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 املقدمة                                                        

 الرحمي الرمحن هللا بسم

 : بعد أ ما......  وبراكته هللا ورمحة عليمك سالم

 -تلميذ النووي -رمحه هللا –والانتقاد ( البن عطار  الشك من اخلالص عقدية لكتاب )الاعتقادفهذه مناقشة 

خواننا  -رمحه هللا مع  رسيعة مراجعة راجعهتا مث ،- خرياً  هللا جزاهو  مشكوًرا-، وأ صلها درس أ لقيته ففرغه أ حد ا 

  ادلرس وهذا رابط  ووضعت لها فهارس .تعديالت يسرية ،

  http://www.islamancienttube.com/video/2331املريئ:

 

 http://islamancient.com//play.php?catsmktba=215059الصويت:  

 

نه الرمحن الرحمي يتقبل هذه املناقشة، وأ ن ، خرياً  أ خاان جيزي أ ن هللا أ سأ ل  .وجيعلها خالصة لوجه هللا الكرمي  ا 

 وبراكته هللا ورمحة عليمك والسالم

 

 الريس ريس بن العزيز عبد. د                                                  

 العتيق اال سالم ش بكة عىل املرشف                                                

                                                 http://islamancient.com 

 هـ1436/  5/  3                                                          

http://www.islamancienttube.com/video/2331
http://islamancient.com/play.php?catsmktba=215059
http://islamancient.com/
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ن امحلد  فال هللا هيده وسيئات أ عاملنا ، من أ نفس نا رشور من ابهلل ونعوذ ، ونس تغفره ، ونس تعينه حنمده هلل ا 

هل ال أ ن أ شهد ، هل هادي فال يضلل ومن ، هل مضل ال ا   هل.ورسو عبده محمدا أ ن وأ شهد ، هللا ا 

 أ ما بعد :

وقفات عقدية مع كتاب الاعتقاد اخلالص البن )ه أ لتقيمك يف درس بعنوان 12/1435/ 27ففي ليةل اليوم 

 .(عطار

والكهام أ ثنيا عىل  اثنانوقد حققه  ،يف الاعتقاد عطاركتبه ابن  أ نه كتاب عقدي  :وسبب اختيار هذا الكتاب

وجعهل  الكتاب،وقد أ ثىن يف مقدمة هذا التحقيق عىل  ،اكدمييةحققه يف رساةل علمية أ   أ حدهام:الاعتقاد ،  هذا

 . -رمحه هللا - عطارونبه يف مواضع عىل بعض ال خطاء اليت وقع فهيا ابن  ،اعتقاد أ هل الس نة

ما أ نه خمترص غري هذا الكتاب ، أ و  اعتقاد   والآخر: حقق كتاب   البن عطار يغاير الكتاب اذلي بني أ يدينا ، فا 

 . ن هذا الكتاب ، أ و أ نه هذا الكتاب نفسه لكنه مل يمكلأ نه منتقى م

فقرر اعتقاد ال شاعرة  ،فقد اغرت بعقيدهتم ،ول ن ابن عطار عاش يف وقت اكن ال شاعرة مه أ كرث أ هل العمل

كام س تأ يت اال شارة ا ىل ذكل -مما وقع فيه بعض املتأ خرين  -غري ال وائل-بل وقرر أ ش ياء عند ال شاعرة  ،ال وائل

ن   .-شاء هللا ا 

 . أ مه ال خطاء العقدية عند ال شاعرةقدمة تتعلق بذرر مبأ قدم شة هذا الاعتقاد وقبل مناق 

مذهب و  ،مبين عىل اعتقاد ال شاعرة -كام تقدم-؛ ل ن الكتاب دخل همم لهذه املناقشةال خطاء م وبيان هذه

كام يف دوةل -ديد يف نرش مذههبم وهلم يف هذه السنيات نشاط ج ،ال شاعرة شائع يف بالد العامل اال ساليم

فذلا اكن من املهم أ ن يذرر وجيدد العهد ببيان أ شهر  ،وبدأ  هلم نشاط يف بعض دول اخلليج ،-مثالً  ال ردن

 : لتحذر وتتقى ال خطاء املوجودة عند ال شاعرة

مام هذا املذهب ال شاعرة ساموهو عيل ،منسوبون ل يب احلسن ال شعري اذلي اش هتر بأ نه ا  عيل بن  بن ا 

ررسالته ا ىل أ هل وهل اعتقاد قرره يف عدة رسائل هل  ،القرن الرابعقد عاش يف ف ،ه323س نة  ا حساق املتوىف

مث بعد ذكل  ،وقد مكث أ بو احلسن ال شعري أ ربعني س نة عىل الاعزتال ،وغريها من كتبه اال ابنة هوكتاب الثغر

آراء مس تقةل فنشأ  عهنا  املذهب ال شعري وهو يف ال صل مذهب ابنترك الاعزتال ا ىل  الكب لكن اكنت هل أ

 .املذهب ال شعري
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 به تغري من الاعزتال ا ىل ومتفقون أ ن مذه  ،والعلامء متفقون أ نه اكن معزتليا كام ذرر ذكل أ بو احلسن عن نفسه 

 ؟لكهنم خمتلفون هل هل بعد ذكل مرحةل اثلثة ويه اعتقاد أ هل الس نة أ م ال  ،املذهب املسمى ابل شاعرة

مامه ،مذهب ال شاعرة مذهب أ سسه أ بو احلسن ال شعريذا يتبني أ ن وهب ، ومن اللكامت  وهو رأ سه وا 

ونقل الكمه قوام ، -عىل أ حصاب احلديث الانتصار يف رسالته  -رمحه هللا النفيسة ل يب املظفر السمعاين 

ن : )  وهو قوهل -رص الصواعقكام يف خمت -رمحه هللا ونقهل ابن القمي  ،الس نة يف كتابه احلجة يف بيان احملجة ا 

ىل اجلهم -فرأ س اجلهمية اجلهم بن صفوان اً للك طائفة بدعية رأ س  -وقبهل اجلعد بن درمه لكنه اش هتر ابلنس بة ا 

ىل أ ن ذرر ال شاعرة وأ ن رأ سهم أ بو احلسن ال شعري( فلك طائفة من أ هل البدع هلم  وهكذا عدد الطوائف ا 

ماهم ال أ هل الس نة فا ن رأ سهم وا   عليه وسمل. م ومقدهمم هو محمد صىل هللارأ س ا 

ن من عالمات أ هل احلق أ نك ترامه عىل اعتق اد واحد يف لك ومن نفيس ما ذرر يف هذه الرساةل أ ن قال : ) ا 

وكذكل  ،الس ين السلفي قبل أ ربعة عرش قراناعتقاد الس ين السلفي يف هذا القرن اكعتقاد زمان وماكن ( ف

هذه ف  ،اذلي عليه السلفيون من أ هل الس نة يف لك بقاع ال رض هو ةل السعوديةيف ادلو الس ين السلفي اعتقاد

مث بعد ذكل قد  ،حمدث أ نشأ ه رأ س من رؤوسهم وأ نه اعتقاد موروث ال أ نه اعتقاد ،دالةل عىل صدق اعتقادمه

ن شاء هللا -ال شاعرة  حاليطور هذا الاعتقاد سوءا كام هو  خروا زاد فا هنم لكام تأ   -كام س يأ يت بيان ذكل ا 

وهذا معىن قول  ،فلكام تأ خروا زاد اعتقادمه سوءًا  ،اوهذا موجود يف أ هل البدع معومً  ،ااعتقادمه سوءً 

 تصري حىت تعود البدع صغار فا ن ،ال مور من احملداثت صغار : ) واحذر الس نة الربهباري رمحه هللا يف رشح

 ربارا(

ن البدعة تبدأ  شرب  ش يخ اال سالم ابن تمييةوقال  ن يف ال حصاب ذراعا ( وهكذا  لكام تأ خر زماهنا ا مث تكو) ا 

 . زادت بدعهم

ذا ضل أ حدمه بينوا ضالهل وخطأ ه أ ما أ هل الس نة وأ ن  ،ف  ادلين وحاميتهحلمراعاة  ؛فا هنم اثبتون عىل احلق وا 

 تبقى بيضة الس نة حمفوظة.

