبادر من الغضب ما يعرض للنسان من النق بعد ما ل يكن ويزول بعد ما كان،
 وكذلك الرضا التبادر منه ما يصل للنسان من النبساط بعد ما ل يكن، ث يزول. ول شك أن هذا تغي وانفعال
بات يه التغي والنفعال، فل يصح إث عال ل يكون مل للحوادث، ول يرى عل بل. وال ت كن ق مر ل ي  وحدوث أ
 الغضب والرضا ل تعال بذين العنيي، فإما أن ننفي هذين العنيي عن ال تعال مع إثبات الرضى والغضب بالعن
 الذي أراده بدون أن نبينه، وإما أن نثبت الرضى والغضب ل تعال ليس بذين العنيي، بل بعنيي آخرين جائزين على
 ال تعال، وإل ما قلناه أشار الباقلن ف كتابه "النصاف" مع جريه على طريقة اللف. قال: (وأنه سبحانه ل يزل
 مريدا وشائيا، ومبا ومبغضا، وراضيا وساخطا، ومواليا ومعاديا، ورحيما ورحانا، ولن جيع هذه الصفات راجعة
 إل إرادته ف عباده ومشيئته، ل إل غضب يغيه، ورضى يسكنه طبعا له، وحنق وغيظ يلحقه، وحقد يده، إذ كان

79سبحانه متعاليا عن اليل والنفور)

 وقال المام أبو السن الشعري ف رسالته إل أهل الثغر: (وأجعوا على أنه عز وجل يرضى عن الطائعي وأن
80رضاه لم إرادته لنعيمهم، وأنه يب التوابي ويسخط على الكافرين ويغضب عليهم، وأن غضبه إرادته لعذابم)

 وقال البيهقي ف "الساء والصفات": (الرضى والسخط عند بعض أصحابنا من صفات الفعل، وعند أب السن
يد، والسخط إرادته تعذيب الكفار ثابتهم على التأب كرام الؤمني وإ  الشعري يرجعان إل الرادة، فالرضى إرادته ا

81وعقوبتهم على التأبيد، وإرادته تعذيب فساق الؤمني إل ما شاء ال تعال)

 وقال شيخ النابلة القاضي أبو يعلى ف "العتمد ف الصول الدين": (ويوز وصفه بالغضب والرضى... وها
82إرادته لثابة الرضي عنه وعقوبة الغضوب عليه)

 والاصل أن الرضى والغضب الثابتي ل تعال ليسا عبارتي عن النق والنبساط الذين يعرضان ويزولن، بل ها
إما راجعان إل صفة الذات الت هي إرادة الثابة والتعذيب، وإما إل صفة الفعل وهي الثابة والتعذيب.

عال ما هو من بالعن الال ف حقه ت ما الستواء فلم ينكره أحد من الشاعرة أيضا، وإنا انكروا أن يكون   وأ
لول كن وال ستقرار والتم ن ال كون بع فأنكروا أن ي قه،  عال بل ل ت شابة ا ضى ل سام القت لدثات والج  صفات ا
 والنتقال، وهم ف ذلك موافقون للمام أحد رحه ال تعال، ففي عقيدة المام أحد الطبوعة ف آخر ملد الثان من
 طبقات النابلة لبن أب يعلى: «وكان يقول ف معن الستواء: هو العلو والرتفاع، ول يزل ال عاليا رفيعا قبل أن يلق
 عرشه، فهو فوق كل شيئ والعال على كل شيئ، وإنا خص ال العرش لعن فيه مالف لسائر الشياء، والعرش أفضل
 الشياء وأرفعها، فامتدح ال تعال نفسه بأنه على العرش استوى، أي عليه عل. ول يوز أن يقال: استوى بماسة ول

.22 النصاف 79
80 73.
.641 الساء والصفات 81
82 61.
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 بلقاة. تعال ال عن ذلك علوا كبيا، وال تعال ل يلحقه تغي ول تبدل، ول يلحقه الدود قبل خلق العرش ول بعد
83خلق العرش».

 وقال الباقلن ف "النصاف": «وإن ال -جل ثناه- مستوى على العرش، ومستول على جيع خلقه كما قال
84تعال: (الرحن على العرش استوى) بغي ماسة وكيفية ول ماورة».

 وقال الغزال ف "قواعد العقائد": «...وأنه مستوى على العرش على الوجه الذي قاله، وبالعن الذي أراده، استواءا
 منه̧ا عن الماسة والستقرار والتمكن واللول والنتقال، ل يمله العرش، بل العرش وحلته ممولون بلطف قدرته» ث
 قال: «تعال ال عن أن يويه مكان، كما تقدس عن أن يده زمان، بل كان قبل خلق الزمان والكان، وهو الن على

85ما عليه كان».

86وقال نو هذا عز الدين بن عبد السلم ف "العقائد" له.

هذا كلم هؤلء العلماء من الشاعرة وهو موافق لا قاله المام أحد.
يس كل تأويلت. والتأويل إذا كان بشروطه صحيح، ول عرش ب قد أول بعض الشاعرة الستواء على ال عم   ن

تأويل صحيحا.
 وهذه التأويلت قد يناقش ف بعضها هل هي صحيحة أم ل؟ وهل هي على شروط التأويل أم ل؟ وهذا النقاش

إذا كان جاريا على حسب قواعد العلوم ومقرراتا أمر طيب جيد.
 وأما نسبة إنكار الصفات الوارد نسبتها إل ال تعال ف الكتاب والسنة الصحيحة إل الشاعرة فهذا أمر غي
 صحيح، وكذلك رد التأويل لذه الصفات إجال وإنكار أصل التأويل غي صحيح، فإن أصل التأويل أمر ضروري ل
 ينج منه أحد من علماء المة ل قديا ول حديثا، وإنا الكلم واللف ف التوسع فيه. فهذا هو الذي أنكره من أنكره

من علماء المة وأئمتها وسيأتى تفصيل السألة إن شاء ال تعال.

- تقسيم المور الوارد نسبتها إل ال تعال إل أربعة أقسام، وبيان حكم كل قسم منها:35

وتتميما لوضوع الصفات نقرر قاعدة مهمة جدا متعلقة بالصفات. 
 فنقول: الصل ف إثبات الساء والصفات ل تعال ونفيها عنه نوعان من النصوص:النوع الول نصوص الكتاب

الواردة بتنيه ال تعال عن كل عيب ونقيصة، النوع الثان النصوص الواردة بخالفته تعال للمحدثات.
  هذه النصوص هي الصل ف هذا الباب تقضي على ما عداها من النصوص التعلقة بالساء والصفات الواردة ف

الكتاب والسنة، وتنtزلu ما عداها من النصوص عليها، وتفسر على وفقها.
83 196.
.22 النصاف 84
85 6-7
86 7-8
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ث نقول: المور الوارد نسبتها إل ال تعال ف الكتاب والسنة اربعة أنواع:
  النوع الول: ما يوهم نقصا بالنسبة إل ال سبحانه تعال، مثل ما ورد من نسبة النسيان إل ال تعال ف قوله تعال:

  ومثل ما ورد من نسبة الرض إليه تعال ف88 وقوله: (فذوقوا با نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم)87(نسوا ال فنسيهم)
الديث القدسي: (عبدى مرضت فلم تعدن)

 فهذه النصوص يب نفي ما توهه من النقص من الصل، ويب تأويلها، ول يتوقف فيها، فمن أجل ذلك أولا
العلماء، ول يتوقفوا عن تأويلها.

 وإنا قلنا: إن هذه النصوص توهم نقصا، فعبنا باليهام، ول نعب بالدللة أو القتضاء، لن كل ما هو من هذا
 النوع من النصوص مقرون بقرائن تعي العن الازي الراد منها، فل يوز مع ذلك أن يقال: إنا تدل على النقص أو

تفيده أو تقتضيه.
ثان: ما يوهم ماثلته تعال للمحدثات ومشابته لامن ثبوت خواص الجسام والدثات ل تعال من نوع ال  ال
 العضاء والوارح والدود والغايات وحلول الوادث والكان ل تعال. فهذه النصوص أيضا يب نفي ما توهه عن
 أن يكون مرادا منها، ث هل يتوقف بعد هذا النفي، ويفوض العن الراد منها إل ال تعال، أو تفسر بعان يصح نسبتها

إل ال تعال وفق شروط التأوئل؟ الذهبان العروفان، وعبنا هنا أيضا باليهام لا قلناه آنفا.
 النوع الثالث: ما يفيد ثبوت صفات معنوية ل تعال ل يصح إثباتا ل تعال بسب ما وضعت له من العان
 اللغوية الت يتصف با النسان، لن التصاف با على ذلك الوجه يقتضي ماثلته تعال للحوادث من التغي والنفعال،
 وكون� التصف با مل للحوادث –تعال ال عن ذلك علوا كبيا- وذلك مثل الرحة والرضى والغضب كما قدمناه
 آنفا. وهذا النوع قريب من النوع الذي قبله، ويرى فيه ما يرى فيه من القولي العروفي. لكنه يفترق عنه فيما

سنذكره قريبا.
     النوع الرابع: ما يفيد ثبوت صفات معنوية ل تعال ليس ف إثباتا ل تعال إيهام نقص، وليس لذه الصفات معان

ته تعال ومقتضى إ نع اتصاف ال تعال با، بل هذه الصفات مقتضى ذا ته وربوبيته من صفات العظمة̃لغوية يت  لي
والكمال واللل، كالياة والعلم والقدرة والرادة والسمع والبصر والكمة والكبياء.

 فهذا النوع من الصفات يب إثباته ل تعال بالعن اللغوي لدوالا على وجه الكمال، كما أن بعضا منها ثابت
 لغيه تعال لكن ل على وجه الكمال، فإنا ف الخلوقات عارضة ناقصة، و ف ال تعال واجبة ف غاية ما يتصور من
الكمال. فهذا النوع من الصفات أيضا تنفى عنها ماثلتها لصفات الخلوقي لكن من جهة الكيف ل من جهة الصل.
 فنفي ماثلته تعال للحوادث الدلول عليه بقوله تعال: (ليس كمثله شيئ وهو السميع البصي) وبغيه من اليات ثابت
 ل تعال بالنسبة إل الوادث كلها ذواتا وصفاتا، لكن نفي الماثلة بالنسة إل بعض صفات الدثي متوجه إل أصلها

.67 التوبة 87
14 السجدة 88
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 ووجودها، فيمتنع قيامها بال تعال من الصل وف بعضها إل كيفيتها ووصفها، فيمتنع قيامها بال تعال على الوجه الوجود
ف الخلوقي.

يه تعال عد نف بت لنفسه السمع والبصر ب قوله: (وهو السميع البصي)، حيث أث عال إل هذا ب  وقد أشار ال ت
الماثلة للحوادث عن نفسه، فنبه بذلك على أن نفي ماثلة الشياء له إنا هو على الطريق الذي ذكرناه.

 ومن هذا التفصيل ظهر أنه يصح أن يقال: ل تعال علم ليس كعلمنا وقدرة ليس كقدرتنا إل غي ذلك من
 النوع الخي من الصفات، ول يصح أن يقال: ل تعال نسيان ليس كنسياننا ول مرض ليس كمرضنا: وذلك لن

الرض منفي عن ال تعال من الصل رأسا، وكذلك النسيان: قال ال تعال: (وما كان ربك نسيا)

- هل يصح أن يقال: ل تعال يد ل كيدنا وجنب ل كجنبنا....؟36

 وأما أنه هل يصح أن يقال: ل يد ل كيدنا وجنب ل كجنبنا ورجل ل كرجلنا وأصبع ل كأصبعنا؟ وهل يصح
ثان صحيح والول غي نا ورضى ليس كرضانا وغضب ليس كغضبنا؟. ال قال: ل تعال رحة ليست كرحت  أن ي

صحيح. والفرق بينهما من وجوه:
  أنك ف الثان تثبت صفة معنوية ل تعال أثبتها ال تعال لنفسه من الرضى والغضب ونوها، ث تنفي عن الالول:

 تعال ما يوهه اللفظ من التغي والنفعال الذي هو على ال تعال مال، فتعود هذه الصفات إل صفة الرادة أو إل صفة
 الفعل كما قدمناه، فيكون كلمك من نوع قولنا: ل علم ل كعلمنا حيث أثبت ل تعال العلم، ونفيت أن يكون على
 وجه النقص الذي هو ف حقه تعال مال، فينفعك قولك: «ليس كرضانا» بعد قولك: «ل تعال رضا» حيث يفيد قولك

هذا أن رضاه تعال ونوه ليس على وجه التغي والنفعال الذي هو على ال مال.
  وأما ف قولك: «ل تعال يد ل كيدنا» فمن أجل أن اليد موضوع للعضو العلوم، وهي منفية عن ال تعال أصل
 بدلئل مالفته للحوادث، فقد أثíبtت� بقولك هذا ل ما هو منفي عنه أصل ورأسا، ول تثبت له ما هو ثابت له أصل ومنفي
 عنه وصفا وكيفية، حت ينفعك بعد قولك: «ل يد» قولuك: «ل كيدنا»، بل يكون قولك: «ل كيدنا» كلما ل معن له
 ومناقضا لقولك: "ل يد" إن كنت أردت بقولك: «ل كيدنا» نفي الوصف والصل لنك نفيت به ما أثبته بقولك: "ل
 يد"، ويكون مؤكدا للتشبيه والتمثيل إن أردت بقولك: «ل كيدنا» نفي الوصف دون الصل لنك تكون قد أثبت ل
 أصل الارحة، ونفيت عنها الوصف واليئة الخصوصة ليد النسان، فيكون كلمك هذا من قبيل قولك: «ل نسيان ل

كنسياننا ومرض ل كمرضنا».
  أن ال تعال قد أسند الرحة والرضى والغضب ونوها إل نفسه ف كتابه وعلى لسان رسوله على وجهوالثان:

 السناد التام الذي هو بي الفعل وفاعله والبتدأ وخبه ونوها، حيث وصف ال تعال نفسه بالغفور الرحيم والرحن
 وقال تعال: (رضي ال عنهم ورضوا عنه) وقال: (وغضب ال عليهم)42الرحيم، وقال: (إل من رحم ال) الدخان 
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 وأما ما هو موضوع للعضاء والوارح ونوها فلم يرد ف كلم ال تعال وكلم رسوله إسنادها إل ال تعال
 على هذا الوجه، وإنا ورد نسبتها إل ال تعال على وجه الضافة فقط كقوله تعال: (بيده اللك) وقوله: (ف جنب

ال).
ثالث:   أن الرضى والرحة والغضب ونوها قد سيقت ف كلم ال تعال وكلم رسوله على وجه إثباتا لال

 تعال، ول تسق ف كلمهما على طريق إثبات أمر آخر ل تعال، وأما اليد والنب والرجل والصبع ونوها فلم تسق
 ف كلم ال تعال وكلم رسوله على طريق إثباتا ل تعال، بل سيقت على طريق إثبات أمر آخر ل تعال. فمثل قوله
 تعال: (تبارك الذي بيده اللك) سيق لثبات اللوكية والسلطنة الطلقة ل تعال ،ل لثبات اليد ل تعال، وقوله تعال:
(يا حسرتا على ما فرطت ف جنب ال) سيق لثبات السرة على التفريط ف حقوق ال، ل لثبات النب ل تعال.

 وقول النب صلى ال تعال عليه وآله وسلم: (إن قلب ابن آدم بي أصبعي من أصابع الرحن) سيق لبيان أن قلب
 النسان طوع إرادته تعال وقدرته يقلبه كيف يشاء، ول يرد لثبات الصابع ل تعال، ول لبيان أن ف جوف كل
 إنسان أصبعي من أصابع الرحن مكتنفتي بقلبه، تعال ال عن ذلك علوا كبيا، إل غي ذلك من المثلة، وال تعال

أعلم بالصواب.

 التوحيد عند أهل السنة والماعة معروف بأقسامه الثلثة، وهو :21{الثالث التوحيدقال الدكتور سفر: 
 عندهم أول واجب على الكلف.. أما الشاعرة قدمائهم ومعاصروهم فالتوحيد عندهم هو نفي التثنية أو التعدد،
 ونفي التبعيض والتجزئة، أي بسب تعبيهم «نفي الكمية التصلة والكمية النفصلة»، ومن هذا العن فسروا
 الله بأنه الالق أو القادر على الختراع، وأنكروا بعض الصفات كالوجه واليد والعي لنا تدل على التركيب
 والجزاء عندهم. أما التوحيد القيقي وما يقابله من الشرك ومعرفته والتحذير منه فل ذكر له ف كتب عقيدتم

إطلقا، ول أدرى أين يضعونه؟: أف كتب الفروع؟ فليس فيها، أم يتركونه بالرة؟ فهذا الذي أجزم به}

 أقول: يقصد الدكتور بالقسام الثلثة للتوحيد ما شهره ابن تيمية من تقسيم التوحيد إل توحيد الربوبية، وتوحيد
اللوهية، وتوحيد الساء والصفات. 

وقد كتبنا رسالة متعلقة بذا الوضوع فنوردها هنا بنصها، ث نعود إل كلم الدكتور. وهي هذه:
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-التقسيم الثلثي للتوحيد بي الشاعرة وابن تيمية:37

بسم ال الرحن الرحيم

قسم الشاعرة التوحيد إل ثلثة اقسام: توحيد الذات، و توحيد الصفات، وتوحيد الفعال.
 وكذلك قسم ابن تيمية التوحيد إل ثلثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد اللوهية وتوحيد الساء والصفات.

ومقصدنا ف هذا البحث أن نبي أن أيÃ التقسيمي أقرب إل الصواب، وأول بالقبول.
 فننقل أول كلم الشاعرة ف التوحيد وأقسامه، ث ننقل كلمهم على الكفر وأسبابه وأقسامه، وبعد ذلك ننثنsي

على تقسيم ابن تيمية للتوحيد ونتكلم عليه، فنقول:
 قد قسم الشاعرة التوحيد إل ثلثة أقسام: توحيد الذات، وتوحيد الصفات، وتوحيد الفعال. قال كمال الدين

 . أي إنه ثلثة89ابن أب شريف ف السامرة شرح السايرة: التوحيد هو اعتقاد الوحدانية ف الذات والصفات والفعال
أقسام: توحيد الذات، وتوحيد الصفات، وتوحيد الفعال.

وقد يتصر الشاعرة: فيقولون: التوحيد اعتقاد عدم الشريك ف ال

ل

 لية وخواصها. قال سعد الدين التفتازان ف
: 90شرح القاصد

قاد عدم الشريك ف ال قة التوحيد اعت حقي

ل

عال، وخلق تدبي ال نزاع لهل السلم ف أن   لية وخواصها، ول 
الجسام، واستحقاق العبادة، وقدم ما يقوم بنفسه، كلها من الواص...

بدوا إ مروا إل ليع بادة شرعا (وما أ ثابت عقل وشرعا، وف استحقاق الع في الشريك ف اللية  وبالملة فن

إ

 لا
واحدا ل إ

إ

91له إل هو سبحانه عما يشركون)

 وقال ابن المام ف السايرة: «لا ثبت وحدانيته ف ال

ل

لية ثبت استناد كل الوادث إليه»
 وقال ابن أب شريف ف شرحه: ال

ل

 لية التصاف بالصفات الت لجلها استحق أن يكون معبودا، وهي صفاته
لت توحد با سبحانه، فل شريك له ف شيء منها، وتسمى خواص ال ا

ل

 لية، ومنها الياد من العدم وتدبي العال
 92والغن الطلق

 وقال أيضا: «واعلم أن الوحدة تطلق بعن انتفاء قبول النقسام، وبعن انتفاء الشبيه، والباري تعال واحد بكل
 من العنيي أيضا. أما الول: فلتعاليه عن الوصف بالكمية والتركيب من الجزاء والد والقدار. وأما الثان: فحاصله

93انتفاء الشابه له تعال بوجه من الوجوه».

89 43.
90 3/27.
.31 التوبة 91

.58 السامرة 92
.43 السامرة 93
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 وأما كلم الشاعرة على الكفر وأسبابه وأقسامه فننقل فيه كلم ابن المام ف السايرة مع شرحه لبن أب شريف
 وذلك لا اشتمل عليه كلمهما من بيانات تتعلق بوضوع التوحيد والشرك، ومن الستدلل على وجود ال تعال
 بالدلة القرآنية وبشهادة الفطرة. وابن المام وإن كان حنفي الذهب لكنه جار على منهج الشاعرة ف العقيدة، وأما

كمال الدين ابن أب شريف فهو شافعي أشعري. وإليك كلمهما:
 (الصل الول العلم بوجوده) تعال، وأول ما يستضاء به من النوار، ويسلك من طرق العتبار ما اشتمل عليه
 القرآن، فليس بعد بيان ال تعال بيان ( وقد أرشد سبحانه إليه) أي إل وجوده تعال (بآيات نو) قوله تعال: (إن ف
 خلق السموات والرض واختلف الليل والنهار والفلك الت تري ف البحر با ينفع الناس وما أنزل ال من السماء
 من ماء فأحيا به الرض بعد موتا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب السخر بي السماء والرض
تم ثون أأن ما تر تم  عال: (أفراي قوله ت قونه أم نن الالقون. و)  تم تل نون أأن ما ت تم   ليات. و) نو (قوله): ( أفرأي
 تزرعونه أم نن الزارعون لو نشاء لعلناه حطاما) أي متحطما وهو التكسر ليبسه (و) قوله تعال (أفرايتم الاء الذي
 تشربون أأنتم أنزلتموه من الزن) أي: السحاب (أم نن النلون) لو نشاء جعلناه أجاجا. أي شديد اللوحة ل يكن

94ذوقه (و) قوله تعال: ( أفرئيتم النار الت تورون أأنتم أنشأت شجرتا أم نن النشئون)

 فمن أدار نظره ف عجائب تلك الذكورات من الرضي والسماوات وبدائع فطرة اليوان والنبات، وسائر ما
 اشتملت عليه اليات (اضطره) ذلك (إل الكم بأن هذه المور مع هذا الترتيب الكم الغريب ل يستغن كل) منها
 ( عن صانع أوجده) من العدم (وحكيم رتبه) على قانون وضع فيه فنونا من الكم (وعلى هذا درجت كل العقلء

إل من ل عبة بكابرتم) وهم بعض الدهرية.
 (وإنا كفروا بالشراك) حيث دعوا مع ال إلا آخر. (ونسبة) أي بنسبة (بعض الوادث إل غيه تعال وإنكار)

أي وبإنكار (ما جعل ال تعال إنكاره كفرا كالبعث وإحياء الوتى) .
 ومثل الصنف للذين أشركوا بقوله: (كالوس بالنسبة إل النار) حيث عبدوها، فدعوها إلا آخر، تعال ال عن
لوثنيي بالصنام) أي بسببها فإنم عبدوها. (والصائبئة بالكواكب) أي بسبب الكواب حيث عبدوها من  ذلك (وا

دون ال تعال. 
 وأما نسبة الوادث إل غيه تعال فالوس ينسبون الشر إل أ�ه�رtمtن�، والوثنيون ينسبون بعض الثار إل الصنام
ل ثار إ عض ال سبون ب صابئون ين سوء)، وال نا ب عض آلهت عتراك ب قول إل ا قوله: (إن ن هم ب عال عن خب ال ت  كما أ

الكواكب، تعال ال عما يشركون.
 (واعترف الكل بأن خلق السماوات والرض واللوهية الصلية ل تعال. قال ال تعال: (ولئن سألتهم من خلق
 السماوات والرض ليقولن ال) (فهذا) أي العتراف با ذكر (كان) ثابتا (ف فطرهم) من مبدأ خلقهم، قد جبلت عليه
 عقولم. قال ال تعال: (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة ال الت فطر الناس عليها ل تبديل للق ال ذالك الدين القيم، ولكن

أكثر الناس ل يعلمون) 

.72-58 الواقعة 94
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 (ولذا) أي لكون العتراف با ذكر ثابتا ف فطرهم (كان السموع من النبياء)-البعوثي عليهم أفضل الصلة
عال، تدبي ال صها ك ية وخوا ف اللوه شريك  عدم ال قاد  نا إعت به ه لراد  يد) وا ل التوح لق إ عوة ال سلم- (د  وال
شهدوا أن له إل ال، دون أن ي قوله: (شهادة أن ل إ ي التوحيد ب نه ب بدليل أ بادة، وخلق الجسام،  ستحقاق الع  وا
مة قرآن ما يغن عن إقا يات ال تا ف فطرهم، ففي فطرة النسان وشهادة آ  للخلق إلا) لا مر من أن ذلك كان ثاب

95البهان. انتهى كلم السايرة مع شرحها السامرة.

لذات عال ف ا ية ل ت قاد الوحدان سروا التوحيد بإعت شرك حيث ف هو كلم الشاعرة ف التوحيد وف ال  هذا 
 والصفات والفعال، أ�يÃ باعتقاد أنه ل يوجد ذات مثل ذاته، ول يوجد لغيه صفات مثل صفاته، وأنه التفرد بلق

الشياء وإيادها وليس لغيه أي دخل ف خلق الشياء وإيادها.
وبعبارة أخرى: التوحيد: اعتقاد عدم الشريك ف ال

ل

لية وخواصها. وال

ل

 لية هي التصاف بالصفات الت لجلها
 أن يكون معبودا.استحق التصف با

وهذه الصفات هي السمات بواص ال

ل

 لية، وهي خلق العال، وتدبيه واستحقاق العبادة، والتفرد بق التشريع،
والغن الطلق عن غيه. 

 وقد يعبون عن هذا التوحيد بنفي التشبيه أي: اعتقاد أنه ل مشابه له تعال بوجه من الوجوه ل ف ذاته ول ف
صفاته ول ف أفعاله ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصي)

 هذا هو معن التوحيد، وهو الذي به بعثت النبياء، ويقابله الشرك، وهو اعتقاد الشريك ل تعال ف ذاته، أو ف
صفاته أو ف أفعاله. 

وبعبارة أخرى هو اعتقاد الشريك ف ال

ل

لية وخواصها أو ف شيء من خواصها.
وبعبارة أخرى هو اعتقاد الشابه ل تعال ف ذاته أو ف صفاته أو ف أفعاله.

من الجزاء والد لتركيب  عال عن الوصف بالكمية وا عاليه ت بول النقسام لت في ق  وقد يطلق التوحيد على ن
والقدار.

هذا حاصل كلم الشاعرة ف التوحيد والشرك، وهو كلم دقيق مقق ل غبار عليه.
 وأما التقسيم الثلثي للتوحيد الذي قرره ابن تيمية فنتكلم عليه بشيء من التوسع ونبدأ أول بالكلم على توحيد

الربوبية وتوحيد اللوهية.
وقبل الوض ف ذلك نتكلم على كلمت الربوبية واللوهية. فنقول وبال التوفيق:

 الربوبية: اسم موضوع للدللة على الصفات الت يتصف با الرب الالق جل وعل أي الصفات الت يقتضيها
كونه تعال ربا.

 والرب: ف الصل مصدر رtبõ يtر�ب�ô، يقال: رtبôt فلنÔ الولدt أو الصبt أو الهرt يtر�بàóه� ربا، كما يقال: رباه يربيه
تربية، والتربية –كما يقولون- تبليغ الشيء إل الكمال شيئا فشيئا.
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 ث نقلت كلمة الرب من معن الصدر إل معن الرب، ث توسع ف معناها فأطلقت على السيد والمي، ومالك
الشيء، والنعم إل غي ذلك من العان القريبة لصل معناه.

 ولا كانت التربية القيقية لكل الخلوقات بلقها ابتداء، وإمدادها بالبقاء ورعايتها وتنميتها، صفة من صفات
 الرب جل وعل، كان سبحانه هو رب العالي، ورب كل شيء، فالربوبية هي الوصف الامع لكل صفات ال ذات

العلقة والثر ف ملوقاته واسم الرب هو السم الدال على كل هذه الصفات.
 لة، وقال أهل اللغة: التأ�لàه هو التعبد والتنسك، والتأليه هوإوأما كلمة اللوهية فبمعن العبادة، ويقال فيها: أuلíو�هţة وإ

التعبيد، وقالوا: إ

إ

له على وزن فÄعال هو بعن مفعول، أي: مألوه بعن معبود، سواء كان معبودا بق أم بباطل، فال

ل

 له هو
العبود.(انظر لسان العرب والقاموس اليط)

 فظهر من هذا أن اللوهية بعن العبادة، وليس بعن الكون إلا، وأن إطلقه على هذا العن ف كلم كثي من
العلماء لن، وإنا الذي يصح إطلقه على هذا العن هو كلمة "ال

ل

لية" مصدر جعلي من كلمة ال

ل

 له، وهو الذي
استعمله الققون من العلماء، فمعن ل إ

إ

 له إل ال ل معبود بق إل ال، بعن ل متصف بالصفات الت لجلها استحق
أن يكون معبودا إل ال، وهذه الصفات هي السماة بواص ال

ل

 لية، وهي خلق العال وتدبيه وتربيته أي تبليغه إل
يه وتفرده بق التشريع، ويتفرع عن هذه الصفات  الكمال شيئا فشيئا، والغن الطلق عن غيه، وافتقار ما سواه إل

وينبن عليها استحقاق العبادة.
له، يه وملزم  ية ومنب عل فراد ال تعال بالعبادة متفرع عن توحيد الربوب  فظهر من هذا أن توحيد اللية أي إ
 فالناس إنا يعبدون من يعتقدون فيه الربوبية سواء اعتقدوا فيه ربوبية كبية مطلقة، وهذا ما أثبته التألون ل تعال، أم
 اعتقدوا فيه ربوبية مدودة صغية مستمدة من الرب الكب، وهذا ما كان يعتقده ف معبوديهم معظم أصناف الذين

كانوا يعبدون إ

إ

 لا أو آلة من دون ال، فإن معظمهم كانوا يعبدونم بناء على اعتقادهم أن ال تعال قد فوض إليهم
 التصرف ف بعض المور، وتلى لم عنها، بعن أن ال تعال قد خولم ربوبية صغية مدودة فاستحقوا بذلك أن

ي�ع�بtد�وا استعطافا لرحتهم، وابتعادا عن غضبهم وسخطهم. فمن أجل أنم اعتقدوا فيهم الربوبية اعتقدوا فيهم اللية.
والذين يعبدون من دون ال إ

إ

لا أو آلة أصناف:
  هم الذين تدث ال عنهم بقوله: (أل ل الدين الالص والذين اتذوا من دونه أولياء ما نعبدهمالصنف الول:

96إل ليقربونا إل ال زلفى إن ال يكم بينهم فيما كانوا فيه يتلفون إن ال ل يهدى من هو كاذب كفار)

 فهذا الصنف من الشريكي يؤمنون بال تعال، ول يعتقدون فيما يعبدونه من دون ال مشاركة ل ل ف اللق
ول ف التصرف ف أحوال أهل الرض من رزق وصحة وحل وولدة وكون الني ذكرا أو سليما، ونو ذلك.

نه ل يتم تقرب العبد إل ال تعال إل نه وبي عباده، وأ  وإنا يعتقدون فيهم أن ال تعال قد جعلهم وسطاء بي
بواسطتهم، وعن طريق تقريب هذا الوسيط لم إل ال تعال 

.3 الزمر 96
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  هم الذين تدث ال تعال عنهم بقوله: (فمن أظلم من افترى على ال كذبا أو كذب بآياته إنهوالصنف الثان:
 ل يفلح الرمون ويعبدون من دون ال ما ل يضرهم ول ينفعهم ويقولون هؤلء شفعائنا عند ال قل أتنبؤن ال با ل

97يعلم ف السماوات والرض سبحانه وتعال عما يشركون)

 فهذا الصنف من الشركي ل يكونوا يعبدون آلتهم لجل أن تنفعهم ف أمور دنياهم ول لجل أن ل تضرهم فيها،
 بل كانوا يعبدونم لنم كانوا يعتقدون ف آلتهم أنم يلكون الشفاعة عند ال بدون إذن من ال، أو أن ال قد خولم
 هذا التصرف الاص وهو التصرف ف الشفاعة، وأنم يتصرفون ف الشفاعة على حسب ما يشاءون ل على حسب ما

يشاء ال تعال.
 وقد أشار ال تعال إل هذا العن بقوله تعال: (أم اتذوا من دون ال شفعاء قل أولو كانوا ل يلكون شيئا ول

  فرد ال تعال عليهم بأمرين: الول: أنم98يعقلون قل ل الشفاعة جيعا له ملك السماوات والرض ث إليه ترجعون)
 ليلكون شيئا ل الشفاعة ول غيها. وهذا رد على اعتقادهم أنم يلكون الشفاعة عند ال بدون إذن من ال، فإن
 اللك يقتضى تصرف صاحبه فيما ملكه بدون إذن من أحد. والمر الثان: أن الشفاعة كلها ل فما من شافع يشفع
 إل بإذنه، وليست الشفاعة وحدها ل، بل له ملك السماوات والرض وإليه ترجعون، فيفصل بينكم ويازيكم على

عقائدكم، وأعمالكم.
 فالشركون من هذا الصنف كانوا يعتقدون ف آلتهم ملك الشفاعة والتصرف فيها حسب ما شاءوا ل حسب

ما شاء ال، وكان الشركون يعبدونم استعطافا لم وجلبا لرحتهم أن يشفعوا لم عند ال.
  من الشركي: كانوا يعتقدون ف آلتهم النفع والضر، وإنا تلب لم اليات وتدفع عنهموالصنف الثالث

 البليا وتنصرهم على أعدائهم، ويعتقدون أن ال تعال قد خولم هذه الربوبية الصغية، كما يول اللوك الولة على
الناطق الصغية، فكان هذا الصنف يعتقدون ف آلتهم هذه الربوبية الصغية ومن أجل ذلك كانوا يعبدونم ويألونم.
 وقد ذكر ال تعال هذا الصنف بقوله: (واتذوا من دون ال آلة لعلهم ينصرون ل يستطيعون نصرهم وهم لم جند

  أي100 وقوله تعال: (واتذوا من دون ال آلة ليكون لم عزا كل سيكفرون بعبادتم ويكونون عليهم ضدا)99مضرون)
ية سببا لعزهم وغلبتهم على  واتذ الشركون من دون ال آلة يعبدونا لتجازيهم على عبادتم بأن تكون بتأثياتا الغيب

أعدائهم.
كانوا عرب ف جاهليتهم. وربا  من ال ها معظم الشركي  كان علي لت  هي ا من الشرك   وهذه النواع الثلثة 

يعتقدون ف آلتهم مموع هذه العان الثلثة أو اثني منها.

.18-17 يونس 97
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  من الشركي: كانوا يعطون حق التشريع الذي هو خاص بال تعال لغيه من الحبار والرهبان،والصنف الرابع
  وأشار إليه بقوله: (وليتخذ101وقد ذكر ال تعال هذا الصنف بقوله: (اتذوا أحبارهم ورهبانم أربابا من دون ال)

  فأعطى هذا الصنف� من الشركي الحبارt والرهبان� حقt التشريع وهو من صفات102بعضنا بعضا أربابا من دون ال )
 الربوبية وخواصها، فاتذوهم بذلك أربابا، ث أطاعوهم فيما شرعوا من الحكام، وبذلك كانوا قد عبدوهم وألوهم؛

فإن الطاعة ف التشريع نوع من العبادة.
يه. وهؤلءوالصنف الامس: عال والتصرف ف لذين يعتقدون فيمن يعبدونم أنم شركاء ل ف تدبي ال   هم ا

أصناف كثية، فمنهم أهل التثنية وأهل التثليث ومنهم من يعددون اللة فوق ذلك.
 وأهل هذا الشرك لم أرباب يعلونا مشتركة فيما بينها ف الربوبية وتصاريفها ف الكون، وقد يسدونا ف أجسام

مادية، أو يعتقدون أنا قد تل ف أجسام مادية، أو تظهر بصور بشرية.
 وهذه الصناف المسة من الشركي هم الذين كانوا يعبدون آلة من دون ال عن اقتناع، وكانوا يألونا بناء
 على اعتقادهم فيها الربوبية إما ربوبية صغية مدودة مستمدة من ربوبية ال تعال كما هو حال الصناف الربعة

الول، وهو حال معظم مشركي العرب ف جاهليته، أو ربوبية حقيقية كبية كما هو حال الصنف الامس.
سادس صنف ال نواال لم يكو ية، ف عان الربوب من م شيئا  بوداتم  قدون ف مع كانوا ل يعت ناس  شركي:  من ال   

 يعبدونا عن عقيدة واقتناع، بل كانوا يعبدونا ويألونا بناء على مصلحة اجتماعية وهو الفاظ على الوحدة القومية،
 وعدم تفريق الكلمة فيها، حيث كانت آلتهم الت يعبدونا ويقدسونا بثابة رموز رباط وحدة قومية، تمع أفرادهم

على مودة تسوقوهم على التعاون والتناصر وعلى كل ما تقتضيه الخوة بي جاعة ذات كيان واحد.
 وهذا ما كشفه إبراهيم عليه السلم لقومه. قال ال تعال ف معرض ذكر لقطات من قصة إبراهيم وقومه: (وقال إنا
 اتذت من دون ال أوثانا مودة بينكم ف الياة الدنيا ث يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم

.25النار وما لكم من ناصرين) العنكبوت 
 من هذا التصنيف للمشركي، وما تقدم سرده من النصوص القرآنية، وهي غيض من فيض وقليل من كثي من

النصوص التعلقة بالوضوع، من هذا ظهر لنا أن الربوبية هي الساس الذي تنبن عليه ال

ل

 لية، فمن كانت له الربوبية
 فمن حقه على مربوبيه أن يؤلوه، وظهر أن الشركي الذين كانوا يعبدون من دون ال آلة عن عقيدة واقتناع إنا

كانوا يعبدونم ويألونم بناء على اعتقادهم فيهم الربوبية إما ربوبية صغية مدودة أو ربوبية أصلية مطلقة.
 ومن هذا ظهر خطأ الذين يرون أن جيع العرب ف جاهليتهم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية ل عز وجل، إل أنم

كانوا يعبدون مع ال آلة أخرى فيتخذونا شركاء ل ف إ

إ

ليته دون أن يعلوها شركاء ل ف ربوبيته.
 وذلك لن النصوص القرآنية ومنها ما أوردناه آنفا تبي أن أكثر العرب كانوا يعلون مع ال شركاء ف بعض
 صفات ربوبيته ل ف كلها، ومن أجل ذلك كانوا يطلبون من شركائهم الرحة والرزق والنصر، وكثيا من مطالبهم

.31 التوبة101
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 الدنيوية، وكانوا يعبدون آلتهم طمعا ف أن يققوا لم ما يرجون بعونات غيبية هي من خصائص الرب الالق الذي
بيده مقاليد كل شيء، وهو على كل شيء قدير.

ولا كانت ال

ل

 لية هي اللزم العقلي الباشر للربوبية، وكانت الربوبية ف الوجود كله ل وحده ل شريك له فيها
وجب عقل وجوبا حتميا أن تكون ال

ل

لية خاصة بال وحده ل يشاركه فيها أحد.
 ومن أجل هذه القيقة كان منهج القرآن الكري للقناع بتوحيد ال

ل

 لية ل وحده ل شريك له، يعتمد على
نبيههم على هذه القيقة، ية، و على ت له ف الربوب نه ل شريك  ية ل عز وجل، وأ  تذكي ذوى الفكر بتوحيد الربوب
 ويعتمد ف بعض النصوص على استئناف عرض أدلة تثبت أن الربوبية ف الوجود كله ل وحده ل شريك له، ويراعي

ف هذا التنويع مقتضيات أحوال الخاطبي إبõان نزول النص. 
  (وما ل ل103من هذه النصوص القرآنية ما يلى: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم)

 أعبد الذي فطرن وإليه ترجعون أأتذ من دونه آلة إن يردن الرحن بضر ل تغن عن شفاعنهم شيئا ول ينقذون إن
  (رب السموات والرض وما بينهما فاعبدوه واصطب لعبادته هل104إذا لفي ضلل مبي إن آمنت بربكم فاسعون)

له سيا) لم  عا ول105تع ضرا ول نف كون لنفسهم  قون ول يل شيئا وهم يل قون  لة ل يل من دون ال آ تذوا    (وا
  (يا أيها الناس اذكروا نعمة ال عليكم هل من خالق غي ال يرزقكم من السماء106يلكون موتا ول حياتا ول نشورا)

  (قل أعوذ برب108 (أل يسجدوا ل الذي يرج البأ ف السموات والرض)107والرض ل إله إل هو فأن تؤفكون)
  جاء البيان ف هذه السورة مرتبا ترتيبا عقليا منطقيا، فإثبات ربوبية ال للناس يلزم منه109الناس ملك الناس إله الناس)

لزوما عقليا منطقيا إثبات كونه مالكا لم فهم عبيده وكونه ملكا عليهم، ويلزم منهما لزوما عقليا منطقيا إثبات إ

إ

 ليته
لم، وبا أنم ل رب لم غيه فل إ

إ

له لم غيه. 
 والاصل أنه قد استقر ف عقول بن آدم أن من ثبتت له الربوبية فمستحق للعبادة، ومن انتفت عنه الربوبية فهو

غي مستحق للعبادة، فثبوت الربوبية واستحقاق العبادة متلزمان فيما شرع ال من شرائعه، وف عقول الناس.
 وعلى أساس اعتقاد الشركة ف الربوبية بن الشركون استحقاق العبادة لن اعتقدوهم أربابا من دون ال تعال،
 ومت اندم هذا الساس من نفوسهم تبعه اندام ما بن عليه من استحقاق غي ال للعبادة، ول يسلم الشرك بإنفراد ال
ية لغيه عز وجل قاد الربوب ية، وما دام ف نفسه اعت بإنفراده عز وجل بالربوب  سبحانه بإستحقاق العبادة حت يسلم 

استتبع ذلك العتقاد ف هذا الغي الستحقاق للعبادة.
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ولذلك كان من الواضح عند أول اللباب أن توحيد الربوبية وتوحيد ال

ل

 لية متلزمان ل ينفك أحدها عن الخر ل
 ف العتقاد ول ف الوجود، وكان تقسيم التوحيد إل توحيد الربوبية وتوحيد اللوهية بناء على انفصال أحدها عن الخر
 وعدم التلزم بينهما من الطأ الواضح، فإنه من اعترف أنه ل رب إل ال كان معترفا بأنه ل يستحق العبادة غيه، ومن أقر

بأنه ل يستحق العبادة غيه كان مذعنا بأنه ل رب سواه. وهذا معن ل إله إل ال ف قلوب جيع السلمي.
 ولذلك نرى القرآن ف كثي من الواضع يكتفي بأحدها عن الخر، ويرتب اللوازم الترتبة على انتفاء أحدها

  وقوله تعال:110على انتفاء الخر ليستدل بذلك على ثبوته، فانظر إل قوله تعال: (لو كان فيهما آلة إل ال لفسدتا)
(وما كان معه من إ

إ

له إذا لذهب كل إ

إ

 حيث رتب على تعدد ال111له با خلق ولعل بعضهم على بعض)

ل

 له ما يترتب
على تعدد الرب من فساد السموات والرض ليثبت بذلك عدم تعدد الرب ووحدانيtتtه.

هذا وقد اشتمل تقسيم التوحيد إل توحيد الربوبية وتوحيد ال

ل

لية على أخطاء:
 تصيص الربوبية بالالقية مع أنا تشمل كل خصائص الالول:

ل

 لية وهي الصفات الت من أجلها استحق الرب
أن يكون معبودا من خلق العال وتدبيه وتصريفه وحق التشريع والغن الطلق عن غيه.

 التعبي عن الكون إالثان:

إ

لا باللوهية فإن اللوهية هي العبادة والتعبي الصحيح عن الكون إ

إ

لا هو ال

ل

 لية، وليس
اللوهية.

 ادعاء أن توحيد الربوبية منفصل عن توحيد الالثالث:

ل

 لية وغي ملزم له، يتحقق توحيد الربوبية مع الشرك ف
ال

ل

لية، وقد حققنا أنه ملزم له.
  ما بن صاحب هذا التقسيم عليه من أن الشركي من العرب كانوا ف جاهليتهم يوحدون ال تعالالرابع:

توحيد الربوبية، ولكنهم ل يكونوا يوحدونه توحيد ال

ل

لية.
  وهو الدهى والمر، وهو الذي كان يهدف إليه صاحب التقسيم، هو حكمه على كثي منوالطأ الامس:

السلمي بثل ما حكم به على الشركي من العرب ف جاهليتهم الهلء. وبنائه هذا على التقسيم الذكور.
فظهر بذا حطأ هذا التقسيم وخطأ ما بناه عليه صاحبه.

 وأما التقسيم الصحيح للتوحيد فهو تقسيم الشاعرة، وهو تقسيم التوحيد إل توحيد الذات، وتوحيد الصفات،
وتوحيد الفعال. وال سبحانه وتعال أعلم.

