وقفات عقدية مع كتاب االعتقاد البن عطار

د .عبد العزيز بن ريس الريس

وقفات عقدية مع كتاب االعتقاد اخلالص البن عطار

املقدمة
بسم هللا الرمحن الرحمي
سالم عليمك ورمحة هللا وبراكته  ......أما بعد :
فهذه مناقشة عقدية لكتاب (الاعتقاد اخلالص من الشك والانتقاد ) البن عطار – رمحه هللا -تلميذ النووي-
مشكورا وجزاه هللا خري ًا  ،-مث راجعهتا مراجعة رسيعة مع
رمحه هللا ، -وأصلها درس ألقيته ففرغه أحد اخواننا ً -
تعديالت يسرية ،ووضعت لها فهارس  .وهذا رابط ادلرس
املريئhttp://www.islamancienttube.com/video/2331:

الصويتhttp://islamancient.com//play.php?catsmktba=215059 :

أسأل هللا أن جيزي أخاان خري ًا  ،وأن يتقبل هذه املناقشة ،وجيعلها خالصة لوجه هللا الكرمي انه الرمحن الرحمي.
والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

د .عبد العزيز بن ريس الريس
املرشف عىل ش بكة االسالم العتيق
http://islamancient.com
1436 / 5 / 3هـ
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ان امحلد هلل حنمده ونس تعينه  ،ونس تغفره  ،ونعوذ ابهلل من رشور أنفس نا وسيئات أعاملنا  ،من هيده هللا فال
مضل هل  ،ومن يضلل فال هادي هل  ،أشهد أن ال اهل اال هللا  ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوهل.
أما بعد :
ففي ليةل اليوم 1435/12 /27ه ألتقيمك يف درس بعنوان (وقفات عقدية مع كتاب الاعتقاد اخلالص البن
عطار).
وسبب اختيار هذا الكتاب :أنه كتاب عقدي كتبه ابن عطار يف الاعتقاد ،وقد حققه اثنان والكهام أثنيا عىل
هذا الاعتقاد  ،أحدهام :حققه يف رساةل علمية أاكدميية ،وقد أثىن يف مقدمة هذا التحقيق عىل الكتاب ،وجعهل
اعتقاد أهل الس نة ،ونبه يف مواضع عىل بعض الخطاء اليت وقع فهيا ابن عطار -رمحه هللا . -
والآخر :حقق كتاب اعتقاد البن عطار يغاير الكتاب اذلي بني أيدينا  ،فاما أنه خمترص غري هذا الكتاب  ،أو
أنه منتقى من هذا الكتاب  ،أو أنه هذا الكتاب نفسه لكنه مل يمكل .
ولن ابن عطار عاش يف وقت اكن الشاعرة مه أكرث أهل العمل ،فقد اغرت بعقيدهتم ،فقرر اعتقاد الشاعرة
الوائل ،بل وقرر أش ياء عند الشاعرة -غري الوائل -مما وقع فيه بعض املتأخرين -كام س تأيت االشارة اىل ذكل
ان شاء هللا .-
وقبل مناقشة هذا الاعتقاد أقدم مبقدمة تتعلق بذرر أمه الخطاء العقدية عند الشاعرة .
وبيان هذه الخطاء مدخل همم لهذه املناقشة؛ لن الكتاب -كام تقدم -مبين عىل اعتقاد الشاعرة ،ومذهب
الشاعرة شائع يف بالد العامل االساليم ،وهلم يف هذه السنيات نشاط جديد يف نرش مذههبم -كام يف دوةل
الردن مث ًال ،-وبدأ هلم نشاط يف بعض دول اخلليج ،فذلا اكن من املهم أن يذرر وجيدد العهد ببيان أشهر
الخطاء املوجودة عند الشاعرة لتحذر وتتقى :
الشاعرة منسوبون ليب احلسن الشعري اذلي اش هتر بأنه امام هذا املذهب ،وهو عيل بن اسامعيل بن
احساق املتوىف س نة 323ه ،فقد عاش يف القرن الرابع ،وهل اعتقاد قرره يف عدة رسائل هل ررسالته اىل أهل
الثغر وكتابه االابنة وغريها من كتبه ،وقد مكث أبو احلسن الشعري أربعني س نة عىل الاعزتال ،مث بعد ذكل
ترك الاعزتال اىل املذهب الشعري وهو يف الصل مذهب ابن الكب لكن اكنت هل أآراء مس تقةل فنشأ عهنا
املذهب الشعري.
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والعلامء متفقون أنه اكن معزتليا كام ذرر ذكل أبو احلسن عن نفسه ،ومتفقون أن مذهبه تغري من الاعزتال اىل
املذهب املسمى ابلشاعرة ،لكهنم خمتلفون هل هل بعد ذكل مرحةل اثلثة ويه اعتقاد أهل الس نة أم ال ؟
وهبذا يتبني أن مذهب الشاعرة مذهب أسسه أبو احلسن الشعري ،وهو رأسه وامامه  ،ومن اللكامت
النفيسة ليب املظفر السمعاين رمحه هللا  -يف رسالته الانتصار عىل أحصاب احلديث  ،-ونقل الكمه قوام
الس نة يف كتابه احلجة يف بيان احملجة ،ونقهل ابن القمي رمحه هللا  -كام يف خمترص الصواعق -وهو قوهل  ( :ان
للك طائفة بدعية رأس ًا فرأس اجلهمية اجلهم بن صفوان -وقبهل اجلعد بن درمه لكنه اش هتر ابلنس بة اىل اجلهم-
وهكذا عدد الطوائف اىل أن ذرر الشاعرة وأن رأسهم أبو احلسن الشعري) فلك طائفة من أهل البدع هلم
رأس اال أهل الس نة فان رأسهم واماهمم ومقدهمم هو محمد صىل هللا عليه وسمل.
ومن نفيس ما ذرر يف هذه الرساةل أن قال  ( :ان من عالمات أهل احلق أنك ترامه عىل اعتقاد واحد يف لك
زمان وماكن ) فاعتقاد الس ين السلفي يف هذا القرن اكعتقاد الس ين السلفي قبل أربعة عرش قران ،وكذكل
اعتقاد الس ين السلفي يف ادلوةل السعودية هو اذلي عليه السلفيون من أهل الس نة يف لك بقاع الرض ،فهذه
دالةل عىل صدق اعتقادمه ،وأنه اعتقاد موروث ال أنه اعتقاد حمدث أنشأه رأس من رؤوسهم ،مث بعد ذكل قد
يطور هذا الاعتقاد سوءا كام هو حال الشاعرة -كام س يأيت بيان ذكل ان شاء هللا  -فاهنم لكام تأخروا زاد
سوءا ،وهذا موجود يف أهل البدع معو ًما ،فلكام تأخروا زاد اعتقادمه سوء ًا  ،وهذا معىن قول
اعتقادمه ً
الربهباري رمحه هللا يف رشح الس نة  ( :واحذر صغار احملداثت من المور ،فان صغار البدع تعود حىت تصري
ربارا)
وقال ش يخ االسالم ابن تميية ( ان البدعة تبدأ شربا مث تكون يف الحصاب ذراعا ) وهكذا لكام تأخر زماهنا
زادت بدعهم .
أما أهل الس نة فاهنم اثبتون عىل احلق واذا ضل أحدمه بينوا ضالهل وخطأه؛ مراعاة حلف ادلين وحاميته ،وأن
تبقى بيضة الس نة حمفوظة.
وخالصة مذهب الشاعرة  :أنه مذهب مزجي بني أهل الس نة واملعزتةل ،وبعبارة أدق :مه يف الظاهر أهل س نة،
ويف الباطن معزتةل ،وهذا من حيث امجلةل ،ذلا نقل السجزي يف -الرد عىل من أنكر احلرف والصوت -عن
خلف املعمل أنه قال" :أقام الشعري أربعني س نة عىل الاعزتال مث أظهر التوبة ،فرجع عن الفروع وثبت عىل
الصول"  .مث قال السجزي :وهذا الكم خبري مبذهب الشعري وغوره .
والشاعرة يتضاهرون يف الظاهر أهنم أهل س نة ويف الباطن معزتةل؛ ذلا راج مذههبم عىل الناس.
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لجل هذا اغرت االمام ادلار قطين -وهو االمام املعروف يف الاعتقاد ويف احلديث -بأيب بكر الباقالين ،فلام رأآه
قبل ما بني عينيه ،فسأهل أبو ذر الهروي واكن مصاحبا لدلارقطين :من هذا؟ قال  :هذا اذلي حف أصول
ادلين ،وانحف عن أصول ادلين .فأثىن عىل أيب بكر الباقالين .قال أبو ذر :فالزمت أاب بكر الباقالين فأخذت
عنه مذهب الشاعرة ،مث عن طريقه انترش مذهب الشاعرة يف بالد املغرب .نقل هذه القصة اذلهيب يف -
سري أعالم النبالء .-واملراد ببالد املغرب ما يسمى اليوم بتونس وليبيا واملغرب واجلزائر ،فتلقى املغاربة عن أيب
ذر الهروي معتقد الشاعرة ،فانترش يف بالدمه،وهذا ابتداء اترخي مذهب الشاعرة يف املغرب هو من أيب ذر
الهروي اذلي أخذه عن أيب بكر الباقالين،و أول من أدخل املذهب الشعري يف املغرب هو أبو ذر الهروي
اذلي أخذه عن أيب بكر الباقالين كام نقل ذكل ابن تميية يف درء تعارض العقل والنقل(. )271/1