 ،مه يف الظاهر أ هل س نة :ارة أ دقوبعب ،مذهب مزجي بني أ هل الس نة واملعزتةل : أ نه وخالصة مذهب ال شاعرة

عن  -والصوت احلرف أ نكر من عىل الرد- يف ذلا نقل السجزي ،وهذا من حيث امجلةل ،ويف الباطن معزتةل

 عىل وثبت الفروع عن فرجع التوبة، أ ظهر مث الاعزتال عىل س نة أ ربعني ال شعري أ قام" :قال أ نه املعمل خلف

 .  وغوره ال شعري مبذهب خبري الكم وهذامث قال السجزي :.  "ال صول

  ذلا راج مذههبم عىل الناس. ؛أ هل س نة ويف الباطن معزتةل أ هنم يف الظاهريتضاهرون  ال شاعرة و 
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آه ف ،بأ يب بكر الباقالين -وهو اال مام املعروف يف الاعتقاد ويف احلديث-قطين  اال مام ادلار ل جل هذا اغرت لام رأ

ل ؟ قال : هذا اذلي حف  أ صو من هذا :وي واكن مصاحبا لدلارقطينر فسأ هل أ بو ذر اله ،قبل ما بني عينيه

 تبكر الباقالين فأ خذ أ اب فالزمت :أ بو ذر قال .عىل أ يب بكر الباقالين فأ ثىن  .وانحف عن أ صول ادلين ،ادلين

-. نقل هذه القصة اذلهيب يف يف بالد املغرب مذهب ال شاعرة عن طريقه انترشمث  ،عنه مذهب ال شاعرة

، فتلقى املغاربة عن أ يب م بتونس وليبيا واملغرب واجلزائرى اليو واملراد ببالد املغرب ما يسم.  -أ عالم النبالءسري 

هو من أ يب ذر  يف املغرب مذهب ال شاعرةابتداء اترخي  وهذا،فانترش يف بالدمه ،ذر الهروي معتقد ال شاعرة

ملذهب ال شعري يف املغرب هو أ بو ذر الهروي أ ول من أ دخل ا و،الهروي اذلي أ خذه عن أ يب بكر الباقالين

 . (1/271اذلي أ خذه عن أ يب بكر الباقالين كام نقل ذكل ابن تميية يف درء تعارض العقل والنقل)

يف رسالته  -لكن أ فاد السجزي رمحه هللا  !وقد يس تغرب يف مثل اال مام ادلارقطين ريف اغرت بأ يب بكر الباقالين

 واوأ حس ن ،به بعض أ هل احلديث اكن يظهر نرصة أ هل احلديث حىت اغرت   باقالينبكر ال  أ ن أ اب :-ل هل زبيد

 .الظن به

ويف الباطن مه عىل مذهب  ،فاملقصود أ ن ال شاعرة يف الظاهر عىل مذهب أ هل الس نة من حيث امجلةل

ن شاء هللا-املعزتةل    ،-كام س تأ يت اال شارة ا ىل ذكل ا 

نه يغرت هبم  ،كحال ال شاعرة وما اكن وهكذا الشأ ن يف اال خوان  كثري من أ هل الس نة وخصوصًا العامة ،فا 

يف  ل هنم ؛من غريمه من أ هل البدعيف هذا الزمن  فهم أ شد تلبيساً  - أ تباع محمد رسور -املسلمني والرسورين

هبم ويظنوهنم سلفيني أ كرث من فيغرت الناس  ،نهم أ هنم أ هل س نة ال س امي الرسوريوالظاهر يظهرون أ نفس 

منايغرت أ هل الس نة به ال ظهر لتصوفهفالصويف امل  ،مه بغريمه من أ هل البدعاغرتار يغرت أ هل الس نة هبؤالء  ، وا 

هل فهم يف الظاهر يظهرون أ هنم أ   ،ام هو احلال بصورة أ وحض يف الرسورينيك ،ل هنم ظهروا بلباس الس نة

خوان  ،و أ هل س نةحديث  اال خوان بقية وا ب رت يني ما مل يغذلا اغرت الناس ابلرسور  ؛مسلمونوواقع احلال مه ا 

ىل أ هل الس نة  ،املسلمني  بعيدة.ال حصل الالتباس فهيا أ كرث من فلكام اكنت البدعة أ قرب ا 

عىل أ هل العمل واال ميان أ ن يبينوا أ هل البدع ال س امي اذلين يغرت هبم ممن يظهرون بصورة أ هل الس نة  فواجب  

 الاعتقاد. ابل شاعرة فامي يتعلق ببدعو أ   ،لبدع احلرريةابمكثل الرسوريني فامي يتعلق 

 أ شهر ضالالت ال شاعرة عىل وجه الاختصار:أ ذرر  وبعد هذه املقدمة
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أ ي بأ هنا  ،الس نة عىل معناها عند أ هل ال شاعرة ال يثبتون الصفات الفعلية يف صفات هللا ::  ال مر ال ول

لكنه يثبت ذكل عىل التفويض ال عىل  ،والغضب وغري ذكل قد يثبت ال شعري صفة فعلية اكلرضاف ،متجددة

 :  (جوهرة التوحيد)يف كتاهبم  ال شاعرة ذلا قال اعتقاد أ هل الس نة

 تزنهيـا . ورم فـوض أ و أ ولـه  ….   التشبهيـا أ ومه نص ولك

 ل ن أ صلهم ؛أ هنا تتجدد يف أ فرادها :مبعىن ،ا من الصفات الفعليةشيئً  فال شاعرة املتقدمون واملتأ خرون اليثبتون

ىل قاعدة ال عراض وحدوث ال جسام ً  ،يف هذا الباب راجع ا  نه فريون أ ن لك ما جتدد بعد أ ن اكن قدمي ا فا 

ال جبسم ،عرض نه حادث خملوق ،ولك عرض ال يكون ا  فهذا أ صل درج عليه املتلكمون ومهنم  ،ولك جسم فا 

 ال شاعرة  .

هنا قدمية ال  :فيقولونيثبتون الصفات الفعلية ف أ ما أ هل الس نة   .نوع حادثة الآحادا 

وقد يزيد بعضهم ، -وبيهنم نزاع يف ذكل  ،وهذا هو املشهور عهنم-ويثبت ال شاعرة من صفات املعاين س بعا 

صفات ا من أ هنم يثبتون س بعً  -ال س امي املتأ خرون مهنم-روا هتلكهنم اش  ،أ و أ كرث صفات مثانًياصفة، فتكون 

 املعاين ويه :

 م واال رادة والقدرة واحلياة.السمع والبرص والالكالعمل و صفة 

 : قال السفاريين يف منظومته املعروفة ابلعقيدة السفارينية

رادة مسع  ...  والبرص والالكم احلياة هل   واقتدر وعمل ا 

ثبات هذه الصفات الس بع ال يثبتوهنا   من هجتني :ك هل الس نة وال شاعرة يف ا 

ً أ هنم يثبتون مسعً اجلهة ال وىل :  ً ويثبتون الكمً  ،اا ال متجددً ا قدمي  ا.ا ال متجددً ا قدمي

ثبات هذه الصفات الس بعة العقل ال الرشع ةاجلهة الثاني ال سالم ابن تميية  هذه ش يخ ابنّي  .: أ ن معدهتم يف ا 

موجود يف الكم  وهو ،غريها من كتبه و رشحه عىل العقيدة ال صفهانية و ،التدمرية :مهنا ،يف مواضع رمحه هللا 

من -ونقهل عنه ابن تميية يف مواضع  ،يف الكم الرازي يف مواضع كثرية و ،-كتابه اال رشاد-يين يف اجلو  أ يب املعايل

 ورد عليه. -بيان تلبيس اجلهمية
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 ،ا عىل أ صلهم يف صفات هللاا متجددً وال يثبتون الكمً  ،اا قدميً الكمً  يثبت ال شاعرة  يف الكم هللا: : ال مر الثاين

وأ خذها وأ ول من أ حدث هذه البدعة يف العاملني ابن الكب  ،دون الالكم اللفظيوأ يضا يثبتون الالكم النفيس 

ىل أ هل زبيد -يف ا السجزي رمحه هللاذرر هذكام  ،عنه أ بو احلسن ال شعري  .-رسالته ا 

ذن وقعوا يف خطأ ين يف صفة الالكم هلل  :فهم ا 

 .اا متجددً ال ول : أ هنم ال يثبتون الكمً 

 ا.ا لفظيً ا ال الكمً ا نفس يً يثبتون الكمً أ هنم الثاين : و 

 : ا رشعً اال ميان  تعريف  يفقوالن ل شاعرة : ل يف اال ميان : ال مر الثالث

 مهنم من يرى أ ن اال ميان هو التصديق .-

 ومهنم من يرى أ ن اال ميان هو املعرفة. -

ابن فورك ونقهل شعري سن ال  احل  وهذان القوالن هام قوالن ل يب احلسن ال شعري . نقل هذين القولني عن أ يب

ىل أ هل زبيد-السجزي يف   .-رسالته ا 

 واش هتر عند املتأ خرين تعريف اال ميان ابلتصديق .

