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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 : مقدمة

هذه الرسالة قد كتبها شيخ اإلسالم ابن تيمية جواًبا عىل سؤال طويل، إال أن املراد من هذه  

عىل املتكلمني  رسالة )األكملية( تتميز بأهنا رد  الرسالة إثبات كامل اهلل سبحانه وتعاىل، وهذه ال

 -رمحه اهلل تعاىل-بأدلتهم، فهي قلبت سالحهم عليهم وقاتلهم شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 بأسلحتهم التي يظنوهنا براهني يف التدليل العتقادهم الكالمي البدعي.

لذا قد ردَّ يف هذه الرسالة عىل الفالسفة، واملعتزلة، واألشاعرة، وأكثر الرد املقصود به األشاعرة؛ 

رمحه اهلل -هنم هم الفتنة الذين ابُتيل هبم املسلمون، وهم الذين ابتيل هبم شيخ اإلسالم ابن تيمية  أل

 وإن كانت أضعف من ذي قبل واحلمد هلل. يف زمانه، وال تزال فتنة األشاعرة قائمةً  -تعاىل

يف الرد عىل فمن مجع بني الرسالة األكملية والرسالة املدنية والتدمرية، فقد مجع خرًيا عظياًم 

عىل املتكلمني بأدلة املتكلمني؛ لذا   بني هذه الرسائل الثالث أهنا رد    املتكلمني بأدلتهم، فإن اجلامع

 .-إن شاء اهلل تعاىل-ستأيت يف هذه الرسالة فوائد عظيمة يأيت الكالم عليها 

 تتعلق بالرسالة األكملية:  مةمقد

م رشًعا وال جيوز، وحكى النووي وابن ينبغي أن ُيعلم أن دراسة علم الكالم وعلم املنطق حمرَّ 

الصالح وغري واحد من أهل العلم اإلمجاع عىل حرمة دراسة علم املنطق فضاًل عن علم الكالم، 

يكون باحلساب من جهة أنه قوالب فضاًل عن علم الفلسفة، فإن علم املنطق علم آلة وهو أشبه ما  

 ُيستفاد منها يف ترتيب األدلة وغري ذلك، لكنها قوالب كالمية، وهي قوانني.

أما علم الكالم فهو قائم عىل التدليل عىل االعتقاد بأدلة كالمية، أما علم الفلسفة فهو ليس خاًصا 

 ة باخلالق وغري ذلك.باإلهليات بل باإلهليات وغريها، وهو يتكلم عن الغيبيات وأمور كبري
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فإذا كان علم املنطق حمرًما فعلم الكالم من باب أوىل، ثم أوىل وأوىل علم الفلسفة، وبعض الناس 

اًل يف باب العلوم فيأبى إال أن يدرس قد يصيبه يشء من الفضول فيظن أنه البد أن يكون مكم  

العمر قصري، وأن اإلنسان لو بذل    علم املنطق، أو علم الكالم، وهذا من اخلطأ، ينبغي أن ُيعلم أن

جهده وطاقته ومهته يف حتصيل ما به ُيعرف ما ُيريض الرب سبحانه إما من اعتقاد صحيح أو عمل 

صحيح ملا استطاع، فضاًل أن ُيضيف إىل ذلك علوًما ال تنفع، فضاًل أن تكون علوًما ترض كعلم 

 املنطق أو الكالم أو الفلسفة. 

من أهل السنة، وممن درس هذا العلم وبنيَّ أنه ال فائدة منه: شيخ وقد درس هذا العلم كثري 

بني  وإن احلرام   ل»إن احلالوبعده الشوكاين يف رشح حديث:    -رمحه اهلل تعاىل-اإلسالم ابن تيمية  

» قال: ُأنبك عن رجل درس هذا العلم حتى بلغ أقصاه، فليس يف هذا العلم فائدة، قال: وإنام  بني 

ع فيه ومل يفهمه، فيظن أنه مفيد، فُيذهب عمره يف  ُُيشى عىل من ُُيشى فيمن درسه ومل يتوسَّ

 دراسته. 

قد ندم عىل دراسة علم الكالم، نقل ذلك عنه الذهبي يف كتابه  -وهو الرازي-بل إن الرازي 

)تاريخ اإلسالم( وذكر أن الرازي أكثر من مرة ُيرصح بندمه عىل دراسة علم الكالم، فلذا السعيد 

كام يف صحيح مسلم، فلنحمد اهلل أننا ُكفينا  -ريض اهلل عنه-ُوعظ بغريه كام قال ابن مسعود  من

 من جهات:

 : ليس هلذا العلم يف هذه األزمان رواج وهلل احلمد، قلَّ أن جتد رجاًل يصول وجيول بعلم أوالا

بح املتكلمون يف املنطق فُيحرج أهل السنة هبذا العلم، فإنه من بعد شيخ اإلسالم ابن تيمية أص

حال ضعف، ُيكرسون بسالحهم، فمن أراد أن يدرسه وأن يعرفه للرد عىل املتكلمني يكفي أن 

يعرف ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية، هذا إن ُوجد من املتكلمني من يفعل ذلك، فإن املتكلمني 

فقد أظهر اهلل السنة  املعتنني بعلم الكالم والذين يصولون وجيولون فيه قليلون جًدا وال ذكر هلم،
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وأهلها، أظهرهم علمًيا ضد املتكلمني بعد شيخ اإلسالم ابن تيمية، ثم أظهرهم علمًيا وبقوة 

السلطان بعد دعوة شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ونرصة آل سعود هلم جزاهم اهلل خرًيا 

 مجيًعا، ثم ما زال أهل السنة يف قوة وهلل احلمد.