وقد يس تغرب يف مثل االمام ادلارقطين ريف اغرت بأيب بكر الباقالين! لكن أفاد السجزي رمحه هللا  -يف رسالته
لهل زبيد :-أن أاب بكر الباقالين اكن يظهر نرصة أهل احلديث حىت اغرت به بعض أهل احلديث  ،وأحس نوا
الظن به.
فاملقصود أن الشاعرة يف الظاهر عىل مذهب أهل الس نة من حيث امجلةل ،ويف الباطن مه عىل مذهب
املعزتةل -كام س تأيت االشارة اىل ذكل ان شاء هللا،-
وما اكن كحال الشاعرة ،فانه يغرت هبم كثري من أهل الس نة وخصوص ًا العامة  ،وهكذا الشأن يف االخوان
املسلمني والرسورين -أتباع محمد رسور  -فهم أشد تلبيس ًا يف هذا الزمن من غريمه من أهل البدع؛ لهنم يف
الظاهر يظهرون أنفسهم أهنم أهل س نة ال س امي الرسوريون ،فيغرت الناس هبم ويظنوهنم سلفيني أكرث من
اغرتارمه بغريمه من أهل البدع ،فالصويف املظهر لتصوفه ال يغرت أهل الس نة به ،وامنا يغرت أهل الس نة هبؤالء
لهنم ظهروا بلباس الس نة ،كام هو احلال بصورة أوحض يف الرسوريني ،فهم يف الظاهر يظهرون أهنم أهل
حديث و أهل س نة ،وواقع احلال مه اخوان مسلمون؛ ذلا اغرت الناس ابلرسوريني ما مل يغرتوا ببقية االخوان
املسلمني ،فلكام اكنت البدعة أقرب اىل أهل الس نة حصل الالتباس فهيا أكرث من البعيدة.
فواجب عىل أهل العمل واالميان أن يبينوا أهل البدع ال س امي اذلين يغرت هبم ممن يظهرون بصورة أهل الس نة
مكثل الرسوريني فامي يتعلق ابلبدع احلررية ،أو ابلشاعرة فامي يتعلق ببدع الاعتقاد.
وبعد هذه املقدمة أذرر أشهر ضالالت الشاعرة عىل وجه الاختصار:
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المر الول  :يف صفات هللا  :الشاعرة ال يثبتون الصفات الفعلية عىل معناها عند أهل الس نة ،أي بأهنا
متجددة ،فقد يثبت الشعري صفة فعلية اكلرضا والغضب وغري ذكل ،لكنه يثبت ذكل عىل التفويض ال عىل
اعتقاد أهل الس نة ذلا قال الشاعرة يف كتاهبم (جوهرة التوحيد) :
ولك نص أومه التشبهيـا … .أولـه أو فـوض ورم تزنهيـا .
فالشاعرة املتقدمون واملتأخرون اليثبتون شيئًا من الصفات الفعلية ،مبعىن :أهنا تتجدد يف أفرادها؛ لن أصلهم
يف هذا الباب راجع اىل قاعدة العراض وحدوث الجسام ،فريون أن لك ما جتدد بعد أن اكن قدمي ًا فانه
عرض ،ولك عرض ال يكون اال جبسم ،ولك جسم فانه حادث خملوق ،فهذا أصل درج عليه املتلكمون ومهنم
الشاعرة .
أما أهل الس نة فيثبتون الصفات الفعلية فيقولون :اهنا قدمية النوع حادثة الآحاد.
ويثبت الشاعرة من صفات املعاين س بعا -وهذا هو املشهور عهنم ،وبيهنم نزاع يف ذكل  ،-وقد يزيد بعضهم
صفة ،فتكون صفات مثان ًيا أو أكرث ،لكهنم اش هتروا -ال س امي املتأخرون مهنم -أهنم يثبتون س ب ًعا من صفات
املعاين ويه :
صفة العمل والسمع والبرص والالكم واالرادة والقدرة واحلياة.
قال السفاريين يف منظومته املعروفة ابلعقيدة السفارينية:
هل احلياة والالكم والبرص  ...مسع ارادة وعمل واقتدر
والشاعرة يف اثبات هذه الصفات الس بع ال يثبتوهنا كهل الس نة من هجتني :
اجلهة الوىل  :أهنم يثبتون مس ًعا قدمي ًا ال متجد ًدا ،ويثبتون الك ًما قدمي ًا ال متجد ًدا.
اجلهة الثانية  :أن معدهتم يف اثبات هذه الصفات الس بعة العقل ال الرشعّ .بني هذه ش يخ االسالم ابن تميية
رمحه هللا يف مواضع ،مهنا :التدمرية ،و رشحه عىل العقيدة الصفهانية و غريها من كتبه ،وهو موجود يف الكم
أيب املعايل اجلويين يف -كتابه االرشاد ،-و يف الكم الرازي يف مواضع كثرية ،ونقهل عنه ابن تميية يف مواضع -من
بيان تلبيس اجلهمية -ورد عليه.
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المر الثاين  :يف الكم هللا :يثبت الشاعرة الك ًما قدمي ًا ،وال يثبتون الك ًما متجد ًدا عىل أصلهم يف صفات هللا،
وأيضا يثبتون الالكم النفيس دون الالكم اللفظي ،وأول من أحدث هذه البدعة يف العاملني ابن الكب وأخذها
عنه أبو احلسن الشعري ،كام ذرر هذا السجزي رمحه هللا يف -رسالته اىل أهل زبيد.-
فهم اذن وقعوا يف خطأين يف صفة الالكم هلل:
الول  :أهنم ال يثبتون الك ًما متجد ًدا.
والثاين  :أهنم يثبتون الك ًما نفس ًيا ال الك ًما لفظ ًيا.
المر الثالث  :يف االميان  :للشاعرة قوالن يف تعريف االميان رشعًا :
مهنم من يرى أن االميان هو التصديق . ومهنم من يرى أن االميان هو املعرفة.وهذان القوالن هام قوالن ليب احلسن الشعري  .نقل هذين القولني عن أيب احلسن الشعري ابن فورك ونقهل
السجزي يف -رسالته اىل أهل زبيد.-
واش هتر عند املتأخرين تعريف االميان ابلتصديق .
والشاعرة مجمعون عىل أن العمل ليس من االميان؛ لهنم مرجئة يف ابب االميان ،لكن مه -كام س بق -اذا أمجلوا
أومهوا أهنم من أهل الس نة  ،فيقول الشعري أو الشاعرة -اجامال :-والعمل من االميان ،بل يقولون :ويزيد
االميان ابلعمل.
واذا دققت يف هذا وجدت أهنم ال يرجعون الزايدة اىل االميان نفسه ،وامنا يرجعونه اىل متعلقاته ،فهم يقولون:
يزيد ،ومعىن الزايدة عندمه أي  :أنه يرجع اىل متعلقاته ال اىل نفسه ،فاذا أآمن رجل بأمور مخسة ،مث وجد أمراً
سادس ًا وسابع ًا واثمن ًا فأآمن به زاد اميانه ابلنظر اىل متعلقاته ،ونص عىل هذا ًنصا وا ً
ضا العز بن عبد السالم يف
فتاواه ،وذرره عهنم ش يخ االسالم ابن تميية -رمحه هللا  ، -أو جيعلون الزايدة من ابب اجملاز أي  :ليست زايدة
حقيقية .فاحملصةل أن الشاعرة ال يرون العمل من االميان .
ويف مقابل هذا ال يرون أن من العامل ما هو كفر ،خبالف أهل الس نة فاهنم مجمعون عىل أن العمل من
تقالال ،وابلعمل اس ً
تقالال ،وابالعتقاد اس ً
االميان ،وأن الكفر يكون ابلقول اس ً
تقالال.
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فالشعري يقول  :من جسد للصمن فقد كفر  ،أو يقال :الساجد للصمن اكفر اجامع ًا ،لكن ال يقول عن السجود
كفرا ،كام
كفر؛ لنه ال يرى العمل من االميان .فريى أن الساجد للصمن اكفر ،لكنه ال يرى فعل السجود للصمن ً
ال يقول ان فعهل للصالة اميان عىل وجه احلقيقة؛ لنه ال يرى العمل من االميان فهو ال يصف العمل ابلكفر ،وامنا
يصف الفاعل بأنه اكفر.
وكذكل يف الاس تثناء يف االميان  :أهل الس نة يس تثنون ابعتبارات :
مهنا أهنم يس تثنون ابلنظر للقبول ويس تثنون ابلنظر للكامل ويس تثنون ابلنظر اىل عدم الزترية.يس تثنون ابلنظر اىل املوافاة والعاقبة يعين يقول :أان مؤمن ان شاء هللا ،لنه ال يدري مباذا خيمت هل.ذرر هذا ابن بطة يف -االابنة الكربى ،-وذرره ش يخ االسالم كام يف -مجموع الفتاوى.-
أما الشاعرة فال يس تثنون اال ابلنظر اىل املوافاة والعاقبة؛ لهنم مرجئة يرون االميان اكم ًال ،فال يس تثين
ابلنظر اىل الكامل؛ لن االميان اكمل عنده.
فقد يقول الشعري  :أان مؤمن ان شاء هللا ،فتقول هل  :ريف نقول ان شاء هللا؟ هل أنت شاك يف أصل
اميانك؟ أو أنت ال تدري هل اميانك اكمل أم ال ؟ فأنمت ترون االميان ً
اكمال ،فكيف تقول ان شاء هللا ؟
فيقول الشعري  :أقول ان شاء هللا ابلنظر اىل العاقبة ،فقد أرتد يف أآخر حيايت ،فذلكل أقول ان شاء هللا