ذا أ مجلوا  -كام س بق- مهلكن  ،ل هنم مرجئة يف ابب اال ميان ؛وال شاعرة مجمعون عىل أ ن العمل ليس من اال ميان ا 

جامال-الس نة ، فيقول ال شعري أ و ال شاعرة أ هل أ ومهوا أ هنم من  ويزيد  :بل يقولون ،والعمل من اال ميان :-ا 

 .اال ميان ابلعمل

ىل اال ميان نفسه ذا دققت يف هذا وجدت أ هنم ال يرجعون الزايدة ا  ىل متعلقاته،  ،وا  منا يرجعونه ا   :يقولون همف وا 

ىل نفسه ،يزيد ىل متعلقاته ال ا  ذا ،ومعىن الزايدة عندمه أ ي : أ نه يرجع ا  آمن رجل بأ مور مخسة فا   اً أ مر جد و مث  ،أ

آمن به واثمن اً وسابع اً سادس ميانهزاد ًا فأ ىل متعلقاته ا  ا العز بن عبد السالم يف ا واضً ونص عىل هذا نًص  ،ابلنظر ا 

، أ و جيعلون الزايدة من ابب اجملاز أ ي : ليست زايدة  -رمحه هللا -ال سالم ابن تميية ش يخ ا موذرره عهن ،فتاواه

 العمل من اال ميان .ال شاعرة ال يرون  فاحملصةل أ ن .حقيقية

خبالف أ هل الس نة فا هنم مجمعون عىل أ ن العمل من  ،أ ن من ال عامل ما هو كفرويف مقابل هذا ال يرون 

 .وابلعمل اس تقالاًل  ،وابالعتقاد اس تقالاًل  ،ابلقول اس تقالاًل يكون وأ ن الكفر  ،اال ميان
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جامعاً أ و يقال: الساجد للصمن اك، قد كفر ففال شعري يقول : من جسد للصمن  لكن ال يقول عن السجود  ،فر ا 

كام   ،اكفرً  ، لكنه ال يرى فعل السجود للصمنفريى أ ن الساجد للصمن اكفر .ميانل نه ال يرى العمل من اال   ؛كفر

ن فعهل ميان عىل وجه احلقيقةال يقول ا  منا ،ال يرى العمل من اال ميان فهو ال يصف العمل ابلكفرل نه  ؛ للصالة ا   وا 

 أ نه اكفر.يصف الفاعل ب

 : أ هل الس نة يس تثنون ابعتبارات :يف اال ميان وكذكل يف الاس تثناء 

 مهنا أ هنم يس تثنون ابلنظر للقبول -

 ويس تثنون ابلنظر للكامل -

ىل عدم الزترية. -  ويس تثنون ابلنظر ا 

ىل املوافاة والعاقبة يعين يقول- ن شاء هللا :يس تثنون ابلنظر ا   خيمت هل.ل نه ال يدري مباذا  ،أ ان مؤمن ا 

 .-مجموع الفتاوى-يف كام ش يخ اال سالم وذرره  ،-اال ابنة الكربى-ابن بطة يف  ذرر هذا

ىل املوافاة والعاقبة   ال ابلنظر ا  ال يس تثين ف ،ل هنم مرجئة يرون اال ميان اكمالً  ؛أ ما ال شاعرة فال يس تثنون ا 

ىل الكامل  .عندهاكمل  ل ن اال ميان ؛ابلنظر ا 

ن شاء هللاال شعري : أ ان قد يقولف ن شاء هللا مؤمن ا  هل أ نت شاك يف أ صل  ؟، فتقول هل : ريف نقول ا 

ميانك ميانك  اكمل أ م ال ؟ فأ نمت ترون اال ميان اكماًل أ و أ   ؟ا  ن شاء هللا ؟ ،نت ال تدري هل ا   فكيف تقول ا 

ىل العاقبة فيقول ن شاء هللا ابلنظر ا  آخر حيايت ،ال شعري : أ قول ا  ن شاء هللا قول فذلكل أ   ،فقد أ رتد يف أ ا 

 .-كتابه الاعتقاد-ونص عىل هذا البهيقي يف . ىل العاقبة ابلنظر ا  

ن هللا ي   الرؤية : ال مر الرابع ومن غري  ،ي رى ا ىل غري هجة :لكن يقولون بعد ذكل ،رى: ال شاعرة يقولون : ا 

ال مقابةل ذن نتيجة قوهلم : ا ن هللا ال ي رى ؛ ل نه ما من يشء يرى ا  ، فا ذا قالوا : ا ن هللا  يكون ا ىل هجةو ، ا 

نه س بحانه ال يرى وذرر أ ن الزم قوهلم يف  ،الرازي :وقد اعرتف هبذا الالزم ،يرى ا ىل غري هجة مفحصل قوهلم ا 

ثبات الالكم النفيس دون اللفظي اً كام اعرتف الرازي أ يض ،الرؤية أ ن هللا ال يرى أ ن هللا ال  :أ ن الزم قوهلم يف ا 

  .-التسعينية كتابه-يف  رازي ش يخ اال سالم ابن تمييةونقل الالزمني عن ال .يتلكم

 ؛ن خرب الآحاد يف ابب الاعتقادوال شاعرة وعامة املتلكمني ال يقبل  خرب الآحاد يف العقيدة: : ال مر اخلامس

كتابه -كام ذرر هذا عهنم ش يخ اال سالم ابن تميية يف  .ل هنم يرون أ ن الاعتقاد حمصور يف اليقينيات والقطعيات
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وخرب  ،القطعياتفريون أ ن الاعتقاد حمصور يف اليقينيات و  ،-مجموع الفتاوى-ويف مواضع من  ،-س تقامةالا

 فذلكل ال يقبلونه يف ابب الاعتقاد. ،و غلبة الظنالآحاد يفيد الظن أ  

ال اال رادة الكونية ؛ ل هنم جربية يف هذا البا : هلل اال رادةصفة :  ال مر السادس خبالف  ،بفال شاعرة ال يثبتون ا 

، وهذا ال صل اذلي ضل فيه ال شاعرة واال رادة الرشعية ،ال رادة الكونيةا :فا هنم يثبتون اال رادتني ،أ هل الس نة

ىل بعضها  ن شاء هللا -فامي يتعلق ابجلرب اكن سببا لضالهلم يف أ مور كثرية س تأ يت اال شارة ا   .-ا 

ون التحسني والتقبيح العقيل ، يقول ال شعري : ما ال شاعرة ال ير التحسني والتقبيح العقليان: :  ال مر السابع

آه الرشع حس نً  أ ت الرشع حبس نه أ و قبحه فال أ ما ما مل ي ،اا فليس حس نً وما مل يره الرشع حس نً  ،ا فهو حسنرأ

 . هوال يقبح حيس نه العقل

مفتاح دار - و ،-كتابه مدارج السالكني -يفوكذكل ابن القمي  ،وقد رد علهيم ش يخ اال سالم ابن تميية يف مواضع

وقال : قد اكبروا املعقوالت فا ن الزم  ،أ نه ذرر يف بعض املواضع س تني دليال يف الرد علهيم وبنّي  ،-السعادة

 .ل ن العقل عندمه ال حيسن وال يقبح ؛قوهلم أ ال يفرقوا بني العذرة والطيب

نهعن العقل ونومعتقد أ هل الس نة فامي يتعلق ابلتحسني والتقبيح أ هنم يقول ب الثواب لكن ترتي ،يقبح وحيسن : ا 

ىل الرشع  . والعقاب راجع ا 

ني ويرتتب عىل حتس ،واملعزتةل غلوا يف هذا الباب وقالوا : اذلي يقبح وحيسن هو العقل وحده دون الرشع

ن العقل ال حيسن وال يقبح العقل وتقبيحه الثواب والعقاب.   .وقابل املعزتةل  ال شاعرة  وقالوا : ا 

 وائف وأ حصها وهو املذهب احلق اذلي ال مرية فيه هو مذهب أ هل الس نة.وأ وسط هذه الط

: جيب  فقالت املعزتةلقابلهتم و  ،: يرى ال شاعرة أ نه ال جيب عىل هللا فعل ال صلح : فعل ال صلح ال مر الثامن

 عىل هللا أ ن يفعل ال صلح.