 وأما ثالث القسام من التقسيم الثلثي وهو «توحيد الساء والصفات» فقد قصد به صاحب التقسيم أن يثبت
 ل من الساء والصفات ما أثبته لنفسه بدون إهال شيء ما أثبته لنفسه بأن ينفي عن ال تعال بعض ما أثبته لنفسه،
سنة عال ف الكتاب وال بت إطلقه على ال ت ما ل يث من الساء والصفات  عال  بت ل ت بأن يث ها  يزاد علي  ول أن 

الصحيحة. هذا هو الذي قرره صاحب التقسيم وساه «توحيد الساء والصفات».
أما تقرير السألة فهو تقرير غي مرر أدى عدم ترير التقرير بصاحبه إل أخطاء عقدية جسيمة.

.22 النبياء110
.91 الؤمنون111
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 والتحرير أن يقال: يب أن يثبت ل تعال من الساء والصفات ما ورد إطلقه على ال تعال ف الكتاب والسنة
لوجه ث تطبيقها على ية، وترير السألة بذا ا قة دون الاز والكنا عال على وجه القي يه ت  الصحيحة ما كان إطلقه عل
 نصوص الكتاب والسنة تطبيقا صحيحا هو الذي يقي الوال ف السألة من الطأ، وينبه اللاد ف أساء ال تعال وصفاته،
 وأما عدم ترير السألة أو تريرها ث تطبيقها على النصوص تطبيقا غي صحيح فيورط صاحبه ف الخطاء العقدية السيمة،

وف اللاد ف أساء ال تعال وصفاته. وهذا ما تورط فيه صاحب التقسيم الثلثي.
وبعد هذه القدمة نقول: قد تورط صاحب التقسيم الثلثي بالنسبة إل القسم الثالث ف أخطاء.

لول: طأ ا بات الساءال سألة إث سألة م نا ال صفات، وإ يد الساء وال سألة بتوح نون ال يث ع نوان ح ف الع   
والصفات. وقد عب بذا التعبي ف كتابه منهاج السنة.

 عدم ترير تقرير السألة.الثان:
  أن صاحب التقسيم ل يثبت ل تعال كثيا ما ورد ف الكتاب والسنة إطلقه على ال تعال ما هو داخلالثالث:

 تت القاعدة غي الررة. وذلك مثل النسيان الوارد ف قوله تعال: (نسوا ال فنسيهم) وكذلك ورد ف الحاديث
 الصحيحة إثبات الرولة والضحك والرض والوع ل تعال، ول يثبتها صاحب التقسيم ل تعال، وذلك من أجل
 اعتقاده أن هذه الطلقات إنا وردت على سبيل الاز ل على سبيل القيقة بسبب اعتقاده استحالة ثبوت هذه المور

ل تعال على سبيل القيقة، وهو اعتقاد صحيح.
 إن صاحب التقسيم قد أثبت ل تعال أمورا ل يرد با الكتاب ول السنة حيث أثبت ل تعال ما يلى: الرابع:

112 الد. انظر (موافقة صريح العقول لصحيح النقول)

 اللوس على العرش قال ف مموع الفتاوى: حدث العلماء الرضيون والولياء التقون أن ممدا رسول ال صلى
114 وقد أشار إليه ابن القيم ف بدائع الفوائد.113ال تعال عليه وآله وسلم يلسه ربه على العرش معه...

 يقول بواز اطلق أن ال تعال جسم قال ف التأسيس ف رد "أساس التقديس" (وليس ف كتاب ال ول سنة
  وسيأتى عن115رسوله ول قول أحد من سلف المة وأئمتها أنه ليس بسم وأن صفاته ليست أجساما ول أعراضا)

المام أحد نفي السمية عن ال تعال.

 ويقول ف كتابه التأسيس: ولو شاء –ال – لستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف
على عرش عظيم. والستقرار من لوازم السمية.

1122 /29.
113 4/374.
114 4/39.
115 1/101.
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  ما نصه: (فاسم الشبهة ليس له ذكر بذم ف الكتاب والسنة، ول ف116ويقول ف كتابه "بيان تلبيس الهمية":
  هذا ما يراه ابن تيمية مالفا لقوله تعال:117كلم أحد من الصحابة والتابعي) ومعن هذا أن التشبيه ليس به بأس.

(ليس كمثله شيء) وقوله: (ول يكن له كفوا أحد) ومالفا المة وسيأتى قريبا نقل جلة من أقوالم ف ذلك.
 والامس: وهو بيت القصيد من ذكر توحيد الساء والصفات، أن صاحب التقسيم قد أثبت ل تعال أمورا ورد
 ف الكتاب والسنة إطلقها على ال تعال على سبيل الاز أو الكناية، فأثبتها ل تعال على سبيل القيقة، فأدى به ذلك

إل التشبيه الذي ل يرى به بأسا، ويكون بذلك مالفا لكتاب ال ولسنة رسول ال ولسلف المة.
وننقل هنا مموعة من أقوال علماء المة وأئمتها من السلف واللف ف نفي التشبيه عن ال تعال. 

  فنقول: نقل الذهب ف عن المام أبو حنيفة رضي ال تعال عنه أنه قال: (أتانا من الشرق رأيان خبيثان: جهم
  وذكر ابن جرير الطبي ف تفسي سورة الخلص عن أب العالية وغيه من السلف: (أن ال118معطل ومقاتل مشبه)

تعال ليس له شبيه ول مثيل)
ونقل المام البيهقي ف كتابه مناقب المام أحد عن المام أحد ما نصه:

 (أنكر أحد على من قال بالسم، وقال: إن الساء مأخوذة من الشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا السم
لم يز أن يسمى  على ذي طول وعرض وسك وتركيب وصورة وتأليف. وال سبحانه خارج عن ذلك كله، ف
 جسما لروجه عن معن السمية، ول يىء ف الشريعة ذلك فبطل) انتهى.وهذا الكلم بنصه وارد ف ذيل طبقات

119النابلة لبن أب يعلى منسوبا إل المام أحد.

 وورد ف ذيل طباقات النابلة ف ذكر عقيدة المام أحد رضي ال تعال عنه: «كان المام أحد – رحه ال –
 يقول: إن ل تعال يدين وها صفة له ف ذاته، ليستا بارحتي، وليستا بركبتي، ول جسم ول من جنس الجسام،
ما فق، ول عضد ، ول في له مر لك، ول  لى ذ قاس ع لوارح، ول ي عاض وا لتركيب والب من جنس الدود وا  ول 
 يقتضى ذلك من اطلق قولم "يد" إل ما نطق القرآن الكري به، أوصحت عن رسول ال صلى ال تعال عليه وآله

120وسلم السنة فيه».

 وف ذيل الطبقات أيضا «أن المام أحد كان يقول: وال تعال ل يلحقه تغي ول تبدل، ول يلحقه الدود قبل
121خلق العرش ول بعد خلق العرش».

 وقال المام الطحاوي ف عقيدته الت هي بيان أهل السنة والماعة باتفاق أهل السنة «وتعال –أي ال- عن
الدود والغايات، والركان والعضاء والدوات، ول تويه الهات الست كسائر البتدعات».

116 1/109.
117 1/568.
7/202 سي أعلم النبل 118
119 2/298.
120 2/294.
121 2/297.
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 وقال المام أبو سليمان الطاب: ما نصه: «وليس معن قول السلمي إن ال على العرش هو أنه تعال ماس له،
 أو متمكن فيه، أو متحيز ف جهة من جهاته، لكنه بائن من جيع خلقه، وإنا هو خب جاء به التوقيف، فقلنا به ونفينا

122عنه التكييف إذ (ليس كمثله شيء وهو السميع البصي»

  «وليس اللف ف اليد، وإنا اللف ف الارحة، وليس123وقال المام ابن الوزي ف مالسه ف التشابات
اللف ف الوجه، وإنا اللف ف الصورة السمية، وليس اللف ف العي، وإنا اللف ف الدقة».

 وقال المام عز الدين بن عبد السلم: «ليس – ال – بسم مصور، ول جوهر مدود مقدر، ول يشبه شيئا ول
 يشبهه شيء، ول تيط به الهات، ول تكتنفه الرضون والسموات، كان قبل أن كون الكان ودبر الزمان، وهو

124الن على ما عليه كان»

 وقال الافظ العسقلن: «ول يلزم من كون جهت العلو والسفل مال على ال أن ل يوصف بالعلو، لن وصفه
125بالعلو من جهة العن، والستحيل كون ذلك من جهة الس».

 وقال أيضا عند شرح حديث النول: «استدل به من أثبت الهة وقال هي جهة العلو، وأنكر ذلك المهور،
126لن القول بذلك يفضي إل التحيز، تعال ال عن ذلك»

 وقال أيضا: «فمعتقد سلف المة وعلماء السنة من اللف أن ال تعال منه عن الركة والتحول واللول، ليس
 127كمثله شيء».

ف سد  عبي، وفا ف الت سد  سيم فا ية تق بن تيم خترعه ا لذي ا يد ا ثي للتوح سيم الثل يق أن التق بذا التحق هر   فظ
مضمونه، وفاسد فيما قصد منه.

لذات، وتوحيد الصفات، لذي ذكره الشاعرة، وهو توحيد ا  والتقسيم الصحيح للتوحيد هو تقسيم الثلثي ا
وتوحيد الفعال.

 أما توحيد الذات فمأخوذ من قوله تعال: (قل هو ال أحد) وغيها من اليات، وأما توحيد الصفات فمأخوذ
 من قوله تعال: (ليس كمثله شيء) وقوله تعال: (ول يكن له كفوا أحد) وأما توحيد الفعال فمأخوذ من قوله تعال:

(ال خالق كل شيء) وقوله: (وال خلقكم وما تعملون) إل غيها من اليات الكرية. وال تعال أعلم بالصواب.

.2/147 أعلم الديث شرح البخاري 122
.54 ص 123
.8/219 طبقات الشافعية الكبى 124
.6/136 فتح الباري 125
.3/30 فتح الباري 126
127 7/124.
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- بيان أخطاء الدكتور ف الكلم على التوحيد:38

 وبعد النتهاء من تقيق مسألة التوحيد نعود إل كلم الدكتور، فنقول: إن هذه الفقرة من كلم الدكتور قد
اشتملت على أخطاء جة: 

  قوله: (التوحيد عند أهل السنة والماعة معروف بأقسامه الثلثة) حيث نسب تقسيم التوحيد إلالطأ الول:
 القسام الثلثة: توحيد اللوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الساء والصفات إل أهل السنة، مع أن هذا التقسيم ل
 يكن معروفا عند أهل السنةقبل ابن تيمية، وإنا شهره وركز عليه ابن تيمية ول يزال غي معروف ول معترفا به إل

عند أولئك الذين اتذوا ابن تيمية المام الوحيد لنفسهم، وقد بينا فساد هذا التقسيم.

ثان: طأ ال لىال جب ع سنة- أول وا هل ال ند أ ندهم –أي ع ثة- ع سامه الثل يد بأق هو –أي التوح قوله: (و   
 الكلف) ول أدرى من الذي قال من أهل السنة: إن التوحيد أول واجب على الكلف؟! وكيف يقوله قائل، ويقدم
 على القول به عاقل، والتوحيد ل يتصور اعتقاده إل بعد اعتقاد وجود ال تعال! وهل يقدم عاقل على القول بأن
قد ث يعت صفات،  ساء وال يد ال ية وتوح يد الربوب ية وتوح يد الل عال توح ل ت حد ا لف أن يو لى الك لواجب ع  ا
 وجوده؟؟!! نعم توحيد ال تعال داخل ف معرفته بسب العن الذي أراده الشاعرة من العرفة حينما قالوا: (أول
 واجب على الكلف معرفة ال)، فإن مرادهم بعرفة ال ليس اعتقاد وجوده تعال فقط، بل معرفته بوجه يكون عدمها
 موجبا للكفر وعدم السلم واعتقاد ذلك، وهو أن يعرف أن للعال ربا خلقه وخلق كل شيئ يستحق العبادة على
 عباده واحد ل شريك له ويعتقد ذلك. وذلك لن القصود بوجوب العرفة التخلص من الكفر، وهو ل يكون إل

 لية وتوحيد الساء والصفات، بعن عدم̃بالعرفة الذكورة والعتقاد الذكور الشتمل على توحيد الربوبية وتوحيد ال
الشريك له ف صفاته وسنفصل الكلم على مسألة أول الواجب على الكلف قريبا.

بع: ثالث والرا ية والتعدد، ونفي التبعيضالطأ ال في التثن   قوله: (فالتوحيد عندهم –أي عند الشاعرة- هو ن
لى هذا الكلم ع شتمل  قد ا صلة) و ية النف صلة والكم ية الت في الكم عبيهم (ن سب ت جزئة، أي ب لتركيب، والت  وا

خطأين:
نه ل يوجد عند يد أ في، الف من الن لدكتور للتوحيد عند الشاعرة ف النواع الذكورة   الطأ الول: حصر ا
 الشاعرة نوع آخر من التوحيد وهو التوحيد ف العبادة الذي ي�عtب�ر عنه بتوحيد اللية، وقد صرح فيما يلى بأنه ليوجد

عندهم هذا النوع من التوحيد، حيث قال: (.....فهذا الذي أجزم به)
 عند الشاعرة: هو اعتقاد الوحدانية ف الذات والصفات والفعال، وبعبارة أخرىوقد علمت أن حقيقة التوحيد 

 لية وخواصها، وقد نقلنا عن التفتازان أنه قال: ول نزاع لهل السلم ف أن تدبي العال،̃اعتقاد عدم الشريك ف ال
وخلق الجسام، واستحقاق العبادة، وقدم ما يقوم بنفسه كلها من الواص.

منهج الشاعرة في العقيدة بين الحقائق والوهام | 72



 : سياقه لذا الكلم مساق النكار على الشاعرة، كأن الدكتور ينكر على الشاعرة قولم بالتوحيدالطأ الثان
 بالعن الذكور، ول أدرى لاذا ينكر الدكتور على الشاعرة قولم: التوحيد أن تعتقد أن ال تعال واحد ليس اثني ول
 ثلثة، ول متبعض ول مركب ول متجزأ، وقد صرح المام أحد وغيه بذا، حيث قال: «إن ال عز وجل واحد ل من

128عدد، ول يوز عليه التجزؤ ول القسمة، وهو واحد من كل وجه. وما سواه واحد من وجه دون وجه».

 أراد المام أحد بقوله: «واحد ل من عدد» نفي إرادة الواحدة العددية من قولنا: «ال واحد» ول يرد به نفي
 الوحدة العددية، وذلك لن الوحدة من طريق العدد غي متص بال تعال، بل هو لزم بي لكل جزئي حقيقي، فأنت
واحد من طريق العدد أي لست اثني ول اكثر، وأنا واحد من طريق العدد ؛كما ان ال تعال واحد من طريق العدد،
 ث إن الوحدة العددية لتنفي الشريك والشبيه والنظي، ومقصود المام أحد بيان الوحدة ل تعال بالعن الختص به
 وهو أنه ل يوز عليه التجزؤ....ال،وبعن نفي الشريك والشبيه والنظي؛فمن أجل ذلك نفى إرادة الوحدة العددية
 عن قوله: ال تعال واحد؛ وقد سبق المام أحدإل هذا التعبي المام أبو حنيفة. قال-رحه ال تعال- ف الفقه الكب:

«ال واحد ل من طريق العدد، ولكن من طريق أنه ل شريك له، ل يلد ول يولد، ول يكن له كفuوóا أحدÏ»؟

 وقال شيخ النابلة القاضى أبو يعلى: «وأما وصفه بأنه واحد فإنه يرجع إل نفي الشريك، وأنه ل ثان له، وإل
  وقال ابن تيمية: «فإن ال سبحانه أحد صمد ل يلد ول يولد ول يكن له كفوا129نفي التجزؤ والنقسام عن ذاته»

130أحد، فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتجزء أو يكون قد ركب من أجزاء»

له بأنه الالق أو القادر على الختراع)̃ قوله: (ومن هذا العن فسروا الالطأ الامس:
 للهية بالتصاف بالصفات الت لجلها استحق أن يكون معبودا، فالللوقد علمت أن الشاعرة قد فسروا ال

 عندهم على هذا هو التصف بتلك الصفات، وليس هو الالق أو القادر على الختراع كما يقول الدكتور. وليت
له منهم بالالق أو القادر على الختراع؟!̃شعري من الذي فسر ال

  قوله: (وأنكروا بعض الصفات كالوجه واليد والعي، لنا تدل على التركيب والجزاء عندهم)الطأ السادس:
 أقول: نعم قد أنكر الشاعرة تلك الصفات بعن الارحة لستلزامه التركيب والجزاء، وهذا النفي ما اتفق عليه سلف
 المة وخلفها، ول أدري هل الدكتور يثبتها بعن الارحة ل تعال كما يدل عليه سياق كلمه!! تعال ال عن ذلك علوا

كبيا!

.2/293ذيل طبقات النابلة لبن أب يعلى  128
.26العتمد  129
.119الرسالة التدمرية  130
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  قوله: (وأما التوحيد القيقي وما يقابله من الشرك ومعرفته والتحذير منه فل ذكر له ف كتبالطأ السابع:
عقيدتم إطلقا .. إل آخر كلمه).

 أقول: قدمنا أن الشاعرة قد ذكروا التوحيد بتعريف واضح جامع مانع يتضح منه تعريف الشرك كذلك، ولكن
 ماذا نقول للذي يتكلم عن عدم معرفة وعدم رغبة ف معرفة ما يتكلم فيه، وإنا يتكلم مندفعا عما تtمtل·كt نفسtه وتكن

ف قلبه من القد على أئمة المة وقادتا. 
 صحيح أنه ل يتوسع الشاعرة ف كتبهم العtق�دية ف الكلم على الشرك العملي كالعبادة لغي ال تعال والذبح له لن
 موضوع كتب العقيدة هو العقيدة وليس العمل، وقد توسعوا ف الكلم عليه ف كتب الفقه ف باب الردة وف كتبهم ف
 التفسي وف شروح الديث. نعم الشرك العملي مبن على الشرك العتقادي وهو إثبات شيئ من خواص اللية لغي ال

 تعال، وقد بينوا الشرك العتقادي ف كتبهم العقدية كما تقدم ف كلم التفتازان وكلم ابن المام وابن أب شريف،
 وقال الباقلن ف "النصاف": «ويب أن يعلم أن صانع العال جلت قدرته واحد أحد، ومعن ذلك أنه ليس معه إله
 سواه، ول من يستحق العبادة إل إياه ول نريد بذلك أنه واحد من جهة العدد، وكذلك قولنا: أحد وفرد وجود ذلك،

 له̃لية سواه. وقد قال ال تعال: (إنا ال إ̃إنا نريد به أنه ل شبيه له ول نظي، ونريد بذلك أنه ليس معه من يستحق ال
لدين بن عبد السلم: «فإن اللوهية ترجع إل استحقاق العبادة، ول يستحق̃واحد ومعناه ل إ  له إل ال» وقال عز ا

ل ستحق ا قال: «ول ي ناه» ث  ما ذكر يع  من اتصف بم ية إل  ناه»̃العبود ما قرر يع  من اتصف بم ية إل  قال131ل   و
 السنوسي: «وأنواع الشرك ستة: شرك الستقلل، وهو إثبات إلي مستقلي كشرك الوس، وشرك التبعيض، وهو
له من آلة كشرك النصارى، وشرك تقرب، وهو عبادة غي ال تعال ليتقرب إل ال تعال زلفى، كشرك  تركيب إ

132متقدمي الاهلية، وشرك تقليد، وهو عبادة غي ال تبعا للغي كشرك متأخري الاهلية...»

- أول واجب على الكلف وما تورط فيه الدكتور من الخطاء ف بيان السألة:39

 : {أما أول واجب عند الشاعرة فهو النظر، أو القصد إل النظر أو أول جزء من النظر، أو...!قال الدكتور
 إل آخر فلسفتهم الختلف فيها. وعندهم أن النسان إذا بلغ وجب عليه النظر، ث اليان، واختلفوا فيمن مات
 قبل النظر أو أثنائه، أيكم له بالسلم أم بالكفر؟! وينكر الشاعرة العرفة الفطرية، ويقولون: من آمن بال بغي
 طريق النظر فإنا هو مقلد ورجح بعضهم كفره، واكتفى بعضهم بتعصيته... وإن لزم قولم تكفي العوام، بل

تكفي صدر الول}

.12-11 العقائد 131
.40-32 شرح القدمات 132
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  قد أشار الدكتور سفر بذا الكلم إل مسألتي من مسائل علم الكلم، الول: مسألة أول واجب على الكلف،
 والثانية: مسألة وجوب النظر ف معرفة ال تعال، وقد وقع فيهما ف أخطاء جسيمة، فل بد أن يقق السألتي الشار

إليهما. 
 أما السألة الول فننقل فيها كلم القاضي عضد الدين اليي ف الواقف مع شرحه للسيد الشريف الرجان مع

الختصار فيهما. ونفتتح با الكلم، وأما السألة الثانية فنبينها فيما بعد. وإليك كلم "الواقف" وشرحه ف السألة:
 (القصد السابع: قد اختلف ف أول واجب على الكلف) أنه ماذا (فالكثر) ومنهم الشيخ أبو السن الشعري
 (على أنه معرفة ال تعال إذ هو أصل العارف) والعقائد (الدينية، وعليه يتفرع وجوب كل واجب) من الواجبات
 الشرعية (وقيل: هو النظر فيها) أي ف معرفة ال سبحانه (لنه واجب) اتفاقا كما مر (وهو قبلها) وهو مذهب جهور
 العتزلة والستاذ أب إسحاق السفرائين (وقيل): هو (أول جزء من النظر) لن وجوب الكل يستلزم وجوب أجزائه:
مام بن فورك) وإ  فأول جزء من النظر واجب، وهو متقدم على النظر التقدم على العرفة (وقال القاضي واختاره ا

الرمي: إنه (القصد إل النظر) لن النظر فعل اختياري مسبوق بالقصد التقدم على أول أجزائه. 
لذات (فهو لو أريد أول الواجبات القصودة أول وبا لواجب بالقصد الول،) أي  لو أريد ا  (والناع لفظي إذ
ظر مة للن ظر) لنه مقد ل الن صد إ قا (فالق بات مطل يد أول الواج بل أر لك،  يرد ذ ل  قا (وإل) أي وإن  فة) اتفا  العر

الواجب مطلقا فيكون واجبا أيضا.. 
 (وقال أبو هاشم هو) أي أول الواجبات (الشك) ث رد اليي هذا القول بوجهي ث قال: (إن قلنا: الواجب)
 الول (النظر فمن أمكنه زمان يسع فيه النظر التام) والتوصل به إل معرفة ال تعال (ول ينظر) ف ذلك الزمان، ول
 يتوصل بل عذر (فهو عاص) بل شبهة (ومن ل يكنه زمان أصل) بأن مات حال البلوغ (فهو كالصب) الذي مات
 ف صباه (ومن أمكنه) من الزمان (ما يسع بعض النظر دون تامه) فإن شرع فيه بل تأخي واخترمته النية قبل انقضاء
يه، بل أخره بل عذر ومات (ففيه احتمال، والظهر ما إذا ل يشرع ف  النظر وحصول العرفة فل عصيان قطعا، وأ

 133عصيانه) لتقصيه بالتأخي. 
وههنا ينبغي التنبيه على أمور:

  أن الراد بعرفة ال تعال الت هي أول الواجبات القصودة بالذات معرفته بوجه يكون عدم التصاف باالول:
 موجبا للكفر وعدم السلم، من معرفة وجوده تعال ووحدانيته وعلمه وإرادته وقدرته إل غي ذلك ما يكون عدم
 معرفتها موجبا للكفر، وليس الراد منها معرفة وجوده فقط. وذلك لن القصود من وجوب العرفة التخلص من

الكفر، وهو ل يكون إل بالعرفة الذكورة. 
 وهذه العرفة ليست فطرية بالعن الذي قصده الدكتور هنا، وصرح به سابقا من أنه يولد عليها النسان، وينشأ
 عليها السلم بل تلقي ول تعلم، وقد قال ال تعال: (وال أخرجكم من بطون أمهاتكم ل تعلمون شيئا) بل الراد
 بالفطرة ف قوله تعال: (فطرة ال الت فطر الناس عليها) وف قوله صلى ال عليه وآله وسلم (كل مولود يولد على
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 الفطرة...إل) ما جبل عليه النسان من ميله إل معرفة الق، ورغبته ف نبذ الباطل، وكونه أكثر استعدادا لقبول الي
منه لقبول الشر، وليس ذلك الق والي إل السلم. 

قال المام النووي ف شرح الديث: والصح أن معناه أن كل مولود يولد متهيئا للسلم. انتهى
 أن الراد بالواجبات ف قولم (أول الواجبات على الكلف ما هو) والثان:

 أعم ما يكون عدم القيام به موجبا للكفر أو موجبا للمعصية وذلك لن عدم العرفة موجب للكفر، وأما عدم
يد فموجب للمعصية والث، كما تقدم ف كلم الواقف  النظر أو عدم القصد إل النظر مع اليان على وجه التقل
 وشرحه. وليس موجبا للكفر إل عند أب هاشم من العتزلة. وهذه هي مسألة التقليد ف اليان، وقال فريق من أهل

السنة بعدم تأثيم القلد بعدما جزم با يب اليان به جزما قاطعا. ول يكفره أحد منهم.
  أن الراد بالنظر والستدلل على القول بوجوبه هو النظر والستدلل الجال وإن ل يستطع صاحبهالثالث:

 الفصاح به وتقريره ودفع القوادح عنه، وهذا النوع من الستدلل قلما يلو عنه مؤمن، بل لو قيل بعدم خلو مؤمن
يد إنا  عنه ل يكن بعيد̧ا، فإن كلم العوام مشو بثل هذا الستدلل، ومن أجل ذلك قال بعض الققي: إن التقل
 يتصور فيمن نشأ ف شاهق جبل بدون أن يري ف خلده وجود ال تعال، فأخبه مب بوجود ال تعال وبصفاته،
 فصدقه وثوقا به بدون أن يستند إل دليل، وأما السلم الذي نشأ بي السلمي فل بد أن يصل عنده دليل إجال،
بالعجزات، لدلئل الستناد إل صدق الرسول الؤيد  قوى ا با ما يكون بدون نظر ول قصد إل النظر، ومن أ  وغال
 وذلك لن الراد بالتقليد الخذ بقول الغي بغي حجة. ومن قامت عليه حجة ثبوت النبوة حت حصل له القطع با،

فما سعه من النب كان مقطوعا عنده بصدقه، فإذا اعتقده ل يكن مقلدا فيه لنه ل يأخذ بقول الغي بغي حجة.
 وبذا التحقيق ظهر ما ف كلم الدكتور سفر من أخطاء.

يه أنالول:   نسبته اللف ف أول الواجبات إل الشاعرة فقط مع أن العتزلة داخلي ف اللف، فكان عل
يقول: أما أول واجب عند التكلمي.

ثان: يه النظر ث اليان) هذا مفروض عند الشاعرة ف غيوال لغ وجب عل   قوله: (وعندهم أن النسان إذا ب
 السلم الذي بلغ، أما السلم الذي بلغ مقلدا فيجب عليه النظر عند القائلي بوجوب النظر منهم، وأما اليان فحاصل
 من قبل، ث إن الوجوب بالنسبة إليه بعن أن القلد عاص وليس بعن أنه غي مسلم كما حله عليه الدكتور. نعم هو
 كذلك عند أب هاشم من العتزلة. وكذلك الحتمالن اللذان أبداها القاضي فيمن مات ف أثناء النظر مفروض ف
 السلم القلد الذي ابتدأ ف النظر مع تأخيه عن زمن الوجوب بل عذر ومات قبل النتهاء منه هل هو عاص عند
 القائلي بوجوب النظر أم ل كما تقدم ف كلم الواقف وشرحه، وليس الحتمالن ف الكم بالسلم له وعدمه.
 نعم يرى الحتمالن ف الكم بالسلم وعدمه بالنسبة إل من بلغ غي مسلم، أو بلغته الدعوة بالغا وشرع ف النظر
 بعد تأخيه عن أول زمن الوجوب بل عذر ومات ف أثنائه. فكلم الواقف عام للمكلف السلم وغي السلم ومن

أجل ذلك عب بالعصيان الشامل للكفر والث. 
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  قوله: (واختلفوا فيمن مات قبل النظر أو ف أثنائه أيكم عليه بالسلم أم بالكفر) وذلك أنه التبسالطأ الثالث:
من عن أول ز يه  شروع ف تأخي ال عد  ظر ب ناء الن مات ف أث من  بداها القاضي في لذان أ مالن ال لدكتور الحت لى ا  ع
 الوجوب هل هو عاص أم ل، التبس عليه ذلك بالختلف، كما التبس عليه الكم بالعصيان وعدمه بالكم بالسلم

والكفر!!!
  نسبته القول بكفر القلد ف العقيدة إل بعض الشاعرة مع أن كفر القلد ل يقل به إل أبو هاشمالطأ الرابع:

 من العتزلة. قال المدي ف إبكار الفكار: ذهب أبو هاشم من العتزلة إل أن من ل يعرف ال بالدليل فهو كافر، لن
 ضد العرفة النكرة، والنكرة كفر. قال: وأصحابنا ممعون على خلفه، وإنا اختلفوا فيما إذا كان العتقاد موافقا لكن
 من غي دليل، فمنهم من قال: إن صاحبه مؤمن عاص بترك النظر الواجب. ومنهم من اكتفى بجرد العتقاد الوافق،
 وإن ل يكن عن دليل وساه علما، وعلى هذا فل يلزم من حصول العرفة بذا الطريق وجوب النظر. انتهى نقله ف

134فتح الباري.

 دندنته بالعرفة الفطرية. الطأ الامس:
 قوله: (وإن لزم مذهبهم تكفي العوام بل تكفي الصدر الول) الطأ السادس:

يا، وهو كاف ف الستدلل  أقول: قد قررنا أن العوام كلهم أو جلهم مستدلون عند الشاعرة استدلل اجال
لول صدر ا ما ال صيته! وأ ف تع نا اللف  لد، وإ يان الق صحة إ شاعرة ف  ند ال نه ل خلف ع نا أ ندهم. وقرر  ع
 فحاشاهم أن يكونوا غي مستدلي. ول أدرى كيف تاسر الدكتور على التكلم بذا الكلم!!! ث إن هذا التكفي لو
 سلمنا أنه لزم لقول أحد فإنا هو لزم لقول أب هاشم من العتزلة، وليس بلزم لقول أحد من الشاعرة مع أنه غي
 لزم لقول أب هاشم أيضا، لنه يقول بعدم صحة إيان القلد، وهل العوام كلهم، والصدر الول كلهم مقلدون ف

اليان!! سبحانك أللهم هذا بتان عظيم يعظكم ال أن تعودوا لثله أبدا. إن كنتم مؤمني.

- حكم الدكتور على الشاعرة بأنم مرجئة جهمية، وتقيق هذه السألة:40

لدكتور: بع اليان: الشاعرة ف اليان مرجئة جهمية أجعت كتبهم قاطبة على أن اليان هوقال ا   {الرا
التصديق القلب، واختلفوا ف النطق بالشهادتي أيكفي عنه تصديق القلب، أم ل بد منه....}

 أقول: ل شبهة ف أن� اليان� وصف� القلب وأن� اليان� ملàه القلبt. وقد وردt هذا ف كثيw من اليات القرآنية، قال
 ال تعال: (أولئك كتب ف قلوبم اليان) وقال: (ولا يدخل اليان ف قلوبم) وقال: (إل من أكره وقلبه مطمئن
 باليان) وجاء ف الديث: "اليانu ما وtق�ر ف القلبÄ وصد�قه العملu". كذلك ل مرية أنه لبد ف تقق اليان من

.13/351 فتح الباري 134
منهج الشاعرة في العقيدة بين الحقائق والوهام | 77



 التصديق� القلبÃ؛ والتصديق� عبارة عن نسبةÄ الصدقÄ بالختيار إل النب. وي�سمى هذا بالذعانÄ والتسليم، وهذا هو العتب
ف اليان الشرعيs عند الشاعرة وغيهم من طوائف السلمي ما عدى الهمية.

 وكما أن الذعان والتسليم معتب شرعا ف تقق اليان الشرعي الذي طلبه ال من الكلفي، كذلك هو معتب ف
 العن اللغوي للفظ اليان، فل يقال ف اللغة آمن به إل إذا صدقه وأذعن له بقلبه، وأما مرد وقوع نسبة الصدق ف
 القلب فل يسمى إيانا لغة، وإنا يسمى علما ومعرفة كما قال ال تعال عن الفريق الذين يعلمون صدق الرسول ف
 دعوى الرسالة بدون أن يؤمنوا به: (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الق
 وهم يعلمون)، فلبد ف تقق كل من العن الشرعي واللغوي لليان من ضم فعل قلب إل العرفة، وهو الذعان لا
 عرفه والتسليم له، لكن الشرع قد نقل لفظ اليان إل التصديق بأمور خاصة وهي ما جاء به الرسول وعلم ميئه به
بالضرورة، وجعل له نواقض اعتب الشرع اليان ملغى معها كالعبادة لغي ال والتلفظ بكلمة الكفر ف حال الختيار.

  وأما مرد العرفة ووقوع نسبةÄ الصدقÄ ف القلب بدون التصديقÄ والذعان، فل يكفي ف اليان. والوجود عند
أب طالبw وغيÄه من كثيw من الشركي هو العرفةu فقط بدون تصديقw وإذعان.

صور بو من قال أ لذهبي!!  فرق بي ا من  فة. وكم  هو العر ية بكفايته ف حصول اليان  قالت الهم لذي   وا
  ونقل الشهرستان عن جهم أنه قال: (من أتى بالعرفة135البغدادي: (وزعمت الهمية أن اليان هو العرفة وحدها)

  وهذا الذهب مردود بقوله تعال136ث جحد بلسانه ل يكفر بحده لن العلم والعرفة ل يزولن بالحد فهو مؤمن)
نائهم، وإن فريقا  عن بعض الكفار: (وجحدوا با واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) وقوله: (يعرفونه كما يعرفون أب

منهم ليكتمون الق وهو يعلمون)
نه هل يكفي ف حصول أصل اليان وف الروج من الكفر هذا التصديق والتسليم  ث اختلف الشاعرة ف أ
 والذعان القلب أم لبد ف تققه من ضم التلفظ بالشهادتي إليه إن كان الكلف قادرا على ذلك بأن ل يكن أخرس؟
 والذين قالوا بكفاية التصديق بالقلب ف ذلك قالوا: لبد أن يكون هذا الصدق بيث إذا طولب بالتلفظ بالشهادتي
 تلفظ بما ول يتنع عن ذلك، فإذا امتنع عن التلفظ بما بعد الطالبة به فهو غي مسلم بامتناعه هذا، ث إنم أرادوا
 بكفاية التصديق كفايته فيما بي العبد وبي ال تعال وكفايته ف النجاة من اللود ف النار، أما إجراء أحكام السلم
 الدنوية على الكلف فل خلف ف أنه لبد فيه من النطق بالشهادتي فيمن أسلم بعد كفر، وأما ولد السلم إذا بلغ

فنجرى عليه أحكام السلمي وإن ل يتلفظ بالشهادتي طول عمره ما ل يثبت عليه ما يقتضي الكم عليه بالكفر.
 ث إن من مذهب الشاعرة أنم يرجئون أمر العصاة إل ال إن شاء عذبم وإن شاء عفى عنهم. هذا هو مذهبهم
 ف الرجاء وهو الرجاء السن الذي ل يالف فيه أحد من أهل السنة، وأما الرجاء البدعي وهو اعتقاد أنه ل يضر
 مع اليان معصية كما ل ينفع مع الكفر طاعة، فهم من أبعد الناس عنه كما أنم من أبعد الناس عن رأي جهم، وقد

.249 أصول الدين 135
.1/111 اللل والنحل 136
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 عدوا ف كتبهم هذين الذهبي من مذاهب البتدعة. هذا هو خلصة مذهب الشاعرة ف القضية، وهو مأخوذ من
الكتاب والسنة، ونورد هنا جلة قليلة من اليات والحاديث الت هي صرية ف مذهبهم.

 أما مذهبهم ف اليان فمن الدلئل عليه ما يلي: قال ال تعال: (الذين آمنوا وعملوا الصالات) فعطف ال تعال
لوا فاصلحوا لؤمني اقتت تان من ا عال: (وإن طائف غايرة، وقال ال ت  عمل الصالات على اليان والعطف يقتضى ال
كون كلتاها قد ت ها، و غى علي ية والخرى مب حداها باغ مع أن إ نتي  طائفتي القتتلي مؤم عال ال عد ال ت  بينهما) ف
 باغيتي، فلم ينف ال تعال عنهما اليان وعدها مؤمنتي، وقال تعال: (فمن يعمل من الصالات وهو مؤمن فل
 كفران لسعيه) فجعل ال تعال اليان شرطا لقيام العمال الصالة ولو كان اليان إسا لكل عبادة لكان شرط الشيئ

137نفسه قاله أبو العي النسفي.

 وأما السنة فنكتفي منها بديث جبيل، فقد فسر النب صلى ال تعال عليه وآله وسلم فيه اليان بقوله: (أن
 تؤمن بال وملئكته، وكتبه، ورسله، واليوم الخر، وبالقدر خيه وشره من ال تعال) فقد فسر الشاعرة اليان با
بالتلفظ سلم السلم ( له و يه وآ عال عل صلى ال ت نب  سر ال ث ف سلم،  له و يه وآ عال عل صلى ال ت نب  به ال سره   ف
 بالشهادتي، والصلة، والزكاة، والصيام، والج)، فجعل التلفظ بالشهادتي من السلم ل من اليان، وأدخله ف
 نوع العمل كا الصلة والزكاة، دون نوع العتقاد، وهذا دليل لن يقول من الشاعرة وغيهم إن التلفظ بالشهادة

ليس بشرط ف حصول أصل اليان.
 وأما مذهب الشاعرة ف الرجاء فدليله ما ل يصى من اليات والحاديث ونقتصر منها على قوله تعال: (إن
 ال ل يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذالك لن يشاء) وعلى ما جاء عن النب صلى ال تعال عليه وآله وسلم أنه

قال: (من مات ل يشرك بال شيئا دخل النة) رواه مسلم.
فهل بعد هذا يصح أن يقال: إن الشاعرة ف اليان مرجئة جهمية؟!

لدكتور أن الشاعرة ل يقولوا: (اليان اعتقاد وقول وعمل) مثل من قال ذلك من الئمة،  نعم ي�ثي غضبt ا
 ولكن الشاعرة ل يالفوا ف هذا القول بعناه الذى قصده القائلون به. وكيف يوز لم أن يالفوا فيه وقد قال ال
 تعال: (وما كان ال ليضيع إيانكم) فقد عب عن الصلة باليان، وقال النب صلى ال تعال عليه وآله وسلم: (اليان

بضع وسبعون شعبة أعلها قول ل إله إل ال، وأدناها إماطة الذى عن الطريق) وقال: (الطهور شطر اليان)
لورق والثمر وإذا يان ذلك أن اليان شبيه بالشجرة فاسم الشجرة يطلق على مموع الساق والغصان وا  وب
 قطف الثمر فل يزال اسم الشجرة يطلق على الباقى، وكذلك إذا قطعت الورق والغصان، وأما إذا قطع الساق فقد

عدمت الشجرة، ول يبق هناك ما يطلق عليه اسم الشجرة.
 كذلك اسم اليان قد اطلق ف كثي من نصوص الكتاب والسنة على معن عام يشتمل أصل اليان وما يترتب عليه
 من العمال والثمرات، وبإنعدام العمال والثمرات ل ينعدم أصل اليان، وأما بإنعدام التصديق القلب فينعدم أصل اليان،
 فتعريف الشاعرة لليان بأنه التصديق القلب وحده أو مع التلفظ بالشهادتي على اللف ف الشهادتي عندهم، تعريف

.102-101 التمهيد 137
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 لصل اليان الت بدونه يعد النسان كافرا ملدا ف النار، وأما من قال: (اليان اعتقاد وقول وعمل) فقد عرف اليان
 بالعن العام الذي جاء به كثي من نصوص الكتاب والسنة، فل خلف بي الفريقي لن كل واحد منهما عرف معن

لليان مغايرا للمعن الذي عرفه الخر. وال تعال أعلم.

-مسألة زيادة اليان ونقصه:41

  {هذا وقد أو³لوا ك»ل} آية~ أو حديث~ ورد ف زيادة اليا̄ن ون¡ق¥صانه أو وص̄ف بعض ش¡عبه بأن³هاقال الدكتور:
إيانÒ أو من اليان}

 أقول: مذهب� الشاعرة أن� اليانÄ يزيد� وينقص�، وعمدت�هم ف الستدلل على ذلك ما وردt من نصوص الكتاب
والسنةÄ ف الزيادة، والذين يقولون بنفي الزيادة� والنقصt ف اليان هم جهور� النفية، ولم أيض̧ا دلئلهم على ذلك.

 واما ما جاء ف كثي من نصوص الكتاب والسنة من التعبي عن بعض العمال الطلوبة باليان كما قال ال
 تعال: (وما كان ال ليضيع إيانكم) أي صلتكم أو التعبي بأنا من اليان، فصحيح أن الشاعرة قد أولوها، وذلك
 لنم يرون أن اليان موضوع لغة وشرعا للتصديق القلب لكن الشرع نقله إل التصديق بأمور خاصة. وهذه العمال

ليست نفس التصديق، بل هي آثاره وثراته، فيكون اطلق اليان عليها مازا ل حقيقة.
 وأنا أسأل الدكتور هل إذا عمل أحد الكفار شيئا من هذه العمال الطلوبة شرعا يطلق على ما عمله أنه إيان،؟
 فإن كان اطلق اليان على هذا العمال على وجه القيقة فل بد أن يصح أن يطلق على ما عمله الكافر من ذلك
 أنه إيان. ول أعتقد أن الدكتور ييب بنعم، فإذا ل يصح إطلق اليان عليها ف هذه الصورة، يكون إطلقه عليها
هو تأويل ثاره، وهذا  ته وآ بار أنا ثرا ها باعت هذا أن إطلق اليان علي  مشروطا باتصاف صاحبها باليان، ومعن 

الشاعرة الذي أنكره الدكتور عليهم!.

- القرآن وبيان مذهب الشاعرة فيه بتوسع:42

نه تعالقال الدكتور:   {الامس القرآن: فمذهب أهل السنة والماعة أن القرآن كلم ال غي ملوق، وأ
يتكلم بكلم مسموع تسمعه اللئكة وسعه جبيل، وسعه موسى -عليه السلم- ، وتسمعه اللئق يوم القيامة.

ومذهب العتزلة أنه ملوق.
 أما مذهب الشاعرة فمن منطلق التوفيقية –الت ل يالفها التوفيق- فرقوا بي العن واللفظ، فالكلم الذي

يثبتونه ل تعال هو معن أزل أبدي قائم بالنفس ليس برف، ول صوت، ول يوصف بالب ول النشاء.
واستدلوا بالبيت النسوب للخطل النصران: 
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إن الكلم لفي الفؤآد وإنا :: جعل اللسان على الفؤآد دليل}

 أقول: نتوسع ف هذا الباب لا له من الهية القصوى، ولنه طويل الذيل متشعب الطراف، بعيد الغور، صعب
 التناول، ل يتيسرالوقوف على دقائقه، والوصول إل قعره إل للمحققي التمرسي بعلم الكلم، ومن أجل ذلك تورط
 الدكتور ف هذا الفقرة من كلمه فيما تورط فيه من الخطاء المة، وقد قاربت العشرين خطأ. ث أقول: ل بد أن نبي

مذهب الشاعرة ف كلم ال تعال على وجهه، ث نعود إل كلم الدكتور وإل بيان ما حواه من أخطاء.
فأقول –وبال التوفيق-: التكلم من أجل تقق الكلم اللفظي اللسان عنده ل بد من تقق أمرين آخرين عنده:

  العان النفسية الت ل تتلف باختلف اللغات، ول تتغي بتغي العبارات، وهو العن الذي نده فالمر الول:
 أنفسنا عند أخبارنا عن قيام زيد. أعن النسبة اليابية بي القيام وزيد، وعند طلب القيام منه أعن النسبة النشائية

الطلبية بيننا وبي زيد.
 اللفاظ التخيلة الت يصوغها التكلم ف ذهنه بإحدى اللغات، ث يتكلم با بلسانه بنفس اللغة.المر الثان:

 فتحقق هناك ثلثة أنواع من الكلم: العان الت ل تتلف باختلف اللغات والتعبات، واللفاظ التخيلة الذهنية،
 واللفاظ اللسانية، ويكن أن نتصرها إل قسمي: الكلم العنوي النفسي، والكلم اللفظي، وهو منقسم إل قسمي

لفظي نفسي، ولفظي لسان. وبعد هذه التوطئة نقول:
قد أثبت الشاعرة وكذلك الاتريدية ل تعال نوعي من الكلم على وجه القيقة ل على وجه الاز.