ابلنظر اىل العاقبة  .ونص عىل هذا البهيقي يف -كتابه الاعتقاد.-
المر الرابع  :الرؤية  :الشاعرة يقولون  :ان هللا يرى ،لكن يقولون بعد ذكل :يرى اىل غري هجة ،ومن غري
مقابةل ،اذن نتيجة قوهلم  :ان هللا ال يرى ؛ لنه ما من يشء يرى اال ويكون اىل هجة  ،فاذا قالوا  :ان هللا
يرى اىل غري هجة مفحصل قوهلم انه س بحانه ال يرى ،وقد اعرتف هبذا الالزم :الرازي ،وذرر أن الزم قوهلم يف
الرؤية أن هللا ال يرى ،كام اعرتف الرازي أيض ًا أن الزم قوهلم يف اثبات الالكم النفيس دون اللفظي :أن هللا ال
يتلكم .ونقل الالزمني عن الرازي ش يخ االسالم ابن تميية يف -كتابه التسعينية.-
المر اخلامس  :خرب الآحاد يف العقيدة :الشاعرة وعامة املتلكمني ال يقبلون خرب الآحاد يف ابب الاعتقاد؛
لهنم يرون أن الاعتقاد حمصور يف اليقينيات والقطعيات .كام ذرر هذا عهنم ش يخ االسالم ابن تميية يف -كتابه
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الاس تقامة ،-ويف مواضع من -مجموع الفتاوى ،-فريون أن الاعتقاد حمصور يف اليقينيات والقطعيات ،وخرب
الآحاد يفيد الظن أو غلبة الظن ،فذلكل ال يقبلونه يف ابب الاعتقاد.
المر السادس  :صفة االرادة هلل  :فالشاعرة ال يثبتون اال االرادة الكونية ؛ لهنم جربية يف هذا الباب ،خبالف
أهل الس نة ،فاهنم يثبتون االرادتني :االرادة الكونية ،واالرادة الرشعية ،وهذا الصل اذلي ضل فيه الشاعرة
فامي يتعلق ابجلرب اكن سببا لضالهلم يف أمور كثرية س تأيت االشارة اىل بعضها -ان شاء هللا .-
المر السابع  :التحسني والتقبيح العقليان :الشاعرة ال يرون التحسني والتقبيح العقيل  ،يقول الشعري  :ما
رأآه الرشع حس نًا فهو حسن ،وما مل يره الرشع حس نًا فليس حس نًا ،أما ما مل يأت الرشع حبس نه أو قبحه فال
حيس نه العقل وال يقبحه .
وقد رد علهيم ش يخ االسالم ابن تميية يف مواضع ،وكذكل ابن القمي يف -كتابه مدارج السالكني ،-و -مفتاح دار
السعادة ،-و ّبني أنه ذرر يف بعض املواضع س تني دليال يف الرد علهيم ،وقال  :قد اكبروا املعقوالت فان الزم
قوهلم أال يفرقوا بني العذرة والطيب؛ لن العقل عندمه ال حيسن وال يقبح.
ومعتقد أهل الس نة فامي يتعلق ابلتحسني والتقبيح أهنم يقولون عن العقل :انه يقبح وحيسن ،لكن ترتيب الثواب
والعقاب راجع اىل الرشع .
واملعزتةل غلوا يف هذا الباب وقالوا  :اذلي يقبح وحيسن هو العقل وحده دون الرشع ،ويرتتب عىل حتسني
العقل وتقبيحه الثواب والعقاب .وقابل املعزتةل الشاعرة وقالوا  :ان العقل ال حيسن وال يقبح.
وأوسط هذه الطوائف وأحصها وهو املذهب احلق اذلي ال مرية فيه هو مذهب أهل الس نة.
المر الثامن  :فعل الصلح  :يرى الشاعرة أنه ال جيب عىل هللا فعل الصلح ،وقابلهتم املعزتةل فقالت  :جيب
عىل هللا أن يفعل الصلح.
أما أهل الس نة فهم وسط يف هذا الباب يقولون  :جيب عىل هللا أن يفعل الصلح ،لكن هذا االجياب أوجبه
هللا عىل نفسه انعا ًما وتكر ًما واحساانً و ً
تفضال منه س بحانه ،فهو اذلي أوجب عىل نفسه أن يفعل الصلح.
مفذهب أهل الس نة بني من جفا وغال فهم بني الشاعرة اذلين يقولون  :ال جيب عىل هللا أن يفعل الصلح،
بل قد يفعل هللا خالف الصلح ،وبني قول املعزتةل اذلين يقولون جيب عىل هللا الزاما وليس من ابب التفضل
أن يفعل الصلح ،وأهل الس نة وسط يف هذا الباب -كام تقدم.-
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المر التاسع  :نفي احلمكة عن هللا :أن الشاعرة ال يرون أن لفعال هللا حمكة؛ لهنم ال يثبتون اال االرادة
الكونية ،فيقولون :ان أفعال هللا ال حمكة لها ،وليس لها سبب ،حىت قالوا  :ان املوجودات ال سبب لها ،فاذا
أحرقت النار خش بة قالوا  :مل حترق النار اخلش بة ،وامنا احرتقت اخلش بة عند النار ،فاكبروا املعقوالت.
وبناء عىل هذا أثبتوا عقيدة الكسب اليت خالصهتا :أنه ال فعل للعباد ،وأن العباد جمبورون عىل أفعاهلم .وهذا
لكه راجع اىل اثبات االرادة الكونية دون الرشعية.
أما أهل الس نة فيثبتون االرادتني ويقولون  :ان لفعال هللا حمكة ،وان أفعال معلةل ،وقد نعمل ذكل وقد ال
نعلمه ،واذا علمناه فانه نور عىل نور وخري عىل خري.
المر العارش  :الكرامات :الشاعرة يف الكرامات يرون أن لك ما يفعهل النيب والرسول ميكن أن يفعهل
الصاحلون من هذه المة وغريها ومعوم النبياء واملرسلني  ،فلك ما يفعهل النيب من الآايت ممكن أن يفعهل غريه
من أفراد أمة محمد صىل هللا عليه وسمل اال القرأآن ،فقالوا  :ال ميكن أن يزنل القرأآن اال عىل النيب صىل هللا عليه
وسمل .
أما أهل الس نة فيقولون  :ان للنبياء أآايت ،وللولياء والصاحلني وأفراد أمة محمد صىل هللا عليه وسمل ررامات،
وأن الآية والكرامة من فعل هللا ،وأن هللا ميكن العبد من فعلها ،أو هيأها هل حلمكة فقد تكون للتحدي ،وهذا
خبالف املتلكمني فاهنم حيرصون أآايت النبياء واملرسلني يف التحدي؛ ذلكل يسموهنا معجزة ،أما أهل الس نة
فاهنم يسموهنا أآية ،وقد تكون للتحدي وقد ال تكون ،ويف الكم ش يخ االسالم ابن تميية  :أن أكرثها مل تكن
للتحدي.
المر احلادي عرش  :معىن لكمة التوحيد :ال اهل اال هللا :يرجع الشاعرة معىن لكمة التوحيد( :ال اهل اال هللا) اىل
الربوبية ،فيقولون :ال خالق اال هللا ،أو ال قادر عىل الاخرتاع اال هللا ،اىل غري ذكل من عباراهتم .
أما أهل الس نة فاهنم يرجعون لكمة التوحيد اىل توحيد االلهية ،فيقولون  :معناها :ال معبود حبق اال هللا ،ومبا
يدل عىل هذا .فهم يرجعون أصل هذه اللكمة اىل توحيد االلهية ،وتوحيد االلهية متضمن لتوحيد الربوبية،
وتوحيد الربوبية مس تلزم لتوحيد االلهية؛ ذلا ذرر هللا عن كفار قريش أهنم قالوا َ { :أجعل ْال آ ِلهة الهًا وا ِحدً ا ان
ِ
ِ
ُعااب ،وملا
َشء ُعاب} ولو اكنت لكمة التوحيد راجعة اىل معىن الربوبية ملا جعلها كفار قريش أمرا ً
هذا ل ْ
استنكروها ،فلام استنكروها دل هذا عىل أهنا ليست راجعة اىل توحيد الربوبية ،وامنا راجعة اىل توحيد االلهية.
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وهذه المور اليت ذررهتا عن الشاعرة وتبلغ أحد عرش أ ًمرا يه أشهر ما خالف فيه الشاعرة أهل الس نة ،فاذا
اتضحت هذه المور أو بعضها اتضح أن الشاعرة مبتدعة ضالل ،وما ينبغي أن خيتلف سنيان أو أن يرتدد
س ين سلفي يف أن الشاعرة مبتدعة.
وقد يقول قائل  :ان لش يخ االسالم ابن تميية الك ًما يذرر فيه أن الشاعرة أهل س نة ؟
فيقال  :قد بني ش يخ االسالم نفسه يف بعض املواضع -اكجملدل الثاين من مجموع الفتاوى -أن الشاعرة مبتدعة،
ورصح بذكل  ،بل شدد عىل بعض رموزمه ،ويف أحد املواضع من -كتابه بيان تلبيس اجلهمية -كفر الرازي
بعينه ،وان اكن يف اجملدل اذلي بعده تردد يف تكفريه ،واكن يسمي الرازي يف -بيان تلبيس اجلهمية -ابجلهمي
فيقول :قال اجلهمي ،مث يرد عليه.
فاملقصود أن ش يخ االسالم رصح أن الشاعرة مبتدعة كام يف -اجملدل الثاين من مجموع الفتاوى ، -وذرر يف