لكن هذا اال جياب أ وجبه  ،ال صلح يقولون : جيب عىل هللا أ ن يفعلالباب أ ما أ هل الس نة فهم وسط يف هذا 

نعامً  حساانً ا وتكرمً هللا عىل نفسه ا   ي أ وجب عىل نفسه أ ن يفعل ال صلح.فهو اذل ، منه س بحانه وتفضاًل ا وا 

 ،حلبني ال شاعرة اذلين يقولون : ال جيب عىل هللا أ ن يفعل ال ص فهممفذهب أ هل الس نة بني من جفا وغال 

لزاما وليس من ابب التفضل وب ،بل قد يفعل هللا خالف ال صلح ني قول املعزتةل اذلين يقولون جيب عىل هللا ا 

 .-كام تقدم-وأ هل الس نة وسط يف هذا الباب  ،ن يفعل ال صلحأ  
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ال اال رادة  ل هنم ؛أ ن ال شاعرة ال يرون أ ن ل فعال هللا حمكة  :نفي احلمكة عن هللا : ال مر التاسع ال يثبتون ا 

ن  :فيقولون، الكونية ن املوجودات ال سبب لها ،وليس لها سبب ،هللا ال حمكة لهاأ فعال ا  ذا  ،حىت قالوا : ا  فا 

منا احرتقت اخلش بة عند النار ،أ حرقت النار خش بة قالوا : مل حترق النار اخلش بة   .فاكبروا املعقوالت ،وا 

وهذا  .ن عىل أ فعاهلموأ ن العباد جمبورو  ،أ نه ال فعل للعباد :أ ثبتوا عقيدة الكسب اليت خالصهتا  بناء عىل هذاو 

ثبات اال رادة الكونية دون الرشعية. ىل ا   لكه راجع ا 

ن ل فعال هللا حمكة ن أ فعال معلةل ،أ ما أ هل الس نة فيثبتون اال رادتني ويقولون : ا  وقد نعمل ذكل وقد ال  ،وا 

نه نور عىل نور وخري عىل خري. ،نعلمه ذا علمناه فا   وا 

فعهل ميكن أ ن ي الكرامات يرون أ ن لك ما يفعهل النيب والرسولال شاعرة  يف الكرامات: :  ال مر العارش

ت ممكن أ ن يفعهل غريه لك ما يفعهل النيب من الآايفال نبياء واملرسلني ،  معومهذه ال مة وغريها و الصاحلون من 

آنمة محمد صىل هللا عليه وسمن أ فراد أ   ال القرأ ال عىل النيب فقالوا : ال ميكن أ   ،مل ا  آن ا  صىل هللا عليه ن يزنل القرأ

 وسمل .

نبياء أآايت ن لل   ،ررامات ولل ولياء والصاحلني وأ فراد أ مة محمد صىل هللا عليه وسمل ،أ ما أ هل الس نة فيقولون : ا 

وهذا  ،قد تكون للتحديا هل حلمكة فأ و هيأ ه ،كن العبد من فعلهاوأ ن هللا مي ،وأ ن الآية والكرامة من فعل هللا

آايت ال نبياء واملرسلني يف التحدي حيرصونفا هنم املتلكمني خبالف  أ ما أ هل الس نة  ،ذلكل يسموهنا معجزة ؛أ

آية ويف الكم ش يخ اال سالم ابن تميية : أ ن أ كرثها مل تكن  ،وقد تكون للتحدي وقد ال تكون ،فا هنم يسموهنا أ

 للتحدي.

ال هللا(لتوحيديرجع ال شاعرة معىن لكمة ا معىن لكمة التوحيد: ال ا هل ا ال هللا::  ال مر احلادي عرش هل ا  ا ىل  : )ال ا 

ال هللا :فيقولون ،الربوبية ال هللا ،ال خالق ا   ا ىل غري ذكل من عباراهتم . ،أ و ال قادر عىل الاخرتاع ا 

لهية ىل توحيد اال  ال هللا معناها: فيقولون : ،أ ما أ هل الس نة فا هنم يرجعون لكمة التوحيد ا  ومبا  ،ال معبود حبق ا 

ىل توحيد اال لهيةفهم يرجعون  .يدل عىل هذا ل وتوحيد  ،أ صل هذه اللكمة ا   ،هية متضمن لتوحيد الربوبيةاال 

ع ل  } هللا عن كفار قريش أ هنم قالوا : ذلا ذرر  ؛هيةل وتوحيد الربوبية مس تلزم لتوحيد اال   آِله ة   َأج  ل هًا اْل
ِ
اِحًدا ا ن   و 

ِ
 ا

ا ذ  ء   ه  ْ وملا  ،ية ملا جعلها كفار قريش أ مرا ُعاابً الربوب ولو اكنت لكمة التوحيد راجعة ا ىل معىن  {ُع  اب   ل َش 

ىل توحيد الربوبية ،استنكروها لهية. ،فلام استنكروها دل هذا عىل أ هنا ليست راجعة ا  ىل توحيد اال  منا راجعة ا   وا 
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ذا  ،فيه ال شاعرة أ هل الس نةما خالف ا يه أ شهر وهذه ال مور اليت ذررهتا عن ال شاعرة وتبلغ أ حد عرش أ مرً  فا 

وما ينبغي أ ن خيتلف سنيان أ و أ ن يرتدد  ،أ ن ال شاعرة مبتدعة ضالل أ و بعضها اتضحهذه ال مور  تاتضح

 س ين سلفي يف أ ن ال شاعرة مبتدعة.

ن لش يخ اال سالم ابن تميية الكمً   ا يذرر فيه أ ن ال شاعرة أ هل س نة ؟وقد يقول قائل : ا 

 ،مبتدعة أ ن ال شاعرة -ع الفتاوىالثاين من مجمو  اكجملدل-فيقال : قد بني ش يخ اال سالم نفسه يف بعض املواضع 

كفر الرازي  -كتابه بيان تلبيس اجلهمية-ويف أ حد املواضع من  ،، بل شدد عىل بعض رموزمه بذكلورصح 

ن اكن يف اجملدل اذلي بعده تردد يف تكفريه ،بعينه ابجلهمي  -بيان تلبيس اجلهمية-واكن يسمي الرازي يف  ،وا 

 مث يرد عليه. ،قال اجلهمي :فيقول

يف ، وذرر  -اجملدل الثاين من مجموع الفتاوى-كام يف  اال سالم رصح أ ن ال شاعرة مبتدعة ش يخ فاملقصود أ ن

 : ذكل بقيدين لكن  ،مواضع أ هنم أ هل س نة

 .م أ هل س نة ابصطالح العامة : أ هن القيد ال ول

 : وينبغي أ ن نعرف أ ن ال طالق أ هل الس نة معنيني

 ،اكملعزتةل ولك من خالفهم فهو مبتدع  ،لفيونوالس  ،وأ هل ال ثر ،احلديث أ هل : ومه املعىن الرشعي

خل ،والرسورين ،جامعة اال خوان املسلمنيك ابحلرريني فامي يتعلقو  ،وال شاعرة  ،ومن عرف رشع هللا ،والتبليغني ا 

 ،يرتدد أ هنم مبتدعةمل يشك ومل  اخملالفة ل هل الس نة أ و أ حوال الطوائف العقدية ،وعرف أ حوال هذه امجلاعات

 وليسوا أ هل س نة.

ن :  اصطالح العامةهو و  العاماملعىن  ىل يومنا هذا يقولون : أ هل العراق أ هل س نة وش يعةا  أ و  ،العامة ا 

، أ هل س نة :ا فهو أ هل س نة حىت املعزتةل يف اس تعامل العامةفلك من ليس رافضيً  ،أ هل س نة ورافضة :يقولون

 -و ،-مجموع الفتاوى-ذرره ش يخ اال سالم كام يف اذلي وهذا  ،عليه حمك رشعي وال ينبين ،لعامةوهذا اس تعامل ل

هذا ش يخ وقد أ ورد  ،ا عىل الاس تعامل الرشعيوال ينبغي أ ن جيعل اس تعامل العامة حمكً  ،-كتابه مهناج الس نة

ال الرافضة لشدة عداهئم  ؛اال سالم ابن تميية ليبني ضالل الرافضة وأ ن عوام أ هل الس نة يسمون امجليع سنيا ا 

 وخمالفهتم ل هل الس نة.