وليسوا يف حاجة هلذه العلوم، وأؤكد أنه ال ُُيتاج من علم الكالم إال بعض  لذا أهل السنة يف قوة

ما ذكره ابن تيمية يف الرد عىل املتكلمني، وقد رأيت بعض املتكلمني املعارصين حاول أن ُيرج 

بيشء جديد وحاول أن ُُييي علم الكالم فأصبح ضعيًفا هزياًل، ردَّ عليه أهل السنة ببعض 

 ها ابن تيمية فأصبح يف حال حرجة. القواعد التي ذكر

فلذلك نصيحة لنفيس ولكم أال تلتفتوا إىل هذا العلم، إال ما يأيت عرًضا يف كالم شيخ اإلسالم 

ابن تيمية لُيفهم للرد عليهم، وكثري منه قد ضعف الداعون إليه، فنحن لسنا يف حاجة إليه وهلل 

اًذا يف الدراسة عىل فالن وفالن علم املنطق واحلمد، فقد بلغني عن بعض الشبيبة أهنم يتسللون ل  

ممن هم وافدون عىل هذا البلد، وُيفظون فيه بعض املتون ويزعمون أن هذا العلم ولو مل ُيصابوا 

يف دراسة هذا إال بالعجب، فإن بعضهم يظن أنه إذا حفظ منظومة يف علم املنطق وفهمها أنه أصبح 

ليه نظرة جمردة: حفظ ما هو حمرم رشًعا، وإذا كان حفظه شيًئا كبرًيا، وهو ال يشء، فإذا نظرنا إ

ألجل أن يعز الدين فليس الدين اليوم يف حاجة ملثل هذا وهلل احلمد، وهذا من رمحة اهلل وفضله، 

واجلاد ثم اجلاد يف حتصيل العلم يسعى يف أمرين: يف اعتقاد صحيح وعمل صحيح، ويف الوسائل 

تقاد صحيح وعمل صحيح والوسائل املؤدية إىل ذلك، كعلم املؤدية إليها، هذا هو الدين، اع

 أصول الفقه العميل، وعلم احلديث صحًة وضعًفا، إىل غري ذلك.

طالب  أما االشتغال بغري هذا تضييع للعمر يف هذا الزمن الذي قد ضعفت فيه اهلمم للغاية وقلَّ 

ني فيه واملهتمني والذين يتطورون العلم اجلادون للغاية، فكثر املحبون للعلم لكن اجلادين والباذل

يف حتصيله ويتقدمون هم قليلون، فطالب العلم أصبحوا اليوم من حيث اجلملة أصناًفا، صنف 
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كان ذا مهة قوية ثم ضعف وفرت، وصنف وجد طرًقا سهلة فسلكها فأخذ يذهب وجييء يف حلقة 

 مفرغة ال يتقدم يف العلم.

ل العمل الصحيح واالعتقاد الصحيح، وأن نسعى فلذلك أويص نفيس وإياكم بالسعي يف حتصي

لتحصيل هذين األمرين، فُيوفق اإلنسان للعمل الصحيح وهذا البد فيه من دراسة الفقه 

والوسائل املؤدية للفقه، واالعتقاد الصحيح البد من دراسة التوحيد بأقسامه الثالثة، وكل األمور 

سهاًل سهولة مل يمر   -واهلل أعلم-طلب العلم يف ظني  ت للغاية يف هذا الزمن، فقد أصبح  قد ُيرس  

 عىل األمة اإلسالمية زمن سهل فيه العلم كهذا الزمن، فقد سهل العلم للغاية، لكن ُيتاج إىل مهة.

وصعوبة العلم أنه ُيتاج إىل مهة وأال تنشغل بغريه، والنفس تأبى إال غريه، فرييد اإلنسان أن 

انشغل بغريه وهذا ال يكون إال باألماين، واألماين رأس مال يكون مربًزا يف العلم وهو قد 

 املفاليس.

لذلك صعوبة العلم أنك تنشغل به، وإال أصبح اليوم سهاًل حتى املحفوظات يف العلم أصبحت 

قليلة وليست صعبة مثل ذي قبل، فأصبح هناك حمفوظات حمددة ُيفظها طالب العلم ثم يشتغل 

ويرد   -صىل اهلل عليه وسلم-فسه وأن يعلم الناس وينرش دين حممد بالفهم والدراسة وأن ُيعلم ن

عىل املخالفني، وأعظم واجب ينبغي أن يقوم به طالب العلم اليوم وأهل العلم هو أن يذودوا 

يف  عن حياض التوحيد وأن يدافعوا عنه، لذا إذا تأملت يف أئمة الدعوة النجدية فقد طرح اهلل

عىل املخالف، يردون عىل مجيع اجلبهات الضالة ليحفظوا بيضة  د  دعوهتم بركة، وأكثر علمهم ر

 الدين والسنة، وليذودوا عن حياض التوحيد والسنة.

بل لو رأيت شيخ اإلسالم ابن تيمية فإن أكثر علمه املدون رد عىل املخالفني، وهكذا جتد أن 

تاج إليه من املهامت ويشتغلون عىل املخالفني، يؤلفون فيام ُُي  علامءنا عىل هذا، فأكثر جهدهم رد  

يف محاية الرشيعة، فإن اهلجامت كثرية عىل الرشيعة، ومن رمحة اهلل وفضله أن اهلامجني ال يأتون 
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بيشء جديد، ُيكررون ما أتى به من قبلهم، لكن بقوالب وألبسة وأقنعة جديدة، لذا من درس  

 علامء وهلل احلمد.العلم وعرفه عرف أن هؤالء كهؤالء، فرد عليهم بام رد به ال

لذا اهلمة اهلمة يف حتصيل العلم والتقدم فيه، وأن يتقدم طالب العلم وُيشمر عن ساعد اجلد 

ويستغل الزمان وجُياهد نفسه جماهدة ويتنافس مع إخوانه يف اخلري، فالوقت وقت جد ومهة، 

 حتصيله.واهلجامت كثرية عىل الرشيعة بأشكال شتى وأصناف متنوعة، فالبد من اهلمة يف 

وعوًدا إىل هذه الرسالة، من مجع بني هذه الرسالة والرسالة املدنية والتدمرية، فقد مجع شيًئا كثرًيا 

 يف الرد عىل املتكلمني بأسلحتهم.
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 قدس اهلل روحه: -سئل شيخ اإلسالم: 

أحسن اهلل ثواهبم وأكرم نزهلم ومآهبم  -قال السائل: املسئول من علامء اإلسالم والسادة األعالم  

مجيع أرباب امللل والنحل  "مقدمة  "أن يرفعوا حجاب اإلمجال ويكشفوا قناع اإلشكال عن  -

 آرائهم إليها؛ حاشا مكابرا منهم معاندا وكافرا بربوبية اهلل جاحدا. متفقون عليها ومستندون يف

لكنهم يف  "هذه صفة كامل فيجب هلل إثباهتا وهذه صفة نقص فيتعِّي انتفاؤها  "يقال: وهي أن 

فأهل  " حتقيق مناطها يف أفراد الصفات متنازعون ويف تعيِّي الصفات ألجل القسمِّي خمتلفون.