  الكلم العنوي النفسي، وقالوا: إنه معن قدي قائم بذاته ليس برف ول صوت، وهو معن واحدالنوع الول:
 غي منقسم إل الب والمر والنهي ف الزل، وإنا ينقسم إل هذه القسام فيما ل يزال. هذا هو مذهب ابن كuل�اب،

وهو الشهور من مذهب المام الشعري.
 وذهب بعض الشاعرة إل أنه عبارة عن الب فقط، وأن المر والنهي راجعان إليه، لن الطلب من ال تعال

يرجع إل الب بوصول الثواب والعقاب، ونسب المدي هذا القول إل المام الشعري.
وذهب بعضهم إل انقسامه ف الزل إل المر والنهي والب.

وذهب بعضهم إل انقسامه ف الزل إل القسام المسة: المر، والنهي، والب، والستخبار، والنداء.
 وهذا النوع من الكلم -وهو الكلم العنوي النفسي- ما ل ينبغي لحد من العقلء أن يالف ف ثبوته ل تعال
 لن ال تعال آمر، ناه، مب، ول تقق لذه الصفات بدون الكلم العنوي، لكن العتزلة نفوه عن ال تعال وأثبتوا ل

الكلم اللفظي فقط، والنابلة أثبتوا الكلم اللفظي ل تعال ول يتكلموا على الكلم العنوي ل نفيا ول إثباتا.
هذا هو الشهور عن النابلة 
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 وذهب القاضي أبو يعلى منهم إل ما ذهب إليه الشاعرة. قال: (وهو سبحانه عال بعلم واحد، وقادر بقدرة
 واحدة، وحي بياة واحدة، ومريد بإرادة واحدة، ومتكلم بكلم واحد) وقال: (غي متنع أن له كلما واحدا بلغات

138متلفة يصل الفهام لكل واحد بلغته)

سوله وكلم عال وكلم ر ل ت سي بكلم ا ن النف لى الع غة ع ف الل لى إطلق الكلم  شاعرة ع ستدل ال قد ا  و
قائم بالنفس من الكتاب والسنة وكلم باقلن: (وما يدل على أن حقيقة الكلم هو العن ال  أقحاح العرب. قال ال
 العرب ما نذكر... وقوله تعال مبا عن الكفار: (ويقولون ف أنفسهم لو ل يعذبنا ال با نقول)... وقوله صلى ال
 تعال عليه وسلم: (يقول ال تعال إذا ذكرن عبدي ف نفسه...) ويدل على ذلك أيضا قول عمر بن الطاب رضي
ال تعال عنه: (زورت ف نفسي كلما فأتى أبو بكر فزاد عليه) فأثبت الكلم ف النفس من غي نطق لسان، وعمر –
 رضي ال عنه- كان من أجل أهل اللسان والفصاحة.... والعرب الفصيح يقول:كان ف نفسي كلم، وكان ف

نفسي قول، وكان ف نفسي حديث إل غي ذلك، وأنشد الخطل:
139إن الكلم لفي الفؤاد وإنا :: جعل اللسان على الفؤاد دليل

  من الكلم الذي أثبته الشاعرة ل تعال الكلم اللفظي، وبعد اتفاقهم على ثبوته ل تعال على وجهالنوع الثان
 القيقة ل الاز اختلفوا ف قدمه وحدوثه، فذهب جهور الشاعرة والعتزلة عامة إل حدوثه، وإل أنه غي قائم بال
 تعال لنه تعال ل يكون مل للحوادث، بل هو قائم بغيه تعال، وذلك لنم رئوا أن الكلم اللفظي ل يتحقق إل
 بروف وكلمات والفاظ مترتبة متعاقبة موقوف وجود التأخر منها على انقضاء التقدم. وهذا من صفات الدثات،
 فمن أجل ذلك قالوا بدوثه بعن أن ال تعال هو الذي استقل بإحداثه بدون كسب لحد فيه، أوجده ال تعال ف
 اللوح الفوظ أو ف الشجرة أو ف جبيل مثل. وهو كلمه على وجه القيقة يؤديه الناس بروفهم وأصواتم حي
 تلوتم له، نظي تلوتم لغيه من كلم الناس. ومع قولم بدوث الكلم اللفظي ل تعال قالوا: ل يوز التصريح

بذلك إل ف مقام التعليم لئل يسبق الوهم إل حدوث الكلم العنوي النفسي القدي القائم بال تعال.
يامه بال تعال كالكلم العنوي وأجابوا عن شبهة المهور  وذهب فريق من الشاعرة إل قدم الكلم اللفظي وق
 والعتزلة بالترتيب، والتقدم، والتأخر، والبتداء، والنقضاء، بأن هذا قياس منهم للغائب على الشاهد، ومن القرر أنه غي
 مقبول، فإن الترتيب الذكور إنا هو ف كلم الخلوق لعدم مساعدة اللة. وأما كلم ال تعال فهو اللفظ مع العن، وهو
 لفظ نفسي كالعن قائم بذاته تعال بترتيب وتقدم وتأخر ذات ل زمان، وبدون ابتداء وانقضاء، وبدون صوت، وما ياكى
 ذلك ماكاة بعيدة وجود اللفاظ ف نفس الافظ. فإن جيع الروف بيئاتا التأليفية مفوظة ف نفسه متمعة الوجود فيها،
 وليس وجود بعضها مشروطا بانقضاء البعض وانعدامه ف نفسه، فبطل ما يتوهم من أنه إذا ل يكن ترتيب ل يبقى فرق بي

ملع ولع ونظائرها. 

.79-49 العتمد ف أصول الدين 138
.97-96 النصاف 139
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140ومن ذهب إل هذا الرأي المام عبد الكري الشهرستان ف كتابه ناية القدام.

 والسعد التفتازان، والسيد141والقاضي عضد الدين اليي ف مقالة له أوردها السيد الشريف ف شرح الواقف.
 الشريف الرجان، وقد علق السعد القول به على إمكان تصور وجود اللفاظ بدون ترتيب، وقد بينا إمكانه، وقد

كان شيخنا القق الكبي الشيخ ممد العربكندي يؤيد هذا الذهب ويذهب إليه، وهو الختارعندنا.
 والفرق بي هذا الذهب ومذهب النابلة أن أهل هذا الذهب يقولون بقدم الكلم النفسي وقيامه بذاته تعال
 بعن اللفظ النفسي من نوع ما يعب عنه بالنسبة للنسان بديث النفسي، وهو يكون بدون صوت كما يفيده وصف

الكلم بالنفسي.
 وأما النابلة فقد ذهبوا إل أن كلم ال تعال مؤلف من أصوات وحروف مترتبة، وأنا قائمة بذاته تعال. ول يفى
 ما ف كلمهم من التناقض، فإن قيام الصفة بذات ال تعال يقتضي قدمها لن ال تعال ل يكون مل للحوادث، وكون
 الكلم مؤلفا من الصوات والروف الترتبة يقتضي حدوثها لبداهة تعاقبها وتددها الستلزم للحدوث، وهذا ما دعى

العتزلة وجهور الشاعرة إل القول بدوث الكلم اللفظي وأنه غي قائم بال تعال كما قدمناه.

-بيان أن كلم ال تعال مسموع:43

يه الصلة السلم، وتسمعه عال مسموع تسمعه اللئكة، وسعه جبيل، وسعه موسى عل ما أن كلم ال ت  وأ
اللئق، فمحل وفاق عند الشاعرة وكذلك عند الاتريدية.

 حيث قالوا كلهم: كلم ال تعال مفوظ ف القلوب، مقروء باللسنة، مسموع بالذان، مكتوب ف الصاحف،
 على وجه القيقة ل الاز، غي حال فيها، وذلك لن كلم ال تعال وصف له قدي قائم بذاته ل ينفصل عنه، ول

يل ف غيه من الدثات.
 وبيان ذلك أن لكل شيء وجودا ف العيان، ووجودا ف الذهان، ووجودا ف العبارة، ووجودا ف الساع،
 ووجودا ف الكتابة، فالكتابة تدل على العبارة، والعبارة تدل على ما ف الذهان، وما ف الذهان، صور لا ف العيان.
 والساع متعلقة بالعبارة،وليس ما ف العيان بال ف شيئ من الذهان واللسان والقرطاس والذان، وذلك كالجر
 والنار، فان أعيانا ل تل ل ف الذهان ول ف اللسان ول ف الذان ول ف القرطاس. وأما اللفظ الدال عليهما فهو

مفوظ مقروء مسموع مكتوب.
 قال إمام الرمي: كلم ال تعال مسموع ف اطلق السلمي والشاهد لذلك من كتاب ال تعال قوله تعال

...142(وإن أحد من الشركي استجارك فأجره حت يسمع كلم ال)

.117-113 انظر الصفحات 140
141 8/103
2 التوبة 142
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 والذي يب القطع به أن السموع الدرك ف وقتنا الصوات، فإذا سي كلم ال تعال مسموعا فالعن به كونه
143مفهوما معلوما عن أصوات مدركة ومسموعة.

 وقال: يب إطلق القول بأن كلم ال تعال مسموع، وليس الراد بذلك تعلق الدراك بالكلم الزل القائم
بالباري تعال، ولكن الدرك صوت القارئ، والفهوم عند قرائته كلم ال سبحانه.

لغ رسالة ملك، فيحسن من بلغته لغ مب بة ما إذا ب  ول بعد ف تسمية الفهوم عند مسموع مسموعا، فهذا بثا
 الرسالة أن يقول: سعت كلم اللك ورسالته، وكلم اللك حديث نفسه وأصواته، ومن بلغ الرسالة ل ينقل صوت

144مرسله، ول حديث نفسه.

وقال ابن فuورtك�:
 «إن كلم ال تعال ل يزل ول يزال موجودا، وإنه ي�فíهÄم خلق�ه معان� كلمه أول فأول وشيئا فشيئا، وإن الذي
 يتجدد الساع والفهام، دون السموع والفهوم... كلمه ل يص الوقات والزمان، كما أن علمه وسعه وقدرته
 ل يصح أن يقال فيه شيئ من ذلك، وإنا يتجدد العلوم والقدور بدوثه شيئا بعد شيئ، دون العلم والقدرة عليه) ث
 قال: (واعلم أنه كما ينكر قول من قال: إن ال ل يتكلم إل مرة واحدة كذلك ينكر قول من قال: إن ال يتكلم مرة

145بعد أخرى، لن كل ذلك يوجب حدوث الكلم...»

 وعلى هذا معن كلم من قال من الئمة كالمام أحد: "إن ال تعال ل يزل متكلما إن شاء" أن كلم ال صفة قدية
 قائمة بذات ال، وأن ال يكلم أنبيائه مت شاء بالوحي، أو من وراء الجاب، أو بإرسال الرسول، كما قال ال تعال: (وما

  وقد كان ال تعال متكلما146كان بشر أن يكلمه ال إل وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسول فيوحي بإذنه ما يشاء)
يائه مت شاء يوحي إليهم كلمه القدي، قا قبل أن يلق اللق. فمعن يكلم أنب نه كان خال ياء، كما أ  قبل أن يكلم النب
 ويفهمهم إياه مت شاء،وليس معناه أنه ينشئ كلما يكلمهم به مت شاء ذلك، فإن هذا العن مناقض لقولم: "ل يزل

متكلما"، ومقتضي لدوث الكلم. وقد اتفق أهل السنة على قدمه.
 هذا عن السموع لنا ف الدنيا كما أشار إليه إمام الرمي بقوله: "والذي يب القطع به أن السموع الدرك ف

وقتنا الصوات".
لة العراج له وسلم لي يه وآ يه الصلة والسلم ولسيدنا ممد صلى ال تعال عل ما السموع للسيد موسى عل  وأ

وللمؤمني يوم القيامة ما هو؟ فقد اختلفوا فيه.
 فذهب الشيخ أبو السن الشعري والقاضي أبو بكر الباقلن إل أن السموع لم الكلم النفسي الذي هو ليس
 برف ول صوت، يسمÄعه ال تعال من يشاء من عباده على سبيل خرق العادة، فإن العادة أن ل تسمع إل الصوات.

وذلك على أصل الشعري: "أن كل موجود يصح أن يسمع" كما أن من أصله: "أن كل موجود يصح أن يرى".
.129 الرشاد 143
.157 الرسالة النظامية 144
449-446-445 مشكل الديث وبيانه 145
51 الشورى 146
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 قال البيهقي: (إن كان التكلم ذا مارج سع كلمه ذا حروف وأصوات، وإن كان التكلم غي ذي مارج سع
 كلمه غي ذي حروف وأصوات. والباري جل ثنائه ليس بذي مارج، وكلمه ليس برف وصوت، فإذا فهمناه ث

147تلوناه تلوناه بروف وأصوات)

بو إسحاق السفرايين من الشاعرة إل أن السموع لؤلء هو صوت بو منصور الاتريدي وأ  وذهب المام أ
صور) ف كتاب بو من كر (أ صرة: وذ سفي ف التب بو العي الن قال أ سه.  قائم بنف لى العن ال عال دال ع  ملوق ل ت
 "التأويلت" أن موسى عليه السلم سع صوتا دال على كلم ال تعال، وكان اختصاصه (أي سبب اختصاصه باسم
 الكليم) أن ال تعال أفهمه كلمه بإساعه صوتا تول تليقه من غي أن يكون ذلك الصوت مكتسبا لحد من اللق

اكراما منه إياه، وذهب بعده إل هذا القول أبو اسحاق السفرايين من جلة الشاعرة...
هل الديث على ياره هذا الذهب، حت ادعى أن جيع من تقدمه من متكلمي أ بو اسحاق بإخت  ول يرض أ

148هذا...)

-معن إنزال كلم ال تعال:44

وأما معن إنزال كلم ال تعال فننقل فيه كلم إمام الرمي قال ف "الرشاد":
"كلم ال تعال منل على النبياء، وقد دل على ذلك آي كثية من كتاب ال تعال.

 ث ليس العنÄيÃ بالنزال حط الشيء من علو إل سفل، فإن النزال بعن النتقال يتخصص بالجسام والجرام،
 ومن اعتقد قدم كلم ال تعال وقيامه بنفس الباري سبحانه وتعال واستحالة مزايلته للموصوف به، فل يستريب ف

استحالة النتقال عليه.
 ومن اعتقد حدوث الكلم، وصار إل أنه عرض من العراض، فل يسوغ على معتقده أيضا تقدير النتقال، إذا

العرض ل يزول ول ينتقل.
 فالعنÄيÃ بالنزال أن جبيل صلوات ال عليه أدرك كلم ال تعال، وهو ف مقامه فوق سبع سوات، ث نزل إل الرض،

فأفهم الرسول ما فهمه عند سدرة النتهى من غي نقل لذات الكلم.
149وإذا قال القائل: نزلت رسالة اللك إل القصر ل يرد بذلك انتقال أصواته، أو انتقال كلمه القائم بنفسه.

هذا مذهب الشاعرة والاتريدية ف كلم ال تعال.

.273 الساء والصفات147
148 

 

.1/305التبصرة 
.130 الرشاد 149
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 وبه يتبي أنم اثبتوا ل تعال نوعي من الكلم: الول: الكلم العنوي النفسي، وقد اتفقوا على قدمه، وقيامه بال تعال،
 والثان: الكلم اللفظي، وقد اختلفوا فيه، فذهب فريق من الققي منهم إل قدمه أيضا، وقالوا: إن كلم ال تعال عبارة عن

اللفظ والعن القديي القائمي بال تعال.
 وذهب جهورهم إل حدوث الكلم اللفظي بعن أن ال تعال تفرد بلقه بدون كسب لحد فيه، وهو كلم

ال على القيقة دون الاز.
 ول يذهب أحد منهم إل ما ذهب إليه جهور النابلة من أن كلم ال تعال عبارة عن الروف والصوات،
عال منه عن الدوث عاقب القتضي للحدوث، وكلم ال ت لترتيب والت بديهي أن ذلك يقتضي ا من ال  قالوا: لنه 

باتفاق مناو ومنهم.
لم كب:" ويتك قه ال ف الف عال-  ل ت حه ا قال- ر فة.  ب حني مام ا مذهب ال شاعرةهذا هو مذهب ال  و

لروف  حروف، وا لة ول لم بلا عال يتك ل ت لروف، وا باللت وا لم  ناونن نتك قةلككلم ل وكلم،ملو   ا
غيملوق"

- مذهب الشاعرة ف الصوت:45

 وأما ما ورد من ثبوت الصوت ف كلم ال تعال ف بعض الحاديث كحديث عبد ال بن أنيس عن النب صلى ال
 تعال عليه وآله وسلم: (يشر ال العباد –أو قال الناس- عراة غرل بما، ث يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما سعه

 ، وبتقدير ثبوتا فقد150من قرب أنا اللك الديان) قلم يثبتوا هذه الحاديث وانتقدوها، انظر "الساء الصفات" للبيهقي
قدم ف كلم أب العي النسفي عن المام أب منصور الاتريدي عال كما ت ها راجعا إل غي ال ت لوا الصوت في  جع
لرف عن ا بارة  مه ع قه، ل أن كل تول تلي صوت ي مه ب سمع كل من أن ال ي سفرايين  سحاق ال ب ال ستاذ أ  وال
 والصوت، ويتمل ف بعض هذه الحاديث أن يكون الصوت للسماء، أو للملك الت بالوحي، أولجنحة اللئكة،
لراوي ناديهم نداء يسمعه...) أو نو ذلك، فعب ا نب قال: (ي لراوي، وأن ال عبي ا  كما يتمل أن يكون الصوت من ت

بالصوت.
 قال البيهقي ف "الساء والصفات": "وقد يوز أن يكون الصوت فيه إن كان ثابتا راجعا إل غيه تعال، كما
 روينا عن عبد ال بن مسعود موقوفا (وموقوف الصحاب ف ما ل مال للرأي فيه من الرفوع حكما): (إذا تكلم ال
 بالوحي سع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا) وف حديث أب هريرة: (إذا قضى ال المر ف السماء

ضربت اللئكة بأجنحتها خضعنا لقوله كأنه سلسلة على صفوان)

150 273-276.
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لوحي صوتا، لكن للسماء، ولجنحة اللئكة  ففي هذين الديثي الصحيحي دللة على أنم يسمعون عند ا
 تعال ال عن شبه الخلوقي علوا كبيا... وكما روينا عن نبينا صلى ال تعال عليه وآله وسلم: (أنه كان يأته الوحي

أحيان ف مثل صلصلة الرس) وكل ذلك مضاف إل غي ال سبحانه. انتهى.

- مذهب المام أحد ف كلم ال تعال:46

وهنا نود الشارة إل مذهب المام أحد ف الكلم، فأقول: قد جاء عن المام أحد أن ال تعال يتكلم بصوت.
 قال الذهب ف تاريخ السلم: قال عبد ال ابن المام أحد ف كتاب "الرد على الهمية" تأليفه: سألت أب عن
 قوم يقولون: لا كلم ال موسى ل يتكلم بصوت، فقال أب: بل تكلم –جل ثنائه- بصوت، هذه الحاديث نرويها

 151كما جائت....
 وقد ثبت عن المام أحد بطرق صحيحة أنه كان يقول: القرآن من علم ال، واستدل على ذلك بالكتاب مثل

  وقوله تعال: (فمن حاجك فيه من بعد ما جائك152قوله تعال: (ولن اتبعت أهواهم من بعد ما جائك من العلم)
153من العلم)

  وقال: رواة هذه154قال الذهب: قال المام أحد ف آخر رسالة أملها على ابنه عبد ال: القرآن من علم ال
 الرسالة عن أحد أئمة أثبات أشهد بال أنه أملها على ولده، ورواها أبو نعيم ف حلية الولياء وابن الوزي ف مناقب

155المام أحد

 هكذا ثبت عن المام أحد أن كلم ال تعال من علمه، وعلمه ليس من الصوات، ول يظهر ل وجه المع بي
قوله هذا وقوله: إن ال يتكلم بصوت.

 والذي يظهر ل أن هذان القولن عنه جاريان على مذهبه من الوقوف ف باب العقيدة عند ظواهر النصوص
 وعدم تاوزها، وكراهة البحث والتنقيب عن المور الغامضة، كما قال البخاري: العروف عن أحد وأهل العلم أن
هل الكلم بوا أ لمور الغامضة، وتن عن ا يب  حث والتنق هوا الب نم كر سواه ملوق، وأ ما   كلم ال غي ملوق، و

156والوضt والتنازعt إل فيما جاء به العلم وبينه رسول ال صلى ال تعال عليه وآله وسلم

18/88 تاريخ السلم 151
120 البقرة 152
.61 آل عمران 153
.11/286 سي أعلم النبلء 154
101-18/99 تاريخ السلم 155
62 خلق أفعال العباد للبخاري 156
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-بيان ما تورط فيه الدكتور من الخطاء ف مسألة القرآن:47

 وبعد هذا الولة ف بيان مذهب أهل السنة من الشاعرة والاتريدية وغيهم ف كلم ال تعال نعود إل كلم
الدكتور لنبي كم حواه من أخطاء، فنقول:

 الطأ الول والثان: ما حواه قوله: "أما مذهب الشاعرة فمن منطلق التوفيقية الت ل يالفها التوفيق فرقوا بي
العن واللفظ".

 الطأ الول: أن الدكتور نسب التفرقة بي العن واللفظ إل كل الشاعرة يعن أنم كلهم قالوا: إن العن قدي
قدم اللفظ قا من الققي منهم ذهب إل  نا أن هذا هو مذهب جهور الشاعرة، وأن فري  واللفظ حادث. وقد بي

كالعن.
 الطأ الثان: ما ادعاه الدكتور من أن تفرقتهم بي اللفظ والعن إنا هو من منطلق التوفيق بي مذهب أهل السنة
 ومذهب العتزلة، وهو غي صحيح. فمن العلوم لكل ملم بذهب الشاعرة ومذهب العتزلة ومذهب غيها من الفرق

السلمية أن مذهب الشاعرة أبعد الذاهب عن مذهب العتزلة، أو من ابعدها عنه.
حت أنه قد يتخيل للباحث أن بعض  آراء المام الشعري رد فعل نفسي لذهب العتزلة.

 فالشاعرة ل يذهبوا إل شيء ما ذهبوا إليه من الراء من منطلق التوفيق، بل إنا ذهبوا إل ما ذهبوا إليه لن
الدليل أداهم لذلك. نعم لن ل يوافقهم على ما أداهم إليه الدليل أن يناقشهم ف ذلك.

 الطأ الثالث: قوله: (فالكلم الذي يثبتونه ل تعال هو معن أزل أبدي قائم بالنفس ليس برف ول صوت)
 أقول: نعم قد أثبتوا الكلم بذا العن ل تعال، لكن الطأ ف كلم الدكتور ف الصر، فقد بينا أن الشاعرة قد أثبتوا

ل تعال الكلم اللفظي أيضا على وجه القيقة، لكنهم اختلفوا ف قدمه وحدوثه.
 الطأ الرابع: قوله: (.... ول يوصف بالب والنشاء) حيث إنم اتفقوا على أن كلم ال تعال يوصف بالب

والنشاء، فقال بعضهم: يوصف بما ف الزل، وقال آخرون: يوصف بما فيمال يزال.
{واستدلوا بالبيت النسوب للخطل النصران:الطأ الامس والسادس: قوله:

إن الكلم لفي الفؤاد وإنا :: جعل اللسان على الفؤاد دليل}
 الول: أن سياق كلم الدكتور يوهم أن الشاعرة استدلوا بكلم النصران على أمر من أمور العقيدة -معاذ ال-، مع
 أن استدللم به إنا هو على مسألة لغوية، وهي أن الكلم يطلق ف اللغة على الكلم النفسي، وإن كان مراده النكار على
 الستدلل بكلم الخطل على هذه السألة اللغوية فهو ايضا خطأ، وليست نصرانية الخطل بانعة من الحتجاج بكلمه و
 شعره ف اللغة، فالشركون من الشعراء واليهود والنصارى منهم يتج بأشعارهم، ول زال أئمة اللغة يتجون با.بل معظم

احتجاجهم بكلم غي السلمي من شعراء الاهلية
 الثان: أن كلمه يوهم أن الشاعرة ل يستدلوا على السألة إل ببيت الخطل، وقدعلمت انم قد استدلوا عليها

بالكتاب والسنة وكلم أقحاح العرب كما تقدم.
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  {أما الكتب النلة ذات الترتيب والنظم والروف –ومنها القرآن- فليست هي كلمالطأ السابع: قوله:
ال على القيقة بل هي عبارة عن كلم ال النفسي}

قائم بال قة ل الاز على العن النفسي القدي ال  وقد قدمنا أن كلم ال وكذلك القرآن يطلق على وجه القي
 تعال، وعلى النظم النل العجز الفصل إل السور واليات، وتأييدا لا قلناه ننقل كلم سعد الدين التفتازان فيه. قال
 ف "شرح العقائد النسفية": «فإن قيل: لو كان كلم ال حقيقة ف العن القدي مازا ف النظم الؤلف لصح نفيه، بأن
ضا العجز لى خلفه، وأي عال، والجاع ع سور واليات كلم ال ت ل ال ظم النل العجز الفصل إ يس الن قال: ل  ي
سور، إذ ل معن ظم الؤلف الفصل إل ال نا يتصور ف الن بأن ذلك إ مع القطع  قة،  به هو كلم ال حقي  التحدى 

لعارضة الصفة القدية.
 قلنا: التحقيق أن كلم ال تعال اسم مشترك بي كلم ال النفسي القدي، ومعن الضافة (إل ال) كونه صفة له،
 وبي اللفظي الادث الؤلف من السور واليات، ومعن الضافة أنه ملوق ال تعال ليس من تأليفات الخلوقي، فل
 يصح النفي أصل، ول يكون العجاز والتحدي إل ف كلم ال تعال. وما وقع ف عبارة الشايخ من أنه ماز ف النظم
بالنفس، قائم  سم للمعن ال لذات ا يق وبا ناه أن الكلم ف التحق بل مع ظم الؤلف،  نه غي موضوع للن ناه أ يس مع  فل
وتسمية اللفظ به ووضعه لذلك إنا هو باعتبار دللته على العن، فل نزاع لم ف الوضع والتسمية» هذا كلم السعد.

 {والعن النفسي شيئ واحد ف ذاته لكن إن جاء التعبي عنه بالعبانية فهو توراة وإن جاءالطأ الثامن: قوله: 
بالسريانية فهو إنيل، وإن جاء بالعربية فهو قرآن}

 هذا صحيح لو كان نسبة هذا القول إل جهور الشاعرة ل إل كلهم، والطأ ف نسبته إل الشاعرة كلهم،
 وقد قدمنا أن فريقا من الققي من الشاعرة على أن كلم ال عبارة عن اللفظ والعن، وعلى هذا الذهب ل يكون

الكلم أمرا واحدا، بل يكون أمورا متكثرة منه سريان ومنه عبان ومنه عرب، وكله قدي قائم بال عند هذا الفريق.
 {فهذه الكتب كلها ملوقة، ووصفها بأنا كلم ال ماز، لناالطأ التاسع والعاشر والادى عشر: قوله: 

تعبي عنه}
ثان نسبة هذا القول إل الشاعرة  الطأ الول: حكمه بأن هذه الكتب كلها ملوقة عند الشاعرة، الطأ ال
 كلهم، مع أن كتاب ال ككلم ال يطلق عند الشاعرة على العن النفسي وعلى اللفاظ، وهو بالعن النفسي ل
 خلف عندهم ف أنه قدي، وقد اختلفوا ف الكتاب بعن اللفاظ فالمهور على حدوثه، وفريق منهم على أنا أيضا

قدية.
الطأ الثالث: قوله: (ووصفها بأنا كلم ال تعال ماز) وقد تقدم بيانه آنفا.

 {واختلفوا ف القرآن خاصة فقال بعضهم: إن ال خلقه أول ف اللوح الفوظ، ثالطأ الثان عشر: قوله: 
 أنزله ف صحائف إل ساء الدنيا فكان جبيل يقرأ هذا الكلم الخلوق، ويبلغه ممدا صلى ال تعال عليه وآله
وسلم، وقال آخرون: إن ال أفهم جبيل كلمه النفسي، وأفهمه جبيل لمد صلى ال تعال عليه وآله وسلم}
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 أقول: ليس ههنا أي اختلف، بل قول من قال: (إن ال خلقه أول ف اللوح الفوظ... إل) منل على القرآن
 بعن اللفاظ والنظم الؤلف. وهذا كلم جهور الشاعرة القائلون بأن اللفاظ حادثة، وليس قول للقائلي منهم بأنا
 قدية، وأما أن ال تعال أفهم جبيل كلمه النفسي... إل فهو كلم الشاعرة كلهم، وهو منل على العن النفسي،
 ولنا أن نقول: إنه كلم جهورهم أيضا إن كان الراد أفهمه الكلم النفسي فقط بدون اللفاظ، وهو الناسب بقابلة

هذا الكلم بسابقه، وهو أن ال خلقه أول ف اللوح الفوظ... إل فأين الختلف الذي قاله الدكتور؟!
 {فالنول نزول إعلم وإفهام ل نزول حركة وانتقالالطأ الثالث عشر والرابع عشر والامس عشر: قوله: 

لنم ينكرون علو ال}
 الطأ الول: نسبت الدكتور إل الشاعرة على وجه النكار، أن النول للقرآن عندهم نزول إعلم وإفهام، ل
 نزول حركة وانتقال، فالنسبة صحيحة والطأ هو النكار لذلك، وذلك لن الركة والنتقال من صفات الجسام،
 ول يتصور ذلك ف كلم ال تعال، ث إن معن النتقال الزايلة والنفصال، وهو ل يوز على صفات ال، وهل زايل
 القرآن ذات ال تعال وانفصل عنه حي نزل؟! ومعن هذا أن ال تعال قد بقي بعد نزول القرآن بدون صفة الكلم.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وراجع ما نقلناه آنفا عن إمام الرمي ف معن النزال.
 والطأ الثان: قوله:(لنم ينكرون علو ال) هم ل ينكرون علو ال تعال، كيف، وهم ل يذكرون ال تعال إل

ويقرنونه بقولم: (تعال) من العلو، والذي ينكرونه هو ثبوت الهة ل، وهو الذي أنكره السلف واللف.
 والطأ الثالث: حكم الدكتور بأن قول الشاعرة بأن نزول القرآن نزول إعلم وإفهام ل نزول حركة وانتقال،
 مبن على انكارهم العلو ل تعال، وقد علمت بأنه ليس ببن عليه، بل هو مبن على أن الركة والنتقال ل يتصوران

بالنسبة إل الكلم، وعلى أن النتقال ل يوز على صفات ال تعال.
  {ث اختلفوا ف الذي عب عن الكلم النفسي بذا اللفظ. والنظم العربالطأ السادس عشر: قول الدكتور:

من هو؟. فقال بعضهم: هو جبيل، وقال بعضهم: بل هو ممد صلى ال تعال وآله وسلم}
قول: قدمنا أن مذهب الشاعرة أن القرآن معناه ولفظه كلم ال على القيقة ل الاز، وأنم قد اختلفوا ف  أ
 القرآن بعن اللفظ العجز النل هل هو قدي قائم بال كالعن، أو أنه حادث تول ال تليقه وتأليفه بدون كسب
 لحد ف هذا التأليف، هذا مذهب جهورهم، والول مذهب فريق منهم، هذا هو مذهب الشاعرة فمن أين أتى
 هذان القولن اللذان نسبهما الدكتور إل الشاعرة كلهم؟ نعم قد نسبهما إل بعض الشاعرة ابن تيمية! (كما نقله

الدكتور)! فقلده الدكتور، وهل قلده تقليدا صحيحا!
بن تيمية يه كتب الشاعرة، فهل ذكرهم ا قولي الخالفي لا اطبقت عل قائلون بذين ال  وليت شعرى من هم ال
 بأسائهم! نعم قد نقل هذين القولي الباجوري ف شرح جوهرة التوحيد بصيغة التمريض بدون أن يذكر أساء القائلي،
قان ف قاله الزر قولن مدسوسان على الشاعرة كما  قولي  قول هذا مسلم! فالؤكد أن هذين ال  ول أدري كيف ي

"مناهل العرفان".
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 وبعد هذا هل يصح نسبة هذين القولي إل الشاعرة، وجعلهما مذهبي لم كلهم أو بعضهم؟!!! سبحانك
اللهم هذا بتان عظيم يعظكم ال أن تعودوا لثله أبدا إن كنتم مؤمني.

  {واستدلوا بثل قوله تعال: (إنه لقول رسول كري) ف سورت الاقة والنشقاقالطأ السابع عشر: قوله:
فظ لحد بأن الل له وسلم، وف الخرى إل جبيل  يه وآ عال عل ضافه ف الول إل ممد صلى ال ت  حيث أ

الرسولي (جبيل أوممد) صلى ال تعال عليه وآله وسلم}
  فإذا ل يكن الشاعرة قائلي بشيئ من هذين القولي، بل قائلي بضدها فكيف يستدلون على صحتهما بكتاب

ال تعال؟!
 {وقد صرح بالول الباقلن، وتابعه الوين}الطأ الثامن عشر: قوله:

باقلن والوين لدكتور أن ال  يقصد بالول أن لفظ القرآن من انشاء جبيل وتأليفه ل من ال تعال، فادعى ا
صرحا بذلك. وهذا الدعوى كسابقاتا غي صحيحة! وننقل كلم هذين المامي كي يتحقق القارئ من ذلك.

 أما الوين فقد نقلنا عنه آنفا أنه قال ف بيان معن انزال كلم ال تعال: (كلم ال منل على النبياء... فالعنÄي
 بالنزال أن جبيل -صلوات ال عليه- أدرك كلم ال تعال وهو ف مقامه فوق سبع سوات، ث نزل إل الرض،
 فأفهمه الرسول صلى ال تعال عليه وآله وسلم ما فهمه عند سدرة النتهى) فالوين يقول: (إن جبيل أدرك كلم
 ال) وكلم ال عند الطلق يراد به اللفظ والعن، ث يقول: (فأفهم الرسول ما فهمه) ويعن به أن الذي أفهمه جبيل
 الرسول هو ما فهمه نفسه وعينه بدون إضافة إليه أو نقص عنه، ول يقل الوين: أفهم الرسول العن باللفظ العرب

الذي ألفه هو ورتبه.
 وأما الباقلن فقد قال: (فالنÄل هو ال... والن�ل على الوجه الذي بيناه من كونه نزول إعلم وإفهام ل نزول حركة
 وانتقال، كلم ال الزل القائم بذاته... والنل عليه قلب النب صلى ال تعال عليه وآله وسلم... والنل به هو اللغة العربية
 الت تل با جبيل ونن نتلوا با إل يوم القيامة.... والنازل على القيقة النتقل من قطر إل قطر قول جبيل عليه السلم
 يدل على هذا قوله تعال: (إنه لقول رسول كري. وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون. ول بقول كاهن قليل ما تذكرون.
 تنيل من رب العالي)... فحصل من هذا أن ال تعال علم جبيل عليه السلم القرآن،... وعلمه ال النظم العرب الذي هو

  فأنت ترى157قرائته، وعلم هو القراءة نبينا صلى ال تعال عليه وآله وسلم، وعلم النب صلى ال عليه وآله وسلم أصحابه)،
 أن الباقلن يصرح بأن ال تعال علم جبيل القرآن وعلمه النظم العرب الذي هو قراءته، وعب بالقراءة عن القروء، لن
 اللفظ العرب مقروء وليس نفس القراءة، فاللفظ العرب على هذا شيئ علمه ال تعال جبيل، وليس شيئا اخترعه جبيل
 ونظمه ورتبه هو. نعم يأت الشكال ف قول الباقلن: (والنازل على القيقة النتقل من قطر إل قطر قول جبيل) ومراده
 القول الذي يمله جبيل، وعب بذا التعبي موافقة للفظ الية (إنه لقول رسول كري) كما أن الراد بالية: إنه لقول يمله

وينل به رسول كري.
الطأ التاسع عشر: قوله:
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 {وعلى القول بأن القرآن الذي نقرؤه ف الصاحف ملوق سار الشاعرة العاصرون، وصرحوا به، فكشفوا
بذلك ما أراد شارح الوهرة أن يستره حي قال: (يتنع أن يقال: إن القرآن ملوق إل ف مقام التعليم}

 مل الطأ ف هذا الكلم قوله: (ما أراد شارح الوهرة أن يستره) فالباجوري ل يرد أن يستر بكلمه شيئا، بل
 أباح با أراد أن يقوله وصرح به، فإن الذي قاله هو قول جهور الشاعرة القائلون بأن اللفاظ ملوقة ل تعال وقد
 قرروا ما قاله الباجوري ف كتبهم، وأرادوا تعليمه للناس، ول يريدوا أن يستروه فقالوا: ل يوز التصريح بأن القرآن
 ملوق وإن أراد القائل النظم العرب دون العن القدي القائم بال، لئل يذهب الوهم إل أن صفة الكلم القائمة بال

تعال ملوقة فمنعوا هذا الطلق ف غي مقام التعليم سدا للذريعة.

- بيان مسألة القدر على مذهب الشاعرة:48

 {السادس: القدر: أراد الشاعرة هنا أن يوفقوا بي البية والقدرية، فجاؤوا بنظرية الكسب وهيقال الدكتور: 
 ف مآلا جبية خالصة لنا تنفي أي³ قدرة للعبد أو تأثي أما حقيقتها النظرية الفلسفية، فقد عجز الشاعرة أنفسهم عن

فهمها فضل| عن إفهامها لغيهم}

 أقول: الكسب الذي قال به الشاعرة ل ينفي قدرة العبد ول اختياره، وإنا ينفي تأثيt قدرته ف شيئ من أفعاله،
 وقد ساقهم إل القول بذلك النصوص� الكثيةu من الكتاب والسنة الصرحةÄ بتفرÃدÄهÄ تعال بلقÄ كلå شيءw، الدالة على أنه

ل مؤثر ف الكون إل ال، ل ماولة التوفيق كما يقول الدكتور.
 وأما عدم� العرفةالتفصيليةلقيقة الكسب وعدم تعريف الشاعرةله بتعريف جامع مانع فإنا هو لجل ما اختص�ت
ل فل سر ا قدر  قالوا: «إن ال ها. و عن الوضÄ في سلف�  نى ال لك  من أجلÄ ذ فاء، و من الغموضÄ وال سألة   به ال
 تتكلفوه»، وجاء عن النب أنه قال: (إذا ذكر القدر فامسكوا)، ولو كانت السألة واضحة وكانت بيث تعلم على
يه وآله وسلم بالمساك عن القدر، ولا نى السلف عن الوض فيه،  وجه التفصيل لا أمر النب صلى ال تعال عل

فغموض� الذهبÄ من أدلة كونÄهÄ هو الصواب. والù تعال أعلم�.
 ث إن مذهب الشاعرة ف القدر أوفق الذاهب بنصوص الكتاب والسنة، وهو الوافق لذهب السلف ومذهب
 المام أحد رحه ال تعال، ففي عقيدة المام أحد الطبوعة بآخر اللد الثان من طبقات النابلة لبن أب يعلى ما

يلى:
 «وكان يذهب إل أن أفعال العباد ملوقة ل عز وجل، ول يوز أن يرج شيئ من أفعاله عن خلقه، لقوله عز
 وجل: (خالق كل شيئ)، ث لو كان مصوصا لاز مثل ذلك التخصيص ف قوله: (ل إله إل ال) وأن يكون مصوصا
 أنه إله لبعض الشياء. وقرأ (وجعلنا ف قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحة) وقرأ (عسى أن يعل بينكم وبي الذين عاديتم
 منهم مودة) وقرأ (وقدرنا فيها السي سيوا فيها ليال وأياما آمني)، وروي عن على ابن أب طالب رضي ال تعال عنه
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 أنه سئل عن أعمال اللق الت يستوجبون با من ال تعال السخط والرضا ؟ فقال: هي من العباد فعل، ومن ال تعال
  فمذهب الشاعرة هو مذهب المام أحد نفسه، وليت شعري ما الذي158خلقا ل تسأل عن هذا أحدا بعدى»،

يعتقده الدكتور ف القدر؟!

قة جيدة؛ فأردت� أن أنقل قدر بطري لدين السبكي مذهبÄ الشاعرة ف مسألة ال تاج� ا قرر المام�  قول: قد   ث أ
سنة موافقÏ لنصوصÄ الكتاب وال هل مذهب� الشاعرة ف السألة  هم على شاكلته  لدكتور ومtن�  لم ا نا ليع  كلمه ه

:159ولقواعد السلم ومذهب السلف أم أنه مالفÏ لم. قال التاج ف "شرح متصر ابن الاجب" 
ول أنا طريقةÔ أراها الصواب فاقتصر� على ذكرها قائ̧ل:

ثبت لنا قاعدتان، إحداها: أن� العبدt غي� خالقw لفعال نفسه.
 والثانية أن� الÌ ل يعاقب إل على ما فعله العبد�، والثواب� العقاب� واقعان على الوارح، فلزمت الواسطة بي الق�دtر
نا هذه الواسطة، ها شاهدÏ ف الارج، وهو التفرقةu الضرورية بي حركة الرتعش والريد، فأثبت  وال�ب�رÄ، وساعدنا عÄلي

  وغي ذلك من الي والخبار، فإنí س�ئلنا عن160وسيناها بالكسب لقوله تعال: (لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت)
بارات، طه الع ثابتw ل تي سلمt، فر�ب�  لك وال نا إل ذ سبيل ل نا: ل  مانعw قل  wجامع  wهذا الكسب بتعريف عن  عبي   الت

ومسوسw ل تكتنفه الشارات. ومÄن� أصحابنا مtن أخtذ� ي�حقåق� الكسبt فوقع ف م�ع�ضلw أربw ل قبtل� له به.
والصواب� عندنا: إن�ه أمرÏ لزم عن حقä فكان حق̧ا، وعضده ما ذكرناه، فعرفناه� على الملةÄ دون� التفصيل.

وما أحسنt قول عليs بن موسى الرضا وقد س�ئل: أيكلåف الù العبادt با ل يطيقون؟ قال: هو أعدلu من ذلك.
قيل: أفيستطيعون أن يفعلوا ما يريدون؟ قال: هم أعجز� من ذلك.

 وعليÃ بن الرضا هو ابن� موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن ممد الباقر بن زينÄ العابدين ابن عليs بن السي بن
 عليs بن أب طالب – رضي ال عنهم – وهذا الذي قاله عي� مذهبنا فافهمه�. وهو قبل الشعريs وفا̧ة با ينيف� على
 مائةw وعشرينt سنة، فإنه ماتt بـ"طوس" سنة� ثلثw ومائتي – قبل الشافعيs بسنة – والشعريÃ مات بعد العشرين

وثلثمائة.
فإن قلت: وأيÃ برهانw قامt على إبطال القدر والب؟

قلت: هذا الن� مÄن� فنs الكلم. وإدخالuه� ف الصول فuض�ول، ونن� نشي� إل ز�بدةÄ القول فيه، فنقول:
 قد تقرر عند كلå ذي لuبä أن� الرب� تعال م�طالبÏ عباده بأعمالم ف حالم، وم�ثيب�ه�م ويعاقبهم عليها ف مآلم،

وتبي�ن بالنصوص الترقية عن درجات التأويل أن�هم من الوفاء با كلفوه بسبيل.
 ومtن� نظر ف كليات الشرائع وما فيها من الستحثاثÄ على ال�كíر�مtات، والزواجرÄ عن الوبقات، وما اشتملت عليه
 من وعدÄ الطائعي بالزÃلفى، ووعيدÄ العاصي بسوء النقلب، وما تضم�نtه قولuه� تعال: تعد�يت�م وعصيتم وأبيت�م، وقد أرخيت

.2/299 طبقات النابلة 158
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 لكم الط·ول وف�س�حت� لكم ال�ه�ل�، فأرسtلíت� الرس�ل� وأوضحت� السÃب�ل� لئل· يكون للناسÄ على ال ح�ج�ة، وأحاط بذلك كuلåه،
ثuم� استرابt ف أن� القول بالب باطلÔ فهو مصابÏ ف عقله، أو م�لíقى من التقليد ف وtه�دtةw من جهله.