                                                                                       عطار البن اخلالص االعتقاد كتاب مع عقدية وقفات

12 

 

قال : مه أ هل س نة فامي  ؟وقد ُعبت من بعض أ هل العمل والفضل ملا س ئل عن ال شاعرة هل مه أ هل س نة

ن املعزتةل أ هل س نة فامي وافقوا فيه أ هل وهذا خطأ  ربري ؛ ل ن  .فيه أ هل الس نة وافقوا الزم هذا أ ن يقال : ا 

ن الرافض ،الس نة  ة أ هل س نة فامي وافقوا فيه أ هل الس نة.بل وأ ن يقال : ا 

ال يف اس تعامل العامة اذلي ذرره ش يخ اال سالم ابن تميية  فا ذن ال شك أ هنم مبتدعة وليسوا أ هل س نة ا 

 اس تطرادا لبيان ضالل الرافضة.

ال مه واملعزتةل وقد يوجد يف الكمه أ نه يقول القيد الثاين : ذا وجدوا يف أ رض مل يوجد ا  ن ال شاعرة ا  أ و مه  ،: ا 

ىل ا -كام ذرر هذا يف بيان تلبيس اجلهمية-والرافضة  وهذا ا طالق أ هل الس نة  ،لرافضةفهم أ هل س نة ابلنس بة ا 

 .ابلنس بة ا ىل من مه أ ضل مهنم

ىل الرافضة فقال : مه أ هل س نة ابلنس بة ا ىل   وقد عرب هبذا نفسه ش يخ اال سالم ابن تميية يف املعزتةل ابلنس بة ا 

وبني اال طالق واال ثبات  ،نس يب وفرق بني التعبري النس يب لعارض لبيان حمك معني عارض فهذا تعبري .الرافضة

اجليوش وادلسارر يف الرد عىل  ابن املربد يف كتابه مجعفا هنم ليسوا أ هل س نة بل مه مبتدعة ، و  ،من لك وجه

آال: ولو شئت لنقلت عن عرش  بعد ذكل تبديع ال شاعرة قالعن مجع كثري عسارر ملا نقل  ابن ف عامل تبديع ة أ

  فالعلامء متواردون عىل تبديع ال شاعرة وتضليلهم. ،كرث من ذكلأ  عن بل لنقلت  ،ال شاعرة

ن ال شاعرة أ قرب الناس ل هل  :فا ن قيل ماذا يقال يف قول ش يخ اال سالم ابن تميية وغريه من أ هل العمل ا 

 الس نة؟

ىل املعزتةل: هذا حق اب فيقال لينا من هؤالء ، ولكن ليس  ،فضةالراو  ،واجلهمية ،لنس بة ا  فال شاعرة أ قرب ا 

لكنه  ،هو أ قرب مما هو أ بعد منه :بل هذه مقارنة نسبية قد تقول للبعيد جدا ،أ هنم قريبون :أ قرب ممعىن أ هن

 ا.ليس قريبً 

 .هبم الناس يغرت  ووينبغي لنا أ ن نعرف ضالهلم وخطأ مه وزيغهم حىت ال نغرت  ،وال شاعرة مبتدعة وضالل

 :، من أ برزهاابطل ل مور اعتقاد ال شاعرة فا نهذا  بعدو 

 ال مر ال ول : 

ن تناقض رأ ي يدل عىل بطالنه/  ال شاعرة متناقضون ل وْ }ذلا قال س بحانه عن كتابه :  ؛ا  ن   و   غ رْيِ  ِعْندِ  ِمنْ  اك 

 ِ وا اّلل  د  ج  فًا ِفيهِ  ل و   .{  ك ِثرًيا اْخِتال 
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 ن أ ذرر أ ربعة مهنا :وال شاعرة متناقضون يف أ وجه كثرية لك

 خبالف ،ومل يؤولوا أ خبار املعاد -عىل خالف بيهنم-: أ هنم أ ولوا الصفات الفعلية أ و فوضوها  الوجه ال ول

لو اكن  :وقال -كتابه الفتوى امحلوية-وقد رد عليه ش يخ اال سالم ابن تميية يف  ،أ ولوا أ خبار املعاد اذلين الفالسفة

وذكل ل ن ال دةل املذرورة يف الصفات أ كرث  ،ر املعاد أ وىل من تأ ويل الصفاتأ خبا لاكن تأ ويلال بد من تأ ويل 

ن اكن و  ،– .من ال دةل املذرورة يف أ خبار املعاد هذا ولكن من ابب التزنل يف صح يف هذا وال يالتأ ويل ال ا 

أ كرث من ل ن أ دةل الصفات  ؛خبار املعاد دون أ خبار الصفاتل   لاكنتل ويؤ فلو اكن يشء  –وبيان ضالهلم 

 أ دةل أ خبار املعاد.

ال و ،ش يخ اال سالم ابن تميية أ ن ال شاعرة قد أ ولوا بعض الصفات دون بعض ذرر السجزي و:  الوجه الثاين

ما أ ن يؤو ،بيهنا فرق  ،ومن أ ول شيئا دون يشء فقد تناقض ،ل مجيع الصفات أ و تثبت مجيع الصفاتفا 

-ويف مواضع كام يف  ،-رشحه عىل العقيدة ال صفهانية-ويف  ،-مريةكتابه التد- يف ا قوايً نقاشً  ابن تميية وانقشهم

وبني أ ن اذلي منعهم من تأ ويل صفة السمع والبرص هو موجود يف صفة الرمحة اليت أ ولوها من  -مجموع الفتاوى

نعام أ و مبا يدل عىل هذا من معاين التأ ويل وأ ثبتوا صفة السمع وا رادة اال  لبرص ابب أ وىل فكيف أ ولوا الرمحة اب 

خل   .ا 

وذرر هذا  ،تن القول يف الصفات اكلقول يف اذلاأ  ش يخ اال سالم ابن تميية السجزي و بني  : الوجه الثالث

فاذلي اس توجب تأ ويل بعض الصفات لئال تشابه صفات اخمللوقني يس توجب تأ ويل ذات هللا حىت اخلطايب ، 

ثبات أ ن هلل ذاات تليق به ،ال تشابه ذات اخمللوقني ثبات أ ن هلل صفات تليق به ،فكام حص ا   ،فكذكل يصح ا 

ما أ ن يؤول امجليع أ و يثبت امجليع ،وتأ ويل الصفات دون اذلات تناقض  .فا 

ىل أ هل زبيد ، فذرر هذا السجزي يف رسيف دليل العقل . تناقض ال شاعرة  : الوجه الرابع ال شاعرة أ ولوا الته ا 

لكهنم يف املقابل أ لغوا العقل فامي يتعلق  ،جسامالصفات الفعلية بدوافع عقلية كدليل ال عراض وحدوث ال  

 جفواومرة  ،عظميًا حفمكوه يف صفات هللا تعاىل  اً مفرة غلوا يف العقل غلو  ،فوقعوا يف تناقض ،ابلتحسني والتقبيح

  .فعطلوه عن متيزي الطيب من اخلبيث مذموماً يف العقل جفاء 

 ا سوءً لكام تأ خروا ازدادوا : أ ن ال شاعرة ال مر الثاين 

: وعامة التأ ويالت اليت بني أ يدينا الآن هلم أ ي لل شاعرة يه  -الفتوى امحلوية-قال ش يخ اال سالم ابن تميية يف 

 .عني تأ ويالت برش املرييس اليت رد علهيا ادلاريم وغريه
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ن أ اب املعايل اجلويين وبعده الرازي قرروا  وا ادأ خروا ازدفهم لكام ت ،اكن يرد علهيا من قبلهم عقائد ابطةل بل ا 

 ا.سوءً 

 التشابه الكبري بني مذهب ال شاعرة واملعزتةل، حبيث ال يوجد فرق ربري بيهنامال مر الثالث : 

ن لوازم أ قوال ال شاعرة ىل قول املعزتةل ا  ىل قول اجلهمية يف ولوازم أ قوال املعزتةل ،ترجع ا  بأ سامء هللا  ترجع ا 

رجاعها للعمل . وذكل أ ن ما أ ثبته ال شاعرة من الص ،وصفاته فات كصفة السمع فقد أ ثبتوه بطريقة يرجع لنفهيا وا 