الصفات  "ت السمع والبرص واحلياة والقدرة والعلم والكالم وغريها من يقولون: إثبا "السنة 

كالضحك  - "الصفات الفعلية  "كالوجه واليدين والعينِّي والغضب والرضا و  "اخلربية 

تقول: اتصافه هبذه   "والفالسفة    "صفات كامل وأضدادها صفات نقصان.    -والنزول واالستواء  

تكمل بغريه فيكون ناقصا بذاته وإن أوجب له نقصا مل جيز الصفات إن أوجب له كامال فقد اس

يقولون: لو قامت بذاته صفات وجودية لكان مفتقرا إليها وهي مفتقرة  "واملعتزلة  "اتصافه هبا. 

وألهنا أعراض ال تقوم إال بجسم. واجلسم مركب واملركب إليه فيكون الرب مفتقرا إىل غريه؛ 

ويقولون أيضا: لو قدر عىل العباد أعامهلم وعاقبهم عليها: كان  ممكن حمتاج وذلك عِّي النقص.

ومن والكالبية    "ظاملا وذلك نقص. وخصومهم يقولون: لو كان يف ملكه ما ال يريده لكان ناقصا.  

ينفون صفات أفعاله ويقولون: لو قامت به لكان حمال للحوادث. واحلادث إن أوجب له  "تبعهم 

ينفون  "وطائفة منهم  "قص وإن مل يوجب له كامال مل جيز وصفه به. كامال فقد عدمه قبله وهو ن

ألهنا صفاته اخلربية الستلزامها الرتكيب املستلزم للحاجة واالفتقار. وهكذا نفيهم أيضا ملحبته 

مناسبة بِّي املحب واملحبوب ومناسبة الرب للخلق نقص: وكذا رمحته ألن الرمحة رقة تكون يف 

وكذا غضبه ألن الغضب  يف الطبيعة وتأمل عىل املرحوم وهو نقص.الراحم وهي ضعف وخور 
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غليان دم القلب طلبا لالنتقام. وكذا نفيهم لضحكه وتعجبه ألن الضحك خفة روح تكون لتجدد 

يقولون: ليس  "منكرو النبوات  "ما يرس واندفاع ما يرض. والتعجب استعظام للمتعجب منه. و 

 كام أن أطراف الناس ليسوا أهال أن يرسل السلطان إليهم اخللق بمنزلة أن يرسل إليهم رسوال

يقولون: عظمة الرب وجالله يقتيض أن ال يتقرب إليه إال بواسطة  "املرشكون  "رسوال. و 

وحجاب فالتقرب إليه ابتداء من غري شفاء ووسائط غض من جنابه الرفيع. هذا وإن القائلِّي هبذه 

يطردوهنا فلو قيل هلم: أيام أكمل؟ ذات توصف بسائر أنواع   ال يقولون بمقتضاها وال  "املقدمة    "

اإلدراكات: من الشم والذوق واللمس أم ذات ال توصف هبا كلها؟ لقالوا األوىل أكمل ومل يصفوا 

هبا كلها اخلالق. و )باجلملة فالكامل والنقص من األمور النسبية واملعاين اإلضافية فقد تكون الصفة 

رى وهذا نحو األكل والرشب والنكاح: كامل للمخلوق نقص للخالق كامال لذات ونقصا ألخ 

وكذا التعاظم والتكرب والثناء عىل النفس: كامل للخالق نقص للمخلوق وإذا كان األمر كذلك 

فلعل ما تذكرونه من صفات الكامل إنام يكون كامال بالنسبة إىل الشاهد وال يلزم أن يكون كامال 

ع تباين الذاتِّي. وإن قلتم: نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر للغائب كام بِّي؛ ال سيام م

فيها هل هي كامل أو نقص؟ فلذلك نحيل احلكم عليها بأحدمها ألهنا قد تكون كامال لذات نقصا 

وقع عليها اإلمجاع هي منشأ االختالف  "مقدمة  "ألخرى عىل ما ذكر. وهذا من العجب أن 

ا بيانا يشفي العليل وجيمع بِّي معرفة احلكم وإيضاح الدليل إنه تعاىل والنزاع فريض اهلل عمن بِّي لن

 سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.

 فأجاب ريض اهلل عنه احلمد هلل: 

بل الثابت الكامل ثابت هلل، )إحدامها أن يعلم أن  "مقدمتِّي  "اجلواب عن هذا السؤال مبني عىل 

له هو أقىص ما يمكن من األكملية ال يكون وجود كامل ال نقص فيه إال وهو ثابت للرب تعاىل 

ت يستحقه بنفسه املقدسة وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه؛ فثبوت احلياة يستلزم نفي املوت وثبو
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العلم يستلزم نفي اجلهل وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز وأن هذا الكامل ثابت له بمقتىض األدلة 

 العقلية والرباهِّي اليقينية مع داللة السمع عىل ذلك. 

نوعان: أحدمها خرب اهلل الصادق فام أخرب اهلل ورسوله به فهو حق كام وداللة القرآن عىل األمور 

 اللة القرآن برضب األمثال وبيان األدلة العقلية الدالة عىل املطلوب. أخرب اهلل به، والثاين د

ألهنا  "عقلية  "ألن الرشع دل عليها وأرشد إليها؛ و  "رشعية  "فهذه داللة رشعية عقلية فهي 

 وال يقال: إهنا مل تعلم إال بمجرد اخلرب.  تعلم صحتها بالعقل،

صار مدلوال عليه بخربه. ومدلوال عليه بدليله   قلية:أخرب اهلل باليشء ودل عليه بالدالالت العوإذا  

 "العقيل الذي يعلم به، فيصري ثابتا بالسمع والعقل وكالمها داخل يف داللة القرآن التي تسمى 

 الداللة الرشعية. 

قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة عىل معاين متضمنة هلذا املعنى،   "معنى الكامل    "وثبوت    "

رآن من إثبات احلمد له وتفصيل حمامده وأن له املثل األعىل وإثبات معاين أسامئه ونحو فام يف الق

 ذلك: كله دال عىل هذا املعنى.

* قل هو اهلل أحد  ﴿يف تفسري: ابن عباس عن ابن أيب طلحة فيام رواه  "الكامل  "وقد ثبت لفظ 

هو املستحق للكامل، وهو السيد الذي كمل يف سؤدده والرشيف  "الصمد  "أن  ﴾اهلل الصمد 

الذي قد كمل يف رشفه والعظيم الذي قد كمل يف عظمته واحلكم الذي قد كمل يف حكمه والغني 

الذي قد كمل يف غناه واجلبار الذي قد كمل يف جربوته والعامل الذي قد كمل يف علمه واحلكيم 

ته وهو الرشيف الذي قد كمل يف أنواع الرشف والسؤدد وهو اهلل سبحانه الذي قد كمل يف حكم

 وهذه صفة ال تنبغي إال له ليس له كفؤ وال كمثله يشء. وتعاىل، 
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وهكذا سائر صفات الكامل، ومل ُيعلم أحد من األمة نازع يف هذا املعنى؛ بل هذا املعنى مستقر يف 

م مفطورون عىل اإلقرار باخلالق؛ فإهنم مفطورون فطر الناس؛ بل هم مفطورون عليه فإهنم كام أهن

 عىل أنه أجل وأكرب وأعىل وأعلم وأعظم وأكمل من كل يشء.