مواضع أهنم أهل س نة ،لكن ذكل بقيدين :
القيد الول  :أهنم أهل س نة ابصطالح العامة .
وينبغي أن نعرف أن الطالق أهل الس نة معنيني :
املعىن الرشعي  :ومه أهل احلديث ،وأهل الثر ،والسلفيون ،ولك من خالفهم فهو مبتدع اكملعزتةل،
والشاعرة ،وفامي يتعلق ابحلرريني كجامعة االخوان املسلمني ،والرسورين ،والتبليغني اخل ،ومن عرف رشع هللا،
وعرف أحوال هذه امجلاعات ،أو أحوال الطوائف العقدية اخملالفة لهل الس نة مل يشك ومل يرتدد أهنم مبتدعة،
وليسوا أهل س نة.
املعىن العام وهو اصطالح العامة  :ان العامة اىل يومنا هذا يقولون  :أهل العراق أهل س نة وش يعة ،أو
يقولون :أهل س نة ورافضة ،فلك من ليس رافض ًيا فهو أهل س نة حىت املعزتةل يف اس تعامل العامة :أهل س نة،
وهذا اس تعامل للعامة ،وال ينبين عليه حمك رشعي ،وهذا اذلي ذرره ش يخ االسالم كام يف -مجموع الفتاوى ،-و-
كتابه مهناج الس نة ،-وال ينبغي أن جيعل اس تعامل العامة حمكًا عىل الاس تعامل الرشعي ،وقد أورد هذا ش يخ
االسالم ابن تميية ليبني ضالل الرافضة وأن عوام أهل الس نة يسمون امجليع سنيا اال الرافضة؛ لشدة عداهئم
وخمالفهتم لهل الس نة.
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وقد ُعبت من بعض أهل العمل والفضل ملا س ئل عن الشاعرة هل مه أهل س نة؟ قال  :مه أهل س نة فامي
وافقوا فيه أهل الس نة .وهذا خطأ ربري ؛ لن الزم هذا أن يقال  :ان املعزتةل أهل س نة فامي وافقوا فيه أهل
الس نة ،بل وأن يقال  :ان الرافضة أهل س نة فامي وافقوا فيه أهل الس نة.
فاذن ال شك أهنم مبتدعة وليسوا أهل س نة اال يف اس تعامل العامة اذلي ذرره ش يخ االسالم ابن تميية
اس تطرادا لبيان ضالل الرافضة.
القيد الثاين  :وقد يوجد يف الكمه أنه يقول  :ان الشاعرة اذا وجدوا يف أرض مل يوجد اال مه واملعزتةل ،أو مه
والرافضة -كام ذرر هذا يف بيان تلبيس اجلهمية -فهم أهل س نة ابلنس بة اىل الرافضة ،وهذا اطالق أهل الس نة
ابلنس بة اىل من مه أضل مهنم.
وقد عرب هبذا نفسه ش يخ االسالم ابن تميية يف املعزتةل ابلنس بة اىل الرافضة فقال  :مه أهل س نة ابلنس بة اىل
الرافضة .فهذا تعبري نس يب وفرق بني التعبري النس يب لعارض لبيان حمك معني عارض ،وبني االطالق واالثبات
من لك وجه ،فاهنم ليسوا أهل س نة بل مه مبتدعة  ،وابن املربد يف كتابه مجع اجليوش وادلسارر يف الرد عىل
ابن عسارر ملا نقل عن مجع كثري تبديع الشاعرة قال بعد ذكل  :ولو شئت لنقلت عن عرشة أآالف عامل تبديع
الشاعرة ،بل لنقلت عن أكرث من ذكل ،فالعلامء متواردون عىل تبديع الشاعرة وتضليلهم.
فان قيل :ماذا يقال يف قول ش يخ االسالم ابن تميية وغريه من أهل العمل ان الشاعرة أقرب الناس لهل
الس نة؟
فيقال  :هذا حق ابلنس بة اىل املعزتةل ،واجلهمية ،والرافضة ،فالشاعرة أقرب الينا من هؤالء  ،ولكن ليس
معىن أهنم أقرب :أهنم قريبون ،بل هذه مقارنة نسبية قد تقول للبعيد جدا :هو أقرب مما هو أبعد منه ،لكنه
ليس قري ًبا.
والشاعرة مبتدعة وضالل ،وينبغي لنا أن نعرف ضالهلم وخطأمه وزيغهم حىت ال نغرت و يغرت هبم الناس .
وبعد هذا فان اعتقاد الشاعرة ابطل لمور ،من أبرزها:
المر الول :
الشاعرة متناقضون  /ان تناقض رأي يدل عىل بطالنه؛ ذلا قال س بحانه عن كتابه { :ول ْو اكن ِم ْن ِع ْن ِد غ ْ ِري
ِ
اّلل لوجدوا ِفي ِه ا ْخ ِتالفًا ك ِث ًريا } .
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والشاعرة متناقضون يف أوجه كثرية لكن أذرر أربعة مهنا :
الوجه الول  :أهنم أولوا الصفات الفعلية أو فوضوها -عىل خالف بيهنم -ومل يؤولوا أخبار املعاد ،خبالف
الفالسفة اذلين أولوا أخبار املعاد ،وقد رد عليه ش يخ االسالم ابن تميية يف -كتابه الفتوى امحلوية -وقال :لو اكن
ال بد من تأويل لاكن تأويل أخبار املعاد أوىل من تأويل الصفات ،وذكل لن الدةل املذرورة يف الصفات أكرث
من الدةل املذرورة يف أخبار املعاد ،– .وان اكن التأويل ال يصح يف هذا وال يف هذا ولكن من ابب التزنل
وبيان ضالهلم – فلو اكن يشء يؤول لاكنت لخبار املعاد دون أخبار الصفات؛ لن أدةل الصفات أكرث من
أدةل أخبار املعاد.
الوجه الثاين  :ذرر السجزي و ش يخ االسالم ابن تميية أن الشاعرة قد أولوا بعض الصفات دون بعض ،وال
فرق بيهنا ،فاما أن يؤول مجيع الصفات أو تثبت مجيع الصفات ،ومن أول شيئا دون يشء فقد تناقض،
وانقشهم ابن تميية ً
قواي يف -كتابه التدمرية ،-ويف -رشحه عىل العقيدة الصفهانية ،-ويف مواضع كام يف -
نقاشا ً
مجموع الفتاوى -وبني أن اذلي منعهم من تأويل صفة السمع والبرص هو موجود يف صفة الرمحة اليت أولوها من
ابب أوىل فكيف أولوا الرمحة ابرادة االنعام أو مبا يدل عىل هذا من معاين التأويل وأثبتوا صفة السمع والبرص
اخل.
الوجه الثالث  :بني السجزي وش يخ االسالم ابن تميية أن القول يف الصفات اكلقول يف اذلات ،وذرر هذا
اخلطايب  ،فاذلي اس توجب تأويل بعض الصفات لئال تشابه صفات اخمللوقني يس توجب تأويل ذات هللا حىت
ال تشابه ذات اخمللوقني ،فكام حص اثبات أن هلل ذاات تليق به ،فكذكل يصح اثبات أن هلل صفات تليق به،
وتأويل الصفات دون اذلات تناقض ،فاما أن يؤول امجليع أو يثبت امجليع.
الوجه الرابع  :تناقض الشاعرة يف دليل العقل  .ذرر هذا السجزي يف رسالته اىل أهل زبيد  ،فالشاعرة أولوا
الصفات الفعلية بدوافع عقلية كدليل العراض وحدوث الجسام ،لكهنم يف املقابل ألغوا العقل فامي يتعلق
ابلتحسني والتقبيح ،فوقعوا يف تناقض ،مفرة غلوا يف العقل غلو ًا عظميًا حفمكوه يف صفات هللا تعاىل  ،ومرة جفوا
يف العقل جفاء مذموم ًا فعطلوه عن متيزي الطيب من اخلبيث.
سوءا
المر الثاين  :أن الشاعرة لكام تأخروا ازدادوا ً
قال ش يخ االسالم ابن تميية يف -الفتوى امحلوية : -وعامة التأويالت اليت بني أيدينا الآن هلم أي للشاعرة يه
عني تأويالت برش املرييس اليت رد علهيا ادلاريم وغريه.
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بل ان أاب املعايل اجلويين وبعده الرازي قرروا عقائد ابطةل اكن يرد علهيا من قبلهم ،فهم لكام تأخروا ازدادوا
سوءا.
ً
المر الثالث  :التشابه الكبري بني مذهب الشاعرة واملعزتةل ،حبيث ال يوجد فرق ربري بيهنام
ان لوازم أقوال الشاعرة ترجع اىل قول املعزتةل ،ولوازم أقوال املعزتةل ترجع اىل قول اجلهمية يف بأسامء هللا
وصفاته . ،وذكل أن ما أثبته الشاعرة من الصفات كصفة السمع فقد أثبتوه بطريقة يرجع لنفهيا وارجاعها للعمل
فقد أثبتوا مسعا قدميا ال مسعا متجددا وهذا هو العمل ال السمع ،واكن معمتدمه عىل العقل كام هو معمتد املعزتةل
واجلهمية.
ان ما تقدم ذرره ردود خمترصة عىل معتقد الشاعرة .
وبعدها أنتقل اىل مناقشة ابن عطار يف كتابه (الاعتقاد اخلالص من الشك والانتقاد) .والطبعة اليت أعمتد علهيا
يه الطبعة اليت طبعهتا وزارة الوقاف والشؤون االسالمية بدوةل قطر بتحقيق احملارض سعد الزوهيري.
وطريقيت يه الوقوف الرسيع مع أشهر الخطاء يف هذا الكتاب وذكل يف أمور:

المر الول  :تلكم ابن عطار عىل االرادة يف أكرث من موضع ،و ررر ذرر االرادة الكونية ،دون االرادة الرشعية،
وهو يف ذكل اكلشاعرة ،بل انه ملا تلكم عىل الاس تطاعة أثبت الاس تطاعة اليت مع الفعل ،ومل يثبت
الاس تطاعة اليت قبل الفعل.
أما أهل الس نة فاهنم يثبتون القدرة والاس تطاعة اليت مع الفعل واليت قبل الفعل.
فيجعلون الاس تطاعة والقدرة نوعني  :قدرة قبل الفعل ،ويقال :اس تطاعة قبل الفعل ،واس تطاعة مع الفعل،
واذلي قبل الفعل كقوهل تعاىل { :و ِ ِّلل عىل الن ِاس ِحج الْبيْ ِت م ِن ْاس تطاع ال ْي ِه سب ًِيال} ،واليت مع الفعل كقوهل
ِ
س بحانه { :ما اكنوا ي ْس ت ِطيعون الس ْمع وما اكنوا ي ْب ِرصون} ،ومعىن الاس تطاعة اليت قبل الفعل :يعين القدرة
عىل فعل هذا المر ابلقدرة البرشية :أما اليت مع الفعل :فهيي مبعىن عدم التوفيق لهذا الفعل.
فالشاعرة ال يثبتون اس تطاعة قبل الفعل ،بل يثبتون اس تطاعة مع الفعل ،وعىل نقيضهم املعزتةل ،فان املعزتةل
يثبتون اس تطاعة قبل الفعل وال يثبتون اس تطاعة مع الفعل.
أما أهل الس نة فاهنم يثبتون الاس تطاعتني والقدرتني ،اس تطاعة وقدرة مع الفعل ،واس تطاعة وقدرة قبل الفعل.
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ذرر ابن عطار ص 245يف ابتداء الالكم عىل الاس تطاعة والقدرة قال  :وجيب أن يعتقد أن أرساب العباد
خملوقة هلل تعاىل من غري مرية فيه  ...مث قال  :وجيب اعتقاد أن هللا تعاىل مريد مجليع أعامل العباد خريها ورشها.
فهو مل يتلكم اال عىل االرادة الكونية ،وهذا يتبني أيضا بقراءة تمتة الكمه ،ويزيد ذكل وضو ًحا ما ذرره ص337
فانه قال  :ومن زمع أن الاس تطاعة قبل الفعل ابجلوارح اليه ان شاء معل وان شاء مل يعمل فقد كذب ابلقدر.
فهو ال يرى الاس تطاعة قبل الفعل ،ذلا مل يذرر يف الكتاب اال االرادة الكونية ،مث يف هذا املوضع رصح بعدم
اثبات الاس تطاعة قبل الفعل ،وأن من أثبت ذكل فقد كذب ابلقدر ،وهذا هو عني اعتقاد الشاعرة فامي يتعلق
ابالرادة.