فقد أ ثبتوا مسعا قدميا ال مسعا متجددا وهذا هو العمل ال السمع، واكن معمتدمه عىل العقل كام هو معمتد املعزتةل 

 .واجلهمية

ن ما تقدم ذرره   .معتقد ال شاعرة  عىلردود خمترصة ا 

ىل مناقشة ابن عطاوبعدها  . والطبعة اليت أ عمتد علهيا (الانتقادوالاعتقاد اخلالص من الشك )ر يف كتابه أ نتقل ا 

 سعد الزوهيري.احملارض  يه الطبعة اليت طبعهتا وزارة ال وقاف والشؤون اال سالمية بدوةل قطر بتحقيق

 وذكل يف أ مور:ال خطاء يف هذا الكتاب  قيت يه الوقوف الرسيع مع أ شهريوطر 

 

، اال رادة الرشعية دون ،لكونيةاال رادة ا و ررر ذرر ،يف أ كرث من موضعبن عطار عىل اال رادة ال مر ال ول : تلكم ا

نه ملا تلكم عىل الاس تطاعة أ ثبت الاس تطاعة اليت مع الفعل ،وهو يف ذكل اكل شاعرة ومل يثبت  ،بل ا 

 الاس تطاعة اليت قبل الفعل.

 لفعل واليت قبل الفعل.القدرة والاس تطاعة اليت مع ا أ ما أ هل الس نة فا هنم يثبتون

 ،واس تطاعة مع الفعل ،اس تطاعة قبل الفعل :ويقال ،: قدرة قبل الفعلوالقدرة نوعني  فيجعلون الاس تطاعة

ِ }قبل الفعل كقوهل تعاىل : واذلي  ّلِل  نِ  الْب يْتِ  ِحج   الن اِس  ع ىل   و  اع   م  ت ط  ل ْيهِ  اس ْ
ِ
ِبياًل  ا قوهل كواليت مع الفعل  ،{س 

ا}س بحانه :  ن وا م  ون   اك  ت ِطيع  ْمع   ي س ْ ا الس  م  ن وا و  ون   اك   يعين القدرة :ومعىن الاس تطاعة اليت قبل الفعل ،{ي ْبرِص 

 هذا الفعل.ل  هيي مبعىن عدم التوفيقف  :أ ما اليت مع الفعل :ةعىل فعل هذا ال مر ابلقدرة البرشي

 فا ن املعزتةل ،وعىل نقيضهم املعزتةل ،الفعل بل يثبتون اس تطاعة مع ،ال يثبتون اس تطاعة قبل الفعل فال شاعرة

 ال يثبتون اس تطاعة مع الفعل.ويثبتون اس تطاعة قبل الفعل 

 .، واس تطاعة وقدرة قبل الفعلاس تطاعة وقدرة مع الفعل ،فا هنم يثبتون الاس تطاعتني والقدرتني أ ما أ هل الس نة
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ل : وجيب أ ن يعتقد أ ن أ رساب العباد يف ابتداء الالكم عىل الاس تطاعة والقدرة قا 245ذرر ابن عطار ص

 خملوقة هلل تعاىل من غري مرية فيه ... مث قال : وجيب اعتقاد أ ن هللا تعاىل مريد مجليع أ عامل العباد خريها ورشها.

ال عىل اال رادة الكونية  337صا ما ذرره ويزيد ذكل وضوحً  ،وهذا يتبني أ يضا بقراءة تمتة الكمه، فهو مل يتلكم ا 

نه قال : ن شاء مل يعمل فقد كذب ابلقدر. فا  ليه ا ن شاء معل وا   ومن زمع أ ن الاس تطاعة قبل الفعل ابجلوارح ا 

ال اال رادة الكونيةذلا ، ال يرى الاس تطاعة قبل الفعل فهو مث يف هذا املوضع رصح بعدم  ،مل يذرر يف الكتاب ا 

ثبات الاس تطاعة قبل الفعل عني اعتقاد ال شاعرة فامي يتعلق  وهذا هو ،وأ ن من أ ثبت ذكل فقد كذب ابلقدر ،ا 

  ابال رادة.

 

عىل الكم ل يب بكر الباقالين اذلي هو رأ س من  360ص قد اعمتدأ نه حرص التكفري ابجلهل  فال مر الثاين : 

قال القايض أ بو بكر : والقول عندان أ ن الكفر ابهلل واجلهل  قال:فالضالل فامي يتعلق يف التكفري رؤوس ال شاعرة 

ال أ ن يكون هو اجلهل ابهلل ... ا خل.بوجوده واال    ميان ابهلل والعمل بوجوده وأ نه ال يكفر أ حد بقول وال رأ ي ا 

وهذا عىل أ حد  ،فاذلي يقابل املعرفة هو اجلهل ،ل ن اال ميان عندمه هو املعرفة ؛فقرر أ ن الكفر هو اجلهل

ن اال ميان عندمه هو التصديق :أ ما القول الآخر ،قولهيم  يقابهل هو التكذيب ، والكفر اذلي  ،فا 

ن أ هل الس نة جيعلون الكفر راجعً  ،وهذا خطأ  ربري  ا ل مور :فا 

أ ان جاهل فال تكفرونين ،  :فلو قال هيودي ،-كتابه مفتاح دار السعادة-مهنا اجلهل كام ذرر هذا ابن القمي يف -

ن كنت جاهال نك اك ،فيقال هل : بىل أ نت اكفر وا  نه يقال : ا    .فر ولو كنت جاهاًل أ و قال ذكل نرصاين فا 

ال  }ومن دوافع الكفر : اال ابء والاس تكبار : قال س بحانه -
ِ
بِْليس   ا

ِ
ت ْكرب    َأب   ا اس ْ ن   و  اك  ِفرِين   ِمن   و   { الْاك 

د وزا ،سة أ نواع للكفرمخ  -مدارج السالكني-وكذكل النفاق والشك واال عراض ، وقد ذرر ابن القمي يف -

ونقل الكم ابن القمي يف ذرر ال قسام امخلسة اال مام محمد بن عبد  ،-السعادةمفتاح درا كتابه -السادس يف 

 الوهاب يف بعض مؤلفاته.

 فليس الكفر حمصورا يف اجلهل.

اذلي هو رشح حلديث  -رشح اال ميان ال وسط-مهنا  ،ضالل هذا ش يخ اال سالم ابن تميية يف مواضعوقد بني 

 جربيل.



                                                                                       عطار البن اخلالص االعتقاد كتاب مع عقدية وقفات

16 

 

 

نه ملاال مر الثالث : الاس تثناء  ال الاس تثناء اذلي مبعىن  252صتلكم ابن عطار عىل الاس تثناء  فا  مل يثبت ا 

 املوافاة والعاقبة.

يثبت فمل أ ي حنن من املؤمنني اذلين خيمت هلم خبري ا ن شاء هللا.  هللا قال : وذلكل يقولون : حنن مؤمنون ا ن شاء

ال الاس تثناء  ال شاعرة كام تقدم بيان ذكل.هو عني قول وهذا  ،مبعىن العاقبة واملوافاة الاس تثناء ا 

 

: وال جيب ل حد عىل هللا يشء بل لك نعمة منه ذرر أ نه ال جيب عىل هللا يشء قال  300يف ص ال مر الرابع : 

 فضل ولك نقمة منه عدل ...ا خل

وعىل هللا الس نة فيقولون جيب عىل هللا أ مور، وأ ما أ هل  ،واذلين يقولون ال جيب عىل هللا يشء مه ال شاعرة

 ولكن بقيدين : ،قوقح

 .س بحانه القيد ال ول : هو اذلي أ وجبه وأ حقه عىل نفسه

 .ب اال حسان والتفضل كام تقدم ذرره القيد الثاين : أ ن هذا من اب

 

: أ حاكم املعتقدات يف صفاته س بحانه قطعية ال فقد قال  148حرص الاعتقاد يف اليقينيات صال مر اخلامس : 

 يتصور الاختالف فهيا ...