وقد بينا يف غري هذا املوضع أن اإلقرار باخلالق وكامله يكون فطريا رضوريا يف حق من سلمت 

كثري من الناس عند  فطرته وإن كان مع ذلك تقوم عليه األدلة الكثرية، وقد حيتاج إىل األدلة عليه

 تغري الفطرة وأحوال تعرض هلا.

أنه كان يمنع أن يسمى اهلل كامال ويقول: اجلبائي عن األشعري : فقد نقل "الكامل  "وأما لفظ 

الكامل الذي له أبعاض جمتمعة. وهذا النزاع إن كان يف املعنى فهو باطل؛ وإن كان يف اللفظ فهو 

 الكامل له ونفي النقائص عنه مما يعلم بالعقل.نزاع لفظي، واملقصود هنا أن ثبوت 

أن ذلك ال يعلم إال وغريهم: كأيب املعايل والرازي واآلمدي  "أهل الكالم طائفة من  "وزعمت 

وأن نفي اآلفات والنقائص عنه مل يعلم إال باإلمجاع، وجعلوا الطريق   "اإلمجاع    "بالسمع الذي هو  

التي هبا نفوا عنه ما نفوه إنام هو نفي مسمى اجلسم ونحو ذلك؛ وخالفوا ما كان عليه شيوخ 

واألئمة يف السلف ومن قبلهم من كاألشعري والقايض وأيب بكر وأيب إسحاق  متكلمة الصفاتية؛

 كالم له باألدلة العقلية وتنزهيه عن النقائص باألدلة العقلية. إثبات السمع والبرص وال

وهلذا صار هؤالء يعملون يف إثبات هذه الصفات عىل جمرد السمع ويقولون: إذا كنا نثبت هذه 

ونفي اآلفات إنام يكون باإلمجاع الذي هو دليل سمعي، واإلمجاع الصفات بناء عىل نفي اآلفات 

قالوا: والنصوص املثبتة للسمع والبرص والكالم: أعظم لكتاب والسنة،  إنام يثبت بأدلة سمعية من ا

من اآليات الدالة عىل كون اإلمجاع حجة، فاالعتامد يف إثباهتا ابتداءا عىل الدليل السمعي الذي هو 

 القرآن أوىل وأحرى. 
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أت به مع أنه بدعة يف الرشع مل ي -والذي اعتمدوا عليه يف النفي من نفي مسمى التحيز ونحوه 

هو متناقض يف العقل ال يستقيم يف  -الصحابة والتابعِّي كتاب وال سنة؛ وال أثر عن أحد من 

العقل؛ فإنه ما من أحد ينفي شيئا خوفا من كون ذلك يستلزم أن يكون املوصوف به جسام إال قيل 

ملا أثبتوا أنه حي كاملعتزلة  ه؛  له فيام أثبته نظري ما قاله فيام نفاه؛ وقيل له فيام نفاه نظري ما يقوله فيام أثبت

ألن هذه أعراض ال يوصف عليم قدير؛ وقالوا: إنه ال يوصف باحلياة والعلم والقدرة والصفات؛  

 هبا إال ما هو جسم؛ وال يعقل موصوف إال جسم.

فقيل هلم: أنتم وصفتموه بأنه حي عليم قدير وال يوصف يشء بأنه عليم حي قدير إال ما هو جسم 

صوف هبذه الصفات إال ما هو جسم، فام كان جوابكم عن األسامء كان جوابنا عن وال يعقل مو

الصفات، فإن جاز أن يقال بل يسمى هبذه األسامء ليس بجسم جاز أن يقال: فكذلك يوصف 

 هبذه الصفات ما ليس بجسم، وأن يقال: هذه الصفات ليست أعراضا. 

سمى هبذه األسامء ال جيب أن يامثله غريه وال وأن امل  "مشرتك    "أو    "جممل    "وإن قيل: لفظ اجلسم  

أن يثبت له خصائص غريه؛ جاز أن يقال: املوصوف هبذه الصفات ال جيب أن يامثله غريه وال أن 

 يثبت له خصائص غريه.

قال نفاة الصفات املعلومة بالرشع أو بالعقل مع الرشع كالرضا والغضب واحلب وكذلك إذا 

قيل هلم هذه بمنزلة اإلرادة والسمع والبرص   ال تعقل إال جلسم،  والفرح ونحو ذلك: هذه الصفات 

 والكالم فام لزم يف أحدمها لزم يف اآلخر مثله.

ونحوهم إذا قالوا ثبوت هذه الصفات يستلزم كثرة املعاين فيه الفالسفة وهكذا نفاة الصفات من 

موجود واجب قائم بنفسه وأنه وذلك يستلزم كونه جسام أو مركبا، قيل هلم: هذا كام أثبتم أنه 

 عاقل ومعقول وعقل، ولذيذ وملتذ ولذة، وعاشق ومعشوق وعشق، ونحو ذلك. 
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فإن قالوا: هذه ترجع إىل معنى واحد قيل هلم: إن كان هذا ممتنعا بطل الفرق وإن كان ممكنا أمكن 

ن أقوال والكالم عىل ثبوت الصفات وبطال أن يقال يف تلك مثل هذه، فال فرق بِّي صفة وصفة.

 النفاة مبسوط يف غري هذا املوضع. 

---------------------------------------------- 

ت من هذا،  -واهلل أعلم- (بل الثابت له هو أقىص ما يمكن من األكملية)قوله:  أن اسمها اشُتقَّ

وهذه التسمية مل يسمها شيخ اإلسالم ابن تيمية، وإنام سامها مجٌع من تالميذه كابن القيم، وابن 

وغريمها، بأسامء تدور عىل هذا، ولعل املحقق سامها هبذا االسم اشتقاًقا من هذا عبد اهلادي، 

 حث عن كامل صفات اهلل سبحانه وتعاىل.اللفظ، ألن الرسالة تدور عىل هذا وهو الب

هذه    (بل الثابت له هو أقىص ما يمكن من األكمليةالكامل ثابت هلل،  )إحدامها أن يعلم أن  )وقوله:  

فنقول: ال بد من  "املقدمة الثانية  "وأما )هي املقدمة األوىل، واملقدمة الثانية كام سيأيت من قوله: 

 (...  يكون الكامل ممكن الوجود، والثاين: أن يكون سليام عن النقصاعتبار أمرين: أحدمها: أن 

 فُيالحظ أن املقدمتني تدور عىل الكامل. 