  قيل� له: كلمةu حtقä أريد با باطل، نعم يفعلu الù ما يشاءù،161فإنí أخذ البيÃ يقولu: (ل يسأل عما يفعل وهم يسألون)
 ويكuم� ما يريد�، ولكن� يتقد�س� عن الuلíفÄ نقيضÄ الصدق. وقد فهمنا بضرورات العقول مÄنt الشرع النقول أن�ه عز�ت� قدرت�ه

طالبt عباده با أخب أنم متمكåن�ون من الوفاء به، فلم يكلåفíه�م إل على مبلغ الطاقة والو�سعÄ، فقد لح إبطالu القول بالب.
 وأ�س�فه� مÄن�ه� القولu بلقÄ الفعال؛ فإن� فيه م�روق̧ا عمôõا درجt عليه الوõلون واقتحامt ورطات الضلل، ولزومt حدوث
 الفعلÄ الواحدÄ بقادري�ن، وم�دtاناة القولÄ بشريكÄ الباري، فلقد أجع السلمون قاطب̧ة قبل ظهور البÄدtع والراء، واجتماع
 أصحابÄ الهواء على أن�ه ل خالقt إل الù، وفاهوا به كما فاهوا بقولم: ل إله إل ال، وبدح الربs سبحانه وتعال ف

  فل164، (وخلق كل شيئ)163 (هل من خالق غي ال)،162،آيw من الكتاب بقوله: (أفمن يلق كمن ل يلق)
 يشكs لبيبÏ أن� مtن� وصفt نفسtه� بكونه خالقا على القيقة فقد أعظمt الفÄرية� على ربه، فلقد وضح كالشمس أنå البي
 مبطلÔ لدعوة النبياء عليهم السلم�، والقدري� م�ثíبت لربsه شريك̧ا، وهذه جلة ل يقنtع� با الطالب� للبسط، وفيها رtم�زÏ إل

خ�لصةÄ ما يقولuه� علماؤنا رضي ال عنه.

 {ولذا قال الرازي الذي عجز هو الخر عن فه̄مها: إن} النسان¢ مبور� ف صور̄ة متار~.قال الدكتور:
 أما البغداديÖ فأراد أن يوضحها، فذكر مثال| لح̄د أصحا̄ب̄ه ف تفسيها ش³به فيه اقتران¢ قدر̄ة ال بقدرة العبد
 مع نسب̄ة الكس̄ب إل العبد بالج̄ر الكب̄ي قد يعجز¡ عن حله رجلÒ ويقدر¡ آخر� على ح̄ل̄ه منفردا| به، فإذا اجتمعا

جيعا| على حله كان¢ حصول» الم̄ل بأقواه¡ما، ول خرج أضعفهما بذلك عن كو̄ن̄ه حامل}

 وأقول تتميم̧ا للمثال: وتوجÃه� القويs إل الملÄ مشروطÔ بتوجÃهÄ الضعيفÄ إليه، وحtم�لu القويs إنا يتحق�ق� عندt عزم
الضعيفÄ على المل عزم̧ا مصمم̧ا واختياره له.

 فالكسب� عند الشعريs عبارةÔ عن اختيار العبد للفعل وتعليق قدرته به وعنده تتعلق قدرة ال تعال به. وأما خلق
 الفعلÄ وإياد�ه� فمÄنt الÄ تعال وأثر لقدرته، ل تأثي لقدرة العبد فيه، لن التأثي والياد واللق من خصائص قدرة ال
 تعال. والعباد إنا يازون على كسبهم الذكور واختيارهم للفعل، وتعليق قدرتم به الذي هو شرط عادي لتعلق قدرة
 ال بالفعل وتأثيه فيه. والزاء على الكسب الذكور ليس فيه شائبة ظلم بل هو عدل مض لن كسب العبد له دور

كبي ف وجود فعله وتققه، لنه شرط عادي لتعلق قدرة ال تعال بالفعل وتأثيها فيه.
وأنا أسأل الدكتور: هل أفعالu العبادÄ الختيارية ملوقةÔ ل أم ملوقة للعباد؟ وليس بيt المرين واسطة.

.23 النبياء: 161
.17النحل:  162
.3فاطر:  163
.101 النعام: 164
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 فمذهب� أهلÄ السنةÄ أنا ملوقةÔ ل تعال لكن باختيارw وكسبw من العبد، وهو الذي دلت عليه النصوص� الصرية
 الت ل تقبلu التأويل من الكتابÄ والسنةÄ، وهو مذهب� الشاعرة. ومذهب المام أحد رحه ال تعال كما نقلنا كلمه

آنفا.
 ومذهب� العتزلة أنا ملوقةÔ للعبد، ومذهب� البية أنا ملوقةÔ ل بدونÄ اختيارw ول ك�س�بw من العبد، فاختر� أيها

الدكتور� منها ما شئت!
وقد كتبنا ف مسألة الكسب وخلق أفعال العباد رسالة أحطنا فيها بذاهب علماء السلم فيها، وبيناها بينا وافيا.

-البة والرضى عند الشاعرة غي الرادة:49

 {والرادة عند الشاعرة معناها البة والرضا وأولوا قوله تعال: (ول يرضى لعباده الكفر) بأنهقال الدكتور:
ل يرضى لعباده الؤمني! فبقي السؤآل واردا عليهم: وهل رضيه للكفار أم فعلوه وهو ل يرده؟}

 أقول: ل أدرى ماذا أقول لذا الدكتور الذي يدعى التخصص ف أصول الدين، وينتقد مذهب الشاعرة بدون معرفة
له ول إلام به، ومن القرر أن الكم على الشيئ فرع عن تصوره.

شيئ ول يبه ول يرضاه يد ال ال قد ير مذهب الشاعرة أن البة والرضي غي الرادة، ف قرر أن  من ال نه   ث إ
 كالكفر من الكافر، وقد يبه ويرضاه ول يريده كاليان من الكافر، وقد يبه ويرضاه ويريده كاليان من الؤمن،
 وأما كون الرادة عبارة عن البة والرضا أو مستلزمة لما فهو مذهب العتزلة، ول يذهب إليه من الشاعرة إل إمام

  ولعل الدكتور إغتر با ف165الرمي، وقد رد عليه من أتى بعده. وانظر السايرة لبن المام بشرحها لبن أب شريف
 166"النصاف" للباقلن حيث قال: (واعلم أنه ل فرق بي الرادة والشبئة والختيار والرضى والبة على ما قدمنا)

 وليس مراد الباقلن أن هذه الكلمات بعن واحد كما توهم، وإنا مراده أن رضا ال تعال للنسان ومبته له عبارة
 عن إرادة الي والنفع له، فإن هذا هو الذي قدمه الباقلن ف كتابه دون الترادف، ويدل عليه لحق كلمه، حيث
 قال عقب هذا الكلم: (واعلم أن العتبار ف ذلك كله بالآل ل بالال، فمن رضي سبحانه عنه ل يزل راضيا عنه ل
 يسخط عليه أبدا وإن كان ف الال عاصيا. ومن سخط عليه فل يزال ساخطا عليه. ول يرضى عنه أبدا وإن كان ف

الال مطيعا)
 ث إن ما نسبه الدكتور إل الشاعرة خطئاوانتقدهم بناءاعلى ذلك هو ظاهر كلم المام أحد ففي إعتقاد المام
 أحد اللحق بطبقات النابلة ما يلى: وكان أحد بن حنبل رضي ال تعال عنه يقول: إن ال تعال يكره الطاعة من

165 124.
166 40
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 العاصي، كما يكره العصية من الطائع حكاه ابن أب داود، وقرأ: (ولو أرادوا الروج لعدوا لم عدة. ولكن كره ال
167انبعاثهم) وانبعاثهم طاعة ال. وال يكرهه.

-بيان الستطاعة على مذهب الشاعرة:50

لدكتور: با̄ب خرجوا عن النقولقال ا   {ومن هذا القبيل كلم¡هم ف الستطاعة. والاصل» أن³هم ف هذا ال
والعقو̄ل ول ي¡ع¬ربوا عن مذهبهم فضل| عن البهنة عليه}

  أقول: ل، بل هم قد أعربوا عنه، وبرهنوا عليه، ولكن� من أجلÄ دق�ةÄ السألةÄ وغموضÄها ودقة مذهبÄ الشاعرة
فيها ل يستطع الدكتور أن يفهtمtه. ومن أجل ذلك أجل الدكتور، فقال: «ومن هذا القبيل كلمهم ف الستطاعة».

 فل بد من بيان لسألة الستطاعة، والكلم عليها طويل ل يليق بذا الكتاب، فنبينها على وجه الجال، فنقول:
السمى باسم الستطاعة أمران:

 أحدها: سلمة السباب وصحة اللت والتهيؤ لتنفيذ الفعل عن إرادة الختار، والراد بصحة اللت صلحيتها
 لقبول القدرة القيقة، وأن تكون بالة يصح الفعل با عادة كصحة البدن والعضاء والوارح عن المراض والعلل
 الت تعوقها عن القيام بالفعل، وعلى هذا العن ورد قوله تعال: (ول على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل)
 وقوله تعال: (فمن ل يستطع فاطعام ستي مسكينا) إل غي ذلك من اليات ول خلف ف أن الستطاعة بذا العن

سابقة على الفعل، وهي شرط لصحة التكليف ومتقدمة عليه.
 وثانيهما: الستطاعة الستجمعة لشرائط التأثي الت يقام با الفعل ظاهرا. وعلى هذا العن ورد قوله تعال: (ما

كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) وقوله تعال: (إنك لن تستطيع معي صبا) إل غي ذلك من اليات.
 والستطاعة بذا العن هي الت اختلف فيها، فقال أهل السنة إنا مقارنة للفعل ل متقدمة عليه، وقالت العتزلة:

إنا متقدمة على الفعل.
 وهذا اللف مبن على اللف ف خلق أفعال العباد، فالعتزلة من أجل قولم بأن أفعال العباد الختيارية ملوقة
 لم وأثر عن قدرهم قالوا: إن القدرة الت با الفعل متقدمة على الفعل، لن إياد الفعل عبارة عن إخراجه من العدم
 إل الوجود، فلبد للقدرة الؤثرة ف إياده من أن تقارن عدمه حت يصح إخراجها إياه من العدم إل الوجود، فل بد

من تقدمها على الفعل.
 وأما أهل السنة فمن أجل قولم: بأن القدرة الت با الفعل ظاهرا غي مؤثرة ف وجود الفعل، بل متعلقة به بدون
 تأثي لا فيه، قالوا: إنا مقارنة للفعل، لن القارنة لبد منها ليصح تعلقها بالفعل، ويصح كون الفعل مكسوبا للعبد،
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به إذا قيل: إنا مؤثرة ف الفعل، وأهل السنة ل يقولوا بتأثيها، فلم قول  ما تقدمها على الفعل فإنا يتاج إل ال  وأ
يتاجوا إل القول بقدرة موجودة قبل الفعل.

 وقد ذكر التكلمون من أهل السنة ف بيان أن القدرة مقارنة للفعل ل متقدمة عليه دلئل أخرى ووجوها أخtر،
ونن نكتفي بذا القدر.

  ث إن كون الستطاعة مع الفعل هو مذهب المام أحد رحه ال تعال، ففي عقيدة المام أحد الطبوعة بآخر
اللد الثان من طبقات النابلة ما يلي:

 (وكان أحد يذهب إل أن الستطاعة مع الفعل، وقرأ قوله عز وجل: (انظر كيف ضربوا لك المثال فضلوا فل
 (ذلك تأويل ما ل تستطع عليه صبا) والقوم ل آفة بم. وكان موسى تاركا للصب. وقرأ (ولنيستطيعون سبيل) وقرأ 

 تستطيعوا أن تعدلوا بي النساء ولو حرصتم) فدل على عجزنا. ودل ذلك على أن اللق بذه الصفة ل يقدرون إل بال،
  يقصد المام أحد رحه ال أن قدر اللق القرونة بالفعل غي مؤثرة ف وجود الفعل، بل168ول يصنعون إل بقدرة ال)

 متعلقة به بل تأثي، وأنا ملوقة ل تعال، فمن أجل ذلك فهم ل يقدرون إل بال، ول يصنعون إل بقدرة ال تعال، ل
 بقدرتم. ث قال المام أحد رحه ال تعال إشارة إل العن الول للستطاعة، وهي التقدمة على الفعل اتفاقا: (وقد سي

النسان مستطيعا إذا كان سليما من الفات) 
 هذا هو كلم المام أحد، وهذا مذهبه، وهو مذهب الشاعرة نفسه، فليت شعري ما الذي ينكره الدكتور

على الشاعرة ف مسألة الستطاعة، وما هو النقول والعقول الذي خرجوا عنه؟؟!!

- العلقة بي السبب والسبب عند الشاعرة:51

: {السابع السببية وأفعال الخلوقات}قال الدكتور
 {ي¡نكر¡ الشاعرة» الربط العادي بإطلق~، وأن يكون شيءØ مؤثرا| ف شيء~، وأنكروا كل× "با̄ء سببية~" ف القرآن،
 وكف}روا وبد³عوا من¬ خالفهم. ومأخذ»هم فيها هو مأخذهم ف القدر. فمثل| عندهم من¬ قال: إن النار ترق¡ بطب̄عها
 أو هي عل}ة» الحراق فهو كافر� مشرك�، لنه ل فاعل¢ عندهم إل الÙ مطلقا... ومن¬ قال عندهم: إن} النار ترق¡ بقوة
 أودعها الÙ فيها فهو مبتدع� ضال. قالوا: إن} فاعل الحراق هو ال، ولكن³ ̄فع¬له يقع¡ مقترنا| بشيء ظاهري{ ملوق~،
ما ف ذهاب صدقاء  من ال ي  كاقتران الزميل قتران  سألة ا نا ال صل|، وإ سب³ب~ أ سبب~ وم نده¡م¬ بي  باط ع  فل ارت

وإيابما}

هو الربطu القيقي كروه  لذي أن نا ا توه، وإ بل أثب سبب والسبب  عادي بي ال كر الشاعرة الربط ال قول:ل ين  أ
لذين عال، وهذا هو التوحيد� الالص�. وكفروا الفلسفة ا ق̧ة هو الù ت قالوا: الؤثر� ف وجود السب�بÄ حقي تأثي، ف  وال
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فاته للتوحيد ولتحديده قدرة ال نار ترق بطبعها ل يستطيع ال تعال أن يسلبها وصف الحراق لنا  يقولون: إن ال
تعال.

  وأما الذين يقولون إن· السببõ مؤثåرÏ ف وجود السب�بÄ بقوةw أودtعها الù فيه يسلب ال تعال تلك القوة إذا شاء،
فلقولم حظú من النظر، وهم ل يبدعون بذلك.

 وأما الباءù السببيةu الواردةu ف القرآن فلم ينكروها، بل يملونا على السببية العادية والع�ر�فيةÄ دون السببية القيقية
 وذلك لن اللغة يلحظ فيها العادة والعرف، ول يلحظ فيها التدقيقات الفلسفية. وما ورد ف بعض الكتب من نسبة

القائلي بالقوة الودعةÄ إل البدعة فإنا هو رأيÏ لبعض التأخرين منهم.
 قال المام عزÃ الدين بن� عبدÄ السلم: والعجب� أنõهم -الشوية�– يذمÃون� الشعري� بقوله: "إن� البزt ل ي�ش�بع�، والنار
 ل ترق" وهذا كلمÏ أنزل� الù معناه� ف كتابه، فإن� الشبعt والري� والحراقt حوادثÔ انفردt الù بلقها؛ فلم يلق البز
 الشبعt، ول يلقÄ الاءù الري�، ول تلقÄ النار� الحراقt، وإن كانت أسباب̧ا ف ذلك. فالالق� هو الù دون السبب كما قال

تعال: "وما رميتt إذ رميت ولكن� ال رمى" فنفى أن يكون� رسولuه� خالق̧ا للرمي وإن كان سبب̧ا فيه.
 وقد قال تعال: "وإنõه هو أضحك وأبكى وأنه هو أماتt وأحيا" فاقتطع الضحاك والبكاء والماتة� والحياءÌ عن
 أسبابا وأضاف�ها إليه، فكذلك اقتطع الشعريÃ رحه ال الشبعt والري� والحراقt عن أسبابا، وأضافها إل خالقها لقوله

تعال: "خالق كلå شيء" وقولÄهÄ: "هل من خالقw غي ال".
"بل كذبوا با ل ييطوا بعلمه ول�ا يأتÄهم تأويلuه" "أكذبتم بآيات ول ت�حيطوا با علم̧ا أم ماذا تعملون".

وآفته من الفهمÄ السقيموكم من عائب قو̧ل صحيح̧ا
169فسبحان من رضي عن أقوامw فداناهم وسخط على آخرين فأقصاهم. "ل ي�سأل عما يفعلu وه�م� ي�سألون".

 وقوله: (لكن فعله يقع مقترنا بشيئ ظاهري ملوق) وإتيانه بعد قوله: «قالوا: إن فاعل الحراق هو ال» يدل
 على أن الدكتور يقصد به أن الشاعرة يقولون: إن فعل ال غي مؤثر ف وجود السبب بل مقارن له، وهذا مع أنه

خطأ مناقض لسابقه.

 {والغريب¡ أن} هذا هو مذهب¡ ما ي¡سم³ى الدرسة¢ الوضعي³ة¢ من الفكرين الغربيي الدثي ومنقال الدكتور: 
وافق¢ه¡م¬ من ملحدة العرب، وما ذاك إل لن} الشاعرة¢ والوضعيي كله¡ما ناقلÒ عن الفكر الفلسفي الغريقي}

 أقول: الشاعرةu إنا قالوا بذلك على حtس�ب ما أداهم إليه نصوص الكتاب والسنة الت تنص على أنه ل خالق إل
.ùأن يقول� ما يشاء Äال ول مؤثر ف الكون إل ال. ورأو�ا أن� ذلك هو التوحيد� الالص�.. وللمشاغب
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- مسألة تعليل أفعال ال تعال وأحكامه:52

 {الثامن الكمة الغائية: ينفي الشاعرة» قطعا| أن يكون¢ لشيء~ من أفعا̄ل ا̄ل تعال علةÒ مشتملةقال الدكتور:
 على حكمة~ تقضي إياد ذلك الفعل أو عدمه، وهذا نصÖ كلمهم تقريبا|، وهو ردº فعل~ لقو̄ل العتزل̄ة بالوجوب

على ال، حت أنكر الشاعرة» كل} ل̄م تعليل~ ف القرآن وقالوا إن} كونه¡ يفعل» شيئا| لعل}ة~ يناف كونه¡ متارا| مريدا.
 وهذا الصل» ت¡سمºي̄ه بعض¡ ك»ت¡بهم "نفي الغر̄ض عن ال" ويعتبونه من لواز̄م التنيه، وجعلوا أفعال¢ه¡ تعال كل}ها
 راجعة| إل م̄ض الشيئة ول تعليق لصفة~ أخرى – كالكمة مثل| – با، ورت³بوا على هذا أصول| فاسدة| كقولم

بوا̄ز أن¥ يل×̄د الÙ ف النار أخلص أوليائه، وي¡خلÚد ف الن³ة أفجر الكفÚار، وجوا̄ز التكلي̄ف با ل ي¡طاق¡ ون̄وها.
باط̄ل عدم¡ فه̄مهم أل تعار¡ض بي الشيئة والكم̄ة أ̄و الشيئ̄ة والرح̄ة. ولذا ل ي¡ث¥̄بت  وسبب¡ هذا التأصي̄ل ال

الشاعرة» الكمة¢ مع الصفا̄ت الس³ب¬̄ع واكتفوا بإثبا̄ت الراد̄ة مع أن} الكمة¢ تقتضي الرادة والعلم وزيادة}

لدكتور ل يت ا ثل سابقاتا على أخطاء جة جسيمة، ول لدكتور م شتملت هذه الفقرة من كلم ا قول: قد ا  أ
 يتدخل ف مثل هذه المور الت ليست من ماله وهو من أبعد الناس عن معرفتها، فنقرر أول مذهب الشاعرة ف

السألة، ث نثن بيان ما اشتمل عليه كلم الدكتور من أخطاء.
 فنقول: الشهور من مذهب الشاعرة أن أفعال ال تعال ليست معللة بالغراض. قالوا: ل يوز تعليل أفعاله تعال
من الفعل هو القصود  له علة وغرض يكون تصيله  ثه على فع ية فل يوز أن يبع لل الغائ من الغراض والع  بشيء 

والباعث عليه.
 ومع قول الشاعرة بعدم التعليل قالوا: إن أفعاله تعال ل تلو عن ان تترتب عليها الكم والصال  الراجع نفعها إل
 العباد، فكل فعل من أفعاله تعال ل بد أن يترتب عليه شيء من الكم والصال الراجعة إل العباد، وذلك لنه تعال حكيم،
 ومقتضى حكمته أن ل يلو فعل من أفعاله عن الكم والصال، ومن أجل ذلك قالوا: إن أفعاله غي معللة بالعلل، لكنها

غي خالية. عن الكم والصال.
 فالشاعرة قالوا: إنه تعال يب عليه رعاية الكمة ف أفعاله وجوب̧ا عادي̧ا بعن أنه تعال يفعل الفعل الذي تترتب

عليه الصلحة البتة، لن الكمة ترجح جانب الفعل على الترك وترجه عن حد الساواة مع جواز الترك ف نفسه.
 وهذا النوع من الوجوب من الوجوب الائز ف حقه تعال مثل وجوب ما أوجبه على نفسه ما وعد بفعله من
 تليد الؤمني ف النة وتليد الكافرين ف النار، وغي ذلك ما يدل عليه ما ورد ف بعض الحاديث من أن النب صلى

ال تعال عليه وآله وسلم قال: "حق على ال أن يفعل كذا".
 وأما الوجوب المتنع ف حقه تعال فهو الوجوب الذي قالت به الفلسفة من أنه تعال موجب بالذات وليس فاعل
 بالختيار، فسلبوا عن ال تعال وصف الختيار، وكذلك الوجوب الذي قالت به العتزلة، وهو أنه يب على ال تعال
 ما هو الصلح بالنسبة إل كل فرد من أفراد الناس، وقالوا: إن تركه موجب للسفه والعبث وهذا هو الوجوب العقلي،
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 ويلزم عليه عدم قدرته تعال على هداية الكافر، وإصلح الفاسق، تعال ال عن ذلك علو̧ا كبي̧ا، وهذا مالف لنصوص
الكتاب والسنة كقوله تعال: "ولو شاء ربك لمن من ف الرض كلهم جيع̧ا".

 وأما الكمة الت يقول با أهل السنة، ويقولون بوجوب رعايتها على ال تعال وجوب̧ا عادي̧ا، فهي مطلق الكمة
 العامة بالنسبة إل نظام العال ل بالنسبة إل الدنيا فقط، ول بالنسبة إل النسان فقط، وهذه الكمة قد تكون مفسدة
عال ما يقتضيه اسه ت هم. وهذا  ناس كلهم أو بعضهم، وقد تفى علي ها ال ناس، وقد يطلع علي سبة إل بعض ال  بالن

الكيم.
 قال القق عبد الكيم السيالكوت ف حاشيته على "شرح العقائد النسفية" للسعد التفتازان: وأما نن أهل السنة
 فل نقول باستحالة ترك ما تقتضيه الكمة، ول باستلزامه نقص̧ا لواز أن يكون ف تركه حكم ومصال أخرى ل

170نطلع عليها، وإن كان يب عليه رعاية مطلق الكمة.

 هذا هو الشهور من مذهب الشاعرة، ويقابله مذهب الاتريدية والعتزلة حيث ذهبوا إل أن أفعال ال كلها معللة
بالعلل والغراض، وقد وافقهم على ذلك بعض الشاعرة، وأما دلئل الفريقي فمذكورة ف مطولت كتب الكلم.

 وقد أبدى التفتازان ف مذهب الشاعرة احتمال آخر. قال ف "شرح القاصد": ما ذهب إليه الشاعرة من أن
 أفعال ال تعال ليست معللة بالغراض يفهم من بعض أدلته عموم السلب ولزوم النفي بعن أنه يتنع أن يكون شيء

من أفعاله معل̧ل بالغرض، ومن بعضها سلب العموم ونفي اللزوم بعن أن ذلك ليس بلزم ف كل فعل.
وبعد أن أورد التفتازان الدلة الدالة على الول والدلة الدالة على الثان قال:

 والق أن تعليل بعض الفعال سيما شرعية الحكام بالكم والصال ظاهر كإياب الدود والكفارات، وتري
 السكرات، وما أشبه ذلك، والنصوص أيض̧ا شاهدة بذلك، كقوله تعال: "وما خلقت الن والنس إل ليعبدون"
 "ومن أجل ذلك كتبنا على بن إسرائيل" الية، "فلما قضى زيد منها وطر̧ا زوجناكها لكي ل يكون على الؤمني

حرج ف أزواج أدعيائهم" الية، ولذا كان القياس حجة إل عند شرذمة ل يعتد بم.
وأما تعميم ذلك بأن ل يلو فعل من أفعاله عن غرض فمحل بث. انتهى.

هذا هو مذهب الشاعرة ف مسألة تعليل أفعال ال تعال على ما قرره أئمتهم.

- ما تورط فيه الدكتور من الخطاء ف مسألة تعليل أفعال ال تعال وأحكامه:53

 وبعد النتهاء من تقرير مذهب الشاعرة نعود إل كلم الدكتور سفر، فنقول: هذه الفقرة من كلمه قد احتوت
أكثر من عشرة أخطاء عظيمة، وهكذا يكون حال التسورين على العلوم الذين يتدخلون فيما ل يعلمون.

 الطأ الول: ف عنوان الفقرة وهو قوله: (الكمة الغائية)، فإن التكلمي قد عنونوا السألة بنفي الغرض عن
 أفعال ال، أو بتعليل أفعال ال، وأما تعبي الدكتور فهو تعبي من ل يعرف الفرق بي الكمة والغاية، فإن الكمة

.317 انظر الاشية 170
منهج الشاعرة في العقيدة بين الحقائق والوهام | 100



 عبارة عما يترتب على الفعل من الصال، وأما الغاية فهي المر الباعث على الفعل، والشاعرة اومعظمهم قائلون
بالكمة، وليسوا قائلي بالغاية.

 الثان: قوله: "ينفي الشاعرة قطع̧ا أن يكون لشيء من أفعال ال تعال علة مشتملة على حكمة". وهذا أيضا
خطأ، فإن مقصوده أن الشاعرة قد نفوا الكمة عن أفعال ال تعال، وقد قررنا أنم قد أثبتوها، بل قالوا بوجوبا.

 الثالث: قوله: "تقتضي إياد ذلك الفعل أو عدمه". فقوله: أو عدمه ليس له مل هنا، فإن اللف التقدم إنا هو
 ف أفعاله تعال هل هي معللة أم ل، وليس ف عدم فعله تعال. ث إن الكلم غي مستقيم من جهة اللغة فإنه ل يصح أن
 يقال: نفوا أن يكون لشيئ من أفعاله علة تقتضي عدمه، بل الصحيح أن يقال: نفوا أن يكون لشيئ من أفعاله علة

تقتضي إياده.
 الرابع: قوله: "وهذا نص كلمهم تقريب̧ا"، بل هو كلم بعيد عن كلمهم براحل ومالف لكلمهم، وأما نص
 كلمهم تقريبا: فهو "أفعال ال تعال غي معللة بالعلل والغراض، لكنها غي خالية عن الكم والصال" وقد أدخلوا

هذا النص ف متون العقائد الصغية.
 الامس: قوله: "وهو رد فعل لقول العتزلة بالوجوب على ال" فإن مذهب الشاعرة ليس رد فعل لقول العتزلة،
لذي قصده بالوجوب ا عال فعل شيء ول تركه  نه ل يب على ال ت له، فإن القرر عند أهل السنة أ  وإنا هو رد 
 العتزلة، وهو الوجوب العقلي، وذلك لن ال تعال ل يكمه قانون، يفعل ما يشاء ويكم ما يريد، ل يسئل عما

يفعل، وأما العتزلة فقد قالوا: بوجوب الصلح والصلح عليه تعال، وبنوا على ذلك وجوب تعليل أفعاله تعال.
بل قرآن  يل ف ال قرآن" الشاعرة ل ينكروا لم التعل يل ف ال  السادس: قوله: "حت أنكر الشاعرة كل لم تعل

جعلوه لم العاقبة كما ف قوله تعال: "فالتقطه آل فرعون ليكون لم عدو̧ا وحزنا" وقول الشاعر:
وابنوا للخرابلدوا للموت

 قالوا: إن القصود بذه اللمات بيان العاقبة والكمة والصلحة الترتبة على الفعل: ل بيان الباعث على الفعل،
لنه منتف عن ال عندهم، فالذي نفوه هو كون اللم لبيان الباعث.

 وقد سى الزركشي ف "البهان" هذه اللم بلم الكمة، قال: لم العاقبة إنا تكون ف حق من يهل العاقبة،
 كقوله تعال: "فالتقطه آل فرعون ليكون لم عدو̧ا وحزنا" وأما من هو بكل شيء عليم فمستحيلة ف حقه، وإنا اللم

171الواردة ف أحكامه وأفعاله لم الكمة.

 السابع: قوله: «وقالوا: إن كونه يفعل شيئ̧ا لعلة يناف كونه متار̧ا مريدا» ل يقل هذا أحد منهم، ول يقوله عاقل،
 فإن الفعل لعلة ل بد أن يكون عن اختيار وإرادة، بل قالوا: إن الفعل لعلة يناف كونه تعال ل يب عليه شيء الذي

هو مذهب أهل السنة.

.3/106 البهان 171
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 الثامن: قوله: "وجعلوا أفعاله تعال كلها راجعة إل مض الشيئة، ول تعلق لصفة أخرى كالكمة مث̧ل – با" قد
 قدمنا أن مذهب الشاعرة أن أفعال ال تعال راجعة إل الشيئة والكمة،، ومن أجل ذلك قالوا: إن أفعاله تعال ل

تلو عن الكم والصال. وأفعاله راجعة إل القدرة أيض̧ا. فالصر ف كلمه غي صحيح.

- مسألة جواز أن يلد ال الؤمن ف النار والكافر ف النة:54

 التاسع: قوله: "ورتبوا على ذلك أصو̧ل فاسدة كقولم: بواز أن يلد ال ف النار أخلص أوليائه، ويلد ف النة
أفجر الكفار".

أقول: هذا الصل من الصول الصحيحة الت أخذها الشاعرة من الكتاب والسنة.
أما الكتاب فقوله تعال: "يعذب من يشاء ويغفر لن يشاء".

 قال ابن كثي: وقوله تعال: "يعذب من يشاء ويرحم من يشاء" أي: هوا لاكم التصرف الذي يفعل ما يشاء ويكم ما
 يريد، ل معقب لكمه، ول يسئل عما يفعل وهم يسئلون، فله اللق والمر، مهما فعل فعدل لنه الالك الذي ل يظلم مثقال
 ذرة، كما جاء ف الديث الذي رواه أهل السنن: "إن ال لو عذب أهل ساواته وأهل أرضه لعذبم وهو غي ظال لم".

172انتهى.

 وأما السنة فقوله صلى ال تعال عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان عن أب هريرة رضي ال تعال عنه: "لن ينجي
 أحد̧ا منكم عمله" قالوا: ول أنت يا رسول ال، قال: "ول أنا إ ل أن يتغمدن ال برحة، سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا،

وشيء من الدلة، والقصد القصد تبلغوا".
وكذلك الديث الذي أورده ابن كثي.

 قال الافظ تعليق̧ا على قوله صلى ال عليه وآله وسلم: "لن ينجي أحد̧ا منكم عمله" قال الازري: ذهب أهل
ها إل قامه من عصاه بعدل منه، ول يثبت واحد من عال من أطاعه بفضل منه، وكذلك انت بة ال ت  السنة إل أن إثا

بالسمع، وله سبحانه أن يعذب الطائع، وينعم العاصي، ولكنه أخب أنه ل يفعل ذلك، وخبه صدق ل خلف فيه.
 وهذا الديث يقوي مقالتهم، ويرد على العتزلة حيث أثبتوا بعقولم أعواض العمال، ولم ف ذلك خبط كثي

173وتفصيل طويل.

يه وآله وسلم: (هذا أثنيتم عليه خي̧ا فوجبت له النة)  وقال الافظ ف "الكلم" على قوله صلى ال تعال عل
والراد بالوجوب الثبوت، إذ هو ف صحة الثبوت كالشيء الواجب.

174والصل أنه ل يب على ال شيء، بل الثواب فضله والعقاب عدله. ل يسئل عما يفعل.

.3/419 التفسي لبن كثي 172
.11/397 فتح الباري 173
.3/339 فتح الباري 174

منهج الشاعرة في العقيدة بين الحقائق والوهام | 102



 فهذه شواهد الكتاب والسنة وأقوال الئمة شاهدة لا قاله الشاعرة وليست السألة مرتبة على ما قاله الدكتور، ول
أدري هل الدكتور بعد وقوفه عليها يصر على استنكاره أم يتوب عنه؟!

-مسألة جواز تكليف ما ل يطاق:55

العاشر: قوله: "وجواز التكليف با ل يطاق".
أقول: ل بد أو̧ل أن نرر مسألة التكليف با ل يطاق ونبي مذهب الشاعرة فيها.

 فنقول: ما ل يطاق ثلث مراتب: الرتبة الول: ما امتنع لذاته كجمع النقيضي، وكجعل القدي مدث̧ا، الرتبة
 الثانية: ما أمكن ف نفسه، ول يقع متعلق̧ا لقدرة العبد أص̧ل كخلق الجسام، أو عادة كالصعود إل السماء وحtم�ل
البال. ال�رتtبة الثالثة: وهو أدن الراتب: ما يتنع بسبب علم ال تعال بعدم وقوعه، أو لرادته ذلك، أو لخباره بذلك.
 وهذا القسم الخي ل خلف ف وقوع التكليف به فض̧ل عن الواز، فإن من علم ال تعال بوته على الكفر

ومن أخب ال بعدم إيانه مكلفان عاصيان إجاعا.
يان به، واستحقاق لذي وقع الناع ف جواز التكليف به، بعن طلب تقيق الفعل والت  والرتبة الوسطى هو ا

العقاب على تركه، فجوزه الشاعرة، ومنعه العتزلة.
 وتويز الشاعرة مبن على مذهب أهل السنة من أنه ل يب على ال تعال شيء ول يقبح منه شيء، فقالوا بناء
 على هذا الصل: إنه تعال ل يب عليه عدم تكليف الناس با ل يطيقون، بل يوز عليه ذلك، ولو فرض وقوع هذا

التكليف منه تعال ل يكن قبيح̧ا منه تعال، لنه تعال ل يقبح منه شيء.
في بكم الستقراء، ما الوقوع فمن تازان: وأ قال التف جواز الوقوع ل ف الوقوع،  هو ف  نا  هذا اللف إ  ث 

175وبشهادة مثل قوله تعال: (ل يكلف ال نفس̧ا إل وسعها)

176وقال الغزال: ومن جوز تكليف ما ل يطاق عق̧ل فإنه ينعه شرع̧ا.

 هذا هو مذهب الشاعرة ف السألة، وهو مبن على أنه ل يب على ال شيء وقد قدمنا آنف̧ا أن هذا الصل
 مؤيد بدلئل الكتاب والسنة. وليس مذهبهم مرتب̧ا على ما قاله الدكتور سفر. فهل بعد وقوف الدكتور على حقيقة

القضية ل يزال يصر على استنكاره لا؟!
 الادي عشر: دعوى الدكتور أن السألتي النفتي مرتبتان على ما قاله باط̧ل: «من أن الشاعرة جعلوا أفعاله
 تعال كلها راجعة إل مض الشيئة، ول تعلق لصفة أخرى – كالكمة – با» فإن نسبة هذا العل إل الشاعرة

خطأ كما تقدم، فكيف يبنون عليه أمر̧ا آخر، وقد ذكرنا مبن هاتي السألتي عند الشاعرة.

.3/155 شرح القاصد 175
.1/73 الستصفى 176
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 الثان عشر: قوله: "وسبب هذا التأصيل الباطل عدم فهمهم أل تعارض بي الشيئة والكمة، أو الشيئة والرحة"
 أقول: أو̧ل: إن هذا التأصيل هو تأصيل الدكتور سفر وليس بتأصيل الشاعرة كما حققنا. وأقول ثاني̧ا: إن الشاعرة
من السائل العقدية، ولكن ها  ما يبن علي ها  عال، وأصلوا على كل من عارض بي صفاته ت نه ل ت  قد فهموا جيد̧ا أ

الدكتور سفر ل يفهم ل الصل ول الؤصل ول التأصيل.
ما أن قول: أ بات الرادة" أ فوا بإث سبع، واكت مع الصفات ال بت الشاعرة الكمة  ثالث عشر: قوله: "ولذا ل يث  ال
 الشاعرة ل يثبتوا الكمة مع الصفات السبع فصحيح، وأما أن عدم إثباتم لا معها مبن على عدم الفهم الذي ادعاه
 الدكتور سفر فواضح أنه باطل، لن ما ادعاه من عدم فهمهم أن ل تعارض بي الشيئة والكمة باطل ليس له أصل من
 الصحة، فكيف يبنون عليه غيه؟! نعم السبب ف عدم ذكرهم للحكمة مع الصفات السبع أن الكمة راجعة إل صفات

الفعال، والصفات السبع صفات الذات، أو أنا راجعة إل العلم. الذي هو من صفات الذات.
 قال ابن الثي ف "النهاية" ف أساء ال تعال ال�ك�م والكيم، ها بعن الاكم، وهو القاضي والكيم فعيل بعن
 فاعل، أو هو الذي ي�ح�كÄم الشياءÌ وي�ت�قÄن�ها، فهو فعيل بعن مفعل، وقيل: الكيم ذو الكمة، والكمة عبارة عن معرفة

أفضل الشياء بأفضل العلوم ، ويقال لن يسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيم.
 فالكمة إما بعن القضاء، أو بعن إحكام الشياء، وإتقانا. وها صفتا فعل، أو بعن معرفة أفضل الشياء بأفضل

العلوم. وهي صفة ذات. 
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- التاسع النبوات:56

لدكتور:  يدا|، فهمقال ا بوات اختلفا| بع عة ف الن  {يتلف¡ مذهب¡ الشاعرة عن مذه̄ب أه̄ل السÖنة والما
 يقررون أنÚ إرسال¢ الرسل راجع� للمشيئة الضة – كما ف الفقرة السابقة، ث يقررون أنه ل دليل¢ على صد̄ق النب
بوة، عاء الن نة| باد كون مقرو ها ل ت Üجز̄ة لكن من جن̄س الع سحر̄ة والك»هÜان  عال¢ ال ث يقررون¢ أنÚ أف جزة،   إل الع
 والتحدºي، قالوا: ولو اد³عى الساحر أو الكاهن النبو³ة لسلبه الÙ معرفة السºحر رأسا| وإل كان هذا إضلل| من ال
بوا̄ت مع يه الضلل.. إل آخر ما يقررونه ما يالف¡ النقول¢ والعقول¢. ولضعف مذهبهم ف الن  وهو يتنع¡ عل
نه يل م سلم بالن عداءÝ ال غروا أ بو³ة. أ بوت الن لى ث فةÒ ع ها متوق يدة، إذ كلÞ أمور بواب العق طر أ من أخ ها   كو̄ن

واستطال¢ عليه الفلسفة واللحدة.
 والصوفية» منهم كالغزال يفسºرون الوحي تفسيا| قرمطيا| فيقولونه هو انتقاش¡ العل̄م الفائ̄ض من العقل الكل×ي
 ف العقل الزئيº (ونسب هذا الكلم ف الاشية إل: الرشاد، وناية القدام، وأصول الدين، والواقف، وغاية

الرام، والرسالة اللدنية)
تأويل كثية¢  ياء ويؤولون اليات والحاديث¢ ال لذ}ن¬̄ب عن النب ما ف موضوع العصم̄ة فينكرون¢ صدور ا  أ

متعسºفا| متكلÚفا| كالال ف تأويل̄ت الصفات}

- أخطاء الدكتور ف كلمه على النبوات:57

أقول: قد اشتمل كلم الدكتور أيض̧ا على أخطاء عظيمة جة 
الول: (قوله: يتلف مذهب الشاعرة عن مذهب أهل السنة والماعة ف النبوات اختلف̧ا بعيد̧ا)

 أقول: هذا هو الطأ الصل الذي تفرع عنه أخطاء غي مصورة، وهو أنه قد تقرر ف عقل الدكتور أن الشاعرة
 ليسوا من أهل السنة وأن مذهبهم مالف لذهب أهل السنة، وذلك عن عدم معرفته بذهبهم الذي هو مذهب أهل
 السنة، ولعل الدكتور عند معرفته بذهب الشاعرة عامة عن طريق قراءته لذا التعليق يترك جانب̧ا ما كان يستخدمه
 لتفريق كلمة السلمي وإيقاع الشقاق فيما بينهم من العاول والسافي ف وقت أحوج ما تكون فيه المة إل جع

الكلمة ووحدة الصف.
الثان: قوله: (فهم يقررون أن إرسال الرسل راجع للمشيئة الضة)

 أقول: إن الشاعرة يقولون: إن إرسال الرسل راجع إل الشيئة والكمة، ول يقولوا برجوع إرسال الرسل إل
 الشيئة فقط. وهذا الطأ من الدكتور مبن على الطأ السابق، وهو قوله بأن الشاعرة ل يقولون بالكمة، وقد بينا

خطأه هناك با فيه الكفاية.
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 وأما رجوع إرسال الرسل إل الكمة فقد قال النسفي ف "عقائده": "وف إرسال الرسل حكمة" قال التفتازان
ف "شرحه": أي: مصلحة وعاقبة حيدة.. بعن أن قضية الكمة تقتضيه لا فيه من الكم والصال.. إل آخر كلمه.

الثالث: قوله: (ث يقررون أنه ل دليل على صدق النب إل العجزة)
 أقول: ل يقررون ذلك، بل يقرون أن هناك دلئل غي العجزة تدل على صدق النب، ويذكرون ف كتبهم جلة
 من هذه الدلئل، وإنا الذي يقررونه هو أن العمدة ف إثبات النبوة وإلزام الجة على الادل العاند هو العجزة، مع

قولم بوجود غي العجزة من الدلئل.
 وهل تقوم الجة على الكلف بجرد أن يدعى أحد الناس –مهما كان من أهل الفضل والصلح- النبوة بدون
 أن تظهر العجزة على يده؟ لريب ف أنه ل تقوم الجة بجرد ذلك، ول تقوم إل باظهار ال تعال العجزة على يد
 مدعى النبوة، ومن أجل ذلك كان من عادة ال تعال أن يظهر العجزة على يد مدعى النبوة صادقا، ول يوكل الناس
 إل الستدلل على صحة دعواه النبوة با اتصف به من الفضل والصلح. والصفات الميدة واللق العظيم إل غي

ذلك ما عده العلماء من دلئل النبوة.
 قال التفتازان ف "شرح القاصد" بعد انتهائه من ذكر دليل العجزة مف�ص�̧ل: ما سبق هو العمدة ف إثبات النبوة،
لزام الجة على الادل العاند، وقد يذكر وجوه أخرى تقوية له وتتميم̧ا وإرشاد̧ا لطالب الق وتعليم̧ا، ث ذكر  وإ

خسة دلئل من هذا النوع:
أحدها: ما اجتمع فيه من الكمالت العلمية والعملية والنفسانية والبدنية، والارجية.

الثان: ما اشتمل عليه شريعته من أمر العتقادات، والعبادات، والعاملت، والسياسات، وغي ذلك.
الثالث: ظهور دينه على سائر الديان مع قلة النصار والعوان، وكثرة أهل الضلل والعدوان.

 الرابع: أنه ظهر على فترة من الرسل واختلل ف اللك، وانتشار الضلل واشتهار الال. وافتقار إل من يدد أمر
الدين، ويدفع ف صدر اللحدين، ويرفع لواء التقي، ول يكن بذه الصفة غيه من العالي.

177الامس: نصوص الكتب السماوية، ث ذكر مموعة منها.

 وقال القاضي عضد الدين ف "الواقف": القصد الرابع: ف إثبات نبوة ممد صلى ال عليه وسلم: وفيه مسالك:
السلك الول وهو العمدة أنه ادعى النبوة، وظهرت العجزة على يده.

 وبعد أن ذكر القاضي جلة من خوارق العادات الظاهرة على يده صلى ال عليه وآله وسلم ذكر ثلثة مسالك
أخرى، حيث قال:

 السلك الثان – وارتضاه الاحظ والغزال– الستدلل بأحواله قبل النبوة وحال الدعوة وبعد تامها، وأخلقه
العظيمة، وأحكامه الكيمة، وإقدامه حيث يجم البطال،

السلك الثالث: إخبار النبياء التقدمي عليه عن نبوته.. 

.3/299 شرح القاصد 177
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 السلك الرابع –وارتضاه المام الرازي– أنه عليه السلم ادعى بي قوم ل كتاب لم ول حكمة فيهم أن بعثت
 بالكتاب والكمة لتم مكارم الخلق، وأكمل الناس ف قوتم العلمية والعملية، وأنور العال باليان والعمل الصال،

178ففعل ذلك وأظهر دينه على الدين كله كما وعده ال. ول معن للنبوة إل هذا.