المر الثاين  :أنه حرص التكفري ابجلهل فقد اعمتد ص 360عىل الكم ليب بكر الباقالين اذلي هو رأس من
رؤوس الشاعرة الضالل فامي يتعلق يف التكفري فقال :قال القايض أبو بكر  :والقول عندان أن الكفر ابهلل واجلهل
بوجوده واالميان ابهلل والعمل بوجوده وأنه ال يكفر أحد بقول وال رأي اال أن يكون هو اجلهل ابهلل  ...اخل.
فقرر أن الكفر هو اجلهل؛ لن االميان عندمه هو املعرفة ،فاذلي يقابل املعرفة هو اجلهل ،وهذا عىل أحد
قولهيم ،أما القول الآخر :فان االميان عندمه هو التصديق ،والكفر اذلي يقابهل هو التكذيب ،
وهذا خطأ ربري ،فان أهل الس نة جيعلون الكفر راج ًعا لمور :
مهنا اجلهل كام ذرر هذا ابن القمي يف -كتابه مفتاح دار السعادة ،-فلو قال هيودي :أان جاهل فال تكفرونين ،فيقال هل  :بىل أنت اكفر وان كنت جاهال ،أو قال ذكل نرصاين فانه يقال  :انك اكفر ولو كنت ً
جاهال .
ومن دوافع الكفر  :االابء والاس تكبار  :قال س بحانه {اال ابْ ِليس َأب و ْاس ت ْكرب واكن ِمن الْاك ِف ِرين}ِ ِ
وكذكل النفاق والشك واالعراض  ،وقد ذرر ابن القمي يف -مدارج السالكني -مخسة أنواع للكفر ،وزادالسادس يف -كتابه مفتاح درا السعادة ،-ونقل الكم ابن القمي يف ذرر القسام امخلسة االمام محمد بن عبد
الوهاب يف بعض مؤلفاته.
فليس الكفر حمصورا يف اجلهل.
وقد بني ضالل هذا ش يخ االسالم ابن تميية يف مواضع ،مهنا -رشح االميان الوسط -اذلي هو رشح حلديث
جربيل.
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المر الثالث  :الاس تثناء فانه ملا تلكم ابن عطار عىل الاس تثناء ص 252مل يثبت اال الاس تثناء اذلي مبعىن
املوافاة والعاقبة.
قال  :وذلكل يقولون  :حنن مؤمنون ان شاء هللا أي حنن من املؤمنني اذلين خيمت هلم خبري ان شاء هللا .فمل يثبت
الاس تثناء اال الاس تثناء مبعىن العاقبة واملوافاة ،وهذا هو عني قول الشاعرة كام تقدم بيان ذكل.