إذن  (نفسه املقدسةال يكون وجود كامل ال نقص فيه إال وهو ثابت للرب تعاىل يستحقه ب)قوله: 

الذي ُيثبت هلل هو الكامل الذي ال نقص فيه، وينبغي أن ُيعلم أن الذي ُيطلق عىل اهلل ما بني أسامء 

وصفات وإخبار، واألسامء والصفات قد بلغت يف الكامل أعاله، وكالمها توقيفيان باإلمجاع، 

العتقاد اخلالص(، وظاهر حكى اإلمجاع السجزي يف رسالته ألهل زبيد، وابن عطار يف كتابه )ا

 كالم ابن تيمية يف )اجلواب الصحيح( وكام يف )جمموع الفتاوى( أن العلامء جممعون عىل هذا.

أما ما كان من باب اإلخبار فال ُيشرتط فيه الكامل من كل وجه، بل قال ابن تيمية كام يف )جمموع 

وذم، فيُطلق عىل اهلل إخباًرا وُيراد الفتاوى(: أال يكون سيًئا من كل وجه. يعني أن يكون فيه مدٌح  
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﴿قل أي يشء أكرب به وجه املدح، وما ُأطلق عىل اهلل من باب اإلخبار ليس توقيفًيا، كام قال تعاىل:  

 أي هو أكرب شهادة سبحانه، فإطالق اليشء عىل اهلل من باب اإلخبار. شهادة قل اهلل﴾

فأيًضا إطالق يشء عىل اهلل من باب اإلخبار، ومثل  ﴿كل يشء هالك إال وجهه﴾وكقوله تعاىل: 

 كل هذه ُتطلق عىل اهلل من باب اإلخبار. "الذات "ولفظ  "موجود"ذلك لفظ 

وهذا مهم، ُيثبت  ( وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه؛ فثبوت احلياة يستلزم نفي املوت)قوله: 

 الكامل وُينفى ضده. 

وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز وأن هذا الكامل  وثبوت العلم يستلزم نفي اجلهل  ... )قوله: 

ل يف كالمه  (ثابت له بمقتىض األدلة العقلية والرباهِّي اليقينية مع داللة السمع عىل ذلك لو ُتؤم 

 هذا ثالث قواعد: 

أن الذي ُيثبت هلل ما بلغ يف الكامل أقصاه ويف احلسن أعاله، كام قال تعاىل: القاعدة األوىل:  -

ومؤنث  "أحسن"مؤنث  "كربى"مثل:  "حسنى" ﴿وهلل األسامء احلسنى فادعوه هبا﴾

 ."أكرب"

 أن ما ُنفي عن اهلل عز وجل فُيثبت كامل ضده. القاعدة الثانية:  -

عقلية والسمعية، خالًفا ملا سيأيت من بعض أن كامل اهلل ثابت باألدلة ال القاعدة الثالثة: -

املتكلمني كاجلويني والرازي وأمثاهلام الذين قالوا إن كامل اهلل مل يثبت بالعقل وإنام ثبت 

 باإلمجاع.

: أحدمها خرب اهلل الصادق فام أخرب اهلل ورسوله به فهو حق نوعانوداللة القرآن عىل األمور  )قوله:  

لو  (داللة القرآن برضب األمثال وبيان األدلة العقلية الدالة عىل املطلوبكام أخرب اهلل به، والثاين 

ُتؤم ل يف رضب القرآن لألمثلة فيه أمران: فيه الداللة العقلية باملثال الذي رُضب باملعنى الذي 

وفيه الداللة الرشعية، إذ املثال من القرآن، فاألمثلة التي يرضهبا القرآن فيه مجع احتواه هذا املثال،  
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بني األدلة العقلية ألن املثل معنى عقيل، فهو دليل عقيل من هذا الوجه، وفيه الداللة السمعية إذ 

 إن هذا املثل جاء يف القرآن، فدل عىل أنه دليل سمعي.

يريد أن يقول ابن تيمية: إن داللة  (... د له وتفصيل حمامدهفام يف القرآن من إثبات احلم )قوله: 

القرآن عىل صفات كامل اهلل جاءت بطرق خمتلفة ومنها احلمد، فإن كل آية فيها احلمد دالة عىل 

 الكامل، وأيًضا إثبات أن له املثل األعىل يدل عىل الكامل.

 "الكامل"إطالق لفظ    (...  ابن عباسعن  ابن أيب طلحة  فيام رواه    "الكامل    "وقد ثبت لفظ  )قوله:  

 عىل اهلل من باب اإلخبار، وهو من معاين الصمد.

وهكذا سائر صفات الكامل، ومل ُيعلم أحد من األمة نازع يف هذا املعنى؛ بل هذا املعنى )قوله: 

إذن فاألمة كلها جممعة عىل أن هلل صفات الكامل، ويدخل يف ذلك اجلهمية،   (مستقر يف فطر الناس

واملعتزلة، واألشعرية، واملاتريدية، فكلهم جممعون عىل أن هلل الكامل، لكنهم خمتلفون يف حتقيق 

 الكامل. منهم يزعم أن ما يسلكه هو األصوليني: يف حتقيق املناط، فكل  هذا الكامل، وبعبارة 

ألجل هذا املشهور عند أهل السنة عدم تكفري األشاعرة، ألهنم أرادوا التنزيه، هذا أواًل، ووقعوا 

يف تأويل يمنع تكفريهم، وأما املعتزلة فقد كفرهم كثريون وإن كان األكثر يقولون بعدم تكفريهم، 

ث املعنى العام فقد وذلك ألن إعذارهم بالتأويل أقل من إعذار األشاعرة، أما اجلهمية من حي

 أمجع أهل العلم عىل تكفري اجلهمية، ومن باب أوىل الباطنية.