 وقال التفتازان ف "شرح القاصد" ل خفاء ف ثبوت النبوة بلق العلم الضروري، كعلم الصديق رضي ال تعال عنه،
 وبب من ثبتت عصمته عن الكذب كنصوص التوراة والنيل ف نبوة نبينا عليه السلم، وكإخبار موسى عليه السلم بنبوة

هارون وكالب ويوشع عليهم السلم.
 فما ذكر إمام الرمي "من أنه ل يكن نصب دليل على النبوة سوى العجزة لن ما ي�ق�د�ر دلي̧ل إن ل يكن خارقا
 للعادة أو كان خارق̧ا ول يكن مقرون̧ا بالدعوة ل يصلح دلي̧ل للتفاق على جواز وقوع الوارق من ال تعال ابتداء"،
 ممول على ما يصلح دلي̧ل للنبوة على الطلق وحجة على النكرين بالنسبة إل كل نب حت الذي ل نب قبله ول

كتاب.
 وأما ما سيأت من الستدلل على نبوة ممد صلى ال تعال عليه وآله وسلم با شاع من أخلقه وأحواله فعائد

179إل العجزة على ما نبي إن شاء ال تعال. انتهى.

 الطأ الرابع: قوله: (ث يقررون أن أفعال السحرة والكهان من جنس العجزة لكنها ل تكون مقرونة بادعاء النبوة
 والتحدي، قالوا: ولو ادعى الساحر أو الكاهن النبوة لسلبه ال تعال معرفة السحر..، وإل كان هذا إضل̧ل من ال

تعال، وهو يتنع عليه الضلل.. إل آخر ما يقررونه ما يالف النقول والعقول)
أقول: ليت شعري ما هو النقول والعقول الذي يالفه كلمهم هذا!!؟؟

 الامس: قوله: (ولضعف مذهبهم ف النبوات مع كونه من أخطر أبواب العقيدة، إذ كل أمورها متوقفة على
ثبوت النبوة أغروا أعداء السلم بالنيل منه، واستطال عليهم الفلسفة واللحدة)

 أقول: ما هو وجه الضعف ف مذهبهم ف النبوات؟ ومن هم هؤلء العداء الذين أغراهم الشاعرة بالنيل من
 السلم؟ وكيف أغروهم؟ ومن هم هؤلء الفلسفة واللحدة الذين استطالوا على الشاعرة؟ وما هو الذي مهد لم

الستطالة من مذهب الشاعرة؟
هذه أسئلة أوجهها إل الدكتور سفر ل أعلم الواب عنها، ولعله ما السؤول بأعلم من السائل.!

 السادس: قوله: والصوفية منهم كالغزال يفسرون الوحي تفسي̧ا قرمطي̧ا، فيقولون: هو انتفاش العلم الفائض من
العقل الكلي ف العقل الزئي.

أقول: ل بد أن يصحح الدكتور النقل
الدعاوى إذا ل يقم عليها :: بينات أصحابا أدعياء

وما أورده ف أسفل الصفحة من أساء الكتب وأرقامها ل يوجد فيها شيء ما نسبه إل الصوفية والغزال!!

.357-349 الواقف 178
.3/280 شرح القاصد 179
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 السابع: قوله: أما ف موضوع العصمة فينكرون صدور الذنب عن النبياء، ويؤولون اليات والحاديث الكثية
تأوي̧ل متعسف̧ا متكلفا.

 أقول: أصل العصمة للنبياء موضع إجاع من أهل السنة، وقد اختلف ف تفاصيلها خلف̧ا منتشر̧ا يراجع من مله،
ياء أسوة حسنة، ولو ل يكن النبياء معصومي لا كانوا أسوة بوة ومقتضى كون النب  والعصمة مقتضى وصف الن
لت يالف ما دفع الشاعرة إل تأويل النصوص ا عالم وتقريراتم.. وهذا  بأقوالم وأف  حسنة، ولا جاز الحتجاج 

ظاهرها عصمة النبياء، وأما أفراد التأويلت فهي أمور اجتهادية من الائز أن يكونوا قد أخطأوا ف بعضها.

- بيان مسألة التحسي والتقبيح العقليي:58

 العاشر: التحسي¡ والتقبيح¡: ينكر¡ الشاعرة أن يكون للعقل والفطرة أيÜ دور ف الكم علىقال الدكتور: {
 الشياء بال»س¬̄ن والق»ب¬̄ح ويقولون: مردÖ ذلك إل الشرع وحده¡، وهذا ردÖ فعل مغال لقول الباه̄ة والعتزلة: إن

العقل¢ يوجب¡ ح¡س¬ن السن وق»بح القبيح. وهو مع م¡نافاته للنصو̄ص مكابرة للعقول.
 وما يترت³ب عليه من الصول الفاسدة قول»هم إن} الشرع قد يأت با هو قبيح� ف العق̄ل. فإلغاء دو¬̄ر العق̄ل بالر³̄ة أسلم
 من نسب̄ة الق»ب¬̄ح إل الشرع مثل|، ومث}لوا ذلك بذبح اليوان، فإنÜه إيلم� له بل ذنب~، وهو قبيح� ف العقل ومع ذلك أباحه
 الشرع. وهذا ف القيق̄ة هو قول» الباه̄ة الذين ي¡حرºمون أكل¢ اليوان، فلما عجز هؤلء عن ردº ش¡ب¬هتهم ووافقوهم
 عليها أنكروا ح¡كم العق̄ل من أص̄له، وتوهوا أنم بذا يدافعون عن السلم. كما أن} ̄من¬ أسبا̄ب ذلك مناقضة» أص̄ل من

قال بوجوب الثوا̄ب والعقا̄ب على ال ب¡ح¡ك¥̄م العق̄ل ومقتضاه}

أقول: قد اشتمل كلم الدكتور ف هذه الفقرة أيض̧ا على أخطاء جة جسيمة.
 ول بد من تقرير السألة وبيان مذهب الشاعرة فيها أو̧ل كي نكون على بينة من أمرنا، ث نتكلم على كلم

الدكتور.
فأقول: السن والقبح عند أهل السنة شرعيان، وعند العتزلة عقليان.

ول بد من ترير مل الناع بي الشعرية القائلي بأن السن والقبح شرعيان، والعتزلة القائلي بأنما عقليان.
فنقول: السن والقبح يقال لعان ثلث:

 الول: صفة الكمال وصفة النقص، فالسن كون الصفة صفة كمال كالعلم والود والعدل والشجاعة، والقبح
 كون الصفة صفة نقصان كالهل والبخل والظلم والب، ول نزاع ف أن هذا العن أمر ثابت للصفات ف نفسها، وأن

مدركه العقل ورد به الشرع أم ل يرد.
 الثان: ملئمة الغرض ومنافرته، وقد يعب عنه بلئمة الطبع ومنافرته، وقد يعب عنه بالصلحة والفسدة، وذلك

كالعدل والظلم، وإنقاذ الغريق واتام البيء.
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 فيقال: ما وافق الغرض أو الطبع كان حسن̧ا وما خالفه كان قبيح̧ا، وما ليس كذلك ل يكن حسن̧ا ول قبيح̧ا،
 ويقال: السن ما فيه مصلحة، والقبيح ما فيه مفسدة، وما خل عنهما ل يكون شيئ̧ا منهما. وهذا العن متداخل مع
عدائه غرض أ فق ل يد موا تل ز فإن ق بار،  لف بالعت عدل والظلم. وهذا العن يت قد يتمعان كما ف ال  العن الول 

ومصلحة لم، ومالف لغرض أوليائه ومفسدة لم. وهذا العن أيض̧ا عقلي مدركه العقل ورد به الشرع أم ل يرد.
 قال التفتازان: وبالملة كل ما يستحق الدح أو الذم ف نظر العقول وماري العادات فإن ذلك يدرك بالعقل

180ورد الشرع أم ل.

 وإنا الناع ف العن الثالث، وهو السن والقبح عند ال تعال، بعن استحقاق فاعل الفعل ف حكم ال تعال
 الدح أو الذم، عاج̧ل، والثواب أو العقاب آج̧ل، فما تعلق به الدح ف العاجل والثواب ف الجل من الفعال فهو

حسن، وما تعلق به الذم ف العاجل والعقاب ف الجل فهو قبيح، وما ل يتعلق به شيء منهما فهو خارج عنهما.
 فعند أهل السنة – ومنهم الشاعرة – أن الuس�ن والقuب�ح بذين العنيي شرعي بعن أن العقل ل يكم بأن الفعل
 حسن أو قبيح ف حكم ال تعال، بل ما ورد المر به فهو حسن وما ورد النهي عنه فقبيح من غي أن يكون للفعل

جهة مسنة أو مقبحة –بذا العن- ف ذاته، ول بسب جهاته واعتباراته.
 وعند العتزلة ها عقليان بعن أن للفعل عندهم جهة مسنة أو مقبحة ف حكم ال تعال يدركها العقل بالضرورة
 كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار، أو بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار، أو بورود الشرع

فيما توقف فيه العقل كحسن صوم يوم عرفة وقبح صوم يوم العيد.
 والاصل أن المر والنهي عند أهل السنة من موجبات السن والقبح، بعن أن الفعل أمر به فحسن، وني عنه
 فقبح، وعند العتزلة من مقتضياته بعن أنه حسن فأمر به، وقبح فنهي عنه، فالمر والنهي عندهم إذا ورد كشف عن
 حسن وقبح سابقي حاصلي للفعل لذاته أو لهاته، قد يدركهما العقل ف الفعل قبل ورود الشرع، فيتعلق الطلب أو

الظر بالدرك بدون ورود الشرع بما، ويترتب عليه الثواب والعقاب قبل ورود الشرع.
 وقد تتمع العان الثلثة ف شيء واحد كالعدل، فإنه وصف كمال، وموافق للطبع، وحسن عند ال يثيب ال عليه،

وكالظلم، فإنه صفة نقص، ومنافر للطبع، وقبيح عند ال يعاقب ال تعال عليه.
 تسك أهل السنة بدلئل منها قوله تعال: (وما كنا معذبي حت نبعث رسول) وقوله تعال: (لئل يكون للناس على ال
 حجة بعد الرسل) وذلك أنه لو حسن الفعل أو قبح عق̧ل كما تقول العتزلة لزم تعذيب تارك الواجب، ومرتكب الرام
 سواء ورد الشرع أم ل، بناء على أصلهم ف وجوب تعذيب من استحق العذاب إذا مات غي تائب، واللزم باطل لقوله

تعال: (وما كنا معذبي حت نبعث رسول)، إل غي ذلك من الدلئل الذكورة ف مطولت كتب الكلم.
 فهذا هو مذهب أهل السنة ومنهم الشاعرة ف القضية مفص̧ل. وليس هو رد فعل لقول أحد، ول مناقضة لصل
 أحد كما زعم الدكتور، وليس منافي̧ا للنصوص وإنا هو مأخوذ من الية الكرية، ول مكابر̧ا للعقول، وليس فيه إلغاء
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 دور العقل مطلق̧ا، وإنا فيه إلغاء لدوره فيما ل مال له فيه، وإعمال له ف ماله الذي ينبغي أن يعمل فيه، ويقابله
مذهب العتزلة الذي أعطى العقل من الدور زيادة على ما يستحقه.

ها وعن جهل بذهب سألة وبذهب الشاعرة في عن جهل بال ما كتب  لدكتور كتب  قد أن ا لول أن أعت  و
العتزلة، لول ذلك لقلت: إن الدكتور يعتقد مذهب العتزلة.

فإن كنت ل تدري فتلك مصيبة :: وإن كنت تدري فالصيبة أعظم

- أخطاء الدكتور ف كلمه هذا:59

فظهر بذا البيان أن كلم الدكتور -كما هو العادة الطردة ف كلمه- قد احتوى على أخطاء جة جسيمة:
 الطأ الول: قوله: (ينكر الشاعرة أن يكون للعقل والفطرة أي دور ف الكم على الشياء بالسن والقبح،
بح ف تون دور العقل ف الكم بالسن والق قد علمت أن الشاعرة يثب شرع وحده) و لك إل ال لون: مرد ذ  ويقو
 الفعال بعنيي للحسن والقبح، الول: السن والقبح بعن صفة الكمال وصفة النقص، الثان: السن والقبح بعن
 الصلحة والفسدة، وإنا ينكر الشاعرة السن والقبح بالعن الثالث، وهو وجود الحكام الشرعية التكليفية قبل ورود
 الشرع. وهذا الطأ هو الطأ الصل الذي تورط فيه الدكتور ف هذا الباب الذي تفرعت عنه الخطاء الخرى. ولو

كان الدكتور تأن وفهم مذهب الشاعرة على وجهه لا تورط ف هذه الخطاء المة السيمة.
ثان: قوله: (وهذا رد فعل مغال لقول الباهة والعتزلة: إن العقل يوجب حسن السن وقبح القبيح) وقد  الطا ال
 علمت أن مذهب الشاعرة ف السألة مأخوذ من قوله تعال: (وما كنا معذبي حت نبعث رسول)، وليس برد فعل لذهب

أحد، بل هو رد للمذاهب الباطلة ف السألة.
 الطأ الثالث والرابع: قوله: (وهو مع منافاته للنصوص مكابرة للعقول) وقد علمت أنه الوافق للنصوص دون
 الذاهب الخرى ف السألة، وهو الوفق بالعقول أيضا، وهل من الوفق بالعقول أن يعذب ال الناس على فعل شيئ

ل يرد الشرع بالنع منه؟!
 الطأ الامس: قوله: (وما يترتب عليه من الصول الفاسدة قولم: إن الشرع قد يأتى با هو قبيح ف العقل) هذا
 ما ل يقله أحد من الشاعرة، ول أحد من السلمي. قال القاضى عضد الدين اليي ف "الواقف": (إعلم أن المة
 أجعت على أن ال ل يفعل القبيح، ول يترك الواجب. فالشاعرة من جهة أنه ل قبيح منه، ول واجب عليه، وأما

  وإنزال الحكام فعل من أفعاله تعال، فلو كان181العتزلة فمن جهة أن ما هو قبيح منه يتركه، وما يب عليه يفعله)
الشرع ورد با هو قبيح لكان ال تعال قد فعل ضد السن.

وينبغي التنبيه على أمرين:
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 الول: أن الناس كثيا ما يتلفون بسب العادات وبسب الزمنة والمكنة ف الكم على بعض الشياء بالسن
 والقبح كما ف ذبح اليوان فربا يستحسنه قوم، وربا يستقبحه قوم، وربا يكون بالنسبة إل قوم وزمان ومكان
 حسنا، وربا يكون قبيحا. فالشرع قد يرد با هو قبيح عند بعض الناس أو ف بعض الزمنة والمكنة، لن استقباحهم
 له مالف للمصلحة، والشرع ل يرد إل بالصلحة. وأما ورود الشرع با هو قبيح ف نظر العقل الصحيح، فلم يقل به
 أحد من السلمي، لن معن قبحه ف نظر العقل الصحيح كونه مفسدة، والشرع ل يرد با هو مفسدة، ول يرد إل

بالصال.
لبئ، وإهلك الرث والنسل إل غي عال كإيلم ا نا، ول تقبح من ال ت عال تقبح م من الف ثان: أن كثيا   ال

  فال تعال قد يفعل ما هو قبيح182ذلك... فإن نفس الغراق والهلك يسن منه تعال ول يقبح، وذلك منا قبيح
 منا، لن ال تعال ل يكمه شرع ول قانون، يفعل ما يشاء ويكم ما يريد، ل معقب لكمه، ل يسأل عما يفعل
 وهم يسئلون،  وكل ما فعله فهو مقتضى حكمته، ولكن ال تعال ل يشرع ذلك، فورود الشرع با هو قبيح ف

العقل ل يقل به أحد من السلمي.
 الطأ السادس: قوله: (ومثلوا ذلك بذبح اليوان فإنه إيلم له بل ذنب، وهو قبيح ف العقل، ومع ذلك أباحه الشرع)

فإنه ل يقل أحد من السلمي: إن ذبح اليوان قبيح ف العقل.
الطأ السابع: قوله: (وهذا ف القيقة هو قول الباهة الذين يرمون أكل اليوان)

أقول: صحيح أن هذا قول للباهة، وأما أنه قول للشاعرة فمعاذ ال!!
 الطأ الثامن: قوله: (فلما عجز هؤلء عن رد شبهتهم ووافقوهم عليها أنكروا حكم العقل من أصله، وتوهوا

أنم بذا يدافعون عن السلم) وقد اشتملت هذه الملة من كلم الدكتور على أربعة أخطاء:
 الول: قوله: (فلما عجزوا عن رد شبهتهم) فما قيمة شبهتهم حت يعجز الشاعرة الذين هم فحول المة عن

ردها، وهي شبهة أو هى من نسج العنكبوت.
 الثان: قوله: (وافقوهم عليها) هل وافق الشاعرة الباهة على أن ذبح اليوان قبيح مطلقا، أم أنم قالوا: إنه قبيح

عندهم، وليس بقبيح ف الواقع، بل هو أمر حسن؟؟!!
 الثالث: قوله: (أنكروا حكم العقل من أصله) قد علمت أنم ل ينكروا حكم العقل من أصله، بل ينكرون حكم

العقل بالسن والقبح بالعن الثالث؟
 الرابع: قوله: (وتوهوا أنم بذلك يدافعون عن السلم) الناس كلهم يعلمون أن الشاعرة أقوى فرقة دافعت عن
 السلم، لكنهم ل يدافعوا عن السلم بإنكار حكم العقل من أصله. وأنت أيها الدكتور تتهم الشاعرة دائما بأنم
 يقدمون العقل على النقل، فكيف تسوغ لنفسك أن تقول بعد ذلك: إن الشاعرة ألغوا دور العقل، وأنكروا حكمه

من أصله؟؟!!
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ثواب والعقاب على ال ثان عشر: قوله: (كما أن من أسباب ذلك مناقضة أصل من قال بوجوب ال  الطأ ال
بكم العقل ومقتضاه)

 أقول: الشاعرة قد ناقضوا هذا الصل ونقضوه، لكن ليس الباعث لم على نفي السن والقبح بالعن الثالث
مناقضة هذا الصل الفاسد، بل الباعث لم على ذلك قوله تعال: (وما كنا معذبي حت نبعث رسول)

 ث إن قول العتزلة بوجوب الثواب والعقاب على ال بكم العقل، مفروض ف أفعال ال تعال، وذلك أن العتزلة
 أوجبوا على ال تعال أربعة أمور: الول: اللطف: وفسروه بأنه الذي يقرب العبد إل الطاعة، ويبعده عن العصية،

كبعثة النبياء. الثان: الثواب على الطاعة. الثالث: العقاب على العصية. الرابع: الصلح للعبد.
 وأما قول الشاعرة بنفي السن والقبح بالعن الثالث، فمفروض ف أفعال الكلفي، فأين أحدها من الخر فلو
 فرض أن الشاعرة وافقوا العتزلة ف قولم بوجوب الثواب والعقاب على ال بكم العقل، لساغ لم أن يقولوا بنفي
ثواب والعقاب وبي القول بالسن ثالث عن أفعال الكلفي، لنه ليس بي القول بوجوب ال  السن والقبح بالعن ال

والقبح أي ملزمة.
وهكذا يكون حال التسور على العلوم التدخل فيما ل يعلم. كلما يطو خطوة يطئ خطأ!

عصمنا ال تعال عن كثرة الطأ والزلل.

-التأويل وبيان معناها الصطلحي:60

 {الادي عشر: التأويل: ومعناه¡ البتدع¡ صر¬ف¡ اللفظ عن ظاهر̄ه الراج̄ح إل احتمال~ مرجوحقال الدكتور: 
لقرينة.

فهو بذا العن تريف� للكل̄م عن مواض̄ع̄ه كما قر³ر ذلك شيخ¡ السلم}

 أقول: هذا هو اصطلح� الصوليي وليسt الصطلح� منt البتداعÄ ف شيءw. ث إذا كان الصرف لقرينة فلماذا
 يكون تريفا للكلم عن مواضعه؟ وما معن القرينة؟ بل عدم الصرف حينئذ يكون تريفا للكلم عن مواضعه، وتقرير
 ابن تيمية ليس من الوحي! بل قد صرح هو بلف ما نقله الدكتور عنه كما سيأت قريبا. نعم صرف اللفظ عن
 ظاهره ل لقرينة تأويل فاسد، وتريف للكلم عن مواضعه. قال المام فخر الدين الرازي: (إذا كان لفظ الية والب
 ظاهرا ف معن فإنا يوز لنا ترك ذلك الظاهر بدليل منفصل، وإل لرج الكلم عن أن يكون مفيدا، ولرج القرآن
 عن أن يكون حجة) ث قال: (صرف اللفظ عن ظاهره إل معناه الرجوح ل يوز إل عند قيام الدليل القاطع على أن

  وقال تاج الدين السبكي ف أول مباحث الكتاب من "جع الوامع": (ول يوز ورود ما يعن183ظاهره مال متنع)
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 به غي ظاهره إل بدليل) ث قال ف مبحث الظاهر والؤول من مباحث الكتاب: (الظاهر ما دل دللة ظنية، والتأويل
 حل الظاهر على التمل الرجوح، فإن حل لدليل فصحيح، أو لا يظن دليل ففاسد، أو ل لشيئ فلعب، ل تأويل)
 وقال ابن تيمية: (وأما التأويل الذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غي تأويله ويدعون

 فانظر إل قوله: (بغي دليل يوجب ذلك)184صرف اللفظ عن مدلوله إل غي مدلوله بغي دليل يوجب ذلك)

لدكتورمكم̧ل كلمه عن التأويل:   {وهو أصلÒ منهجيß من أصول الشاعر̄ة وليس هو خاصا| ببحثقال ا
 الصفا̄ت، بل يشمل» أكثر نصو̄ص اليان خاصة| ما يتعل}ق¡ بإثبات زياد̄ت̄ه ونقصا̄ن̄ه وتسمي̄ة بع̄ض ش¡ع̄ب̄ه إيانا| ون̄وها،

وكذا بعض نصو̄ص الوع¬̄د والوعي̄د وقص̄ص النبيا̄ء خصوصا| موضوع العصمة، وبعض الوام̄ر التكليفي³̄ة أيضا.
 وضرورته لنهج عقيدتم أصلها أن³ه لا تعارضت عندهم الصول» العقلية» الت قرروها بعيدا| عن الشرع مع
 النصوص الشرعي̄ة، وقعوا ف مأز̄ق ردº الكل× أو أخ̄ذ الكل×، فوجدوا ف التأويل مهربا| عقليا| ومرجا| من التعارض
 الذي اختلقت¬ه¡ أوهام¡هم، ولذا قالوا أن³نا مضطرون للتأويل، وإلÚ أوقعنا القرآن ف التناقض، وإن} اللف ل يؤولوا
 عن هوىà ومكابرة~ وإنا عن حاجة~ واضطرار فأي تناقض~ ف كتاب ا̄ل يا مسلمون نضطرÖ معه إل ردº بع̄ض̄ه أو

العترا̄ف للعدا̄ء بتناقضه.
 وقد اعترف الصابونÞ بأن} ف مذه̄ب الشاعر̄ة "تأويلت~ غريبة|"، فما العيار¡ الذي عرف به الغريب من غي

الغريب؟
 وهنا ل ب¡د³ من زيادة التأكيد على أن} مذهب السلف ل تأويل¢ فيه لنص{ من النصوص الشرعي̄ة إطلقا|، ول
 يوجد¡ نصß واحد� – ل ف الصفات ول غيها – اضط»ر³ السلف¡ إل تأوي̄ل̄ه و̄ل المد¡. وكلÞ اليات والحاديث
 الت ذكرها الصابونÞ وغي¡ه تمل» ف نف̄سها ما يدلÞ على العن الصحي̄ح الذي فهمه السلف¡ منها والذي يدلÞ على

تنيه ا̄ل تعال دون¢ أدن حاجة~ إل التأويل.

:30-29ث قال الدكتور
أما التأويل» ف كل̄م السل̄ف فله معنيان:

-التفسي¡ كما تد¡ ف تفس̄ي الطبيº ونوه: "القول» ف تأويل هذه الية" أي: تفس̄يها.1
 - القيقة» الت يصي¡ إليها الشيء، كما ف قوله تعال: "هذا تأويل» رؤياي من ق¢ب¬ل" أي: تقيقها. وقوله:2

"يوم يأت تأويله" أي: تقيقه ووقوع¡ه. أما الت³أوÖل» فله مفهوم� آخر: راجع الاشية.
ية الت يستعملها الشاعرة مع النصوص، وهي أنا "توهم¡" التشبيه:  وإن تعجب فأعجب¡ لذه اللفظة الناب

ولذا وجب تأويل»ها. فهل ف كتاب ال إيهام� أم أن} العقول¢ الكاسدة¢ تتوهم، والعقيدة» ليست¬ مال¢ توهÖم.
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 فالعيب¡ ليس ف ظواهر النصوص – عياذا| بال – ولكنه ف الفها̄م، بل الوها̄م السقيمة. أما دعوى أن} المام
ها الغزالÞ ف "الحيا̄ء وف¢ي¬ص̄ل التفرقة" يه افترا يةÒ عل  أحد استثن ثلثة¢ أحاديث وقال: ل ب¡د³ ̄من¬ تأويلها فهي ̄فر¬

ونفاها شيخ¡ السلم سندا| ومتنا|.
 وحسب¡ الشاعرة ف با̄ب التأويل ما فتحوه على السلم من شرور~ بسببه، فإنم لا أولوا ما أو³لوا تبعته¡م
 الباطنية» واحتجÜت عليهم ف تأويل الل̄ل والرا̄م والصل̄ة والصو̄م والجº والش̄ر والسا̄ب، وما من ح¡جة~ يتج
 با الشاعرة» عليهم ف الحكا̄م والخرة إل احتج³ الباطنية» عليهم بثلها أو أقوى منها ̄من¬ واق̄ع تأويلهم للصفات.
 وإل فلماذا يكون» تأويل» الشاعرة لعلوº ال – الذي تقطع¡ به العقول» والفطر¡ والشرائع¡ – تنيها| وتوحيدا|، وتأويل

الباطنية للبع̄ث والش̄ر كفرا| ورد³ة|؟
 أليس كلá منهما ردÜا| لظواهر النصو̄ص مع أن} نصوص العلوº أكثر¡ وأشهر¡ من نصوص الش̄ر السمان؟ ولاذا

يكف×ر¡ الشاعرة» الباطنية¢ ث} يشاركونم ف أصل~ من أعظم أصولم؟}

 -أقول: قد كتبنا رسالة متعلقة بالصفات سيناها "متشابه الصفات بي التأويل والثبات"61
فنوردها هنا أول، ث نعود إل كلم الدكتور، ونبي ما حواه من أخطاء. وهذا نص الرسالة:

بسم ال الرحن الرحيم

المد ل والصلة والسلم على رسول ال، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بداه.
 أما بعد: فنريد أن نقق ف هذا البحث مسألة صفات ال التشابة الواردة ف الكتاب والسنة، وقبل الدخول ف

السألة لبد أن نقرر أمورا:
 الول: أن� النصوص الشرعية إذا كان ظاهرها مالفا لصرائح العقول ومقرراتا وجب أن يكم أن ظاهرها غي

مراد.
 الثان: أن النصوص الشرعية منها ما هو مكم ومنها ما هو متشابه كما قال ال تعال: (هو الذي أنزل الكتاب
ما سلم، وأ ثوابت لل صول ال هي ال مات  صوص الك شابات والن خر مت تاب وأ هن أم الك مات  يات مك نه آ  م

التشابات فترد إل الكمات ويكم بأن ظاهرها غي مراد.
  الثالث: أن الكتاب والسنة قد وردا على أساليب اللغة العربية، واللغة العربية كسائر اللغات قد وردت على ثلثة
ية، وذلك لن كل كلمة من كلمات اللغة قة، وأسلوب الاز، وأسلوب الكنا نواع من الساليب: أسلوب القي  أ
لذي ية قد وضعت لعن معي، وكذلك كل مركب منها، وهذه الكلمات والركبات قد تستعمل ف العن ا  العرب
سبات، وذلك له بإحدى النا لذي وضعت  بل تستعمل ف معن يناسب العن ا يه،  له، وقد ل تستعمل ف  وضعت 
 كالسد قد يستعمل ف العن الذي وضع له وهو اليوان الفترس العروف، وقد يستعمل ف الرجل الشجاع لناسبته
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 للحيوان الفترس ف الشجاعة، ولشابته له فيها. وهذا ما ل ينبغي أن يتلف فيه أحد من العقلء. فإذا استعمل اللفظ
 ف العن الذي وضع له سى ف اصطلح علماء البلغة بالقيقة، وإذا استعمل ف غي ما وضع له لحدى الناسبات

مع قرينة تدل علي هذا الستعمال سي مازا أو كناية.
 الرابع: الكلم على التأويل وبيان معناه، وننقل هنا كلما لبن القيم وتعليق تقي الدين السبكي عليه. قال ابن
 القيم ف النونية: التأويل الصحيح هو تفسيه وظهور معناه كقول عائشة: يتأول القران. وحقيقة التأويل معناه الرجوع
 إل القيقة. ل خلف بي أئمة التفسي ف هذا. تأويله عندهم تأويله بالظاهر. ما قال منهم شخص واحد: تأويله صرفه

عن الرجحان.
 قال تقي الدين السبكي تعليقا علي هذا الكلم: قال ال تعال ف التشابه: (وما يعلم تأويله ال ال) فكيف يكون
 تأويله بالظاهر، والتشابه ل ظاهر له. وقوله: (ما قال منهم أحد إن التأويل صرف عن الرجحان) كذب، بل خtلíق

185قالوا به. ويطلق التأويل أيضا علي تدبر القرآن وتفهم معناه.

لدين السبكي أن حل التأويل على معن التفسي بالظاهر ف باب التشابات غي صحيح،  يقصد المام تقي ا
 وذلك لن التشابه مدلوله خفي غي واضح، وإل لا كان متشابا، والظاهر ف اللغة يقابل الفي، فل يوز أن يقال ف
 التشابه الذي هو غاية ف الفاء: إن تأويله تفسيه بالظاهر، فإنه كلم متناقض ينقض نفسه. وأما الظاهر ف أصول
سامه من أق لذي  بل للخفي ا سام الواضح القا من أق لدليل، وهو  مالي بالوضع أو با من الحت جح  قه فبمعن الرا  الف

التشابه. ويقابل الظاهر الؤول، فل يتصور اجتماعهما ف لفظ أيضا.
 وإذا تقرر هذا فنقول: إنه من المور المع عليها بي علماء السلمي أن من نصوص الكتاب والسنة ما إذا قطع
 عن سياقه وسباقه، ولوحظ بالعن الذي وضع له ف اللغة وهو العن القيقي كان إما مالفا لصرائح العقول، أو مالفا
سنة. وهذه من الكتاب وال لأخوذة  عد السلمية القررة ا فا للقوا سنة، أو مال  للمحكمات من نصوص الكتاب وال

النصوص هي النصوص التشابات الذكورة ف الية الكرية.
 وهذه النصوص التشابات قد أجعت المة على سبيل الجال على أن معناها الوضوع له ليس براد منها. هذا

إجاع على سبيل الجال، وأما إذا أتينا إل التفاصيل وإل جزئيات هذه النصوص فقد يري فيها اللف.
هو أن العن لد، و هذا ا ند  قف ع ل التو هذه النصوص إ ظم  سلف ف مع ظم ال فذهب مع فت المة   ث اختل
 الوضوع له لذه النصوص غي مراد، بدون أن يتجاوزوا هذا الد إل تعيي العن الازي، أو الكنائي لا، وذلك تورعا

منهم، ومافة أن يفسروا كلم ال تعال وكلم رسوله على خلف مرادها. وهذا يسمى بالتأويل الجال.
 وذهب معظم اللف إل جواز تأويلها وصرفها إل معان تناسب العن القيقي لذه النصوص، وذلك بعونة
كون الصرف على سبيل بل ي به،  لؤول  بالعن ا بدون قطع  فاظ القرونة با، لكن  سباق والل سياق وال قرائن وال  ال

الحتمال والرجحان. وذلك بشروط.
الول: أن يكون العن الذي حل عليه النص ثابتا ل تعال.
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الثان: أن ل يكون حل النص على العن الذي صرف إليه مالفا لساليب اللغة العربية.
الثالث: أن ل يكون مالفا لسياق النص بل يكون مناسبا له. 

الرابع: أن ل يكون العن الذي صرف إليه النص مشعرا بالنقص بالنسبة إل ال تعال. 
الامس: أن يكون مشعرا بالعظمة.

 وههنا نكتة نبه عليها المام الغزال ف كتاب (قانون التأويل)-وهو كتاب جدير بالعناية بقرائته- وهي أنه ل
 يوز بالنسبة إل هذه النصوص تفريق متمع ول جع متفرق، وذلك لن كل واحد من هذه النصوص ف سياقه
 وسباقه ما يدل علي العن الازي أو الكنائي الذي استعمل فيه، فإذا قطع من سياقه وأفرد عن سابقه ولحقه فاتت
 هذه الدللة، وكذالك إذا جعت هذه النصوص على صعيد واحد عضدت الظواهر بعضها البعض، فيترجح بقاؤها
 على ظواهرها الفيد للتشبيه. وذلك كما ألف بعضهم مؤلفات فذكر فيها باب ما ورد ف العي، وباب ما ورد ف

اليد، وباب ما ورد ف الوجه إل غي ذلك
وقد قرر قريبا من هذا الكلم المام تقي السبكي: حيث قال:

 وانظر إل هذه الصفات الت يثبتها هذا البتدع ل تيء قط ف الغالب مقصودة، وإنا ف ضمن كلم يقصد منه
 أمر آخر، وجاءت لتقرير ذلك المر، وقد فهمها الصحابة، ولذلك ل يسألوا عنها النب صلي ال تعال عليه وآله

وسلم لنا كانت معقولة عندهم بوضع اللسان وقرائن الحوال، وسياق الكلم، وسبب النول. 
 ومضت العصار الثلثة الت هي خيار القرون على ذلك، حت حدثت البدع والهواء، فيجيء مثل هذا التخلف
 بمع كلمات وقعت ف أثناء آيات أو أخبار فهم الوفقون معناها بانضمامها مع الكلم القصود، فجعلها هذا التخلف

ف أمثاله مقصودة، وبالغ فيها، فأورث الريب ف قلوب الهتدين. 
 وانظر إل أكثرها ل تده مقصودا بالكلم، بل القصود غيه إما بسياق قبله، أو بسباق بعده، أو يكون الدث
هى كلم لجله. إنت سيق الكلم  ما  ن  قوsي لع صف ال هة الو لى ج مذكورا ع لك  كون ذ خر... وي ن آ نه مع  ع

 186السبكي.
 وتوسط المام تقي الدين ابن دقيق العيد بي مذهب السلف واللف، فقال: نقول ف الصفات الشكلة: إنا حق
 وصدق على العن الذي أراده ال تعال. ومن تأولا نظرنا فإن كان تأويله قريبا على مقتضى لسان العرب ل ننكر

عليه، وإن كان بعيدا توقفنا عنه، ورجعنا إل التصديق مع التنيه. 
 وما كان منها معناه ظاهرا مفهوما من تاطب العرب حلناه عليه كقوله تعال: (يا حسرتا على ما فرطت ف
 جنب ال) فإن الراد به ف استعمالم الشائع حق ال، فل يتوقف ف حله عليه، وكذلك قوله صلي ال عليه وآله
 وسلم: (إن قلب ابن آدم بي إصبعي من أصابع الرحن) فإن الراد به إرادة قلب ابن آدم مصرفة بقدرة ال وما يوقعه
 فيه، وكذلك قوله تعال: (فأتى ال بنيانم من القواعد) معناه خرب ال بنيانه، وقوله: (إنا نطعمكم لوجه ال) معناه

لجل ال، وقس على ذلك. وهو تفصيل بالغ قل من تيقظ له. انتهى. 
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 ول در ابن دقيق العيد ما أدق نظره وأسده، فإنه إذا كان العن الازي للنص مفهوما من تاطب العرب بيث ل يفهم
 العرب من ذلك النص إل العن الازي، كان ذلك النص من قبيل الاز الشهور والقيقة الهجورة، فيكون صرفه عن ذلك
 العن الازي إلادا ف آيات ال وتريفا للكلم عن مواضعه. كيف وكثي من تلك النصوص لو ترجت ترجة حرفية إل لغة
 أخري لا فهم منها أهل تلك اللغة إل العن الازي، فكيف يوز إذ̧ا صرفها عن تلك العان، وهل نزل القرآن إل على أساليب
 اللغة العربية. وذلك كقوله تعال (تبارك الذي بيده اللك) فإنه ل أحد يفهم منه إل إثبات اللك ل تعال، ل إثبات اليد ل،
 كيف واللك بالضم هو السلطنة، وهو أمر معنوي ل يكون ف اليد ول ملتصقا با، وكقوله صلى ال تعلى عليه وآله وسلم: (
 إن قلب ابن آدم بي إصبعي من أصابع الرحن) ل يفهم منه أحد إل أن قلوب بن آدم طوع إرادته وقدرته تعال ل إثبات

الصبعي ل تعال، كيف ول يوجد ف داخل أحد إصبعان مكتنفان بقلبه وهذا أمر معلوم لكل عاقل.
  والنسيان بالعن القيقي مال على ال تعال قال ال تعال: (وما187ومن ذلك قوله تعال: (نسوا ال فنسيهم)

  فتعي حل النسيان ف الية189 وقال: (قل علمها عند رب ف كتاب ل يضل رب ول ينسى)188كان ربك نسيا)
الول على العن الازي، وهو الترك وعدم البالة بم، وإيكالم إل أنفسهم.

  والسرى ليست ف أيديهم حقيقة، وإناهم190ومنه قوله تعال: (يا أيها النب قل لن ف أيديكم من السرى)
تت سيطرتم، وهو العن الازي.

 ومنه قول ال تعال فيما رواه عنه النب صلى ال تعال عليه وآله وسلم: (عبدي مرضت فلم تعدن) والرض على
ال تعال مال، وإنا الراد مرض عبدي كما جاء تفسيه ف آخر الديث وهو العن الازي.

يس الراد لبد) رواه مسلم، ول لج وا له وسلم: (أللهم... واغسلن بالاء والث يه وآ عال عل قول صلى ال ت نه   وم
حقيقية الغسل، بل الراد تنقيته من ذنوبه كما ينقى من الدنس الثوب الذي يغسل بالاء والثلج والبد.

ها هديي، وعضوا علي شدين ال فاء الرا سنة خل سنت و كم ب سلم: (فعلي له و يه وآ عال عل صلى ال ت قوله  نه   وم
ها وشدة التمسك با. ول يتصور العن جذ التزام سنة بالنوا لى ال بالعض ع لراد  سند، وا جذ) رواه أحد ف ال  بالنوا

القيقي للعض بالنسبة إل السنة.
 إل غي ذلك ما ل يعد ول يصى من نصوص الكتاب والسنة وكلم العرب. فحمل الكلم على العن الازي
 لقرينة تدل على ذلك هو الذي يسميه الشاعرة تأويل، وهو أمر ل مناص منه ل ف الكتاب ول ف السنة ول ف

كلم العرب، ول ف لغة من لغات العال.
 وقد نقل بعضهم كلم ابن دقيق بوجه وجيز مرر، فقال: قال المام التهد ابن دقيق العيد: إن كان التأويل من
 الاز البي الشائع فالق سلوكه من غي توقف، أو من الاز البعيد الشاذ فالق تركه، وإن استوى المران فالختلف

ف جوازه وعدم جوازه مسألة فقهية اجتهادية، والمر فيها ليس بالطر بالنسبة إل الفريقي. انتهى.
.67 التوبة 187
.64 مري 188
.52 طه 189
.70 النفال 190
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 وهو كلم نفيس ينبئ عن علم جم، وصراحة ف بيان الق، وتوسط حكيم.
 وههنا نريد أن نركز على تقيق أمرين:

 الول: تقيق أن السلف قد توقفوا عند حد أن العن الوضوع له لذه النصوص غي مراد بدون أن يتجاوزوا هذا
 الد إل تعيي العن الازي أو الكنائي لا. وهذا ما ساه العلماء بالتفويض، وتقيق هذا إنا يكون بنقل كلم السلف

التعلق بذلك.
  فنقول: قال المام الافظ البيهقي: أخبنا عبد ال بن ممد الافظ، ثنا أبو بكر ممد بن احد بن با لويه، ثنا
 ممد بن بشي بن مطر، ثنا اليثم بن خارجه،ثنا الوليد بن مسلم، قال: سئل الوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث

بن سعد عن هذه الحاديث الت جاءت ف التشبيه، فقالوا: أمروها كما جاءت بل كيفية.
 أخبنا أبو بكر أحد بن ممد بن الارث الفقيه أنبأ أبو ممد بن حيان الصبهان ثنا إسحق بن أحد الفارسي ثنا
 حفص بن عمر الهرقان ثنا أبو داود وهو الطيالسي قال: كان سفيان الثوري وشعبة وحاد بن زيد وحاد بن سلمة
جابوا سئلوا أ يف، وإذا  لون ك لديث، ول يقو يروون ا لون،  شبهون ول يث يدون ول ي نة ل  بو عوا شريك وأ  و

191بالثر.»

 وقال الافظ: وأخرج أبو القاسم الللكائي ف كتاب السنة من طريق السن البصري عن أمه عن أم سلمة أنا
192قالت: الستواء غي مهول، والكيف غي معقول، والقرار به إيان، والحود به كفر.

 وقال المام الترمذي ف سننه: وقد قال غي واحد من أهل العلم ف هذا الديث - حديث الصدقة – وما يشبه
 هذا من الروايات ف الصفات، ونزول الرب تبارك وتعال كل ليلة إل السماء الدنيا، قالوا: قد ثبتت الروايات ف هذا،
 ويؤمن با، ول يتوهم، ول يقال: كيف؟ هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد ال بن البارك أنم قالوا ف

193هذه الحاديث: أمروها بل كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والماعة.

 وقال الذهب: والفوظ عن مالك رحه ال رواية الوليد بن مسلم أنه سأله عن أحاديث الصفات فقال: أمروها
194كما جائت بل تفسي.

 وقال الافظ: وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحد بن الواري عن سفيان بن عيينة قال: كل ما وصف ال به
 195نفسه ف كتابه فتفسيه تلوته والسكوت عنه.

 وقال الترمذي عند الكلم على حديث (يي الرحن ملى سخاء): وهذا حديث قد روته الئمة، نؤمن به كما
 جاء من غي أن يفسر أو يتوهم، هكذا قال غي واحد من الئمة. منهم الثوري، ومالك بن أنس، وابن عيينة، وابن

البارك أنه تروى هذه الشياء ويؤمن با فل يقال: كيف. انتهى. 
.3/2 السنن الكبى 191
.13/342 فتح الباري 192
193 598.
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  وكان معاصرا329ونقل ابن أب يعلى ف "طبقات النابلة" عن أب ممد البباري شيخ النابلة ف بغداد تـ
 للمام أب السن الشعري. أنه قال: وكل ما سعت من الثار شيئا ل يبلغه عقلك نو قول رسول ال صلي ال تعال
 عليه وآله وسلم: (قلوب العباد بي إصبعي من أصابع الرحن) وقوله:( إن ال ينل ال ساء الدنيا. وينل يوم عرفة.
 وينل يوم القيامة) و(إن جهنم ل يزال يطرح فيها حت يضع عليها قدمه جل ثناءه) وقول ال تعال للعبد (إن مشيت
 إل� هtر�وtلíت� إليك) وقوله: (خلق ال آدم علي صورته) وقول رسول ال صلي ال عليه وسلم: (رأيت رب ف أحسن
 صورة) وأشباه هذه الحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضاء ول تفسر شيئا من هذه بواك، فإن

196اليان با واجب، فمن فسر شيئا من هذا بواه ورده فهو جهمي. انتهي.

 وقال البيهقي أخبنا أبو عبد ال الافظ، قال: سعت أبا ممد أحد بن عبد ال الزن يقول: حديث النول قد
 ثبت عن رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم من وجوه صحيحة وورد ف التنيل ما يصدقه وهو قوله تعال: (وجاء
 ربك واللك صفا صفا) والنول واليء صفتان منفيتان عن ال تعال من طريق الركة والنتقال من حال إل حال،
 بل ها صفتان من صفات ال تعال بل تشبيه جل ال تعال عما تقول العطلة لصفاته والشبهة با علوا كبيا. قلت
 -القائل البيهقي - : وكان أبو سليمان الطاب رحه ال تعال يقول: إنا ينكر هذا وما أشبهه من الديث من يقيس
 المور ف ذلك با يشاهده من النول الذي هو تدل من أعلى إل أسفل، وانتقال من فوق إل تت، وهذه صفة

الجسام والشباح. 
 فأما نزول من ل تستول عليه صفات الجسام فإن هذه العان غي متوهة، وإنا هو خب عن قدرته تعال ورأفته
 بعباده، وعطفه عليهم، واستجابته دعائهم، ومغفرته لم. يفعل ما يشاء. ل يتوجه على صفاته كيفية، ول على أفعاله

197كمية. سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصي. انتهى كلم البيهقي.