المر الرابع  :يف ص  300ذرر أنه ال جيب عىل هللا يشء قال  :وال جيب لحد عىل هللا يشء بل لك نعمة منه
فضل ولك نقمة منه عدل ...اخل
واذلين يقولون ال جيب عىل هللا يشء مه الشاعرة ،وأما أهل الس نة فيقولون جيب عىل هللا أمور ،وعىل هللا
حقوق ،ولكن بقيدين :
القيد الول  :هو اذلي أوجبه وأحقه عىل نفسه س بحانه.
القيد الثاين  :أن هذا من ابب االحسان والتفضل كام تقدم ذرره .

المر اخلامس  :حرص الاعتقاد يف اليقينيات ص 148فقد قال  :أحاكم املعتقدات يف صفاته س بحانه قطعية ال
يتصور الاختالف فهيا ...
وهذا فيه نظر كام تقدم ،واذلين حرصوا الاعتقاد يف اليقينيات مه املتلكمون  -كام تقدم بيان ذكل من الكم
ش يخ االسالم ابن تميية.-

المر السادس  :تلكم يف املعجزات بعبارته عىل طريقة املتلكمني ،فقد ذرر أهنا ال تكون اال للتحدي ،وأن
الرشع يعرف هبا ،وظاهر الكمه أنه ال يعرف اال هبا ،وهذا هو عني الكم املتلكمني.
قال ص : 214قال علامؤان قوال بديعا اذا ظهرت املعجزة ،فقد حص الرشع واس تقر الوجوب ووجب عىل اخللق
النظر واالميان...اخل
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فقد جعل املعجزة يه الطريق الثبات الرشع ،وأما أهل الس نة فيقولون :هذه الآايت يه طريقة من الطرق،
لكهنا ليست الطريق الوحيد ،وأهل الس نة أيضا ال يسموهنا ابملعجزة ،وامنا يسمون املتعلق ابلنبياء أآية ،وما
يتعلق بأفراد أمة محمد صىل هللا عليه وسمل فاهنم يسمونه ررامة .ومما ذرر ش يخ االسالم ابن تميية -يف كتابه
الفرقان -أن وجود الكرامات عىل يد رجل دون رجل ال يدل عىل أنه أصلح من اذلي مل توجد عىل يده؛ ذلا
قال  :ويه يف التابعني أكرث مهنا من الصحابة ،وامنا جيرهيا هللا عىل أيدهيم رمح ًة هبم حلاجهتم الهيا ،والصحابة
ليسوا حمتاجني الهيا كام احتاج الهيا التابعون.
يقول ابن عطار ص : 302فاملعجزة ما وقع التحدي هبا ...اخل.
وقد تقدم أن اذلين حرصوا املعجزة فامي يتحدى هبا مه املتلكمون ،ذرر ذكل ش يخ االسالم ابن تميية يف -كتابه
النبوات ،-و-كتابه اجلواب الصحيح -وغريهام من كتبه.
وأيضا ال يعرب أهل الس نة ابملعجزة ،وامنا يعربون ابلآية اذا اكنت عىل يد النبياء.

المر السابع  :ملا تلكم ابن عطار عىل احلرف والصوت توقف يف ذكل ،ومل يثبت أن لالكم هللا حرفًا وصواتً .
فذرر ص 155أن القول بأن لالكم هللا حرفًا وصواتً بدعة قال  :وهل هو حبرف وصوت كام نتلكم به قال:
ولك هذا بدعة حمدثة ...اخل.
فهو ال يثبت لالكم هللا حرفًا وال صواتً وهذا هو عني اعتقاد الشاعرة؛ لن الشاعرة يرون أن الالكم نفيس
وعىل تقريرمه أن الالكم نفيس ،ومقتىض هذا أال يكون حبرف وصوت ،وقد رد علهيم أهل الس نة بردود كثرية
مهنا :لك أآية أو حديث فيه أن هللا ينادي عبده :يدل عىل أن لالكمه صواتً  ،وأيضً ا الدةل اليت نصت عىل
الصوت كحديث النواس بن مسعان اذلي علقه البخاري وأخرجه النسايئ وغريه قال  ( :فينادي بصوت ) ،فدل
عىل أن لالكم هللا صواتً  ،وعىل هذا اجامع أهل الس نة.
وينبغي أن يعمل أنه يوجد من طوائف أهل البدع من يثبت لالكم هللا صواتً وحرفًا؛ لكنه يقول :انه قدمي ،وال
جيعهل متجد ًدا ،وقد رأيت بعضهم أثىن عىل اعتقاد بعض من عرف من الشاعرة من رشاح الحاديث؛ لهنم
وقفوا عىل رساةل هل أثبت أن لالكم هللا حرفًا وصواتً  ،لكنه يف هذه الرساةل نفسها قرر أن الالكم قدمي.
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وملا تلكم ابن القمي وابن أيب العز احلنفي -متابع ًا ابن القمي -عىل طوائف أهل البدع يف الكم هللا ذرروا أن طائفة
تقول :ان لالكم هللا حرفًا وصواتً  ،لكنه قدمي فال يلزم من قول الرجل :ان لالكم هللا حرفًا وصواتً  ،أن يكون
عىل معتقد أهل الس نة اال اذا رصح أن أفراد وأآحاد الكمه متجدد.

المر الثامن  :جعل صفات هللا قدمية ص 105فقد رصح بأن صفات هللا قدمية فقال  :وأن صفاته س بحانه
قدمية بقدم ذاته ال ينفصل عهنا وأن املوجودات لكها حادثة اخل..
وذرر حنوا من ذكل ص ،125وررره أيضا يف بعض املواضع .
وأهل الس نة ال يقولون  :ان صفات هللا قدمية عىل االطالق ،بل يقولون  :ان أصلها ونوعها قدمي أما أآحادها
وأفرادها فهيي متجددة حبسب جتديد هللا لها ،وفامي يتعلق بالكم هللا كذكل ،ومه خيترصون ذكل يف الصفات
الفعلية بقوهلم :قدمي النوع حادث الآحاد.