 علاًم أن للجهمية إطالقني:

لة.  اإلطالق األول: العام، ويشمل كل املُؤو 

واإلطالق الثاين: اخلاص، وهم قسيم املعتزلة، وقد أمجع أهل السنة عىل تكفري اجلهمية عموًما، 

 املعتزلة واألشاعرة.واملراد هبم ما هم قسيم 
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وقد بينا يف غري هذا املوضع أن اإلقرار باخلالق وكامله يكون فطريا رضوريا يف حق من )قوله: 

سلمت فطرته وإن كان مع ذلك تقوم عليه األدلة الكثرية، وقد حيتاج إىل األدلة عليه كثري من الناس 

ت احتاج أي أن هذه األمور مستقرة  (عند تغري الفطرة وأحوال تعرض هلا يف الفطر، لكن إذا ُغري 

 الناس إىل أدلة حتى ُتثبَّت.

أنه كان يمنع أن يسمى اهلل كامال اجلبائي عن األشعري : فقد نقل "الكامل  "وأما لفظ )قوله: 

ويقول: الكامل الذي له أبعاض جمتمعة. وهذا النزاع إن كان يف املعنى فهو باطل؛ وإن كان يف 

 يعني إذا أبى من التسمية بالنظر إىل اللفظ فاألمر سهل، وُيالحظ قوله:  (اللفظ فهو نزاع لفظي

ويريدون ما ُيرادف  "االسم"أحياًنا أهل السنة ُيطلقون لفظ  (أنه كان يمنع أن يسمى اهلل كامال)

، وال يريدون باالسم الذي ... ى اهللاإلطالق، يعني ُيطلق عىل اهلل، وُيعربون أحياًنا بقوهلم: ُيسمَّ 

، وكذلك يف رده عىل "يشء"ُيقابل الصفة، كام فعل هذا الدارمي يف رده عىل برش املرييس يف اسم 

إن اهلل يسمى باليشء. وال يريد باالسم الذي هو قسيم الصفة وإنام املراد باالسم اجلهمية، فقال: 

 أي بام ُيرادف اإلطالق، يعني ُيطلق عىل اهلل.

أن ذلك ال وغريهم: كأيب املعايل والرازي واآلمدي  "أهل الكالم من طائفة  "وزعمت )قوله: 

خالصة كالم هؤالء أهنم يقولون: إن الكامل هلل ال ُيعلم  (" اإلمجاع "يعلم إال بالسمع الذي هو 

يف كتابه  -رمحه اهلل تعاىل-بالعقل، وإنام بالسمع، وُُيددون ذلك باإلمجاع، وقد ناقشهم ابن تيمية 

 والنقل( ويف غريه من كتبه، وابن القيم ناقشهم يف )الصواعق املرسلة(.)درء تعارض العقل 

ثم هم يقولون: إن داللة اإلمجاع ظنية. فهذا من العجيب أن يقولوا إن داللة اإلمجاع ظنية ثم 

يعتمدون عىل إثبات الكامل هلل عىل دليل ظني وهم ال يقبلون الظني يف باب العقائد! وهذا ضعف 

األدلة من الكتاب والسنة يف هذا، وخالفوا أهل السنة، وبل وخالفوا أئمتهم  شديد، وهم خالفوا

 السابقني هلم، فإهنم عىل خالف هذا.
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أن يكون املوصوف به جسام إال قيل فإنه ما من أحد ينفي شيئا خوفا من كون ذلك يستلزم  )قوله:  

وهذه قاعدة ُتكتب بامء  (له فيام أثبته نظري ما قاله فيام نفاه؛ وقيل له فيام نفاه نظري ما يقوله فيام أثبته

الذهب، ما من أحد نفى شيًئا بدليل خلشية التشبيه وغريه إال وتناقض، فإنه ُُيتج به عليه فيام 

ح، ألهنم نفوا صفات وهي األكثر وأثبتوا صفات، فُيقال فيام ُيثبت، فأما األشاعرة فاألمر واض

نفوه ما ُيقال فيام أثبتوه، فُيحتج عليهم وُيقال: ملاذا نفيتم هذا؟ قالوا: ألننا لو أثبتناه وقعنا يف 

التشبيه، فُيقال: ملاذا أثبتم تلك؟ قالوا: أثبتناها عىل وجه خاص باهلل. فُيقال هلم: ما ُيقال يف هذا 

 يف ذاك. ُيقال

 لذا قال ابن تيمية: القول يف بعض الصفات كالقول يف البعض اآلخر.

ومثلهم املعتزلة، فإهنم نفوا الصفات وأثبتوا األسامء، وهذا حجة عليهم، فكام تصوروا أن اهلل 

لوها.  سميع وأن العبد سميع ومل يلزم من ذلك التشبيه، فهكذا ُيقال يف الصفات التي أوَّ

للجهمية، فإن اجلهمية ُيثبتون أن هلل ذاًتا، فكام أثبتوا هلل ذاًتا تليق به وأثبتوه ومثل هذا ُيقال 

للمخلوق ومل يلزم من ذلك التشبيه، فهكذا ُيقال يف بقية األسامء والصفات، ثم ُيقال هلم: بل أنتم 

اسم وقعتم فيام هو أشد، فررتم من خشية التشبيه باملوجودات فشبهتموه باملعدومات، ألن من ال  

 له وال صفة فهو معدوم.

 -صىل اهلل عليه وسلم-فإذن ما من أحد منهم اعتمد شيًئا يف نفي يشء من كتاب اهلل أو سنة النبي  

من األسامء والصفات إال وكان حجة عليه فيام أثبته والعكس، وهذا ُيكرره شيخ اإلسالم ابن 

 أمثال هذه املسائل إال ويأيت به.تيمية يف مواضع كثرية من كتبه، فال يكاد يتكلم يف 

أنتم "أن صواب هذا:  -واهلل أعلم- (... فقيل هلم: أنتم وصفتموه بأنه حي عليم قدير)قوله: 

؛ ألن املعتزلة ال ُيثبتون الصفات، ثم ما ذكره بعد من احلي والعليم "سميتموه بأنه حي عليم قدير
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وال  "الصواب:  (بأنه عليم حي قديروال يوصف يشء )والقدير هذه أسامء ال صفات، وقوله: 

 ."... يسمى يشء

وال يعقل موصوف هبذه الصفات إال ما هو جسم فام كان جوابكم عن األسامء كان  ... )قوله: 

هذا لالحتجاج عليهم، فيقال هلم: أنتم أثبتم هذه األسامء وتركتم الصفات  (جوابنا عن الصفات

هذه األسامء ال ُتثبت إال لألجسام، إذن أنتم سميتموه  حتى ال تقولوا إن اهلل جسم، فُيقال: إثبات 

وال يعقل )وقوله: بأنه حي عليم قدير، وال ُيسمى يشء بأنه عليم حي قدير إال ما هو جسم، 

 . "... األسامءوال ُيعقل مسمى هبذه " -واهلل أعلم-الصواب ( ...  موصوف هبذه الصفات 

 -واهلل أعلم–وال يبعد اخلطأ من النسخة 

بالرشع )الحظ قوله:    (قال نفاة الصفات املعلومة بالرشع أو بالعقل مع الرشعوكذلك إذا  )قوله:  

ألن الصفات منها ما هو سمعي فحسب، أي ال يدل عليها إال السمع  (أو بالعقل مع الرشع

عىل مجيع الطوائف  والرشع، ومنها ما هو سمعي وعقيل، يدل عليها السمع والعقل، وهذا رد  

 املخالفة، عىل األشعرية واملاتريدية واملعتزلة من باب أوىل، واجلهمية من باب أوىل.