 هذه النصوص الواردة عن سلف المة -وهي غيض من فيض وقليل من كثي- بعضها ظاهر، وبعضها الخر
 صريح ف أن السلف كان مذهبهم التفويض. وهو الصرف عن العن القيقي بدون تعيي للمعن الازي أو العن
 الكنائي، فإن ما نقله الذهب عن المام الالك من أنه قال: ( أمروها كما جاءت بل تفسي) صريح ف ذلك. وكذلك
 ما نقله الافظ العسقلن عن سفيان بن عيينة أنه قال: (كل ما وصف به نفسه ف كتابه فتفسيه تلوته، والسكوت
 عنه)، ومثله كلم البباري، وذلك لنه حكم أول بأن هذه النصوص ل تبلغها العقول، ث حكم بوجوب التصديق
 والتفويض لا، وعدم تفسيها. وكذلك ما نقله البيهقي عن أحد بن عبد ال الزن، وذلك حيث نفى العن القيقي
 للنول واليء بقوله: «والنول واليء صفتان منفيتان عن ال تعال من طريق الركة والنتقال من حال إل حال»،

ث فوض العن الراد إل ال تعال بقوله: «بل ها صفتان من صفات ال تعال بل تشبيه».
 وتعبي البباري عن كل من اليء والنول بالصفة جار على طريقة فريق من السلف منهم المام أبو حنيفة ف
 ” الفقه الكب ” والمام أبو السن الشعري ف ” البانة ” يعبون عن مثلها بالصفات، فيقولون: يد ال صفة له

.2/23 طبقات النابلة 196
3/3السنن الكبى 197
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 وعينه صفة له، وهكذا كل ما ورد ف الكتاب والسنة ما يكون حله على حقيقته مفضيا إل التشبيه النفي بقوله تعال
 (ليس كمثله شيء)، فمن قال من السلف إن العي صفة تبأ بذا القول عن القول بالارحة، بل يكون قائل بأن الراد
 معن قائم بال، وكذلك اليد، لكن يقول ل أعي ذلك العن الراد، بأن أقول: إنه الفظ أو القدرة أو النعمة، أو العناية

الاصة، لكون تعيي الراد من بي التملت الوافقة للتنيه تكم على مراد ال تعال.
 وتسميته لما صفتي يدل على أنه جازم بأنما ليسا من قبيل أجزاء الذات تعال ال عن ذلك.

وأما من قال: له يد يبطش با، وعي يرى با فقد جعلهما من قبيل الوارح، وخالف السلف الصال.
 نعم قد يقع ف كلم من ييل إل التشبيه ذكر الوجه والعي واليد وغيها بأنا صفات، لكن السياق والسباق ف
 كلمه يناديان أنم أرادوا با أجزاء الذات ل العان القائمة بال تعال كما يقول السلف. يقول ابن تيمية ف "الجوبة
 الصرية": إن ال يقبض السموات والرض باليدين اللتي ها اليدان. فما يدي بعد هذا التصريح أن يسمى اليد صفة،

وذلك أنه حل القبض على القبض السي، وذلك من لوازم الارحة والتجسيم. 
 وأما ما نقله البيهقي عن الطاب فجار على طريقة التأويل حيث عي العن الازي بقوله: «وإنا هو خب عن
لدين من الققي كتاج ا يق  يه فر ما ذهب إل عائهم». وهذا  ستجابته د هم وا باده وعطفه علي ته بع عال ورأف  قدرته ت
 السبكي وسعد الدين التفتازان والسيد الشريف الرجان من أن هذه النصوص من قبيل الستعارة الركبة ويسمونا

بالستعارة التمثيلية، وبالتمثيل، ويدل عليه كلم المام تقي الدين السبكي الذي أوردناه آنفا.
 وأما ما ذهب إليه بعض من ييل إل التشبيه من أن مذهب السلف ف هذه النصوص هو بقاؤها على معانيها

القيقية مع نفي الكيفية عنها. فهذا القول مالف لصريح كلم السلف. ث إنه كلم فاسد ف نفسه ومتناقض.
 وذلك لن العان القيقية لذه النصوص هي العان العروفة الكيفة. فالقول ببقائها على معانيها القيقية مع نفي

الكيفية عنها كلم متناقض ينقض نفسه بنفسه.
 قال المام تقي الدين السبكي ف معرض الرد على من قال إن هذه النصوص مع بقائها على معانيها القيقية هي
ساق، يد، وال لوجه، وال ها «من ا لت ذكرنا هذه الشياء ا قال: و لوارح :  لجزاء وا عن ا بارة  ست ع  أوصاف ولي
فظ فذكر ل لتركيب للجسام،  جزاء ل أوصاف، فهي صرية ف ا غة أ هل الل قدم، والنب، والعي» هي عند أ  وال
لوجه، والعي، والقدم إل الجزاء، ول يفهم من الستواء بعن لبيس، وكل أهل اللغة ل يفهمون من ا  الوصاف ت

القعود إل أنه هيئة التمكن، ول من اليء والتيان والنول إل الركة الاصة بالسم. 
 وأما الشيئة والعلم والقدرة ونوها فهي صفات ذات، وهي فينا ذات أمرين: أحدها عرض قائم بالسم، وال
 تعال منه عنه والثان: العان التعلقة بالراد والعلوم والقدور، وهي الوصوف با الرب سبحانه وتعال، وليست متصة

198بالجسام. فظهر الفرق. انتهى.

 فالقول بأن هذه النصوص باقية على معانيها القيقية يلزمه التجسيم لزوما بينا، ول ينجي صاحبه من التجسيم القول
 بنفي الكيفية، ول القول بأنا صفات وليست عبارة عن الوارح والبعاض، لنه بعد القول ببقائها على معانيها القيقية ل

.167 السيف الصقيل 198
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 يبق معن للقول بنفي الكيفية ول للقول بأنا صفات. وحينئذ ينطبق على هذا القول ما قاله المام فخر الدين الرازي حيث
 قال: من قال: إنه مركب من العضاء والجزاء فإما أن يثبت العضاء الت ورد ذكرها ف القرآن، ول يزيد عليها أول، فإن
 كان الول لزم إثبات صورة ل يكن أن يزاد عليها ف القبح، لنه إثبات وجه بيث ل يوجد منه إل رقعة الوجه لقوله تعال

  وأن يثبت له200 ويلزمه أن يثبت ف تلك الرقعة عيونا كثية لقوله تعال: (تري بأعيننا)199( كل شيء هالك إل وجهه)
  وأن يثبت على ذلك النب أيدي كثية لقوله تعال:201جنبا واحدا لقوله تعال: (يا حسرتا على ما فرطت ف جنب ال)

  وبتقدير أن يكون له يدان فإنه يب أن يكون كلها على جانب واحد لقوله صلى ال تعال202(ما عملت أيدينا أنعاما)
  فيكون الاصل من203عليه وآله وسلم: (وكلتا يديه يي) وأن يثبت له ساقا واحدا لقوله تعال: (يوم يكشف عن ساق)

هذه الصورة مرد رقعة الوجه، ويكون عليها عيون كثية وجنب واحد ويكون عليها أيدي كثية وساق واحد.
 ومعلوم أن هذه الصورة أقبح الصور، ولو كان هذا عبدا ل يرغب أحد ف شرائه. فكيف يقول عاقل: إن رب

العلمي موصوف بذه الصورة؟ 
 وإن كان الثان وهو أن ل تقتصر على العضاء الذكورة ف القرآن بل يزيد وينقص على وفق التأويلت، فحينئذ

204يبطل مذهبه ف المل على مرد الظواهر، ول بد له من قبول دلئل العقل. انتهى.

 فالق هو التوسط بي الظاهرية والغلو ف التأويل . قال المام ابن عقيل النبلي: هلك السلم بي طائفتي:
 الباطنية والظاهرية، والق بي النلتي. وهو أن نأخذ بالظاهر ما ل يصرف عنه دليل، ونرفض كل باطن ل يشهد به

دليل من أدلة الشرع. 
يان أن فريقا من سلف المة قد أول مموعة من يان أن التأويل ليس خاصا بذهب اللف، وب ثان: ب  المر ال

النصوص إما لخالفته لصرائح العقول، أو لخالفته للنصوص الكمات.
 وذلك لن أصل التأويل أمر ضروري ل بد منه، فإن من النصوص ما ل يكن حله على العن الذي وضع اللفظ
 له إما لخالفتها لصرائح العقول، أو لخالفتها للنصوص الكمات، وقد اقترن به قرينة تعي العن الستعمل فيه الناسب
 للمعن الوضوع له، فمثل هذه النصوص ل وجه للتوقف فيها، ويتعي حلها على العان الت تعينها القرائن، وهذا هو
 معن قول المام ابن دقيق العيد السابق: «وما كان منها –أي من النصوص – معناه ظاهرا مفهوما من تاطب العرب
 حلناه عليه، كقوله تعال : (على ما فرطت ف جنب ال) فإن معناه ف استعمالم الشائع: حق ال، فل يتوقف ف حله

عليه» إل آخر كلمه.
فالتأويل قد يكون متعينا، كما قد يكون جائزا، وقد يكون متنعا، وقد ذكرنا شرائطه آنفا.

.88 القصص 199
.14 القمر 200
.56 الزمر 201
.71 يس 202
.42 القلم 203
.7/148 مفاتيح الغيب 204
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  وقد غل ف باب التأويل فريقان: فريق غلق باب التأويل وسد الطريق على العقل، وهم الشبهة ظاهرية العقيدة،
 وفريق آخر غل ف التأويل، وقلد العتزلة ف تأويلتم الت بد�عهم السلف من أهل السنة من أجلها، وهم كثي من

متأخري الشاعرة، وخي المور أوسطها وهو ما ذهب إليه المام ابن دقيق العيد. 
 ومن أجل أن أصل التأويل أمر ضروري لبد منه أول فريق من سلف المة با فيهم بعض الصحابة والتابعي

مموعة من نصوص الكتاب والسنة وإليك مموعة من هذه التأويلت.
تأويل حب المة عبد ال بن عباس رضي ال تعال عنهما:

  فقال: يكشف عن شدة، فأول الكشف عن الساق بكشف205أول ابن عباس قوله تعال: (يوم يكشف عن ساق)
  وقال ف صدر كلمه على هذه207 والمام الطبي ف تفسيه.206الشدة، نقل ذلك عنه بسند صحيح الافظ العسقلن.

تابعي من أهل التأويل: يبدو عن أمر شديد. فنسب التأويل إل جاعة من الصحابة  الية: قال جاعة من الصحابة وال
والتابعي.

  بالقوة نقله208وأو�ل ابن عباس رضي ال تعال عنهما اليدي ف قوله تعال (والسماء بنيناها بأيد وإنا لوسعون)
  ونقل هذا التأويل عن جاعة من أئمة السلف منهم ماهد وقتادة ومنصور وابن زيد وسفيان،209الطبي ف التفسي

 فاليد مفردا كان أو مثن كما ف قوله تعال: (لا خلقت بيدي) أو جعا كما هنا يفسر بالقوة والقدرة مفردا. ول
يدان لحد بم) يأجوج وماجوج: (ل  يل، فقد ورد ف حديث  قدرات كما ق قدرتي ول المع بال  يفسر الثن بال

ومعناه ل قوة لحد بقتالم ومقاومتهم.
 210وأول ابن عباس رضي ال عنهما النسيان الوارد ف قوله تعال (فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا )

 وروى هذا التأويل بأسانيده عن ماهد وغيه.211بالترك ف العذاب. نقله الطبي ف تفسيه
تأويل المام احد:

 روي المام البيهقي ف كتابه مناقب المام أحد وهو كتاب مطوط وعنه نقل الافظ ابن الكثي ف البداية والنهاية: فقال:
 روي البيهقي عن الاكم عن أب عمر بن السماك عن حنبل ان أحد بن حنبل تأول قوله تعال: ( وجاء ربك) أنه جاء ثوابه، ث

212قال البيهقي: وهذا إسناد ل غبار عليه.

.42 القلم 205
.13/428 فتح الباري 206
207 29/38.
.47 الذاريات 208
209 27/7.
.15 العراف 210
211 8/201.
.10/327 البداية والنهاية 212
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 وقال ابن كثي: ومن طريق أب السن اليمون عن أحد بن حنبل أنه أجاب الهمية حي احتجوا عليه بقوله
 تعال: (ما يأتيهم من ذكر من ربم مدث إل استمعوه وهم يلعبون) قال: يتمل أن يكون تنيله إلينا هو الدث ل

213الذكر نفسه هو الدث.

تأويل المام النضر بن شيل:
 هـ ذكر الافظ الذهب ف الساء والصفات أن النضر122وهو المام الافظ اللغوي من رجال الستة. ولد 

214بن شيل قال: إن معن حديث: (حت يضع البار قدمه فيها) من سبق ف علمه أنه من أهل النار.

تأويل المام سفيان الثوري رضي ال تعال عنه.
 ذكر الذهب أن معدان سأل المام الثوري عن قوله تعال: (وهو معكم أينما كنتم) فقال: علمه، وسئل سفيان

215عن أحاديث الصفات، فقال: أمروها كما جاءت.

تأويل المام عبد ال ابن مبارك.
 روى البخاري عن صفوان بن مرز عن ابن عمر رضي ال عنهما قال: بينما أنا أمشى معه إذ جاء رجل فقال: يا ابن
 عمر كيف سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يذكر ف النجوى؟ قال: سعته يقول: يدنو الؤمن من ربه حت يضع عليه

  ونقله الافظ ف "فتح216كنفه...ث قال البخاري: قال ابن البارك كنفه يعن ستره. رواه البخاري ف خلق أفعال العباد
217الباري".

تأويل المام الترمذي:
 روى الترمذي ف جامعه الديث الشهور: (أنا عند ظن عبدي ب.... وإن أتان يشي أتيته هرولة) ث قال: هذا
 حديث حسن صحيح، ويروى عن العمش ف تفسي هذا الديث (من تقرب من شبا تقربت منه ذراعا) يعن
 بالغفرة والرحة، وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الديث، قالوا: إنا معناه: يقول: إذا تقرب إل العبد بطاعت وبا

218أمرت، تسارع إليه مغفرت ورحت.

هذه ناذج من تأويل السلف للنصوص، واستقصائه يتعسر أو يتعذر من كثرته.
 وما ذكرناه هنا هو حاصل مذاهب علماء المة وأئمتها من السلف واللف ف باب الصفات وباب التأويل

مققا مررا.
وال تعال يتول هدانا وهو حسبنا ونعم الوكيل.

.10/327 البداية والنهاية 213
214 444.
.7/274 سي أعلم النبلء 215
216 78.
217 13/477.
.10/64 تفة الحوذي 218

منهج الشاعرة في العقيدة بين الحقائق والوهام | 123



- أخطاء الدكتور ف كلمه على التأويل:62

وبعد هذه الولة نعود إل كلم الدكتور، وإل بيان ما حواه من أخطاء، فنقول وبال التوفيق:
الطأ الول: قوله: (ومعناه البتدع صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إل احتمال مرجوح لقرينة)

 أقول: هذا العن للتأويل إصطلح للصوليي، ولهل العلوم أن يصطلحوا على ما يشائون، كما أنه من القرر أنه
 ل مشاحة ف الصطلح، فلماذا يشاح الدكتور ف الصطلح، ويكم عليه بالبتداع؟! نعم لنه يعتقد أنه تريف

للكلم عن مواضعه!!!.
 الثان: قوله: (فهو بذا العن تريف للكلم عن مواضعه كما قرر ذلك شيخ السلم) ومن القرر أن القرينة إذا
 دلت على ذلك الصرف كان الصرف أمرا ل بد منه، وإل فما معن دللة القرينة على ذلك؟ وتقرير ابن تيمية لا قاله

الدكتور ل يغن عنه شيئا، فإن الطأ خطأ كائنا قائله من كان.
الثالث: قوله: (وهو أصل منهجي من أصول الشاعرة... إل قوله: وبعض الوامر التكليفية)

لدكتور هم ا كل العقلء با في كل السلمي، ول كان صحيحا- أصل منهجي للشاعرة ول يل -إذا  قول: التأو  أ
 سفر. نعم للدكتور وغيه أن ينازع ف صحة بعض التأويلت، ويناقش فيها، أما إنكار التأويل رأسا فل يقدم عليه

عاقل فضل عن فاضل. 
نه لا تعارضت عندهم الصول العقلية الت قرروها بعيدا عن  الرابع: قوله: (وضرورته لنهج عقيدتم، أصلها أ
 الشرع مع النصوص الشرعية، وقعوا ف مأزق رد الكل أو أخذ الكل، فوجدوا ف التأويل مهربا عقليا، ومرجا من

التعارض الذي اختلقته أوهامهم)
 أقول: ليس ضرورة التأويل لنهج عقيدة الشاعرة لا ذكره الدكتور. وهل ذكر الدكتور أصول الشاعرة الت

قرروها بعيدا عن الشرع لنتكلم عليها؟!
 بل ضرورة التأويل الصحيح لنهج الشاعرة ولكل السلمي أن من نصوص الكتاب والسنة ما لو حل على
له، قد يالف صرائح العقول، وقد يالف الكمات من الكتاب والسنة، وقد يالف  ظاهره وعلى العن القيقي 
 القواعد الشرعية القررة الأخوذة من نصوص الشارع، فالسلمون كلهم ف مثل هذه النصوص مضطرون إل صرف
هم من توقف عند هذا الد، فوا فمن قاد أنا غي مرادة للشارع، ث اختل ها القيقية، واعت  هذه النصوص عن معاني
ها الازية أو يان معاني عال، ويسمى هذا بالتأويل الجال، ومنهم من حاول ب ها إل ال ت ها الرادة من  وفوض معاني

الكنائية الرادة منها بقرائن تساعده على ذلك.
هذا ما اضطر الشاعرة واضطر كل السلمي إل التأويل الصحيح لبعض النصوص من الكتاب والسنة.

الامس: قوله: (فأي تناقض ف كتاب ال يا مسلمون نضطر معه إل رد بعضه، أو العتراف للعداء بتناقضه)
 عار عليك أيها الدكتور! مtن� مÄنt الشاعرة قال بالتناقض ف كتاب ال، ورد لجل ذلك بعضه، واعترف لعداء

السلم بتناقضه؟؟؟!!!
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 نعم التناقض مرفوض، ول يقول به مسلم. وأما الختلف بي ظواهر بعض النصوص أي مالفة بعضها للبعض
لوهم لم تقت  الخر بسب معانيها القيقية فمن يستطيع أن ينكره؟!. وأضرب على ذلك مثالي. قال ال تعال: (ف
 ولكن ال قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن ال رمى) ففي لفظ (إذ رميت) إثبات الرمي للنب صلى ال تعال عليه وآله
 وسلم، وف لفظ (ما رميت) نفي للرمي عنه، وف قوله تعال (فلم تقتلوهم) نفي لن يكون الؤمنون قتلوا قتلى بدر،

أليس ظاهر هذا القول مالفا للظاهر الشاهد؟ وقال تعال: (وما كان ربك نسيا) وقال: (نسوا ال فنسيهم)
لذين يستنبطونه مه ا هم لعل لم من عال: (ولو ردوه إل الرسول وإل أول الع قال ال ت لدكتور: ولاذا  قول ل  ث أ

 219منهم)؟
ولاذا أuلف علم� مشكل القرآن، وعلم مشكل الديث أو متلف الديث؟؟؟

نعم التناقض لزم لقول من يرفض التأويل رأسا، لكن ل أقول: إنه قائل بالتناقض، معاذ ال!!! 
 الطأ السادس: قوله: (وقد اعترف الصابون بأن ف مذهب الشاعرة تأويلت غريبة، فما العيار الذي عرف به

الغريب من غي الغريب) وهذا إنكار لن يكون عند الشاعرة معيار للتأويل الصحيح 
 أقول أول: العيار ما أشار إليه ابن دقيق العيد فيما نقلناه عنه من كلمه، وقد فصلناه بأن التأويل الصحيح ما

توفرت فيه خسة شروط.
 ث أقول: القول بأن ف مذهب الشاعرة تأويلت غريبة غي صحيح،لن مذهب الشاعرة أن التأويل – إذا كان
 بشروطه- صحيح، وأما أفراد التأويلت فل يصح نسبتها إل مذهب الشاعرة عامة، بل ل بد من نسبتها إل القائلي
 با من الشاعرة، إل إذا كان هناك أفراد من التأويل متفق عليها من الشاعرة فيصح نسبتها إل الذهب حينئذ. فالتعبي
 الصحيح: أن عند بعض الشاعرة تأويلت غريبة، أو غي صحيحة، وذلك مثل تأويل الستواء بالستيلء وذلك لن
 الستيلء إن ل يكن مفيدا للمغالبة فل شبهة ف أنه موهم له، ومن شرط التأويل الصحيح أن ل يكون العن الذي
 أول به النص موها لا هو متنع على ال تعال. ث إن بعض التأويلت ما تتلف فيها النظار، فياها هذا صحيحة

ويراها الخر فاسدة.

- بيان أن التأويل ل يلو عنه مذهب من الذاهب:63

من النصوص نص  يه ل يادة التاكيد على أن مذهب السلف ل تأويل ف من ز بد  نا ل  سابع: قوله: (وه  الطأ ال
الشرعية إطلقا، ول يوجد نص واحد –ل ف الصفات ول ف غيها- اضطر السلف إل تأويله. ول المد)

 أقول: من القرر أن أهم شيء ف مسائل اللف هو ترير مل الناع، فانه عند تريره كثيا ما يتبي أنه ل خلف ف
لك أن التأويل ف اصطلح الصوليي: لدكتور. وذ نا وبي ا هذا اللف بين يل  هذا القب قع، وأن اللف لفظي، ومن   الوا
 «صرف اللفظ عن الظاهر الراجح إل احتمال مرجوح لقرينة» وقد قررنا أن التأويل بذه العن ل يسوغ لعاقل أن ينكره ف

الفاظ الكتاب والسنة. 
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 وأما الدكتور فأظن أنه يقصد بالتأويل كما يدل عليه لحق كلمه «صرف الكلم عن العن الذي تدل عليه القرآن من
 السياق والسباق واللفاظ القرونة به» هذا ما يدل عليه قول الدكتور: «وكل اليات والحاديث الت ذكرها الصابون وغيه
 تمل ف نفسها ما يدل على العن الصحيح الذي فهمه السلف منها، والذي يدل على تنيه ال تعال، دون أدن حاجة إل
 التأويل» حيث قال: «تمل ف نفسها ما يدل على العن الصحيح» ث قال: «دون أي حاجة إل التأويل» والتأويل بذه العن
 تريف للكلم عن مواضعه، ولعب كما قال السبكي، ول ينطبق هذا التأويل على تاويلت الشاعرة بالعن الذي اصطلح عليه

الصوليون، بل إنا ينطبق على تأويلت الباطنية!
لكن التأويل بذا العن ليس معن لغويا للفظ التأويل، ول اصطلحا لحد من علماء المة.

 ث إن الدكتور إذا كان قصد هذا العن للتأويل، فل وجه لنكاره على الشاعرة، لنم ليؤولون هذا التأويل،
كما أنه لوجه لتقريره أن الشاعرة يؤولون، والسلف ليؤولون.

 بل التحقيق أن الشاعرة وبعض السلف يؤولون بالعن الذي قصده الشاعرة للتأويل، وليؤولون بالعن الذي
قصده الدكتور للتأويل.

وقد نقلنا جلة من تأويلت السلف فيما تقدم. 
لت يستعملها الشاعرة مع النصوص، وهي أنا ية ا ثامن: قوله: (وإن تعجب فأعجب لذه اللفظة الناب  الطأ ال
 توهم التشبيه، ولذا وجب تأويلها، فهل ف كتاب ال إيهام، أم أن العقول الكاسدة تتوهم، والعقيدة ليست مال

للتوهم)
 أقول للدكتور: السألة مسألة علمية ل ينفع فيها التهويل والتقذيع والتهويش، ول يليق هذا بأهل العلم، بل هذه

المور علمة على ضعف فاعلها، وعلى عدم ناحه علميا، فيتجه إل القذاع والتهويش.
 ث أقول: قد قررنا أن من ألفاظ الكتاب والسنة ما لو قطع عن سابقه ولحقه وعري عن القرائن القرونة به العينة
 للمعن الراد منه، لوهم معن ل يصح أن ينسب إل ال تعال، وقد مرت أمثلة كثية له، والشاعرة قد عبوا باليهام، ول
 يعبوا بالفادة أو الدللة، لن هذه النصوص معها من القرائن ما يدل على أن التشبيه غي مقصود منها، ويعي العن الراد

منها الوافق للتنيه، فهل بعد هذا يصح إنكار هذا التعبي على الشاعرة؟ وإذا ل يعبوا باليهام فبماذا يعبون؟؟!!
هام بل الو هام،  يب ف الف كن الع بال- ول ياذا  صوص –ع ظواهر الن يس ف  فالعيب ل قوله: ( سع:   الطأ التا

السقيمة)
 من الذي قال: العيب ف ظواهر النصوص –معاذ ال- وهل استعمال الاز والكناية ف الكلم من عيوب الكلم؟ أم
 أنما ما يزيد الكلم فصاحة وبلغة ورونقا؟ بل ل تي لغة من لغات العال بدون الاز والكناية، أو ليس التأويل عند
 الشاعرة إل حل الكلم على الاز أو الكناية، نعم صحيح أن العيب ف الفهام والوهام السقيمة الت ل تريد أن تفهم

كلم علماء السلم وأئمة المة على وجهه، وتسيئ الظن بم، وتتصيد لكلمهم أسوأ العان، وأبشع الامل!
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- نسبة الغزال إل المام أحد أنه أول ثلثة أحاديث:64

 الطأ العاشر والادي عشر: قوله: (أما دعوى أن المام أحد استثن ثلثة أحاديث، وقال: لبد من تأويلها، فهي
 فرية عليه. افتراها الغزال ف "الحياء" وفيصل التفرقة، ونفاها شيخ السلم سندا ومتنا) هكذا قال الدكتور، وأنا أنقل
 كلم الغزال بنصه كي يعلم القارئ القيقة، هل حقيق̧ة افترى الغزال على المام أحد، أم أن هذا الكلم افتراء على

الغزال؟! وأنقل كلم ابن تيمية التعلق به ليعلم هل نفى ابن تيمية هذه الدعوى سندا ومتنا، أم انتقدها سندا فقط.
 قال الغزال ف "احياء علوم الدين": (وغل الخرون ف حسم الباب -أي باب التأويل- منهم أحد بن حنبل،
 حت منع تأويل قوله تعال: (كن فيكون) وزعموا (أي اتباعه) أن ذلك خطاب برف وصوت يوجد من ال ف كل
 لظة عند كون كل مكون. حت سعت بعض أصحابه يقول: حtسtمt بابt التأويل إل لثلثة ألفاظ: قوله صلى ال تعال

عليه وآله وسلم: (الجر السود يي ال ف أرضه) قال العراقي أخرجه الاكم وصححه.
وقوله صلى ال تعال عليه وآله وسلم: (قلب الؤمن بي اصبعي من أصابع الرحن) أخرجه مسلم.

 وقوله صلى ال تعال عليه وآله وسلم: (إن لجد نفس الرحن من جانب اليمن) أخرجه أحد ورجاله ثقات.
قاله العراقي.

 هذا كلم الغزال بنصه ما عدا التخريج، وقد علمت أن الغزال ل ينسب هذا القول إل المام أحد مباشرة، ول
 بصيغة التضعيف، كأن يقول: قال أحد، أو روي عن أحد أنه قال، وإنا نسبه إليه عن طريق ساعه عن بعض أصحابه.
 ويقصد ببعض أصحابه بعض علماء مذهبه كما هو اصطلح الفقهاء وغيهم، ول يقصد بعض الذين صحبوه، لوضوح
ية على بعض بت فوقع المل ف هذه الروا قة ث يدرك أصحاب أحد، ول أصحاب أصحابه. والغزال ث  أن الغزال ل 

أصحاب أحد، فهل يصح بعد هذا أن يقال: إن الغزال افترى هذه الدعوى على أحد؟!
 وابن تيمية ل ينسب الكذب ف هذه الدعوى إل الغزال، بل جعل المل فيها على بعض الصحاب الذي نقل
 الغزال التأويل عنه، قال: (فهذه الكاية كذب على أحد ل ينقلها أحد عنه بإسناد، ول يعرف أحد من أصحابه نقل

  هذا كلم220ذلك عنه. وهذا النبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مهول ل يعرف ل علمه با قال، ولصدقه فيما قال)
ابن تيمية، ول ينتقد هذه الرواية متنا وإنا انتقدها سندا فقط.

  ولكن الدكتور ل يوز تأويل221بل قد أول ابن تيمية الديث الول والثالث ف "مموع الفتاوى" فراجعها،
 هذه الحاديث، فأقول للدكتور: هل تعتقد أن الجر السود يي ال حقيقة أي يده اليمن، وأن يي ال الوارد ف
 بعض الحاديث عبارة عن الجر السود، وأن ال خلق آدم بيديه اللتي إحداها الجر السود، حيث قال تعال: (يا
 إبليس ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي) أو كلتاها الجر السود كما ورد ف الديث الصحيح «وكلتا يديه
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يارات الصابع، وأن بداخل كل مؤمن إصبعي من أصابع الرحن حقيقة ل مازا  يي» وهل تعتقد أن ل تعال مل
مكتنفتي بقلبه؟ وإذا كنت تعتقد ذلك فهل تس بأن بداخلك إصبعي ميطتي بقلبك؟!

 وهل تعتقد أنه حينما قال النب صلى ال تعال عليه وآله وسلم: (إن لجد نفس الرحن من جانب اليمن)، كان
 ال تعال ف جانب اليمن، فوجد النب صلى ال تعال عليه وآله وسلم نفسه حقيقة ل مازا من جانب اليمن؟! ل
لدكتور ل يعتقد شيئا من ذلك، فالدكتور إذ̧ا يمل هذه الحاديث على معانيها غي القيقة.  شبهة عندى ف أن ا

وهذا هو تأويل الذي أنكره على الشاعرة.
نا اثني منها فيما تقدم، ونعززها هنا نه قد جاء التأويل عن المام أحد ف غي هذه الحاديث، وقد نقل  ث إ

بثالث:
 روى الذهب عن صال ابن المام أحد -رحه ال- عن أبيه أن العتزلة احتجوا عليه وقت النة بديث ابن مسعود:
نار  (ما خلق ال من جنة ول نار ول ساء ول أرض أعظم من آية الكرسي) قال: فقلت: إنا وقع اللق على النة وال

222والسماء والرض، ول يقع على القرآن.

 الطأ الثان عشر: تسوية الدكتور بي الشاعرة والباطنية ف التأويل، وقوله أخيا: (ولاذا يكفر الشاعرة الباطنية
ث يشاركونم ف أصل عظيم من أصولم؟)

 أقول للدكتور أول: اتق ال، وتذكر قول النب صلى ال تعال عليه وآله وسلم: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة ل
يلقى لا بال يهوى با ف النار سبعي خريفا) أو كما قال.

 ث أقول له: تذكر ما نقلناه عن تاج الدين السبكي وهو من الشاعرة قال ف "جع الوامع" (الظاهر ما دل دللة ظنية،
 والتأويل حل الظاهر على التمل الرجوح، فإن حل لدليل فصحيح، أو لا يظن دليل ففاسد، أو ل لشيئ فلعب ل تأويل)
 وتأويل الشاعرة وغيهم من السلمي من التأويل لدليل، وأما تأويلت الباطنية فمن اللعب بنصوص الشارع، فهل يصح

لؤمن يرجو ال واليوم الخرة أن يقول: إن الشاعرة قد شاركوا الباطنية ف أصل من أعظم أصولم؟؟!!
فإن التأويل الذي قال به الشاعرة ل يتخلص ولن يتخلص منهم أحد من السلمي با فيهم الدكتور سفر.

 - تقسيم الشاعرة لصول العقيدة بسب مصدر التلقي إل ثلثة أقسام وبيان ذلك بوجه65
مفصل:

{الثان عشر: السمعيات: ي¡قسºم¡ الشاعرة» أصول¢ العقيد̄ة بس̄ب مصدر التلقي إل ثلثة أقسام:قال الدكتور: 
سبع1 صفا̄ت ال سمÖون¢ ال باب¡ الصفات، ولذا ي  - قسم مصدره العقل» وحده وهو معظم¡ البواب ومنه¡ 

"عقلية". وهذا القسم¡ "هو ما يك»م¡ العقل» بوجوبه" دون¢ توقف~ على الوح̄ي عنده¡م¬.
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 - قسم مصدره العقل والنقل معا كالرؤية –على خلف بينهم فيها- وهذا القسم هو ما يكم العقل2
بوازه استقلل أو بعاضدة الوحي.

 - قسم~ مصدره النقل» وحده¡، وهو السمعيات أي: الغيبات من أمور الخرة كعذاب القب والصرا̄ط واليزا̄ن،3
به الوحي¡ ل يستط̄ع العقل» إدراك¢ه¡ منفردا|، وي¡د¬خلون¢ فيه  وهو عنده¡م ما ل يح¬ك»م¡ العقل» باستحالته، لكن¬ لو ل يرد 

التحسي والتقبيح والتحليل¢ والتحري.
 والاصل أنم ف صفات ال جعلوا العقل حاكما، وف اثبات الخرة جعلوا العقل عاطل، وف الرؤية جعلوه
 مساويا. فهذه المور الغيبية نتفق معهم على اثباتا، لكننا نالفهم ف الأخذ والصدر. فهم يقولون عند ذكر أي

أمر منها: نؤمن به لن العقل ل يكم باستحالته ولن الشرع جاء به. ويكررون ذلك دائما.
 أما ف مذه̄ب أه̄ل السن̄ة والماعة فل منافاة¢ بي العقل والنقل أصل|، ول تضخيم للعق̄ل ف جانب~. وإهدار
 ف جانب~؛ وليس هناك أصلÒ من أصو̄ل العقيد̄ة يستقلÞ العقل» بإثباته أبدا|؛ كما أنه ليس هناك أصلÒ منها ل يستطيع

العقل» إثباته¡ أبدا.
 فاليان» بالخرة وهو أصل» كل× السمعيا̄ت ليس هو ف مذهب أهل السنة والماعة سعيا| فقط، بل إن الدلة
 عليه من القرآن هي ف نفسها عقلية كما أن} الفطر السليمة¢ تشهد¡ به، فهو حقيقةÒ مركوزة ف أذها̄ن البشر ما ل

ي¡حرºف¥ه¡م عنها حارف.
به نا  لو أن} العقل¢ حكم باستحالة شيء~ من تفصيلته – فرضا| وجدل| – فحكم¡ه¡ مردود�؛ وليس إيان¡  لكن 
ية» المر أن} العقل¢ قد يعجز¡ عن تصوره، أمÜا أن يكم باستحالته فغي¡ وارد~، ول فا| على حك̄م العقل. وغا  متوق

المد}

له إل الشاعرة هو من القررات عند لدكتور ناسبا  لذي ذكره ا قول: هذا التقسيم الثلثي لصول العقيدة ا  أ
 الشاعرة، وقد ذكره إمام الريي ف "الرشاد"، وبينه بيانا وافيا ل يصح لن يفهم كلمه أن يرتاب ف صحة هذا

التقسيم فضل عن أن ينتقده أو ينكره!
 والدكتور قد اطلع على بيان إمام الرمي، فإن "الرشاد" أول مراجعه الت أوردها ف التعليق، لكن الدكتور ل
 يفهم هذا البيان، ول أدري هل ل يستطع فهمه لنه ل يتمرن على فهم كلم الشاعرة لدقته وعلوه عن فهمه، أم أنه

ل يتجشم فهمه على وجهه كي يتسن له النقد والنكار الذي هو مغرم به؟؟!!
وأنقل كلم إمام الرمي بنصه، ث أعقبه بتوضيح له، ث أعود إل كلم الدكتور، وإل بيان ما حواه من أخطاء.

  قال إمام الرمي: (إعلموا وفقكم ال تعال أن أصول العقائد تنقسم إل ما يدرك عقل ول يسوغ تقدير إدراكه
 سعا. وإل ما يدرك سعا ول يتقدر إدراكه عقل. وإل ما يوز إدراكه سعا وعقل. فأما ما ل يدرك إل عقل فكل
 قاعدة ف الدين تتقدم على العلم بكلم ال تعال ووجوب اتصافه بكونه صادقا، إذ السمعيات تستند إل كلم ال

تعال؛ وما يسبق ثبوته ف الترتيب ثبوت الكلم وجوبا فيستحيل أن يكون مدركه السمع.
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 وأما ما ل يدرك إل سعا فهو القضاء بوقوع ما يوز ف العقل وقوعه، ول يب أن يتقرر الكم بثبوت الائز
يح من التحسي والتقب ضاياها  يف وق ندنا جلة أحكام التكل بذا القسم ع صل  سمع، ويت نا إل ب غاب ع ما  بوته في  ث

والياب والظر والندب والباحة.
عال لم بكلم ال ت بوت الع قول، ويتصور ث يه شواهد الع تدل عل لذي  هو ا كه سعا وعقل ف ما يوز ادرا ما   وأ
 متقدما عليه. فهذا القسم يتوصل إل دركه بالسمع والعقل. ونظي هذا القسم اثبات جواز الرؤية، واثبات استبداد
 الباري تعال باللق والختراع، وما ضاهاها ما يندرج تت الضبط الذي ذكرناه. فأما كون الرؤية ووقوعها فطريق

223ثبوتا الوعد الصدق والقول الق) هذا كلم إمام الرمي.

 وإيضاحا له أقول: السمع هو كتاب ال تعال وسنة رسوله صلى ال عليه وآله وسلم. والقرآن ل يثبت كونه كلم ال
 تعال إل بعد ثبوت وجود ال تعال وثبوت اتصافه بالياة والعلم والرادة والقدرة، وكذلك بعد ثبوت صدق الرسول
 الخب بأن القرآن كلم ال تعال ف دعواه النبوة بالدلئل الدالة على صدقه ف دعواه هذه، والسنة ل يثبت كونا حجة على
 الناس فيما احتوت عليه من الحكام إل بعد ثبوت صدق الرسول ف دعواه النبوة، فكون القرآن كلم ال تعال وكونه
 حجة على الناس، وكون سنة ممد صلى ال تعال عليه وآله وسلم حجة على الناس كل منهما متوقف على ما ذكرناه،
 فلو حاولنا الستدلل على شيئ ما يتوقف عليه حجية الكتاب والسنة بالكتاب والسنة يلزم الدور. وهو توقف الشيئ على
 ما يتوقف عليه ذلك الشيئ، الستلزم لتقدم الشيئ على نفسه. وهل يقدم عاقل على الستدلل على وجود ال واتصافه
 بتلك الصفات، وعلى صدق الرسول ف دعواه الرسالة على من ل يعترف بذلك، بالكتاب والسنة، وإذا حاول بعض الناس
 الستدلل بذا الطريق على الصم الذكور فماذا عسى أن يكون موقف هذا الصم من هذا الستدل؟ أل يكم عليه

بالهل بطرق الستدلل؟
 فمعن أن مدرك هذه العقائد هو العقل فقط أنه ل يصح الستدلل على ثبوتا على من ل يعترف با، إل بالعقل،
يه سبة إل صور بالن ها، فل يت نا إل باعتقاد كون مؤم لؤمن فل ي ما ا تا، وأ لى ثبو يدل ع شرع ل  ناه أن ال يس مع  ول

الستدلل عليه بالسمع.نعم يكون توارد الدلة السمعيةعلى مااعتقده مقويالعتقاده
 نعم وجوب اعتقاد هذه العقائد إنا يثبت عند الشاعرة بالسمع ل بالعقل، لنه ل حكم عندهم للعقل بشيئ من
 الحكام الشرعية -ومنه وجوب اعتقاد هذه العقائد- قبل ورود الشرع، فوجوب اعتقاد هذه المور أمر، وادراكها أي
 معرفتها أمر آخر. فالول ل يدرك إل بالشرع، والثان ل يدرك إل بالعقل. فإذا ورد الشرع وبلغت الدعوة إل الكلف
 فقد استقرت عليه كل الواجبات وثبتت التكاليف، ومنها هذه العقائد، فقد وجب عليه شرعا أن يدرك هذه العقائد
 بالعقل ويعتقدها، فوجوب اعتقاد هذه العقائد شرعي، وأما ادراكها ومعرفتها فطريقه العقل، لن الشرع وإن كان قد
 ثبت عليه ببلوغ الدعوة، لكنه ل يثبت عنده بعد، فل يصح له أن يستدل لنفسه، ول أن يستدل غيه عليه لثبات هذه
 العقائد بالشرع، لن الدليل لبد أن يكون من السلمات عند الصم، والشرع ل يثبت عنده بعد. وإن كان قد ثبت

عليه.
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 فالواجب على الكلف عند بلوغ الدعوة إليه أن يستدل على هذه العقائد بالعقل، إما بأن يستدل على كل واحد
 منها بدليل عقلي يثبتها، أو يكتفي بالدليل العقلي الدال على صدق الرسول ف دعواه الرسالة، فإنه بذا الدليل يثبت
 صدقه، ويثبت صحة كل ما أخبه عن ال تعال، ومنها هذه العقائد، فالدليل على ثبوت هذه العقائد ف هذه الصورة

يكون أيضا عقليا، وهو دليل صدق الرسول ف دعواه.
 ومن أجل ذلك كان طريقة القرآن عند ما يب عن هذه العقائد أن يستدل عليها بالدلئل العقلية، فالخبار با
 يؤخذ منه حكم شرعي بوجوب اعتقادها، وأما إدراكها ومعرفتها، وإذعان العقل لا فيكون عن طريق هذه الدلئل

العقلية الت أوردها القرآن استدلل على ثبوتا.
 وأما عند العتزلة وجهور الاتريدية: فوجوب اعتقاد هذه العقائد ثابت بالعقل قبل ورود الشرع با، وقبل بلوغ
 الدعوة إل الكلف. واللف هنا مبن على اللف ف التحسي والتقبيح العقليي، فالعتزلة ذهبوا إل أن أفعال الكلف
بل مئ فروع ق لى حسبها ف الصول وال شرعي ع توجب ورود الكم ال بح  من السن والق صفة  لى  شتملة ع  م
 الشرع، والعقل قد يدرك صفة السن والقبح من الفعل فيدرك عندها الكم الذي تقتضيه هذه الصفة من الوجوب
 والندب والظر والباحة؛ وقد ل يدرك العقل ذلك فيتوقف عن الكم حت يرد الشرع به. فالشرع عندهم مؤيد

فيما أدركه العقل من الحكام، ومبي فيما ل يدركه منها.
ما ورد الشرع قالوا: ل حtسtنt إل  سا، و بل ورود الشرع رأ فوا صفة السن والقبح عن الفعل ق  والشاعرة: ن
 بسنه، ول قبيح إل ما ورد الشرع بقبحه، ومن أجل ذلك نفوا أن يكون ل تعال حكم ف فعل من أفعال الكلف

قبل ورود الشرع ل ف الصول ول ف الفروع.
ما الاتريدية فتوسطوا بي الذهبي، فاثبتوا للفعل أصل صفة السن والقبح، القتضيي لورود الشرع بسبهما عند  وأ
 وروده، وأما قبل ورود الشرع فلم يثبتوا الكم الشرعي ف الفروع، واختلفوا ف ثبوته ف الصول الت مدركها العقل دون

الشرع، فاثبته معظمهم فيها، ول يثبته الخرون.
 وأما العقائد الت ل يتوقف ثبوت السمع من الكتاب والسنة على ثبوتا ما يوز للعقل أن يدركها ورد الشرع با أم
 ل يرد. وذلك كجواز رؤية ال تعال، واستبداد ال تعال باللق والختراع، فيصح الستدلل عليها بالعقل والشرع،
 فتستدل عليها بالعقل فقط على غي الؤمن بالشرع ، وبالشرع والعقل معا على الؤمن بالشرع، وأما نفس رؤية ال فل

تثبت إل بالشرع.
شرع، ول ند الشاعرة إل ال ل إدراكها ع سبيل إ ية أو وضعية فل  كانت تكليف سواء  شرعية  ما الحكام ال  وأ
 يستقل العقل بإدراك شيئ منها قبل ورود الشرع. وقالت العتزلة: قد يستقل العقل بإدراكها ف الصول والفروع،

وقال جهور الاتريدية: يستقل العقل بإدراكها ف الصول دون الفروع.
 هذا توضيح كلم إمام الرمي، وأرى أن السألة قد وضحت وضوحا تاما. وبعد هذا اليضاح نعود إل كلم

الدكتور، فنقول وبال التوفيق:
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- ما حواه كلم الدكتور من الخطاء:66

قد احتوى كلم الدكتور ف هذه السألة -كما هو الال ف سائر السائل- على أخطاء كثية جسيمة:
» قسم مصدره العقل وحده، وهو معظم البواب، ومنه باب الصفات)1الطأ الول: قوله: («

 أقول: قد علمت أن هذا القسم مقصور على العقائد الت يتوقف ثبوت السمع على ثبوتا، وليس بار ف معظم
ته ما يستحقه فيما ل يزل لبيهقي ف "العتقاد": (فصفات ذا  الصفات، فضل عن جريانه ف معظم البواب. قال ا
 وليزال، وهي على قسمي: أحدها عقلي، والخر سعي. فالعقلي ما كان طريق اثباته أدلة العقول مع ورود السمع

224به... وأما السمعي فهو ما كان طريق ثبوته الكتاب والسنة فقط)

الطأ الثان: قوله: (وهذا القسم هو ما يكم العقل بوجوبه دون توقف على الوحي عندهم)
 أقول: بل هذا القسم هو ما يكم العقل بوجوده وثبوته، ول يصح الستدلل على ثبوته بالشرع، مع أن الشرع قد ورد
 به، وذلك لا ذكرناه من لزوم الدور، وأما وجوب اعتقاد هذه العقائد فمأخوذ من الشرع فقط عند الشاعرة كما قدمناه، ول
 أدري ماذا أقول لذا الدكتور الذي يلط بي الوجود والوجوب، ول يفرق بينهما!!! فإن الوجود أمر واقعي، والوجوب

حكم شرعي.
 » قسم مصدره العقل والنقل معا كالرؤية – على خلف2الطأ الثالث والرابع والامس والسادس: قوله: («

بينهم فيها- وهذا القسم هو: "ما يكم العقل بوازه استقلل أو بعاضدة الوحي") 
ية نفسها فمدركها ما الرؤ ية. وأ هو جواز الرؤ ثال الصحيح  مع أن ال ية  ثالث تثيله لذا القسم بالرؤ  فالطأ ال
 الشرع فقط كما تقدم، فالدكتور ل يفرق بي الرؤية نفسها وبي جوازها، فمن أجل ذلك وقع ف هذا الطأ والطأ
 الرابع: وهو قوله: (على خلف بينهم فيها) لا رأى إمام الرمي جعل جواز الرؤية من القسم الثان، وجعل الرؤية
 نفسها من القسم الثالث، ظن أن هذين قولن ف الرؤية نفسها. والطأ الامس: قوله: (وهذا القسم هو: ما يكم
فإن هذا القسم يكم العقل بوازه لوحي) خطأ،  لوحي) فقوله: (أو بعاضدة ا  العقل بوازه استقلل أو بعاضدة ا
 استقلل، ويكم الشرع أيضا بوازه استقلل، وكلم الدكتور يفيد أن العقل قد ل يستقل بالكم بوازه، بل إنا

يكم بذلك بعاضدة من الشرع.
 وقد ترتب على عدم التفرقة بي الرؤية وجوازها خطأ سادس، حيث عب بقوله: (وهذا القسم هو ما يكم العقل
 بوازه) وقد علمت أن مثال هذا القسم هو جواز الرؤية ل الرؤية، فكان الصواب أن يقول: (وهذا القسم هو ما
 يكم العقل به...) ولكن الدكتور حيث أخطأ ف التمثيل اضطر إل أن يطأ ف التعبي أيضا ويقول: (هو ما يكم

العقل بوازه)
 الطأ السابع والثامن: قوله: (والاصل أنم ف الصفات جعلوا العقل حاكما، وف إثبات الخرة جعلوا العقل
 عاطل) فالشاعرة ل يعلوا العقل حاكما ف الصفات كلها، بل ف بعضها، وهو ما توقف ورود الشرع على ثبوته،

224 31.
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 دون غيها، ول يعطلوا العقل ف إثبات الخرة، بل جعلوا تويز العقل لا إحدى مقدمات دليل إثباتا، حيث يقولون:
هذا أمر قد جوزه العقل وورد به السمع، فلبد من اعتقاد ثبوته.