المر التاسع  : :تقرير ابن عطار للتفويض ،هل الكم يف أكرث من موضع يقرر التفويض فقال ص : 117وجيب
االميان مبا عد ذكل والتسلمي هل وتفويض العمل اذلايت اىل هللا تعاىل.
ظاهر هذا أنه يقرر عقيدة التفويض ،وأما أهل الس نة فيفوضون الكيفية دون املعاين ،مث ررر الك ًما ص201
فقال يف ثنااي الكمه وهو يتلكم عن الصفات  :وهو حديث مشهور حصيح ال مطعن فيه من حيث لفظه وال
معناه بل جيب االميان به من غري تفكر يف معناه ...اخل.
هذا ظاهره يقرر عقيدة التفويض ،وقد تقدم أن للشاعرة قولني فامي يتعلق بصفات هللا يقولون  :فوض –
وزمعوا كذاب أن هذه عقيدة السلف – فهذا أسمل ،أو :أ ّول وهذا مذهب اخللف وهو أعمل ،ذلا قالوا  :مذهب
السلف أسمل ،ومذهب اخللف أعمل وأحمك .
وقد أطال الرد عليه ش يخ االسالم ابن تميية يف مواضع كثرية ،مهنا -مقدمة الفتوى امحلوية ،-وبني أن مذهب
السلف أسمل وأعمل وأحمك  ،وقد ذرر النووي نفسه يف -رشحه عىل حصيح مسمل -لكثري من أحاديث الصفات
قوهل  :كل مذهبان مع صفات هللا :اما التفويض -وهذا أسمل ويه طريقة السلف ،-أو التأويل -وهذه طريقة
اخللف .-وهذا موجود يف مواضع من -رشحه لصحيح مسمل.-
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أسأل هللا أن يوفق من أهل الس نة من ينربي جلرد رشوح الكتب الس تة ،والتعليق عىل الخطاء العقدية،
وتثبت التعليقات عىل الرشح نفسه ،كام علق االمام ابن ابز عىل اجملدلات الثالث الول من فتح الباري البن
جحر ،فيمكل التعليق ،ويعلق عىل النسخة نفسها يف -رشح ابن جحر للبخاري ،-و -رشح العيين للبخاري ،-و-
رشح النووي عىل مسمل ،-و-رشح القايض عياض ،-و-رشح القرطيب ،-وهكذا رشاح بقية كتب السنن
الربعة ،ولو تيرس أن تكون طبعته ممزية بأن تكون عىل نسخ خطية قدمية أو أكرث ليحرص الناس عىل اقتناهئا.
ان من يفعل هذا فس يقدم خريا لمة محمد صىل هللا عليه وسمل ،وس يغزو أهل البدع عن طريق كتب رشوح
الس نة ،بل س يحف لهل الس نة رأس املال.
الس امي -وامحلد هلل -أننا نعيش يف دوةل توحيد وس نة اكدلوةل السعودية -أعزها هللا ابلتوحيد والس نة ،ومجيع
دول املسلمني -وطالب العمل أهل الس نة فهيا ممكنون.

المر العارش والخري  :نفى ابن عطار عن هللا ما ال يصح نفيه.
مورا ال يصح أن تنفى عن هللا س بحانه.
ان البن عطار الكم ًا يف أكرث من موضع ينفي أ ً
وذكل أن عقيدة أهل الس نة يثبتون ما أثبته هللا ورسوهل صىل هللا عليه وسمل  ،وينفون ما نفاه هللا ورسوهل
صىل هللا عليه وسمل  ،وما مل يأت نفيه وال اثباته فاهنم يتوقفون فيه ،ال ينفونه وال يثبتونه .
وخالف ذكل ابن عطار ونفى ما مل تنفه الرشيعة .
قال ص 108يف س ياق الكمه  :وال حيده س بحانه وتعاىل حد ...اخل.
نفى احلد عن هللا وأهل الس نة يثبتون احلد هلل ابعتبار ،وينفونه ابعتبار :
يثبتون هلل حدا مبعىن  :أنه منفصل عن خلقه ،وليس خلقه ً
داخال فيه ،وال هو داخل يف خلقه.
وينفون احلد عن هللا ابعتبار أنه ال أحد حييط ابهلل عل ًما .
ذرر هذا ادلاريم رمحه هللا يف  -رده عىل برش املرييس ،-وذرره ش يخ االسالم ابن تميية يف -كتابه بيان تلبيس
اجلهمية ،-ويف مواضع من -مجموع الفتاوى ،-وذرره ش يخنا ابن ابز رمحه هللا يف -تعليقه عىل العقيدة الطحاوية.-
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وقال ص –110يف ثنااي الكمه وهو يتلكم عن اس تواء هللا عىل عرشه  :وأنه س بحانه اس توى عىل العرش كام
نطق به الكتاب العزيز يف ست أآايت ررميات بال ريف بل ريف شاء من غري مماسة .
قوهل ( :من غري مماسة) :خطأ فأهل الس نة يثبتون الاس تواء ،لكن ال يقولون مبامسة وال بغري مماسة ،بل يثبتونه
كام جاء يف كتاب هللا وس نة رسول هللا ،وال يقولون مبامسة وال بغري مماسة .
أما اثبات أصل املامسة :بأن هللا مس بعض خلقه هذا اثبت ابجامع أهل الس نة ،ودلت عليه الآاثر عن عبد
هللا بن معرو بن العاص ،وعن عبد هللا بن معر وغريهام  ،وحىك االجامع ادلاريم يف -رده عىل برش املرييس،-
ونقهل ش يخ االسالم ابن تميية يف -بيان تلبيس اجلهمية ،-وأقر اجامع أهل الس نة عليه ،لكن عند التفصيل
اكالس تواء عىل العرش ال جيزمون مبامسة وال بغري مماسة؛ لنه ال دليل يف ذكل مفا مل يأت اثباته وال نفيه فاننا
نتوقف .
ففرق بني حبث أصل مس هللا لبعض خلقه ،وبني اثبات املامسة يف بعض الفعال أو نفي املامسة يف بعض
الفعال .

تنبيه  :قد يوجد عند بعض الشاعرة كيب احلسن الشعري ،مث البهيقي ،مث الباقالين ،وغريمه من يقول  :ان
هللا اس توى عىل العرش .فيظن أهنم بذكل يثبتون صفات فعلية ،وهذا ما ال يصح ،فقد بني البهيقي نفسه يف -
كتابه السامء والصفات -عند الكمه عىل اس تواء هللا عىل العرش قال  :خيلق هللا خملوقا يس توي عىل عرشه .
وذرر ش يخ االسالم ابن تميية يف بعض املواضع -كام يف مجموع الفتاوى -أن أاب احلسن و الشاعرة اذا قالوا:
اس توى عىل العرش أرادوا أنه خيلق خملوقًا يس توي عىل عرشه ،ال أن هللا نفسه جيدد فعل الاس تواء.
وأيضا ص 111قال  :مع تزنهيه س بحانه عن اجللوس أو القعود أو غريهام من صفات احملدثني.
فنفى عن هللا اجللوس والقعود  ،وهذا ما ال يصح أن ينفى عن هللا وال يثبت؛ لنه مل يصح نفيه وال اثباته -فامي
رأيت -من أدةل الكتاب وحصيح الس نة وأقوال الصحابة 1والتابعني .
 1قال ابن القيم يف كتابه(اجتماع اجليوش اإلسالمية) ( :)251 /2ويف تفسري السدي عن أيب مالك وأيب صاحل عن ابن عباس{ :الرمحن
على العرش استوى} قال :قعد .ا.هـ وهذا إسناد ال يصح فقد تكلم اإلمام أمحد يف روايته للتفسري ففي هتذيب التهذيب ()314 /1
نقل عن أمحد" :أنه ليحسن احلديث إال أن هذا التفسري الذي جييء به قد جعل له إسنادا واستكلفه" ويف كتاب جامع التحصيل (ص:
)148قال :ابذام أبو صاحل موىل أم هانئ قال بن حبان مل يسمع من ابن عباس ا.هـ
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هذه أشهر الخطاء املوجودة يف -كتاب الاعتقاد اخلالص من الشك والانتقاد -البن عطار.
أسأل هللا أن يغفر هل خطأه ،وأن يبرص املسلمني خبطئه ،وخطأ غريه ،حىت ال يتبعومه عىل الباطل .وأسأل
هللا اذلي ال اهل اال هو أن مين عيل وعليمك ابلعمل النافع ،والعمل الصاحل ،وأن جيعلنا برمحته أنصارا دلينه ،وأن
حييينا عىل التوحيد والس نة ،وأن مييتنا عىل ذكل ،وأن يؤلف قلوب أهل الس نة عىل احلق ،وأن جيعلهم جممتعني
يف نرصة دين هللا ،انه الرمحن الرحمي.

*

*

*

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