فإهنم ال جيعلون األشاعرة  "ُنفاة الصفات"والعادة أن ابن تيمية وأمثاله من أهل العلم إذا قالوا: 

منهم، ألن األشاعرة من املُثبتة للصفات باعتبار أهنم أثبتوا بعًضا منها، ومثلهم املاتريدية، وإنام 

ُنفاة الصفات هم املعتزلة واجلهمية، ومن باب أوىل اإلسامعيلية والباطنية والفالسفة، إىل غري 

قال نفاة الصفات املعلومة بالرشع وكذلك إذا )أن سياقه هذا يف قوله:  -واهلل أعلم-ذلك، لكن 

أو بالعقل مع الرشع كالرضا والغضب واحلب والفرح ونحو ذلك: هذه الصفات ال تعقل إال 

 ( يف أحدمها لزم يف اآلخر مثله قيل هلم هذه بمنزلة اإلرادة والسمع والبرص والكالم فام لزم جلسم،

عىل األشاعرة، ألنه أتى ما أثبتوه به وهو اإلرادة، فنفاة الصفات أي التي نفوها، واملراد هبم   هو رد  

 األشاعرة.



  

 
 شرح الرسالة األكملية لشيخ اإلسالم ابن تيمية

18 

ونحوهم إذا قالوا ثبوت هذه الصفات يستلزم كثرة الفالسفة وهكذا نفاة الصفات من )قوله: 

ود واجب قائم بنفسه املعاين فيه وذلك يستلزم كونه جسام أو مركبا، قيل هلم: هذا كام أثبتم أنه موج

وهذا كالم   (وأنه عاقل ومعقول وعقل، ولذيذ وملتذ ولذة، وعاشق ومعشوق وعشق، ونحو ذلك

إلخ، وُيثبتون أن اهلل واجب الوجود، ... قوي للغاية، فالفالسفة ُيثبتون العقل والعاقل واملعقول

 فُيقال هلم: ما أثبتموه حجة عليكم فيام نفيتموه.

قالوا: هذه ترجع إىل معنى واحد قيل هلم: إن كان هذا ممتنعا بطل الفرق وإن كان ممكنا فإن  )قوله:  

يعني إن سلمنا أهنا ترجع إىل معنى  (أمكن أن يقال يف تلك مثل هذه، فال فرق بِّي صفة وصفة

واحد، يعني أنتم ما بني أمرين إما أن ترجع إىل معنى واحد أو ال ترجع، فإن رجعت إىل معنى 

هكذا ُيقال يف األسامء والصفات ترجع إىل واحد وهو اهلل، وإن كان ال ترجع فهي حجة واحد ف

 عليكم.
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وأن نقيض ذلك منتٍف عنه، فإن االعتامد ثبوت الكامل هلل معلوم بالعقل  واملقصود هنا: أن نبِّي أن  

يف اإلثبات والنفي عىل هذه الطريق مستقيم يف العقل والرشع دون ذلك، خالف ما قاله هؤالء 

 املتكلمون. 

تسميه التامم، والفالسفة ومجهور أهل الفلسفة والكالم: يوافقون عىل أن الكامل هلل ثابت بالعقل 

ذلك من وجوه: منها أن يقال: قد ثبت أن اهلل قديم بنفسه واجب الوجود بنفسه قيوم بنفسه   وبيان

 خالق بنفسه إىل غري ذلك من خصائصه.

والطريقة املعروفة يف وجوب الوجود تقال يف مجيع هذه املعاين. فإذا قيل: الوجود إما واجب وإما 

عىل التقديرين، فهو مثل أن يقال: املوجود ممكن واملمكن ال بد له من واجب، فيلزم ثبوت الواجب  

إما قديم وإما حادث واحلادث ال بد له من قديم، فيلزم ثبوت القديم عىل التقديرين، واملوجود إما 

 غني وإما فقري والفقري ال بد له من الغني فلزم وجود الغني عىل التقديرين.

د له من القيوم؛ فلزم ثبوت القيوم عىل واملوجود إما قيوم بنفسه وإما غري قيوم وغري القيوم ال ب

التقديرين، واملوجود إما خملوق وإما غري خملوق واملخلوق ال بد له من خالق غري خملوق؛ فلزم 

 ثبوت اخلالق غري املخلوق عىل التقديرين ونظائر ذلك متعددة.

ثم يقال: هذا الواجب القديم اخلالق إما أن يكون ثبوت الكامل الذي ال نقص فيه للممكن الوجود 

ألن هذا ممكن للموجود املحدث الفقري املمكن؛ فألن ممكنا له وإما أن ال يكون. والثاين ممتنع؛ 

امل والكالم يف الك يمكن للواجب الغني القديم بطريق األوىل واألحرى؛ فإن كالمها موجود.

 املمكن الوجود الذي ال نقص فيه.

فإذا كان الكامل املمكن الوجود ممكنا للمفضول فألن يمكن للفاضل بطريق األوىل؛ ألن ما كان 

ممكنا ملا هو يف وجوده ناقص فألن يمكن ملا هو يف وجوده أكمل منه بطريق األوىل، ال سيام وذلك 
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بكامل ال يثبت لألفضل من كل وجه،   أفضل من كل وجه فيمتنع اختصاص املفضول من كل وجه

بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به؛ فألن يثبت للفاضل بطريق األوىل، وألن ذلك 

والذي جعل غريه كامال هو أحق بالكامل منه؛ فالذي جعل الكامل إنام استفاده املخلوق من اخلالق  

 م، والذي أحيا غريه أوىل باحلياة. غريه قادرا أوىل بالقدرة، والذي علم غريه أوىل بالعل

وإذا ثبت إمكان ذلك له؛ فام جاز له من ذلك الكامل املمكن الوجود فإنه واجب له ال يتوقف عىل 

غريه فإنه لو توقف عىل غريه مل يكن موجودا له إال بذلك الغري، وذلك الغري إن كان خملوقا له لزم 

ري من األمور الوجودية فهي منه، ويمتنع أن يكون كل املمتنع؛ فإن ما يف ذلك الغ "الدور القبيل  "

فإن اليشء يمتنع أن يكون فاعال لنفسه فألن  "الدور القبيل  "من الشيئِّي فاعال لآلخر، وهذا هو 

 يمتنع أن يكون فاعال لفاعله بطريق األوىل واألحرى. 