 الطأ التاسع: قوله على وجه النكار على الشاعرة: (فهم يقولون عند ذكر أي أمر منها: نؤمن به لن العقل ل
 يكم بإستحالته ولن الشرع جاء به، ويكررون ذلك دائما) أقول: يقصد الشاعرة بذا الكلم أنه لو كان العقل
 حكم بإستحالة هذا المر حكما قاطعا، وفرض أن ظاهر الشرع قد جاء به، ل نكم بثبوت هذا المر، لن الشرع
 ل يرد با يالف صرائح العقول، بل الواجب حنيئذ تأويل ظاهر الشرع، وصرفه إل معن صحيح ل ييله العقل، وما

الذي يستنكر من هذا الكلم؟؟!!
لة ف بعض السائل: ية" مناقشا للمعتز قال ف "التدمر هذا العن ف ستعمل ف الستدلل  قد ا بن تيمية نفسه   وا
عارض ذلك يه، ول ي قد دل عل بت، والسمع  لدليل كما على الث يه ا ناف عل يل، لن ال يه بغي دل لك أن تنف يس   (ول

225معارض عقلي ول سعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السال عن العارض القاوم)

فلماذا تستنكر أيها الدكتور قول الشاعرة الذكور، ول تنتقد قول ابن تيمية هذا، والعن واحد؟؟!!
 الطأ العاشر: قوله: (وأما ف مذهب أهل السنة فل منافاة بي العقل والنقل أصل، ول تضخيم للعقل ف جانب

وإهدار ف جانب)
قد حكموا به أن الشاعرة  صد  لدكتور ق يه أن ا قوي، والطأ ف سياقه كلم  عن  طع  هذا الكلم إذا ق قول:   أ
فاة بي العقل والنقل، وأنم قد ضخموا العقل ف هذا التقسيم ف جانب يب عدم  بتقسيمهم الثلثي التقدم بالنا

تضخيمهم له فيه، وأهدروه ف جانب يب استعمالم له فيه.
 مع أنه ليس ف هذا التقسيم أي حكم بالنافاة بي العقل والنقل، بل ما فعلوه ف هذا التقسيم إنا هو استعمال
 لكل من العقل والنقل ف ماله الذي يب أن يستعمل فيه، وإهال لكل منهما ف الال الذي ل مال له فيه. وهذه

هي الكمة الت أوتيها الشاعرة، ومن يؤت الكمة فقد أوت خيا كثيا.
 الطأ الادي عشر والثان عشر والثالث عشر: قوله: (ليس هناك أصول من أصول العقيدة يستقل العقل بإثباته

أبدا، كما أنه ليس هناك أصل منها ل يستطيع العقل إثباته أبدا)
 الطأ الول ف هذا الكلم نسبة المرين الذكورين إل مذهب أهل السنة، وليت شعرى من هم أهل السنة

القائلون بذين الطأين العظيمي؟! نعم من عادة الدكتور أن يعل كل ما يهويه مذهبا لهل السنة!!!
الطأ الثان: قوله: (وليس هناك أصل من أصول العقيدة يستقل العقل بإثباته أبدا)

 وقد علمت أن العقل يستقل بإثبات ما يتوقف صحة النقل عليه من العقائد، ومعظم الفلسفة قد آمنوا بذلك عن
 طريق العقل الرد، وإن كان مراد الدكتور أنه ليس هناك أصل من أصول العقيدة يثبته العقل ول يثبته السمع، فالعن

صحيح لكن اللفظ ل يفيد ذلك.
الطأ الثالث: قوله: (كما أنه ليس هناك أصل منها ل يستطيع العقل إثباته أبدا)
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ها ل يستقل العقل بدا. وكذلك السمعيات كل باته أ  وقد علمت أن وجوب الواجبات ما ل يستقل العقل بإث
لدكتور مع يه إل السمع، ث إن هذين الكمي من ا ما ثبوتا وتققها فلم يدل عل  بإثباتا، والعقل يوزها فقط، وإ

كونما خطأين ها حكمان متناقضان، أثبت الدكتور ف كل منهما ما نفاه ف الخر!!!
 الطا الرابع عشر والامس عشر: قوله: ( فاليان بالخرة – وهو أصل كل السمعيات- ليس ف مذهب أهل السنة

والماعة سعيا فقط، بل الدلة عليه من القرآن كلها عقلية)
الطأ الول أيضا ف نسبة هذا القول إل أهل السنة والماعة على عادته ف نسبة ما يهواه إليهم!

 الطأ الثان: حكمه بأن الدلة على اليان بالخرة من القرآن كلها عقلية، وذلك أن كل ما ورد ف القرآن من الدلة
 العقلية التعلقة بالشر إنا تدل على إمكانه، وترد استبعاد الكافرين لوقوعه، وأقرأ اليات الخية من سورة يس، وهي
 أوضح ما ورد ف القرآن من الدلئل التعلقة بالشر،هل ترى فيها غي إثبات المكان، وتزييف استبعاد وقوعه من الكافرين

النكرين لوقوعه.
وأما إثبات وقوع الشر فل يتم إل بضم الدليل السمعي – وهو إخبار ل تعال بوقوعه- إل تلك الدلة العقلية.

ولكن الدكتور ل يفرق بي جواز الوقوع، ونفس الوقوع فمن أجل ذلك تورط ف هذا الطأ!
لو أن العقل حكم باستحالة شيئ من تفصيلته –فرضا وجدل- فحكمه  الطأ السادس عشر: قوله: (لكن 

مردود)
 أقول: كيف يكون حكم العقل بالستحالة مردودا؟ هذا كلم من ل يعرف أن استحالة العقل ما هي. نعم قد
 يكون العقل واها ف الكم بالستحالة مع أنه ل استحالة ف الواقع، وهذا الكم الوهي هو الذي يوز أن ي�رtد� ببيان

وهم العقل ف هذا الكم، وأما استحالة العقل فل يرفضها إل رافض لعقله. 
 وقد قال إمام الرمي: إن العقل عبارة عن معرفة وجوب الواجبات، وجواز الائزات، وإستحالة الستحيلت.
 وهل يوز أن يرد الشرع با تيله العقول؟! وقد ناقض الدكتور نفسه بقوله عقب هذا الكلم –وهو كلم حق-:

(وغاية المر أن العقل قد يعجز عن تصوره، وأما أن يكم بإستحالته فغي وارد. ول المد)
الطأ السابع عشر: قوله: (وليس إياننا به متوقفا على حكم العقل)

 أقول: إياننا بكل ما نؤمن به متوقف على حكم العقل بعدم إستحالته، ث ورود الشرع به. ولو حكم العقل
 حكما صحيحا قاطعا بإستحالة أمر، وفرض أن ظاهر الشرع ورد به، فل نؤمن با يدل عليه هذا الظاهر، ونؤل هذا

الظاهر، ونصرفه إل معن صحيح يقبله العقل ول ييله، فإن الشرع ل يرد با تيله العقول.
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 - القرر عند الشاعرة أنم ل يكفرون إل من أنكر أمرا ممعا عليه معلوما من الدين67
بالضرورة:

لدكتور:  عال، ل يطلق إل على منقال ا ثالث عشر: التكفي: التكفي عند أهل السنة والماعة حق ال ت  {ال
يستحقه شرعا، ول تردد ف إطلقه على من ثبت كفره بشروطه الشرعية.

  أما الشاعرة» فهم مضطربون اضطرابا| كبيا|، فتارة| يقولون: نن¡ ل نكف×ر¡ أحدا|، وتارة| يقولون: نن¡ ل نكفر
 إل من¬ كف}رنا، وتارة| يكفرون بأمور ل تستوجب¡ أكثر من التفسيق أو التبديع، وتارة| يكفرون بأمور~ ل توجب

مرد التفسيق، وتارة| يكفرون بأمور~ هي نفس¡ها شرعية ويب على كل مسلم~ أن يعتقدها.......
 وأما تكفي¡ من ل يستحقÖ سوى التبديع فمثل تصريهم ف أغلب كتبهم بتكفي من¬ قال: إن} ال جسم� ل
 كالجسام. وهذا ليس بكافر بل هو ضالá مبتدع لنه أتى بلفظ~ ل يرد به الشرع¡. والشاعرة» تستعمل» ما هو مثل»ه
 وشرß منه. وأما تكفي¡ من ل يستحق حت مرد الفسق أو العصية فكما مرÜ ف الفقرة السابقة من تكفيهم من قال:

إن النار علÚة الحراق والطعام علÚة الشبع.
 وأما التكفي¡ با هو حقß ف نف̄س̄ه يب¡ اعتقاد¡ه فنحو تكفيهم لن يثبت¡ علو³ ال، ومن ل يؤمن¬ بال على طريقة¢ أهل
مذهب من  فرع  بادة الصنام  قولم: إن ع فر، وك صول الك من أ صوص  ظواهر الن قولم: إن الخذ ب  الكلم، وك

الشبهة، ويعنون بم أهل السنة والماعة}

 أقول: القرر عند الشاعرة –وهو مذهب المهور العظم منهم- أنه إنا يكفر من أنكر ممعا عليه معلوما من الدين
 بالضرورة. قال القاضي عضد الدين اليي: (القصد الثالث ف الكفر وهو خلف اليان، فهو عندنا عدم تصديق الرسول
 ف بعض ما علم ميئه به ضرورة) وقال: (القصد الامس ف أن الخالف للحق من أهل القبلة هل يكفر أم ل؟ جهور

  وقال شارح "الواقف" السيد الشريف الرجان عقب هذا226التكلمي والفقهاء على أنه ل يكفر أحد من أهل القبلة)
 الكلم: «فإن الشيخ أبا السن قال ف أول كتابه مقالت السلميي: اختلف السلمون بعد نبيهم ف أشياء ضلل بعضهم
 بعضا، وتبأ بعضهم عن بعض، فصاروا فرقا متبايني، إل أن السلم يمعهم ويعمهم. ث قال السيد: فهذا مذهبه، وعليه

227أكثر أصحابنا».

 وقال ابن أب شريف ف "السامرة" شرح "السايرة" لبن المام: «قال النووي ف "الروضة": ليس تكفي جاحد
 المع عليه على إطلقه، بل من جحد ممعا عليه فيه نص وهو من المور الظاهرة الت يشترك ف معرفتها الواص
 والعوام كالصلة وتري المر ونوها، فهو كافر ومن جحد ممعا عليه ل يعرفه إل الواص كإستحقاق بنت البن

السدس مع بنت الصلب، ونوه فليس بكافر.

.392-388 الواقف 226
.8/339 شرح الواقف 227
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 وقال ابن دقيق العيد ف "شرح العمدة" أول كتاب القصاص: أطلق بعضهم أن مالف الجاع يكفر. والق أن
 السائل الجاعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب ال�م�س، وقد ل يصحبها، فالول يكفر جاحده

228لخالفته التواتر ل لخالفة الجاع».

- أخطاء الدكتور ف مسألة التكفي:68

نبي كم لدكتور ل  هذا كلم هؤلء الساطي من أئمة الشاعرة ف مسألة التكفي، وبعد هذا نعود إل كلم ا
حواه من أخطاء، فنقول:

 الطأ الول: قوله: (التكفي عند أهل السنة والماعة حق ال تعال) سياق هذا الكلم يقتضى أن مراد الدكتور أن
 التكفي عند الشاعرة –الذين جعلهم الدكتور مقابلي لهل السنة- ليس بق ال، فماذا يقصد الدكتور بقوله: (التكفي...
 حق ال) هل يقصد أنه حق ل تعال، ول يوز لحد من علماء المة أن يتدخل فيه ويكم بكفر أحد من الناس، وهذا
 خطأ مض. أم يقصد أنه حق ال تعال، ول يوز لحد من علماء المة أن يالف ال فيه، فهذا ما ل يالف فيه أحد من
 فرق السلمي، إن كانت الخالفة قصدية، أو كانت ف ما ل مال للجتهاد فيه، وأما إذا كانت السألة اجتهادية فاجتهد
 التهد فحكم بكفر فريق من الناس لكنه أخطأ ف اجتهاده هذا، فقد خالف حكم ال ف السألة، ومع ذلك ل يقال: ل
 توز له هذه الخالفة، بل هو مأجور على اجتهاده فل وجه لنسبة هذا القول لهل السنة الذين قصدهم، والشارةÄ بذلك

إل أن الشاعرة يالفون فيه! ث مtن مÄن أهل السنة عب بذا التعبي غي الرر؟!
نعم من عادة الدكتور أن ينسب ما يهواه إل أهل السنة والماعة!

شروطه بت كفره ب من ث تردد ف إطلقه على  ستحقه شرعا، ول  من ي قوله: (ل يطلق إل على  ثان:   الطأ ال
)الشرعية

نه ساقه على أ قد  لدكتور  فرق السلمية، وا من ال حد  يه -على إجاله- أ قول: هذا كلم ممل ل يالف ف  أ
 مذهب أهل السنة الذين قصدهم، وأن غيهم من الفرق مالفون فيه، ث هل بي الدكتور الشروط الشرعية للتكفي
لذين قصدهم، حت نعلم هل هي صحيحة أم ل، وهل هي موافقة لذهب الشاعرة أم  عنده، أو عند أهل السنة ا

مالفة له.
من لعظم  هور ا مذهب الم مت  قد عل كبيا)  ضرابا  ضطربون ا هم م شاعرة ف ما ال قوله: (أ ثالث:  طأ ال  ال
 الشاعرة ف السألة، وأنه هو الذهب الذي تقرر عندهم، فل اضطراب عندهم فضل عن أن يكون كبيا. نعم هناك

خلف من بعضهم، وهو أمر طبيعي، ول يصح أن يطلق عليه اسم الضطراب.

.318 السامرة 228
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 الطأ الرابع: قوله: (فتارة يقولون: نن ل نكفر أحدا) قد نسب الدكتور هذا القول إل الشاعرة كلهم حيث
 قال: (يقولون) مع أنه ليس قول لحد منهم، وهل بي الدكتور قائل ذلك، وهل ل يكفر الشاعرة اللحدة واليهود

والنصاري؟! والذي ل يكفرهم كافر، فلماذا ل يكم الدكتور بكفر الشاعرة إذ̧ا، أو من قال منهم هذا القول؟!
 الطأ الامس: قوله: (وتارة يقولون: نن ل نكفر إل من كفرنا) هذا قول للستاذ أب إسحاق السفرايين فقط

من الشاعرة، وهو قول غي مقبول عند غيه منهم، وليس هو قول للشاعرة كلهم كما قال الدكتور: (يقولون)
 الطأ السادس: قوله: (وأما تكفي من ل يستحق سوى التبديع فمثل تصريهم ف أغلب كتبهم بتكفي من قال:

إن ال جسم ل كالجسام)
 أقول: ل يكفر الشاعرة قائل هذا القول، وإنا خtط�ئuوه وأ�ث�م�وه من أجل إطلقه على ال تعال ما ل يوز إطلقه عليه
 ل على مذهب التوقيف، ول على مذهب الشتقاق، لعدم التوقيف فيه، وليهامه معن ل يوز على ال تعال. قال ابن
 المام: (الصل الامس: أنه تعال ليس بسم... فإن ساه أحد جسما وقال: ل كالجسام يعن ف نفي لوازم السمية،

  وقال القاضي عضد الدين اليي: (ول نكفر أحدا من أهل229فإنا خطئوه ف إطلق السم... فمن أطلقه فهو عاص)
 القبلة إل با فيه نفي الصانع القادر الختار العليم، أو با فيه شرك، أو إنكار النبوة، أو إنكار ما علم ميء ممد صلى ال
 تعال عليه وآله وسلم به ضرورة، أو إنكار أمر ممع عليه قطعا، أو استحلل الرمات، وأما غي ذلك فالقائل به مبتدع
 وليس بكافر. ومنه التجسيم) وقال الشارح جلل الدين الدوان: (التجسيم مع البلكفة غي مكفر، بلف التجسيم مع

 ومعن البلكفة أن يقول القائل: جسم بل كيف، أي ل كالجسام.230غي البلكفة)
قوله: ( سابع:  سابقة منالطأ ال قرة ال مر ف الف ما تكفي من ليستحق حت مرد الفسق أو العصية فكما   وأ

تكفيهم من قال: إن النار علة الحراق، والطعام علة الشبع)
 أقول: الشاعرة ل يكفروا من قال: إن النار علة عادية أو سبب عادي للحراق، بل هم قائلون بذلك، وإنا يكفرون من
نار ترق بطبعها ل يستطيع ال تعال سلب وصف الحراق عنها كما هو نار علة حقيقية للحراق بعن أن ال  قال: إن ال
 مذهب الفلسفة، ولعل الدكتور ل يالف الشاعرة ف هذا. فإن فيه إثبات التأثي القيقي لغي ال تعال، كما أنه يقتضي تديد

قدرة ال تعال.
ما التكفي با هو حق ف نفسه، يب إعتقاده، فنحو ثامن والتاسع والعاشر والادي عشر: قوله: (وأ  الطأ ال
 تكفيهم لن يثبت العلو، ومن ل يؤمن بال على طريقة أهل الكلم، وقولم: إن الخذ بظواهر النصوص من أصول

الكفر، وقولم: إن عبادة الصنام فرع من مذهب الشبهة، ويعنون بم أهل السنة والماعة)
 فأقول أول: إن الشاعرة يثبتون العلو ل تعال بالعن الذي أراده، أو بعن علو الكانة، ل بعن علو الكان والهة، ث
سم قالوا: ج سمة إذا  فرون ال بل يك هة،  قائلي بال فرون ال كان والهة ل يك لو ال عال ع عن ال ت هم  مع نفي نم   إ

كالجسام، وأظن أن الدكتور ل يالفهم ف هذا.

.29السايرة مع شرحها السامرة  229
.293-2/291شرح العقائد العضدية للجلل الدوان  230

منهج الشاعرة في العقيدة بين الحقائق والوهام | 137



 وثانيا: إن أحدا من الشاعرة ل يكفر من ل يؤمن بال على طريقة أهل الكلم فضل عن أن يكفره كلهم كما
 يفيده كلم الدكتور، وهل ذكر الدكتور من كفره منهم ونقل كلمه؟! بل الشاعرة ممعون على صحة إيان القلد
 غي الستدل، والذين قالوا بوجوب الستدلل ل يعدوا الستدلل شرطا لصحة اليان، بل أرادوا أن غي الستدل آث،
 ول يشترط أحد منهم أن يكون الستدلل على طريقة علماء الكلم، بل قالوا بكفاية الدليل الجال الذي ينقدح ف

القلب، ول يستطع صاحبه تقريره، وقد مر بيان هذه السألة.
 وثالثا: إنم ل يقولو: إن الخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، بل قالوا: إن الخذ بظواهر بعض النصوص

من أصول الكفر وكم من فرق بي التعبيين. وقد تكلمنا على هذا فيما تقدم با فيه الكفاية.
 ورابعا: إن قول الشاعرة بل قول بعضهم: إن عبادة الصنام فرع من مذهب الشبهة، قصدوا بالشبهة السمة
 القائلون: إنه تعال جسم كالجسام، وأثبتوا له لوازم السمية فالقائل بذا إنا يعبد صنما، ول يعبد ال الذي ليس

كمثله شيئ، ولعل الدكتور يوافق الشاعرة على هذا، ويوافقهم عليه من عناهم الدكتور بأهل السنة والماعة.

الرابع عشر: الصحابة والمامة:قال الدكتور: {
هو الوضوع الوحيد هات كتب الشاعرة وجدت أن موضوع الصحابة  ضي لكثر أم  من خلل استعرا
تام، بل هم فاق ال مة، ول يعن هذا الت نه موضوع الما عة، وقريب م يه مع أهل السنة والما لذي يتفقون ف  ا

يالفون ف تفصيلت كثية}

  أقول: نعم قد نظر الدكتور ف مموعة كبية من كتب الشاعرة نظرات، ولكنه -للسف الشديد– ل يفهم
 كلمهم، لنه ل يدرس شيئا من هذه الكتب على أحد من العارفي بذهب الشاعرة، وكلمهم دقيق يعلو عن فهمه،

فمن أجل ذلك تورط ف مآت الخطاء السيمة ف هذه الصفحات العدودة من هذا الكتيب.
وكم من عائب قول صيحا :: وآفته من الفهم السقيم

 ث إن الدكتور ل يذكر شيئا من التفصيلت الت خالف فيها الشاعرة من ساههم بأهل السنة حت يتبي صدقه فيما
ادعاه!! وحت يتسن لنا الكلم عليها كما تكلمنا على دعاويه التقدمة.

الامس عشر الصفات: قال الدكتور: {
 والديث عنها يطول، وتناقضهم وتكمهم فيها أشهر وأكثر، وكل مذهبهم ف الصفات مركب من بدع سابقة،

وأضافوا إليها بدعا أحدثوها، فأصبح غاية ف التلفيق التنافر}
 أقول: من أسهل المور اكتيال التهم للمخالفي، وأما إثباتا والتيان بالبينة عليها فمن الصعوبة بكان. وهل ذكر
 الدكتور مثال واحدا لثبات ما ادعاه من التناقض والتلفيق والتنافر. ولو أعطي الناس بدعواهم لدعى ناس دماء أقوام

وأموالم، ولكن البينة على الدعي.
وقد تكلمنا على مسألة الصفات فيما تقدم با فيه الكفاية.
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- دعوى الدكتور أن مذهب الشاعرة متناقض:69

{هل بقي شك؟ث قال الدكتور: 
 بعد هذه الخالفات النهجية ف أبواب العقيدة كلها، وبعد هذا التميز الفكري الواضح لذهب الشاعرة
 إضافة إل التميز التاريي، هل بقي شك ف خروجهم عن مذهب أهل السنة والماعة الذي هو مذهب السلف

الصال}

  أقول: ليس التسنن وعدمه بالدعاوي، ول بكيل التهم للمخالفي، بل التسنن إنا هو بوافقته سنة رسول ال
صلى ال تعال عليه وآله وسلم، وعدم موافقتها

وكل يدعى وصل بليلى :: وليلى ل تقر لم بذاكا
 ومن أجل معرفة مدى موافقة مذهب الشاعرة لسنة رسول ال صلى ال تعال عليه وآله وسلم، ولا كان عليه

السلف الصال، أدعو طالب معرفة ذلك إل قرائة تعليقاتنا هذه، ودراستها بإنصاف وحياد وتعن.
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متممات للبحث

 بعد أن انتهى الدكتور من الواضع المسة عشر الت وعد بإيرادها وبيان مالفة مذهب الشاعرة فيها لذهب
 أهلة السنة والماعة على حسب دعواه، بعد ذلك حاول الدكتور أن يثبت أن مذهب الشاعرة –مع ما تقدم من
 مالفته للسنة- متناقض ف نفسه، ومكابر للعقل، ادعى الدكتور ذلك وحاول إثبات دعواه بإيراد أمثلة على ذلك، من
 هذه المثلة ما هو معاد، ومنها ما هو جديد. أما العاد فنكتفي با تكلمنا عليه سابقا. وأما الديد فنتكلم عليه حت

يتضح مدى صحته وسقمه.

34ادعى الدكتور هنا ثلثة دعاوى 
-ليس هناك مذهب أكثر تناقضا من مذهب الشاعرة!.1{
- يدعون العقل ويكمونه ف النقل، ث يتناقضون تناقضا يبأ منه العقل!}2

هاتان التهمتان من التهم الت يسهل كيلها للمخالفي، والدكتور قد كالا للشاعرة بدون أن يأت ببينة عليها!
 نعم الذي ياول أن يتعلم علما بدون أن يدرسه على مشايه التضلعي منه، ول سيما إذا كان هذا العلم من أدق
 العلوم أو أدقها كعلم العقيدة على مذهب الشاعرة، ل يستطيع هذا الاول أن يتعلم ذلك العلم على وجهه ويفهمه لدقته
 وعلوه عن فهمه، فتتراء له فيه تناقضات كثية عجيبة، فإذا كان هذا الاول من العجبي بآرائهم، ولسيما إذا كان عدوا
 لذا العلم ولصحابه، يتسرع هذا الباحث الصحفي الستور، فيحكم بفساد هذا العلم، لا احتوى عليه من هذه التناقضات،

وهذا هو حال الدكتور سفر. وفقنا ال وإياه إل ما فيه خي الدنيا والخري.
لدليل، ويعوزها ثة ينقصها ا لدعويي بدليل إجال، وهو ف القيقة دعوى ثال بات هاتي ا لدكتور إث  ث حاول ا

الثبات، بل تنقضها البينة، ويزيفها التثبت. فقال:
ية3{ ته القيق لوحي تسليما كامل، ول يعرفوا للعقل منل  -يرجع معظم تناقضهم إل كونم ل يسلموا ل

بل لة والفلسفة،  كامل كالعتز يا مت ما واضحا، ويرسوا منهجا عقل لتزموا بالعقل التزا  وحدوده الشرعية. ول ي
خلطوا وركبوا، فتناقضوا واضطربوا}

 يقصد الدكتور أن الشاعرة ل يلتزموا ل بذهب فرقته، ول بذهب العتزلة والفلسفة، بل حاولوا التلفيق بينهما
فتناقضوا واضطربوا.

 أقول: إن ال تعال قد أنعم على النسان بنعمة العقل ل ليعطله ويهمله، بل ليفكر به ويستعمله، ومن أجل ذلك
ستطيع أن له حدودوا ل ي عال خلق العقل مدود الدراك، وحدد  كن ال ت يف، ل طا للتكل عال العقل منا  جعل ال ت
 يتخطاها ويتجاوزها إل وراءها، وعندما ياول العقل تاوز هذه الدود يقع ف الطأ، ومن أجل ذلك كان النسان
 باجة إل نزول الوحي وبعثة الرسل، لن العقل ل يفي بدرك القائق كلها ولبدرك مصال النسان كلها، فأنزل ال
 تعال الوحي، وأرسل الرسل، فالشاعرة ل يهملوا العقل ول يعطلوه، بل استعملوه ف ماله الذي خلقه ال لن يستعمل
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 فيه، ول يطلقوا له العنوان حت يتعدى ماله وحدوده إل ما ليس بجال له، بل هو مال للوحي كما فعلت العتزلة
والفلسفة.

لواردين بلغة العرب على أساليب اللغة العربية من القيقة لذي هو الكتاب والسنة ا  ث استمعل الشاعرة النقل ا
 والاز والكناية، فحكموا على ما هو حقيقة منه بأنه حقيقة، وعلى ما هو ماز بأنه ماز، وعلى ما هو كناية بأنه كناية،
 هذا ما فعله الشاعرة، وقد أصابوا فيما فعلوه ف عامة الحوال، وقد يكونون قد أخطأ كلهم أو بعضهم ف بعضها، ول
 يعل ال العصمة لحد غي أنبيائه، فخرج مذهبهم من بي فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربي. وهذه هي الكمة الت

أوتوها، يؤت الكمة من يشاء ومن يؤت الكمة فقد أوت خيا كثيا.

{وإليك أمثلة سريعة للتناقض ومكابرة العقل:ث قال الدكتور: 
قالوا: إنه يوز أن يرى العمى بالشرق البقة بالندلس}

 أقول: من مشاكل الدكتور أنه ل يعلم كثيا من الصطلحات العلمية، ولو كان عالا با لا تورط ف كثي من
 الخطاء الت تورط فيها ف هذا الكتيب، وذلك أ ن معن أن هذا المر جائز أنه ليس بحال، حت يكون ما ل تتعلق
 قدرة الباري تعال به، بل هو جائز يوز تعلق قدرة ال تعال به، وأنه داخل ف قدرته تعال أن ي�رÄيt أعمى الصي البقة

بأرض الندلس على سبيل خرق العادة، كما قال شيخ مشاينا العلمة الشيخ خليل السعردي ف كتابه "نج النام"
فأعمى بصي الشرق قد جاز أن يرى :: بعوضا بأرض الغرب عند الذي يرى

ها معجزات لت من عادات ا ناع خوارق ال قد امت هل يعت لك على الشاعرة  كر ذ لدكتور ين كان ا  ول أدرى إذا 
 النبياء وكرامات الولياء، أم يعتقد أن هذا المر ليس من الائز الذي يوز خرق العادة فيه، بل يعتقد أنه من المتنع

والال العقلي الذي ل يوز خرقه، والعتقادان كلها باطلن!

- هل نفي الهة عن ال تعال يقتضي نفي الرؤية له، والستدلل على نفي الهة:70

 {قالوا: إن الهة مسحيلة ف حق ال تعال، ث قالوا: بإثبات الرؤية، ولذا قيل فيهم: من: 34قال الدكتور
أنكر الهة وأثبت الرؤية فقد أضحك الناس على عقله}

 أقول: قائل هذا القول هم العتزلة النكرون لرؤية ال تعال وللجهة معا، ونلزمهم بأن الهة لو كانت شرطا عقليا
 للرؤية ل يكن أن تتحقق الرؤية بدونه لزم أن ل نكون مرئيي ل تعال، لنه كما أنه تعال ليس ف جهة منا، فإننا
 أيضا لسنا ف جهة منه، لنه لو تققت الهة بالنسبة إل طرف من الرائي والرئي لتحققت بالنسبة إل الطرف الخر
 أيضا، وإذا انتفت عن طرف انتفت بالنسبة إليه عن الطرف الخر، فثبت على العتزلة أن الهة ليست بشرط عقلي

بالنسبة إل الرؤية، بل هي شرط عادي يوز تلفه كما ف رؤية ال تعال.
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 ث نقول للدكتور: إن من شرط الرؤية ف الشاهد ثبوت مسافة معينة ل تتحقق الرؤية عند تاوز الرئي لا، فهل
 تعتقد أن ال تعال حينما يراه الؤمنون يكون على هذه السافة من الرائي، وأنت تعتقد أن ال تعال فوق السماوات
 السبع وفوق العرش، وإن قلت: ينل ربنا حينئذ إل تلك السافة قلنا: النول والركة من صفات الجسام مالن
 على ال تعال، فثبت أن ال تعال يري بدون هذه السافة العينة، فنقول: إذا جاز أن يرى بدون هذه السافة العينة،
 جاز أن يرى بدون جهة أيضا لن الهة كالسافة شرط عادي ف الشاهد يوز تلفه، وليس شرطا عقليا ل يوز

232 وقال البيهقي: (فإنه عز وجل يرى ل ف جهة)231تلفه، قال القاضي أبو يعلى: (كما جاز رؤيته ل ف جهة)

قد قول ف ما الع قول. أ بالعقول والن ها الشاعرة  ستدل علي قد ا عال ف نة مستحيلة على ال ت ما أن الهة العي  وأ
 استدلوا منه بدلئل كثية نكتفي منها با يلى: فنقول: الهة ليس أمرا ثابتا ل يتغي، بل هي أمر إضاف نسب يتلف
 بإختلف الناس واختلف الحوال والوضاع، فهذا فوق لذا، وهو نفسه تت للخر، ويي لذا وشال للخر،
 وفوق لذا ف حالة وتت له ف حالة أخرى، كسطح البيت فإنه فوق لن هو ف داخل البيت، وتت لن هو على

السطح.
 فنقول لثبت الهة العينة ل تعال: ل ريب ف أنك تثبت ل تعال جهة العلو والفوقية كما أنه لريب ف أنك تثبت هذه
 الهة ل تعال بالنسبة إل جيع الناس ف كل الحوال، وقد ثبت أن الرض كروية، فالذي فوق بالنسبة إل ناس هو تت
 بالنسبة إل آخرين، فل يكون هذا الكم صحيحا بالنسة إل جيع الناس، وقد ثبت أيضا أن الرض متحركة، فالهة الت هي
 فوق بالنسبة إل بعض الناس ف هذه الساعة ل تبقى فوقا لذا البعض بعد عدة ساعات، بل تتحول إل تت لم، فل يكون

هذا الكم صحيحا بالنسة إل كل الحوال أيضا. ونكتفي من العقول بذا الدليل.
 وأما النقول فقد استدل الشاعرة على نفي الهة والكان ل تعال بالديث الذي رواه مسلم ف صحيحه عن أب
 هريرة رضي ال تعال عنه أن رسول ال صلى ال تعال عليه وآله وسلم كان يقول ف دعائه: (الم أنت الول، فليس قبلك
 شيئ، وأنت الخر، فليس بعدك شيئ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيئ، وأنت الباطن فليس دونك شيئ، أقض عنا الدين

وأغننا من الفقر)
 قال البيهقي: استدل بعض أصحابنا بذا الديث على نفي الكان عن ال تعال، فإذا ل يكن فوقه شيئ ول دونه

233شيئ ل يكن ف مكان.

 وهذه الدلئل من العقول والنقول هي الت أدت بالطحاوي أن يقول ف عقيدته اللقبة ببيان أهل السنة والماعة:
 (ل تويه الهات الست كسائر البتدعات) وأدت بشيخ النابلة القاضي أب يعلى أن يقول: (كما جازت رؤيته ل ف

234جهة)

.55 العتمد ف أصول الدين231
.63 العتقاد 232
.40 الساء والصفات 233
.55 العتمد 234
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 - بيان قول الشاعرة: إن ال تعال ليس داخل العال ول خارجه، ول فوقه ول تته ول71
عن يينه ول عن شاله:

 {قالوا بأن رفع النقيضي مال –وهو كذلك- متجي با ف مسائل، ث قالوا ف صفة من أعظمقال الدكتور: 
 وأبي الصفات (العلو): إن ال ل داخل العال ول خارجه، ول فوقه ول تته، ول عن يينه ول عن شاله... وقالوا

عن الحوال: هي صفات ل معدومة ول موجودة، فرفعوا النقيضي معا}

 أقول: أشار الدكتور بذه الفقرة من كلمه إل أربع مسائل: الول: أن رفع النقيضي مال، والثانية: أن ال ليس
سئلة عة: م شاله، والراب عن  نه ول  عن يي ته ول  عال ول ت فوق ال يس  ل ل ثة: أن ا خارجه، والثال عال ول  خل ال  دا

الحوال.
 فنتكلم عليها واحدة واحدة، فنقول: أما أن رفع النقيضي مال فهذا من مقررات العقول وبديهياتا، لكنه كثيا
 ما يلتبس على بعض الناس النقيضي بالضدين فيحكمون على الضدين بكم النقيضي فيتورطون ف الطأ. وهذا ما

تورط فيه الدكتور!
لذان ل يكن اجتماعهما معا ف آن واحد على مل واحد، وكذلك الضداد،  فأقول: الضدان ها الشيئان ال
 ويوز ارتفاعهما أو ارتفاعها معا. وذلك كاللوان، فإنه يتنع أي ل يكن اجتماعها ف مل واحد، ول يكن اجتماع

اثني منها أيضا، وأما ارتفاعها فممكن كما ف الللون ومنه الاء والريح والروح والعقل وال تعال.
 وأما النقيضان فهما المران الذان ل يتمعان ول يرتفعان. أي إن اجتماعهما ف مل واحد ف وقت واحد مال ومتنع
 عقل وكذلك ارتفاعهما أي ل بد من أن يتصف الوجود بواحد منهما، ول يوز ارتفاعهما معا عن الوجود، بأن ل يتصف
 الوجود بواحد منهما. والتناقض ل يكون إل بي شيئي فقط: وها اثبات الشيئ ونفيه. وذلك كالزوجية واللزوجية للعدد،

فإن العدد إما زوج أو ل زوج وهو الفرد، وأما التضاد فيكون بي شيئي، وبي أشياء كاللوني واللوان.
 وبعد هذا التمهيد نقول: الذي جوزه الشاعرة ما ذكره الدكتور إنا هو من قبيل رفع الضدين، وليس من قبيل

رفع النقيضي حت يكون مال، وبيان ذلك كما يلى:
نة ل  إن الشاعرة أرادوا بقولم: «إن ال تعال ليس بداخل العال» نفي اللول والتاد والمازجة، وإثبات الباي
 تعال عن العال، كما قال المام أبو السن الشعري وغيه من أئمة أصول الدين: «إن ال تعال بائن عن خلقه»، فإن
 ال تعال ل يلق العال ف نفسه، ول حل فيه بعد أن خلقه، فكان مباينا له. وأرادوا بقوله: «ول خارجه» نفي البتعاد
 بالسافة ونفي الهة، فليس ف هذا الكلم رفع للنقيضي وذلك لن كون الشيئ داخل الشيئ، وكونه خارجه، بعن
 البتعاد عنه بسافة وكونه ف جهة منه، ضدان ل يوز العقل اجتماعهما، ويوز ارتفاعهما ف اللمكان، وال تعال ل
 مكان، كما يوز ارتفاع اللوان كلها عن الللون، وليسا بنقيضي ل يوز اجتماعهما ول ارتفاعهما. وإنا النقيضان
 اللذان ل يوز اجتماعهما ول ارتفاعهما هو كون الشيئ داخل الشيئ ول داخل فيه، وكونه خارجا عنه ول خارجا
 عنه، ول يقل أحد من الشاعرة: إن ال تعال داخل العال ول داخله، ول أنه تعال خارج العال ول خارجه حت يكونوا
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 جامعي بي النقيضي أو رافعي لما. ويقال نفس الشيئ ف قول الشاعرة: (إن ال تعال ل فوق العال ول تته، ول عن
 يينه ول عن شاله) وذلك أن الفوق والتحت واليمي والشمال من الضداد ل يوز اجتماعها، ويوز ارتفاعها كلها
 كما ف اللمكان، ولو كان الشاعرة قالوا: إن ال تعال فوق العال ول فوقه... ال لكان قول بالمع بي النقيضي

الذي قالوا بإمتناعه.
 ونظي هذا أنه يوز لك أن تقول ف حق الجر والشجر: إنما ليسا باهلي كما أنما ليسا بعالي، وإنما ليسا
 بأعميي كما أنما ليسا ببصرين، وذلك لن الهل عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالا، وأن العمى عدم البصار
 عما من شأنه أن يكون مبصرا، وأما ما ليس من شأنه أن يكون عالا، ول من شأنه أن يكون مبصرا كالجر والشجر
 فكما ل يوصف بالعلم والبصار ل يوصف بالهل والعمي أيضا، فالعلم والهل ضدان ل يتمعان وقد يرتفعان،

وكذلك العمي والبصار، ومن هذا القبيل قول الشاعرة الذكور.
 فظهر بذا البيان خطأ قول من قال: إنه ل فرق بي قول الشاعرة «إن ال تعال ليس داخل العال ول خارجه
 ول فوقه ول تته ول عن يينه ول عن شاله» وبي قول من يقول: إن ال تعال غي موجود. وأن منشأ هذا الطأ

عدم تفرقة هذا القائل بي النقيضي والضدين.

وقد كتبت رسالة ف مسألة العلو والفوقية ل تعال، فرأيت من الناسب أن أوردها هنا. وهذا نص الرسالة

- العلو والفوقية ل تعالى:72

بسم ال الرحمن الرحيم

من عقائد أهل السنة أن ال تعال منه عن الهة والكان،
 فنورد أول ما استدلوا به على السألة، ث نشرح ست كلمات متعلقة با، ث نقق السألة، وناول بذلك المع بي قول

القائلي بالهة وقول القائلي بتنه ال تعال عنها.
[الدلئل على أن ال تعال منه عن الهة]

 - قال النسفي ف شرح العمدة استدلل على ذلك: الصور والهات متلفة، واجتماعها عليه تعال مستحيل لتنافيها1
 ف أنفسها، وليس البعض أول من البعض لستواء الكل ف إفادة الدح والنقص وعدم دللة الدثات عليه، فلو اختص بهة

لكان بتخصيص مصص وهذا من أمارات الدوث.
 - وقال السبكي: صانع العال ل يكون ف جهة لنه لو كان ف جهة لكان ف مكان ضرورة أنا الكان أو الستلزمة2

 له، ولو كان ف مكان لكان متحيز̧ا، ولو كان متحيزا̧ لكان مفتقرا̧ إل حيزه ومكانه، فل يكون واجب الوجود، وثبت أنه
واجب الوجود، وهذا خلف.
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 -  وأيضا̧ لو كان ف جهة فإما ف كل الهات، وهو مال وشنيع، وإما ف البعض فيلزم الختصاص الستلزم للفتقار3
.2/104إل الخصص الناف للوجوب. نقل كلم النسفي والسبكي الزبيدي ف ” إتاف السادة التقي 

 ) عن أب هريرة4/2804- ومن الدليل على تنه ال تعال عن الهة والكان من السنة ما رواه مسلم ف صحيحه (4
رضي ال تعال عنه أن رسول ال صلى ال تعال عليه وآله وسلم كان يقول ف دعائه: 

 ((اللهم أنت الول فليس قبلك شيء، وأنت الخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن
 : استدل41فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر) قال المام الافظ البيهقي ف ” الساء الصفات ”  ص

بعض أصحابنا بذا الديث على نفي الكان عن ال، فإذا ل يكن فوقه شيء ول دونه شيء ل يكن ف مكان.
[الكلمات التعلقة بالسألة]

 ونشرح هنا ست كلمات متعلقة بذه السألة يكثر دورانا ويقع الشتباه والزلل فيها، يكون شرحها مساعدا لتحقيق
 السألة وفهمها وهي ” لفظ الهة ”  و ” أنه تعال فوق عرشه ”  وأنه ” بائن عن خلقه ”  و ” أنه تعال ليس بداخل

العال ول خارجه ”   و ” أنه استوى على العرش ” . و ” أنه تعال ف السماء ” .
 أما لفظ الهة فلم يقع ذكره ف حق ال تعال ف كتاب ال ول ف سنة رسول ال صلى ال تعال عليه وآله-1

 وسلم، ول ف لفظ صحاب أو تابعي، ول ف كلم أحد من تكلم ف ذات ال تعال وصفاته سوى إقحام السمة، قاله
).54) وقال ف صفحة (117الكوثري ف تكملة الرد على نونية ابن القيم (

 وأما لفظ أنه تعال فوق عرشه فلم يرد مرفوعا̧ إل ف بعض طرق حديث الوعال من رواية ابن منده ف-2
 كتاب التوحيد وأسانيده مثخنة بالراح، بل خب الوعال ملفق من السرائيليات كما نص عليه أبو بكر بن العرب ف شرح

سنن الترمذي.
  ”  عن أب السن الشعري411وأما أنه تعال بائن عن خلقه فقد نقل البيهقي ف ” الساء والصفات -3

 أنه قال: إن ال مستو على عرشه، وأنه فوق الشياء بائن منها بعن أنا ل تله ول يلها، ول يسها ول يشبهها، وليست
البينونة بالعزلة تعال ال عن اللول والماثلة علوا̧ كبيا.