كام تقدم بيان ذكل من الكم  - حرصوا الاعتقاد يف اليقينيات مه املتلكمون نواذلي ،ا فيه نظر كام تقدموهذ

 .-ش يخ اال سالم ابن تميية

 

ال للتحدي ،تلكم يف املعجزات بعبارته عىل طريقة املتلكمنيال مر السادس :  وأ ن  ،فقد ذرر أ هنا ال تكون ا 

ال هباوظاهر الكمه أ نه ال ي ،عرف هباالرشع ي    وهذا هو عني الكم املتلكمني. ،عرف ا 

ذا ظهرت املعجزة:  214ص قال فقد حص الرشع واس تقر الوجوب ووجب عىل اخللق  ،قال علامؤان قوال بديعا ا 

 النظر واال ميان...ا خل
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 ،من الطرق هذه الآايت يه طريقة :يقولونف نة أ هل الس  أ ما ، و املعجزة يه الطريق ال ثبات الرشع فقد جعل

منا يسمون  ،ليست الطريق الوحيد، وأ هل الس نة أ يضا ال يسموهنا ابملعجزةلكهنا  آية املتعلقوا  نبياء أ وما  ،ابل 

يف كتابه -ومما ذرر ش يخ اال سالم ابن تميية  .مة محمد صىل هللا عليه وسمل فا هنم يسمونه ررامةيتعلق بأ فراد أ  

ذلا  ؛من اذلي مل توجد عىل يده ه أ صلحرجل دون رجل ال يدل عىل أ نأ ن وجود الكرامات عىل يد  -الفرقان

منا جيرهيا هللا عىل أ يدهيم رمحةً  ،قال : ويه يف التابعني أ كرث مهنا من الصحابة لهيا، هبم حل وا  والصحابة اجهتم ا 

لهيا التابعون لهيا كام احتاج ا   .ليسوا حمتاجني ا 

 : فاملعجزة ما وقع التحدي هبا ...ا خل. 302صيقول ابن عطار 

كتابه -م ابن تميية يف ذرر ذكل ش يخ اال سال ،مه املتلكمون ااذلين حرصوا املعجزة فامي يتحدى هب وقد تقدم أ ن

  من كتبه.اموغريه -كتابه اجلواب الصحيح-و ،-النبوات

ذا اكنت عىل يد ال نبياء. ،ابملعجزة ال يعرب أ هل الس نةوأ يضا  منا يعربون ابلآية ا   وا 

 

  .ا وصواتً ومل يثبت أ ن لالكم هللا حرفً  ،توقف يف ذكلرف والصوت  احلعىل ابن عطار ملا تلكمال مر السابع : 

: هو حبرف وصوت كام نتلكم به قال : وهل قالبدعة  ا وصواتً بأ ن لالكم هللا حرفً أ ن القول   155فذرر ص

 ولك هذا بدعة حمدثة ...ا خل.

ن ال شاعرة يرون أ ن الالكم نفيس ؛ ل   وهذا هو عني اعتقاد ال شاعرةا وال صواتً فهو ال يثبت لالكم هللا حرفً 

الس نة بردود كثرية  أ هلوقد رد علهيم  ،ومقتىض هذا أ ال يكون حبرف وصوت ،وعىل تقريرمه أ ن الالكم نفيس

آية أ و ال دةل اليت نصت عىل ا وأ يضً  ،يدل عىل أ ن لالكمه صواتً  :حديث فيه أ ن هللا ينادي عبده مهنا: لك أ

فدل  ،علقه البخاري وأ خرجه النسايئ وغريه قال : ) فينادي بصوت ( حديث النواس بن مسعان اذليالصوت ك

جامع أ هل الس نة. ،عىل أ ن لالكم هللا صواتً   وعىل هذا ا 

نه قدمي،لكنه يقول ؛ا وحرفً يوجد من طوائف أ هل البدع من يثبت لالكم هللا صواتً  أ نهوينبغي أ ن يعمل  وال  : ا 

ل هنم  ؛رف من ال شاعرة من رشاح ال حاديثقاد بعض من ع  وقد رأ يت بعضهم أ ثىن عىل اعت ،اجيعهل متجددً 

 لكنه يف هذه الرساةل نفسها قرر أ ن الالكم قدمي. ،ا وصواتً وقفوا عىل رساةل هل أ ثبت أ ن لالكم هللا حرفً 
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فة ذرروا أ ن طائ طوائف أ هل البدع يف الكم هللاعىل  -متابعًا ابن القمي -وابن أ يب العز احلنفي وملا تلكم ابن القمي

ن تقول ن لالكم هللا حرفً  :لكنه قدمي فال يلزم من قول الرجل ،ا وصواتً حرفً  لالكم هللا: ا  أ ن يكون  ،ا وصواتً ا 

ذا رصح  ال ا  آحاد الكمه متجدد.عىل معتقد أ هل الس نة ا   أ ن أ فراد وأ

 

نه وأ ن صفاته س بحان صفات هللا قدمية فقال : فقد رصح بأ   105 قدمية صجعل صفات هللاال مر الثامن : 

 قدمية بقدم ذاته ال ينفصل عهنا وأ ن املوجودات لكها حادثة ا خل..

 وررره أ يضا يف بعض املواضع . ،125وذرر حنوا من ذكل ص

ن صفات هللا قدمية عىل اال طالق آحادها  ،وأ هل الس نة ال يقولون : ا  ن أ صلها ونوعها قدمي أ ما أ بل يقولون : ا 

يف الصفات  خيترصون ذكل ومه ،هللا كذكل الكمفامي يتعلق بو  ،ب جتديد هللا لهاوأ فرادها فهيي متجددة حبس

 قدمي النوع حادث الآحاد. :بقوهلم الفعلية

 

وجيب :  117ص يف أ كرث من موضع يقرر التفويض فقالهل الكم ، : تقرير ابن عطار للتفويضال مر التاسع : 

 اال ميان مبا عد ذكل والتسلمي هل وتفويض العمل اذلايت ا ىل هللا تعاىل.

 201ا صمث ررر الكمً  ،يفوضون الكيفية دون املعاينف أ هل الس نة  وأ ما ،ظاهر هذا أ نه يقرر عقيدة التفويض

وهو حديث مشهور حصيح ال مطعن فيه من حيث لفظه وال :  اي الكمه وهو يتلكم عن الصفاتفقال يف ثنا

 معناه بل جيب اال ميان به من غري تفكر يف معناه ...ا خل.

 –، وقد تقدم أ ن لل شاعرة قولني فامي يتعلق بصفات هللا يقولون : فوض قيدة التفويضهذا ظاهره يقرر ع 

ذلا قالوا : مذهب  ،ل وهذا مذهب اخللف وهو أ عملأ وّ  :أ و ،فهذا أ سمل –وزمعوا كذاب أ ن هذه عقيدة السلف 

  ومذهب اخللف أ عمل وأ حمك . ،لف أ سملالس

وبني أ ن مذهب  ،-مقدمة الفتوى امحلوية-مهنا  ،مواضع كثريةوقد أ طال الرد عليه ش يخ اال سالم ابن تميية يف 

الصفات  لكثري من أ حاديث -رشحه عىل حصيح مسمل-النووي نفسه يف قد ذرر السلف أ سمل وأ عمل وأ حمك ، و 

ما قوهل : كل مذهبان مع صفات هللا: وهذه طريقة -ل التأ وي أ و ،-وهذا أ سمل ويه طريقة السلف-ض يتفو ال  ا 

 .-رشحه لصحيح مسمل-وجود يف مواضع من وهذا م .-اخللف



                                                                                       عطار البن اخلالص االعتقاد كتاب مع عقدية وقفات

19 

 

 ،ال خطاء العقدية عىلليق والتع  ،ح الكتب الس تةمن ينربي جلرد رشوأ هل الس نة أ سأ ل هللا أ ن يوفق من  

كام علق اال مام ابن ابز عىل اجملدلات الثالث ال ول من فتح الباري البن  ،نفسهالرشح  التعليقات عىل ثبتوت  

-و ،-للبخاري رشح العيين-و  ،-للبخاري رشح ابن جحر-عىل النسخة نفسها يف  ويعلق ،فيمكل التعليق ،جحر

 وهكذا رشاح بقية كتب السنن ،-لقرطيبرشح ا-و ،-رشح القايض عياض-و ،-رشح النووي عىل مسمل

  .يحرص الناس عىل اقتناهئاو أ كرث ل عىل نسخ خطية قدمية أ   ولو تيرس أ ن تكون طبعته ممزية بأ ن تكون، ال ربعة

رشوح  أ هل البدع عن طريق كتب ووس يغز  ،س يقدم خريا ل مة محمد صىل هللا عليه وسملف  هذا فعلين من ا  