 يعن أن البينونة الت أثبتها المام أبو السن وغيه ل تعال بعن نفي المازجة والختلط وليست بعن العتزال والتباعد،
 لن الماسة والباينة الت هي ضدها –كما قال- من أوصاف الجسام، وال عز وجل أحد صمد ل يلد ول يولد ول يكن له

كفوا̧ أحد.
فل يوز عليه ما يوز على الجسام.

): 54-53وقال العلمة القق ممد زاهد الكوثري ف تكملة الرد على نونية ابن القيم (
 ولفظ ” بائن عن خلقه ”  ل يرد ف كتاب ول سنة، وإنا أطلقه من أطلقه من السلف بعن نفي المازجة ردا̧ على

جهم، (يعن ف قوله: إن ال ف كل مكان) ل بعن البتعاد بالسافة تعال ال عن ذلك، ذكره البيهقي ف الساء والصفات. 
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 أقول: وهذا معن قول التكلمي: (إن ال تعال ل يكون داخل العال) قصدوا به نفي المازجة لتعاليه تعال-4
 عن اللول والتاد، وأما قولم: (ول خارجا̧ عنه) فقد قصدوا به نفي الهة ونفي البتعاد بالسافة، أشار إليه البياضي ف

) وإل فمن الضروري أن الذي ل يكون داخل العال يكون بائنا̧ عنه وخارجا̧ عنه.197إشارات الرام (
 ) وليس معن قول397-396-  وأما أنه تعال استوى على العرش فقد قال البيهقي ف "الساء والصفات" (5

 السلمي: إن ال استوى على العرش هو أنه ماس له أو متمكن فيه أو متحيز ف جهة من جهاته لكنه بائن من جيع خلقه، وإنا
 خب جاء به التوقيف. فقلنا به، ونفينا عنه التكييف، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصي. وسننقل كلم المام الشعري ف

الستواء ف آخر هذه الرسالة.
 - وأما أن ال تعال ف السماء فقد قال ابن تيمية: ومن توهم أن كون ال تعال ف السماء بعن أن السماء تيط به أو6

 تويه أو أنه متاج إل ملوقاته، أو أنه مصور فيها، فهو مبطل كاذب إن نقله عن غيه، وضال إن اعتقده ف ربه فإنه ل يقل به
 أحد من السلمي، بل لو سئل العوام هل تفهمون من قول ال تعال ورسوله صلى ال عليه وآله وسلم: إن ال ف السماء أن

 السماء تويه؟ لبادر كل واحد منهم بقوله: هذا شيء ل يطر ببالنا، بل عند السلمي أن معن كون ال تعال ف السماء وكونه
على العرش واحد، بعن أن ال تعال ف العلو ل ف السفل.

) 94نقل هذا الكلم عن ابن تيمية زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي ف كتابه ” أقاويل الثقات (
[ شرح السألة وإيضاحها ]

 ونتكلم هنا على السألة من ثلث جهات: من جهة التحقيق، فنحقق السألة، ث نتكلم عنها من جهة حكم الوهم فيها،
ث نتكلم عليها من جهة العرف 

[ تقيق السألة ]
 أقول: قد شرح العلمة زين الدين الكرمي ف كتابه (أقاويل الثقات) قول القائلي بالهة والعلو بوجه جيد ل يالف

مذهب النافي لما من أهل السنة، فقال: 
 القائل بالهة يقول: إن الهات تنقطع بانقطاع العال، وتنتهي بانتهاء آخر جزء من الكون، والشارة إل الفوق تقع

على أعلى جزء من الكون حقيقة.
وما يقق هذا أن الكون الكلي ل ف جهة لن الهات عبارة عن الكان.

 والكان الكلي ل ف مكان، فلما عدمت الماكن من جوانبه ل يقل: إنه يي، ول يسار، ول قدام، ول وراء، ول فوق
ول تت.

 وقالوا: إن ما عدى الكون الكلي وما خل الذات القدية ليس بشيء، ول يشار إليه، ول يعرف بلء ول ملء، وانفرد
الكون الكلي بوصف التحت، لن ال تعال وصف نفسه بالعلو وتدح به.

 وقالوا: إن ال أوجد الكوان ل ف مل وحيز، وهو ف قدمه تعال منه عن الل واليز، فيستحيل شرعا̧ وعقل̧ عند
 حدوث العال أن يل فيه، أو يتلط به، لن القدي ل يل ف الادث وليس مل̧ للحوادث، فيلزم أن يكون بائنا̧ عنه، فإذا كان
 بائنا̧ عنه، يستحيل أن يكون العال من جهة الفوق والرب ف جهة التحت، بل هو فوقه بالفوقية اللئقة الت ل تكيف ول تثل،
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 بل تعلم من جهة الملة والثبوت، ل من جهة التمثيل والكيف، فيوصف الرب بالفوقية كما يليق بلله وعظمته، ول يفهم
منها ما يفهم من صفات الخلوقي.

  وقالوا: إن الدليل القاطع دل على وجود الباري وثبوت ذاته بقيقة الثبوت. وأنه ل يصلح أن ياس الخلوقي أو تاسه
الخلوقات، حت إن الصم يسلم أنه تعال ل ياس اللق. انتهى.

 وهذا التوجيه الذي ذكره الكرمي ناسبا̧ له إل القائلي بالهة توجيه جيد يمع بي قول القائلي بالهة، وقول القائلي
بتنه ال تعال عنه، ويرتفع به ما وقع بي الفرق السلمية من اللف والناع الذي أدى با إل الفرقة والشحناء والبغضاء.

 وقد أشار إل هذا الوجه القاضي عضد الدين اليي ف كتابه الواقف. قال: ومنهم –أي من القائلي بالهة- من قال
 ). والنازعة مع هذا القائل8/19ليس كونه ف جهة ككون الجسام ف جهة. قال السيد الشريف الرجان ف شرحه (

راجعة إل اللفظ دون العن، والطلق اللفظي متوقف على ورود الشرع به. انتهى.
 وحاصل هذا التوجيه أن ال تعال ليس داخل العال متلطا̧ به مازجا̧ إياه، كما أن العال ليس بداخل فيه لن ال تعال ل

 يلق العال ف نفسه وإنا خلق العال خارجا̧ عن نفسه، كما أنه تعال ل يل فيه بعد أن خلقه، وال لزم المازجة والخالطة
واللول والتاد وقيام الوادث به تعال وهذه المور منتفية عن ال تعال بالجاع.

بل ال تعال بائن عن العال ليس داخل̧ فيه، وليس ف جهة منه.
 وذلك لن الهات تنقطع بانقطاع العال، وتنتهي بانتهاء آخر جزء منه، فل يوصف العال –وهو الكون الكلي بملته-
 بأن له يينا̧ ول يسار̧ا، ول قداما̧ ول خلف̧ا، ول فوقا̧ ول تت̧ا، كما ل يوصف ال تعال بذلك، فل يكون ال ف جهة منه كما ل

يكون هو ف جهة من ال تعال.
 وقد وصف ال تعال نفسه بالعلو والفوقية وتدح بما، فنثبتهما له تعال على أنما وصف مدح له تعال، وبالعن اللئق
 به تعال الذي ل يثل ول يكيف، ونعتقد العلو والفوقية ل تعال من جهة الملة والثبوت، مع نفي التمثيل والتكييف، فنعتقد
 وصف الرب بالعلو والفوقية كما يليق بلله وعظمته، بدون أن نفهم منها ما يفهم من صفات الخلوقي. قال الافظ ابن

 ): ول يلزم من كون جهت العلو والسفل مال على ال تعال أن ل يوصف بالعلو لن وصفه6/136حجر ف فتح الباري(
 بالعلو من جهة العن والستحيل كون ذلك من جهة الس، ولذلك ورد ف صفته العال والعلي والتعال ول يرد ضد ذلك.

إنتها.  هذا بسب التحقيق.
 والاصل أن الذين نفوا الهة عن ال تعال نفوها عنه بعن أن يكون ف جهة معينة من العال، وأما الذين أثبتوا الفوقية ل
 تعال فلم يريدوا أنه تعال ف جهة معينة من العال، بل أرادوا أنه تعال بائن عن العال وليس بداخل فيه، وأنه فوقه بالفوقية اللئقة
 بعزته وجلله الت لتثل ول تكيف، وتعلم من جهة الملة والثبوت ل من جهة التمثيل والكيف، ول يفهم منها ما يفهم من
 صفات الخلوقي وفوقيتهم. والفوقية بذا العن ل تعال وكذلك البينونة ما يثبته الفريق الول ل تعال. والذى ينفونه إنا هو

 الفوقية بعن الكون ف جهة معينة من العال الت هي من صفات الخلوقي. وهذه الفوقية ل يثبتها الفريق الثان بل قد نفوها عن
 ال تعال، فلم يتوارد نفي الهة عن ال تعال من نفاها وإثباتا من أثبتها على معن واحد، فليس بينهما خلف  ف القيقة، بناء
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 على هذا التحقيق، بل خلفهم يعود إل اللفظ، وأما القيقة فالفريقان متفقان فيها، فقد أثبت كل من الفريقي ما أثبته الفريق
الخر، ونفى ما نفاه.

- [ حكم الوهم بالعلو والفوقية ل تعال ]2
 وأما الوهم فيحكم بأن ما وراء العال فوق له، وال تعال بائن عن خلقه ليس بداخل فيه، فيحكم الوهم بأنه فوقه،
 فالفوقية بسب حكم الوهم تؤول إل البينونة الت أثبتها العلماء ل تعال، وهذه الفوقية الوهية هي الركوزة ف فطرة كل

إنسان.
ل يذكر أحد من بن آدم ال تعال إل وهو يشعر بفوقيته تعال.

 وهي فوقية يكم با الوهم مالفا̧ لكم العقل كما هو الال ف معظم أحكام الوهم، فإن معظم أحكامه مالفة لكم
 العقل، ومن أجل ذلك عد الناطقة القياس الؤلف من القضايا الوهية من القيسة الت ل تفيد اليقي، وسوا هذا القياس بالغالطة

والسفسطة.
 وقالوا: إن النفس أطوع للوهيات منها لليقينيات: مثال ذلك أن العقل يكم بأن اليت ل ياف منه لنه جاد وكل

 جاد ل ياف منه، وأما الوهم فيحكم بأن اليت ياف منه مالفا̧ للعقل فالنسان مع تيقنه بكم العقل ل يطيعه ول ينقاد له،
وإنا ينقاد لكم الوهم فيخاف من اليت، 

 وكثيا̧ ما تلتبس الوهيات باليقينيات عند النسان فيعتقد الوهيات يقينيات ويزم با كجزمه باليقينيات حت يتبي له
 بالدليل بطلنا، فيحكم ببطلنا ومع ذلك يبقى منقادا̧ لا. ومن هذا القبيل الفوقية ل تعال، فإن معظم بن آدم جازمون با
 اتباعا̧ لكم الوهم وانقيادا له وعندما يتبي لبعض العلماء بالدليل القطعي بطلنا يكم ببطلنا ومع ذلك يبقى شاعرا̧ با ف

قرار نفسه.
 ومن أجل صعوبة التخلص من هذا الكم الوهي رخص النب صلى ال تعال عليه وآله وسلم ف اعتقاد الهة ف

 حديث الارية حينما سألا أين ال؟ فقالت: ف السماء، فقال: صلى ال تعال عليه وسلم، إنا مؤمنة، ول ينكر عليها، ولكنه ل
يقل: إنا صادقة، أو إنا على الق، أو نو هذا الكلم ما يفيد أن ما اعتقدته حق.

ومن أجل ذلك ل يكم علماء أهل السنة بكفر معتقد الهة ل تعال، وقالوا إن هذا العتقاد معفو للعوام 
 وأما امتناعه صلى ال تعال عليه وسلم عن بيان بطلن هذه العقيدة للجارية وعن بيان الق ف السألة لا فلن بيان الق
 فيها يتاج إل فلسفة ل تكن الارية أهل̧ لن تفهمها، كما أنا ل تكن مكلفة باعتقاد نفي الهة عن ال تعال،  وقد أمر صلى
 ال عليه وسلم أن يكلم الناس على قدر عقولم، فلم يكن هذا المتناع من تأخي البيان عن وقت الاجة، وهو ليس بائز عليه
 صلى ال تعال عليه وسلم، لن هذا البيان ليس من البيان الواجب عليه صلى ال تعال عليه وسلم حت يكون تأخيه عن وقت

الاجة متنعا̧ عليه صلى ال تعال عليه وسلم.
- [ الفوقية العرفية ل تعال ]3

 ث إننا إذا صرفنا النظر عن التدقيق الفلسفي الذي قررنا به نفي الهة عن ال تعال فمما ل ريب فيه ول ينبغي أن يتلف
 فيه اثنان أن ما وراء العال فوق لبن آدم كلهم بسب العرف كما أنه فوق لم بسب الوهم، لنه مقابل لرؤسهم كما أن

منهج الشاعرة في العقيدة بين الحقائق والوهام | 148



 الرض تت لم لنا مقابلة لرجلهم، وإن ل يكن فوقا̧ لم بسب التحقيق الذي نقله الكرمي عن القائلي بالهة، لنقطاع
 الهات بانقطاع العال، والعرف هو الذي يقع به التخاطب ف اللغة بي أهلها دون التدقيقات الفلسفية؛ وال تعال بائن عن

 خلقه فهو فوقه بسب العرف، فالفوقية العرفيةكالفوقية الوهية تؤل إل البينونة الت أثبتها العلماء ل تعال،فالعب عنه بالبينونة ف
كلم العلماء هوالعبعنه بالفوقية والعلو أوبايفيدها ف كلم الشارع. 

 وبذا العن قال المام أبو السن الشعري: فيما نقله عنه البيهقي: (وإنه فوق الشياء بائن منها) ومن أجل ذلك ل ينكر
النب صلى ال تعال عليه وآله وسلم على الارية إشارتا إل فوق. 

 وبذا العن جاء إثبات العلو والفوقية ل ف نصوص الكتاب والسنة ما يصعب حصره،وهذه النصوص وإن كان حل
 بعضهاعلى الفوقية بسب الكانة والعلو بسب الرتبة مالبأس به لكن حل بعضها الخرعلى ذلك مايأباه القام والسياق؛

 فنتثبت العلو والفوقية ل تعال بذا العن، بدون كيف ول تثيل ونتوقف عنده، ول نتجاوزه إل التفاصيل الت ل يرد با شيء
من الكتاب والسنة ونعترف بالعجز عما وراء ذلك.

 ونورد هنا نبذة من نصوص الكتاب والسنة الت ورد فيها إثبات الفوقية والعلول تعال، قال ال تعال: (يافون ربم من
فوقهم)، وقال: (إليه يصعد الكلم الطيب). 

 وقال: (اأمنتم من ف السماء أن يسف بكم الرض فإذا هي تور أم أمنتم من ف السماء أن يرسل عليكم حاصبا)
وقال: ( تعرج اللئكة والروح إليه ف يوم كان مقداره خسي ألف سنة).

 وقال النب صلى ال عليه وسلم: (الراحون يرحهم الرحن، ارحوا أهل الرض يرحكم من ف السماء) أخرجه
الترمذي وقال: حسن.

 وقال: ( من اشتكى منكم شيئا أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا ألذي ف السماء تقدس اسك...) أخرجه أبو داود. 
وقال: (ال تأمنون وأنا أمي من ف السماء يأتين خب من ف السماء صباحا ومساء) أخرجه البخاري ومسلم.

 وقال: (والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرائته إل فراشها  فتأب عليه إل  كان الذي ف السماء ساخطا عليها
حت يرضى عنها) أخرجه الشيخان.

 وقال: (إن ال كتب كتابا قبل أن يلق اللق إن رحت سبقت غضب فهو عنده فوق العرش). أخرجه الشيخان، إل
غي ذلك من نصوص الكتاب والسنة الواردة ف ذلك.

 وقد تقدم قول ابن تيمية أن معن كون ال تعال ف السماء وكونه على العرش واحد. وهو أن ال تعال ف العلو ل ف
السفل. وتقدم أن قلنا: إن وصف العلو ل تعال يؤل  إل البينونة الت أثبتها العلماء ل تعال.

ـ (  ): وأن ال71ونتم بثنا هذا بإيراد نص للمام أب السن الشعري قال رحه ال تعال ف كتاب ” البانة ” ص
 استوى على العرش على الوجه الذي قاله، وبالعن الذي أراده استواء منها̧ عن الماسة والستقرار والتمكن واللول

 والنتقال، ل يمله العرش بل العرش وحلته ممولون بلطف قدرته، ومقهورون ف قبضته، وهو فوق العرش وفوق كل شيء
 إل توم الثرى فوقية ل تزيده قربا̧ إل العرش والسماء، وهو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى،

وهو مع ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب إل العبد من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد.
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 وهذا النص من البانة ليس بوجود ف النسخ الطبوعة التداولة، وهو ثابت ف مطوطة نسخة بلدية السكندرية، وقد
 قامت بتحقيقها الدكتورة فوقية حسي ممود، وطبعت الطبعة الول منها بدار النصار بالقاهرة، والطبعة الثانية بدار الكتاب

للنشر والتوزيع بالقاهرة.
وال تعال أعلم، والمد ل رب العالي، والصلة والسلم على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه وسلم.

- مسألة الحوال:73

{وقالوا عن الحوال: هي صفات ل معدومة ول موجودة، فرفعوا النقيضي معا}وأما قول الدكتور: 

 فقد أخطأ فيه خطئي:
 الول: نسبته القول بالال إل الشاعرة كلهم، مع أن القائل به من الشاعرة إنا هو إمام الرمي فقط، وقد قال

به بعض العتزلة أيضا.
 والثان قوله: (فرفعوا النقيضي معا) وذلك أن القائلي بالحوال أثبتوا الواسطة بي الوجود والعدوم، فلم يكن
بل ها عندهم ضدان يوز ارتفاعهما كما ف الحوال ول يوز اجتماعهما، عدوم عندهم نقيضي،   الوجود وال
 فالوجودات عندهم هي ما له ثبوت وتقق ف الارج، والحوال عندهم ما له ثبوت وتقق ف نفسه دون الارج،
 والعدومات ما ليس له ثبوت وتقق ل ف الارج ول ف نفسه، بل هو عدم مض. وقد أثبت غي إمام الرمي من
 الشاعرة المور العتبارية، وقالوا: إنا أمور ليس لا ثبوت وتقق ف الارج ول هي أعدام مضة، بل هي أقرب إل
بالوجودات حت قائل: لنسمي الحوال والمور العتبارية   الوجودات الارجية منها إل العدام الضة، ولو قال 
له: لك أن تصطلح على هذا، ول مشاحة ف ناقض ل التضاد، نقول  بل الت  يكون التقابل بي الوجود والعدوم تقا

الصطلح، ويكون اللف حينئذ راجعا إل اللفظ والتسمية.

- حكم من ل تبلغه دعوة الرسل:74

{جزموا بأن من ل يبلغه الشرع غي مؤاخذ بإطلق، وردوا أو أولوا النصوص ف ذلك}ث قال الدكتور: 

 أقول: نعم جزم الشاعرة بأن من ل تبلغه دعوة نب من النبياء على وجهها غي مؤاخذ، وإن ل يعرف ال تعال
عال: (وما كنا معذبي حت نبعث رسول) قوله ت به. ودليلهم ف ذلك  عال: (رسل مبشرين235أو أشرك    وقوله ت
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  هاتان اليتان صريتان فيما ذهب إليه الشاعرة، ول يوجد236ومنذرين لئل يكون للناس على ال حجة بعد الرسل)
 ل ف الكتاب ول ف السنة نص واحد صريح مثل صراحة هاتي اليتي يدل على مؤاخذة من ل تبلغه دعوة الرسل.

وليت الدكتور أورد نبذة من تلك النصوص الت زعم أن الشاعرة ردوها أو أولوها.
 نعم قد ذهب الاتريدية والعتزلة إل وجوب معرفة ال تعال بالعقل بدون بلوغ دعوة الرسل. واللف ف هذه
 السألة مبن على اللف ف السن والقبح العقليي، فمن أثبتهما قال بوجوب معرفة ال تعال بالعقل، ومن نفاها

قال: إنه ل يتحقق الوجوب ف أمر من المور إل بعد ورود الشرع وبلوغه. وقد فصلنا السألة فيما تقدم.

-مسألة وجوب النظر ف معرفة ال تعال، ومسألة أول واجب على الكلف:75

لدكتور:   {قالوا: إن على الكلف وإن كان مولودا من أبوين مسلمي ف ديار السلم وهو يظهرث قال ا
 السلم عليه إذا بلغ سن التكليف أن ينظر ف حدوث العال ووجود ال، فمن مات قبل النظر أو ف أثنائه اختلفوا

ف الكم بإسلمه، وجزم بعضهم بكفره}

 أقول: أكب مشكلة عند الدكتور أنه ل يفهم كلم الشاعرة على وجهه، فتورط ف نقده لم ف مآت الخطاء.
 وكلم الدكتور هذا متعلق بسألتي من مسائل علم الكلم: الول مسألة وجوب النظر ف معرفة ال تعال. والثانية:
 مسألة أول واجب على الكلف، وقد تكلمنا على السألتي فيما تقدم، ونلخص الكلم عليهما هنا ث نعود إل كلم

الدكتور.
لدليل، وأرادوا بالنظر وا عال  ل ت فة ا لف معر لى الك لة: يب ع ية والعتز من الاتريد هم  شاعرة وغي  قالت ال
 بالوجوب بالنسبة إل النظر أن الذي عرف ال تعال بالتقليد بدون نظر عقلي يضطره إل ذلك عاص بترك النظر إذا
 كان أهل للنظر، ول يريدوا أن القلد ف معرفة ال تعال كافر غي مسلم، فإن هذا ل يقله أحد منهم إل أبوهاشم من

العتزلة والسنوسي من الشاعرة.
قرره لذي ينقدح ف ذهن صاحبه، وإن ل يستطع صاحبه أن ي لواجب، النظر الجال ا بالنظر ا  ث إنم أرادوا 
 ويدفع الشبه عنه، ومنه الستناد إل صدق الرسول الؤيد بالعجزات وقد قالوا: إن الدليل الجال ل يلو عنه مسلم
 خالط السلمي وعاش فيهم، والسألة مفروضة فيمن نشأ ف شاهق جبل مثل بدون أن يطر بباله وجود ال تعال
 وبدون أن يعرفه، فأخبه مب بوجود صانع لذا العال، فصدقه وثوقا به بدون إستناد إل دليل، فهذا هو الذي أجع
 الشاعرة على صحة إيانه، وعلى عصيانه بترك النظر إذا كان أهل له، وأما غيه من يالط السلمي ويعيش فيهم،

فالعادة تقتضى أنه لبد أن يكون ف إيانه مستند إل دليل وإن كان إجاليا. هذا حاصل مسألة وجوب النظر.
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 وأما مسألة أول واجب على الكلف فننقل فيها كلم القاضي عضد الدين ف "الواقف" بتلخيص له قال: (قد
يه يتفرع ية، وعل عال، إذ هو أصل العارف الدين فة ال ت نه معر لف ف أول واجب على الكلف فالكثر على أ  اخت
 وجوب كل واجب، وقيل هو النظر فيها لنه واجب وهو قبلها، وقيل أول جزء من النظر، وقال القاضي واختاره ابن

فورك القصد إل النظر
والناع لفظي لنه لو أريد الواجب بالقصد الول فهو العرفة، وإل فالقصد إل النظر...

 ث قال القاضي: إن قلنا: الواجب النظر، فمن أمكنه زمن يسع فيه النظر التام ول ينظر فهو عاص، ومن ل يكنه
 زمان أصل فهو كالصب، ومن أمكنه ما يسع بعض النظر دون تامه)، فإن شرع فيه بل تأخي واخترمته النية قبل
 انقضاء النظر وحصول العرفة فل عصيان، وأما إذا ل يشرع فيه، بل أخره بل عذر ومات (ففيه احتمال والظهر

237عصيانه) لتقصيه بالتأخر. انتهى مع شرحه للسيد الشريف.

عم ما يكون عدمه لواجب كذا» أ بالواجب ف قولم: «أول ا مراد القاضي وغيه  يه أن  نبيه عل  وما ينبغي الت
 موجبا للكفر أو موجبا للعصيان، فالكافر الكلف الذي بلغته الدعوة ول يكن قد حصل معرفة ال من قبل إذا ل ينظر
 ف معرفة ال تعال بعد بلوغ الدعوة له يبقي كافرا مستحقا للخلود ف النار، وإنا ينجو من اللود ف النار إذا باشر ف
 النظر عقب بلوغ الدعوة إليه وانتهى إل معرفة ال تعال وصدق بكل ما علم ميئ الرسول به بالضرورة إذا أمكنه

زمان يسع ذلك بعد الشروع ف النظر.
 وأما السلم الذي بلغ اللم فإذا كان قد حصل النظر ف معرفة ال تعال قبل البلوغ، وإن كان ذلك النظر نظرا
 إجاليا، وهو ما ل يل عنه مثله بسب العادة، فل يب عليه النظر ثانيا لنه موجود عنده، وأما إذا بلغ السلم مقلدا
 ف معرفة ال تعال تقليدا مضا، فيجب عليه النظر ف معرفة ال تعال وإذا ل ينظر فيها فهو مؤمن ولكنه عاص بترك

النظر.
 ومن أجل أن مراد القاضي بالوجوب ما ذكرناه عب القاضي ف كلمه بالعصيان الشامل للكفر والفسق، ول يعب

بالكفر حيث قال: «فهو عاص» وقال: «والظهر عصيانه» ول يقل: فهو كافر... والظهر كفره.

-أخطاء الدكتور ف كلمه:76

فظهر بذا أن كلم الدكتور هذا قد اشتمل على أخطاء:
سألة بل ال قط،  يه ف ست مفروضة ف سألة لي مع أن ال لغ اللم،  لذي ب سلم ا سألة ف ال ضه ال لول: فر  الطأ ا
 مفروضة -ف الصل- فيمن بلغته الدعوة من الكفار، وهو بالغ عاقل، وف الكافر الذي بلغ اللم عالا بالدعوة ويكن

جريانا ف السلم الذي بلغ اللم كما قررناه.
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 الطأ الثان والثالث والرابع قول: (أن ينظر ف حدوث العال ووجود ال) وذلك أن الواجب هو النظر ف معرفة
 ال كما عب به الشاعرة الشامل لعرفة وجوده ومعرفة صفاته، وليس النظر ف وجوده فقط كما قال الدكتور، ول
 يقل أحد من الشاعرة: إن النظر ف حدوث العال أول الواجبات كما قال الدكتور، ث إن الواجب النظر بأي دليل
يل النظام، أو الستدلل بصدق الرسول الؤيد بالعجزات على صحة كل ما يل الدوث أو دل  كان سواء كان دل
 يقوله. وليس الواجب هو دليل الدوث بصوصه كما يفيده كلم الدكتور. فقد اشتملت هذه الملة على ثلثة

أخطاء!
 وأما قوله: (فإن مات قبل النظر أو ف أثنائه اختلفوا ف الكم بإسلمه، وجزم بعضهم بكفره) فقد اشتمل على

خسة أخطاء: الول وهو 
 الطأ الامس :إطلق قوله: (فإن مات قبل النظر أو ف أثنائه) مع أن السألة مفروضة فيمن أخر النظر بل عذر
 فمات قبل النظر أو ف أثنائه. الول عاص قطعا، والثان ف عصيانه احتمالن، والظهر عصيانه، أما من مات بعد
 بلوغ الدعوة قبل التمكن من النظر أو شرع ف النظر عقب بلوغ الدعوة فمات ف أثنائه فل عصيان له قطعا عند

الشاعرة.
 الطأ والسادس والسابع والثامن: قوله: (اختلفوا ف الكم بإسلمه) حيث حكم بالختلف ف الكم بإسلم
 من مات قبل النظر أو ف أثنائه، مع أن الوجود هو احتمالن أبداها القاضي عضد الدين، واستظهر أحدها، وليس
 الوجود هو اللف، ث إن الحتمالي إنا يريان فيمن مات ف أثناء النظر بعد التأخي بل عذر، دون من مات قبل
 النظر بعد التأخي بل عذر، فإنه عاص قطعا. كما أن الحتمالي ليسا ف إسلمه، بل ف عصيانه الشامل للكفر بالنسة

إل الكافر الذي بلغته الدعوة، والث بالنسبة إل السلم الذي بلغ اللم.
 الطأ التاسع: قوله "وجزم بعضهم بكفره" فإنه ل يصح باطلقه ف السلم الذي بلغ اللم ول ينظر ف معرفة ال، فقد
 يكون هذا السلم ناظرا فيه قبل بلوغ اللم، وإن كان نظرا إجاليا. وهذا هو الال ف السواد العظم من السلمي أو ل
 يوجد فيهم من ل ينظر أصل. ث إن البام ف قوله: وجزم بعضهم بكفره. يوهم أن قول هذا البعض قول له اعتبار عند
 الشاعرة، مع أنه قول غي معتب عندهم ل يقله قبل السنوسي أحد من الشاعرة وانفرد هو بذا القول، ول يوافقه عليه أحد

من الشاعرة بعده، فاذا عددنا هذا اليهام أيضا خطئا صارت الخطاء عشرة.

-الخطاء العلمية عن الكون ف كتب الشاعرة ومسألة كروية الرض وحركتها:77

 {وهناك قضية بالغة الطورة ل سيما ف هذا العصر، وهي الخطاء العلمية عن الكون التث قال الدكتور: 
 ،238تتلئ با كتب الشاعرة... ومن ذلك قول البغدادي: إن أهل السنة أجعوا على وقوف الرض وسكونا

 وقد استدل على ذلك ف كتابه "أصول الدين" بعن اسم ال الباسط، قال: لنه بسط الرض وساها بساطا
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  ومثله صاحب الوافق الذي239خلف قول من زعم من الفلسفة والنجمي: إن الرض كروية غي مبسوطة،
240أكد أنا مبسوطة، وأن القول بأنا كرة زعم الفلسفة}

 أقول: أيها الدكتور إنك بصدد الكلم على منهج الشاعرة ف العقيدة، وهذا المور الت ذكرتا ف هذا الفقرة
 ليست من العقيدة، ف شيء، ل يؤث الخطئ فيها فضل عن أن يبدع أو يكفر، وإنا هي مسائل متعلقة بالكون، فل
 وجه ليرادها ف هذا الكتاب، ث إن كتب الشاعرة ل تتلئ بالخطاء عن الكون بل معظمها ل تتعرض للمسائل
 الكونية حت يتصور وقوعها ف الطأ فيها، وما تعرض منها لذه السائل، فهل كل ما فيها من تلك السائل خطأ؟!
 وأقصى ما يكن أن يقال: إنا قد احتوت على جلة من الخطاء، ث إن أكثر هذه الخطاء الوارد ف كتبهم ليست
قررات من م ها  كانت معظم قد  هم، و ف كتب شاعرة  ها ال ي أورد سفة والفلكي طاء الفل هي أخ نا  لم، وإ  أراءا 
ثة، وهل يتوقع من  عصورهم ومن ثقافتها، ول يتبي خطئها إل بعد الصول على وسائل الكتشاف وآلته الدي

علماء تلك العصور أن يتوصلوا بدون هذه الوسائل إل ما توصل إليه العلماء الدثون عن طريق هذا الوسائل؟!
فعد هذه الخطاء ف معائبهم، والطعن فيهم من أجلها ل يقدم عليه عاقل.

 وأنت أيها الدكتور إذا تصفحت كلم من تسميهم بأهل السنة والماعة تد ف كلمهم عي تلك الخطاء أو
قريبا منها أو مثيلت لا، فاقم الوزن بالقسط، ول تكل بكيالي!

 ث إن كثيا من الشاعرة قد قرر كروية الرض، ونكتفي هنا بنقل كلم إمامي عظيمي من أئمتهم: الغزال
 والرازي. قال الغزال: «عرف العقل بباهي ل يقدر الس على النازعة فيها أن قرص الشمس أكب من كرة الرض
نن قدامهما، و خص أ بل أ لرض تتقا كرة ا من  قابلتي  طتي مت لى نق لواقفي ع قال: «إن ا ضاعفة» و ضعاف م  بأ

.241بالضرورة نعلم ذلك»
 وقال المام الرازي ف تفسيه: «الرض كرة. وإذا كان كذلك فكل وقت يكن أن يفرض فهو صبح لقوم،

242وظهر لثان، وعصر لثالث، ومغرب لرابع، وعشاء لامس...»

وقد أكد الرازي كروية الرض ف مواضع متعددة من تفسيه.
ث إن كلم الدكتور هذا قد اشتمل على خطئي ف النقل:

 الول: قوله: (واستدل على ذلك ف كتابه اصول الدين بعن اسم ال الباسط)، فالبغدادي ل يستدل باسم ال
الباسط على سكون الرض، وإنا استدل به على كون الرض مبسوطة، وليست كروية.

والثان: قوله: (ومثله صاحب الواقف الذي أكد أنا مبسوطة، وأن القول بأنا كرة من زعم الفلسفة)

.124 أصول الدين 239
.219-217-199 انظر الوافق، 240
.80 وانظر تافت الفلسفة 15-2 معيار العلم 241
.4/319 مفاتيح الغيب 242
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 أقول: الدكتور على عادته ف عدم فهم كلم الشاعرة ل يفهم كلم صاحب الواقف، فإن الذي يدقق النظر ف كلم
يا، وإنا نقل كلم الفلسفة والفلكيي، ث ذكر ما أuورÄدt عليهم من نه ل يبد ف كل السألتي رأ  صاحب الواقف يري أ
 التشكيكات والعتراضات، ث أورد ما أجابوا به عن تلك العتراضات. هذا ما فعله القاضي، وأما أن القاضي عضد الدين

أكد أن الرض مبسوطة وليست كروية، وأنا ساكنة وليست متحركة، واختار ذلك رأيا له، فليس ذلك بصحيح.

- الرجئة صنفان: مرجئة البدعة، ومرجئة السنة:78

{وكل من قال: إن اليان هو العرفة أو التصديق فهو مرجىء}: 38قال الدكتور

أقول: الرجئة صنفان:
مرجئة البدعة وهم الذين يقولون: ل يضر مع اليان ذنب.

 ومرجئة السنة وهم الذين يرجئون أمر العصاة إل ال تعال إن شاء عذبم وإن شاء عفى عنهم. كما قال ال
 تعال: (يعذب من يشاء ويغفر لن يشاء) وقال: (إن ال ل يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء) والشاعرة

من مرجئة السنة، كما أن الدكتور منهم.
 وأما من قال: اليان هو العرفة، فقوله غي صحيح لن كثي̧ا من الكفار يعرفون الق ولكنهم ل يصدقون به ول
 يذعنون له، كما قال ال تعال: (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريقا منهم ليكتمون الق

وهم يعلمون)
 وأما أن اليان هو التصديق فهو مذهب أهل السنة على خلف بينهم ف النطق بالشهادتي: هل هو داخل ف

اليان أو خارج عنه شرط أو ليس بشرط.
 وأما العمال فمن قال من أهل السنة: إنا داخلة ف اليان وهو الروي عن معظم السلف، حيث جاء عنهم أنم
 قالوا: (اليان اعتقاد، وقول، وعمل)، أراد الدخول لجل كمال اليان، ل لجل تقق أصل اليان النقذ من اللود
 ف النار، وذلك نظي دخول الثمار والورق والغصان ف مسمى الشجرة مع تقق أصل الشجرة بدونا. وهذا ما ل
 يالف فيه أحد من أهل السنة، ومن قال: إن العمال غي داخلة ف اليان، أراد أنا غي معتبة ف تقق أصل اليان،

وهذا الخي مروي عن أب حنيفة، فاللف لفظي.
 وقالت العتزلة والوارج: إن العمال داخلة ف اليان ومعتبة ف تقق أصله، فكفرت الوارج مرتكب الكبية،

وأثبتت له العتزلة النلة بي النلتي.
لة الزاعمي  قال الشيخ عبد الي اللكنوي: إن الرجاء قد يطلق على أهل السنة والماعة من مالفيهم العتز

باللود الناري لصاحب الكبية.
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 وقد يطلق على الئمة القائلي بأن العمال ليست بداخلة ف اليان، وبعدم الزيادة والنقصان – وهو مذهب أب
حنيفة وأتباعه – من جانب الدثي القائلي بالزيادة والنقصان وبدخول العمال ف اليان.

 وهذا الناع وإن كان لفظي̧ا كما حققه الققون من الولي والخرين، لكنه لا طال، وآل المر إل بسط كلم
 الفريقي من التقدمي والتأخرين أدى ذلك إل أن أطلقوا الرجاء على مالفيهم، وشنعوا بذلك عليهم، وهو ليس بطعن

ف القيقة كما ل يفى على مهرة الشريعة.
 وقال المام أنورشاه الكشميي ف "فيض الباري على صحيح البخاري": اليان عند السلف عبارة عن ثلثة
 أشياء: اعتقاد، وقول، وعمل، وقد مر الكلم – يعن ف كتابه – على الولي – أي: التصديق والقرار. بقي العمل

هل هو جزء لليان أم ل؟
 فالذاهب فيه أربعة: قالت الوارج والعتزلة: إن العمال أجزاء لليان، فالتارك للعمل خارج عن اليان عندها،
قالوا بالنلة بي بل  يدخلوه ف الكفر،  لة ل  فالوارج أخرجوه من اليان وأدخلوه ف الكفر، والعتز فوا،   ث اختل
 النلتي. والثالث مذهب الرجئة فقالوا: ل حاجة إل العمل، ومدار النجاة هو التصديق فقط، فصار الولون والرجئة

على طرف النقيض.
 والرابع مذهب أهل السنة والماعة وهم بي بي فقالوا: إن العمال أيضا ل بد منها لكن تاركها مفسق ل مكفر،

فلم يشددوا فيها كالوارج والعتزلة، ول يهونوا أمرها كالرجئة.
 ث هؤلء أي أهل السنة والماعة افترقوا فرقتي فأكثر الدثي ذهب إل أن اليان مركب من العمال، وإمامنا
 العظم رحه ال تعال وأكثر الفقهاء والتكلمي إل أن العمال غي داخلة ف اليان مع اتفاقهم جيعا على أن فاقد
 التصديق كافر، وفاقد العمل فاسق، فلم يبق اللف إل ف التعبي فإن السلف وإن جعلوا العمال جزأ لكن ل بيث

ينعدم الكل بانعدامه، بل يبقى اليان مع انتفائها.
 وإمامنا أبو حنيفة وإن ل يعل العمال جزءا لكنه إهتم با وحرض عليها، وجعلها أسبابا سارية ف ناء اليان،
 فلم يهدرها هدر الرجئة، إل أن تعبي الدثي القائلي بزئية العمال لا كان أبعد من الرجئة النكرين جزئية العمال،
 بلف تعبي إمامنا العظم رحه ال تعال فإنه كان أقرب إليهم من حيث نفي جزئية العمال رمي النيفية بالرجاء،

وهذا كما ترى جور علينا فال الستعان.
 ولو كان الشتراك مع الرجئة بوجه من الوجوه التعبيية كافيا لنسبة الرجاء إلينا لزم نسبة العتزال إليهم –أي
 إل الدثي- فإنم –أي العتزلة- قائلون بزئية العمال أيضا كالدثي، ولكن حاشاهم من العتزال. وعفى ال عمن
لي بال الع قوة إل  حول ول  قاب. ول  نابزة بالل ماة وم لدين كله نصح ل مرا فإن ا نا الرجاء،  سب إلي  تعصب ون

العظيم.انتهى.

 {ومن العجيب أن} الاتريدية ي¡خ¬رجون الشاعرة من أهل السنة): 1قال الدكتور ف حاشيته الرقومة بالرقم (
 ويد³عونه لنفسهم، وهم أكثر¡ فرقتي ف السلم تقاربا| واشتراكا| ف الصول. انظر حاشية على شرح العضدية:
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 ، أما ما يتعلق باللف بي الشاعرة والعتزلة فهو برم³ته خلف� داخليß ضمن الدرسة العقلية الت هي مدرسة38
الوى والبدعة. ول بأس أن يستفيد أهل» السن̄ة من ردو̄د الشاعرة عليهم إذا كانت حقا|}

 أقول: أما إخراج الاتريدية الشاعرة من أهل السنة، فهذا ما ل أعلم أحدا من الاتريدية فعله، وإن كان قد قال به
 بعض متعصبة الاتريدية فهو رأيÏ انفرد به هذا البعض. ول يصحÃ نسبت�ه� إل الاتريدية كلåهم ، فإن�ه من القر�ر أن� الشاعرة

والاتريدية ل يبدع� بعض�هم البعض،، لن� اللفt بينtه�م� ليس ف الصول الت ي�بtد�ع فيها الخالف.
 وأما اللف� بي الشعرية والعتزلة فهو خلفÏ بي مدرستي جعت إحداها بي النقل والعقل، واستعملت كل
 منهما ف ماله الذي يب أن يستعمل فيه وهم الشاعرة. وغلت الخرى ف العتماد على العقل، ورد�ت� بذلك جلة

من النصوصÄ المعÄ على صحتها وأولت� جل̧ة من اليات الت تنقuض� مذهبtه�م�، وهم العتزلة.

 {بل نن نزيدكم إيضاحا| فنقول: إن} هذه العقائد الت أدخلتموها ف السلم وجعلتموها عقيدةقال الدكتور: 
 الفرقة الناجية بزعمكم، هي ما كان عليه فلسفة» اليونان ومشركوا الصابئة وزنادقة أهل الكتاب، لكن ورثها
سفة كة الفل من تر هي  هؤلء، ف عن  ها  تم ورثتمو سي وابن¡ ك»لÚب. وأن شر¡ الري صفوان¢ وب هم اله̄م بن¡   عن

والبتداع وليست من مياث النبوة والكتاب}

مام ضعفهم أ شعرون ب لذين ي ضاعة ا مة للمخالفي ب هم العظي لدكتور. كيل الت ها ا ياك أي صلحنا ال وإ قول: أ  أ
مالفيهم، وياولون ستر ضعفهم بكيل التهم للمخالفي، والناقد البصي لم بالرصاد، وال من ورائهم ميط.

 ث إن هذه التهم ينقضها ما علقناه� سابق̧ا على كلمÄ الدكتور، فعلى القارئ أن يقرأه بتمعن وإنصاف وحياد حت
يعلم ما هو نصيب هذه التهم العظيمة من الصحة.

الناس� بدعواهم لدõعى ناسÏ دماءÌ أقوامw وأموال�هم، ولكن� البيsنة� على الد�عي.ولو أعطي 
وال تعال يتول هدانا وهو يتول الصالي.

 ومن أجل أن الدين النصيحة أنصح الخ الفاضل الدكتور سفر بتلوة آيات الفك من سورة النور بتدبر من قوله عز وجل: (إن
 الذين جائوا بالفك عصبة منكم.....إل قوله تعال: يا أيها الذين آمنوا ل تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر
نور; يم) ال بدا ولكن ال يزكي من يشاء وال سيع عل  بالفحشاء والنكر، ولول فضل ال عليكم ورحته ما زكى منكم من أحد أ

11−21

وأذكره منهاخاصة بقوله تعال: يعظكم ال أن تعودوا لثله أبدا إن كنتم مؤمني.
وأدعو لنفسي وله با يلى:

ربنا آتنا ف الدنيا حسنة وف الخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنااغفر لنا ولخواننا الذين سبقونا باليان ول تعل ف قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم أرنا الق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه.
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يا حي يا قيوم برحتك استغيث أصلح لنا شؤننا كلها ول تكلنا إل أنفسنا طرفة عي.

والمد ل رب العالي. وصلى ال على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه وسلم.

 هـ1427 جادي الول4
 م2006 أيار 31

قونيه
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