 .املال رأ س بل س يحف  ل هل الس نة ،لس نةا

ومجيع  ،أ عزها هللا ابلتوحيد والس نة-دوةل توحيد وس نة اكدلوةل السعودية  نعيش يفأ ننا  -وامحلد هلل- الس امي

 .كنونمم  فهيا هل الس نةعمل أ  الوطالب -دول املسلمني 

 

 .عن هللا ما ال يصح نفيه ابن عطار نفىال مر العارش وال خري : 

ن البن عطار الكماً   صح أ ن تنفى عن هللا س بحانه.ا ال ييف أ كرث من موضع ينفي أ مورً  ا 

 ورسوهلوينفون ما نفاه هللا ،  صىل هللا عليه وسمل ن عقيدة أ هل الس نة يثبتون ما أ ثبته هللا ورسوهلوذكل أ   

ثباته فا هنم يتوقفونوما مل ،  صىل هللا عليه وسمل  .ال ينفونه وال يثبتونه  ،فيه يأ ت نفيه وال ا 

 ابن عطار ونفى ما مل تنفه الرشيعة . ذكل وخالف

 وال حيده س بحانه وتعاىل حد ...ا خل.يف س ياق الكمه :  108ص قال

 ينفونه ابعتبار :و  ،يثبتون احلد هلل ابعتبارنفى احلد عن هللا وأ هل الس نة 

 .وال هو داخل يف خلقه ،فيه وليس خلقه داخاًل  ،يثبتون هلل حدا مبعىن : أ نه منفصل عن خلقه

 ا .وينفون احلد عن هللا ابعتبار أ نه ال أ حد حييط ابهلل علمً 

تلبيس كتابه بيان  -ش يخ اال سالم ابن تميية يف هوذرر  ،-رده عىل برش املرييس - يف ذرر هذا ادلاريم رمحه هللا

 .-تعليقه عىل العقيدة الطحاوية-يف  ره ش يخنا ابن ابز رمحه هللاوذر ،-مجموع الفتاوى-ويف مواضع من  ،-اجلهمية
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وأ نه س بحانه اس توى عىل العرش كام :  تلكم عن اس تواء هللا عىل عرشهيف ثنااي الكمه وهو ي  –110ص وقال

آايت ررميات بال ريف بل ري  ف شاء من غري مماسة .نطق به الكتاب العزيز يف ست أ

بل يثبتونه  ،لكن ال يقولون مبامسة وال بغري مماسة ،خطأ  فأ هل الس نة يثبتون الاس تواء (:من غري مماسة)قوهل : 

 يقولون مبامسة وال بغري مماسة .وال  ،وس نة رسول هللا كام جاء يف كتاب هللا

ثبات أ صل املامسة جامع اثبت بأ ن هللا مس بعض خلقه هذا  :أ ما ا  ودلت عليه الآاثر عن عبد  ،أ هل الس نةاب 

 ،-رده عىل برش املرييس-وعن عبد هللا بن معر وغريهام ، وحىك اال جامع ادلاريم يف  ،هللا بن معرو بن العاص

جامع أ هل الس نة عليه،  ،-بيان تلبيس اجلهمية-ونقهل ش يخ اال سالم ابن تميية يف  التفصيل  لكن عندوأ قر ا 

ننا  الل نه  ؛مبامسة وال بغري مماسة ونزمجي اكالس تواء عىل العرش ال ثباته وال نفيه فا  دليل يف ذكل مفا مل يأ ت ا 

 نتوقف .

ثبات املامسة يف بعض ال فعال أ و ،خلقهبعض ففرق بني حبث أ صل مس هللا ل  املامسة يف بعض  نفي وبني ا 

 ال فعال .

 

ن  ،مث الباقالين ،مث البهيقي ،عند بعض ال شاعرة ك يب احلسن ال شعري قد يوجد:  تنبيه وغريمه من يقول : ا 

-بني البهيقي نفسه يف  فقد ،يصح وهذا ما ال ،يثبتون صفات فعليةفيظن أ هنم بذكل  .هللا اس توى عىل العرش

 لق هللا خملوقا يس توي عىل عرشه .عند الكمه عىل اس تواء هللا عىل العرش قال : خي -كتابه ال سامء والصفات

ذا قالوا وأ ن أ اب احلسن  -وع الفتاوىكام يف مجم-ة يف بعض املواضع تميي وذرر ش يخ اال سالم ابن  :ال شاعرة ا 

  دد فعل الاس تواء.أ ن هللا نفسه جيال  ،ا يس توي عىل عرشهاس توى عىل العرش أ رادوا أ نه خيلق خملوقً 

    قال : مع تزنهيه س بحانه عن اجللوس أ و القعود أ و غريهام من صفات احملدثني. 111ص وأ يضا

ثباته  ؛وال يثبتال يصح أ ن ينفى عن هللا عن هللا اجللوس والقعود ، وهذا ما  فنفى فامي -ل نه مل يصح نفيه وال ا 

من أ دةل الكتاب وحصيح الس نة وأ قوال الصحابة -رأ يت
1
 والتابعني . 

                                                           

 
(: ويف تفسري السدي عن أيب مالك وأيب صاحل عن ابن عباس: }الرمحن 251/ 2قال ابن القيم يف كتابه)اجتماع اجليوش اإلسالمية( )1

 (314/ 1على العرش استوى{  قال: قعد. ا.هـ وهذا إسناد ال يصح فقد تكلم اإلمام أمحد يف روايته للتفسري ففي هتذيب التهذيب )

"أنه ليحسن احلديث إال أن هذا التفسري الذي جييء به قد جعل له إسنادا واستكلفه" ويف كتاب جامع التحصيل )ص:  نقل عن أمحد:
 (قال:  ابذام أبو صاحل موىل أم هانئ قال بن حبان مل يسمع من ابن عباس ا.هـ148
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  .البن عطار -كتاب الاعتقاد اخلالص من الشك والانتقاد-هذه أ شهر ال خطاء املوجودة يف 

وأ سأ ل  .حىت ال يتبعومه عىل الباطل ،وخطأ  غريه ،وأ ن يبرص املسلمني خبطئه ،يغفر هل خطأ ه أ سأ ل هللا أ ن

ال هو أ ن مين عيل وعليمك ابلعمل النافع هل ا  وأ ن  ،وأ ن جيعلنا برمحته أ نصارا دلينه ،والعمل الصاحل ،هللا اذلي ال ا 

وأ ن جيعلهم جممتعني  ،الس نة عىل احلق وأ ن يؤلف قلوب أ هل ،وأ ن مييتنا عىل ذكل ،حييينا عىل التوحيد والس نة

نه الرمحن الرحمي ،يف نرصة دين هللا  .ا 

 

                                     *       *      *

                                                                                                                                                                      

 هبذا يتبني ضعف السدي يف التفسري مث أن أاب صاحل مل يسمع من ابن عباس.
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 الفهارس                       

 

 . سبب اختيار مناقشة الكتاب -

 . خالصة عقيدة ابن عطار -

  . من دالئل صدق اعتقاد أ هل الس نة -

  . تأ خر ال شاعرة ساء اعتقادمه لكام -

 .خالصة معتقد ال شاعرة  -

 .سبب اغرتار ادلار قطين ابلباقالين  -

 سبب الاغرتار ابال خوان املسلمني والرسوريني . -

  . أ شهر ضالالت ال شاعرة عىل وجه الاختصار ويه أ حد عرش أ مًرا -

  ؟هل ابن تميية يقول: ال شاعرة أ هل س نة -

 ة ابطل ل مور .اعتقاد ال شاعر  -

 ال مور اليت تناقض فهيا ال شاعرة  -

 التشابه بني ال شاعرة واملعزتةل . -

 البدء بأ خطاء ابن عطار ومناقش هتا . -

ال قدرة مع الفعل .طؤه يف صفات اال رادة فمل ي خ -  ثبت ا 

 يف اجلهل .خطؤه يف حرص الكفر  -

 خطؤه يف الاس تثناء يف اال ميان . -

 ب عىل هللا .خطؤه يف نفي الوجو  -
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 خطؤه يف حرص الاعتقاد يف اليقينيات . -

 قرر الكرامات عىل طريقة ال شاعرة . -

 مل يثبت احلرف والصوت يف الكم هللا . -

 نفي الصفات الفعلية عن هللا . -

 اضطرابه وتقريره التفويض . -

 نفيه ما ال يصح نفيه عن هللا  -

ثبات بعض ال شاعرة ال ولني لال -   س تواءتنبيه حول ا 