نع أن يكون كل من وكذلك يمتنع أن يكون كل من الشيئِّي فاعال ملا به يصري اآلخر فاعال ويمت

الشيئِّي معطيا كامله؛ فإن معطي الكامل أحق بالكامل؛ فيلزم أن يكون كل منهام أكمل من اآلخر 

وهذا ممتنع لذاته، فإن كون هذا أكمل يقتيض أن هذا أفضل من هذا، وهذا أفضل من هذا، وفضل 

 أحدمها يمنع مساواة اآلخر، له فألن يمنع كون اآلخر أفضل بطريق األوىل. 

وأيضا فلو كان كامله موقوفا عىل ذلك الغري، للزم أن يكون كامله موقوفا عىل فعله لذلك الغري، 

وعىل معاونة ذلك الغري يف كامله، ومعاونة ذلك الغري يف كامله موقوف عليه؛ إذ فعل ذلك الغري 

 عىل غريه. وأفعاله موقوفة عىل فعل املبدع ال تفتقر إىل غريه، فيلزم أن ال يكون كامله موقوفا 

فإذا قيل: كامله موقوف عىل خملوقه، لزم أن ال يتوقف عىل خملوقه وما كان ثبوته مستلزما لعدمه 

كان باطال من نفسه، وأيضا فذلك الغري كل كامل له فمنه وهو أحق بالكامل منه، ولو قيل يتوقف 

 غريه.  كامله عليه مل يكن متوقفا إال عىل ما هو من نفسه، وذلك متوقف عليه ال عىل
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وإن قيل: ذلك الغري ليس خملوقا بل واجبا آخر قديام بنفسه، فيقال: إن كان أحد هذين هو املعطي 

الدور يف   "دون العكس فهو الرب واآلخر عبده، وإن قيل: بل كل منهام يعطي لآلخر الكامل: لزم  

فال يكون هذا كامال   "الدور املعي االقرتاين    "ال من    "الدور القبيل    "وهو باطل وهو من    "التأثري  

ألن جاعل الكامل حتى جيعله اآلخر كامال، واآلخر ال جيعله كامال حتى يكون يف نفسه كامال؛ 

كامال أحق بالكامل، وال يكون اآلخر كامال حتى جيعله كامال فال يكون واحد منهام كامال 

سه كامال حتى يكون فإنه لو قيل ال يكون كامال حتى جيعل نفسه كامال، وال جيعل نف بالرضورة؛

 كامال لكان ممتنعا؛ فكيف إذا قيل حتى جيعل ما جيعله كامال كامال.

وهو باطل بالرضورة   "التسلسل يف املؤثرات    "وإن قيل: كل واحد له آخر يكمله إىل غري هناية، لزم  

ها واتفاق العقالء، فإن تقدير مؤثرات ال تتناهى: ليس فيها مؤثر بنفسه ال يقتيض وجود يشء من

 وال وجود مجيعها وال وجود اجتامعها.

واملبدع للموجودات ال بد أن يكون موجودا بالرضورة، فلو قدر أن هذا كامل فكامله ليس من 

نفسه بل من آخر وهلم جرا؛ للزم أن ال يكون ليشء من هذه األمور كامل؛ وقد قدر أن األول 

 كامل فلزم اجلمع بِّي النقيضِّي.

 يتوقف عىل غريه: كان الكامل له واجبا بنفسه وامتنع ختلف يشء من الكامل وإذا كان كامله بنفسه ال

املمكن عنه؛ بل ما جاز له من الكامل وجب له كام أقر بذلك اجلمهور من أهل الفقه واحلديث 

والتصوف والكالم والفلسفة وغريهم؛ بل هذا ثابت يف مفعوالته، فام شاء كان وما مل يشأ مل يكن 

فسه أو ممتنعا لغريه؛ فام ثم إال موجود واجب إما بنفسه وإما بغريه أو معدوم إما وكان ممتنعا بن

لنفسه وإما لغريه، واملمكن إن حصل مقتضيه التام وجب بغريه وإال كان ممتنعا لغريه؛ واملمكن 

 بنفسه إما واجب لغريه وإما ممتنع لغريه.

---------------------------------------------- 
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 أي بداللة الرشع والعقل. (...  فإن االعتامد يف اإلثبات والنفي عىل هذه الطريق)قوله: 

تسميه والفالسفة ومجهور أهل الفلسفة والكالم: يوافقون عىل أن الكامل هلل ثابت بالعقل )قوله: 

 إذن مجهور املتكلمني عىل هذا، بل ومتقدمو األشاعرة عىل هذا إال من خالف كاجلويني (التامم

 والرازي واآلمدي ومن تبعهم.

 استطرد بعد ذلك يف ذكر األدلة عىل أن كامل اهلل ثابت بالعقل. (وبيان ذلك من وجوه:)قوله: 

ُيقال: أو  "جائز الوجوب"و  "واجب الوجود"ومن باب التذكري من املعلوم أن هناك فرًقا بني 

واجب الوجود وممكن املوجود. فواجب الوجود: الذي مل ُيسبق بعدم وال ُيلحق بفناء، وهو عند 

 املسلمني هلل وحده، وما عدا ذلك فهو جائز الوجود وممكن الوجود، وهكذا.

فإذا قيل: الوجود إما واجب وإما ممكن واملمكن ال بد له من واجب، فيلزم ثبوت الواجب  )قوله:  

يعني يلزم ثبوت واجب الوجود عىل تقديرين، أي من وجهني: األول/ أنه يف  (يرينعىل التقد

نفسه واجب، والثاين/أن وجود املمكن دليل أن هناك واجب الوجود، ألنه أوجده، فإذن رجع 

 إثبات الواجب بالعقل إىل هذين الوجهني.

أي  "القديم"إذا أطلقوا  (...  فهو مثل أن يقال: املوجود إما قديم وإما حادث واحلادث)قوله: 

، أي ليس خملوًقا، وما عداه خملوق وحادث، هذا عند -سبحانه–واجب الوجود، ألنه قديم 

 املسلمني، بخالف الفالسفة. 

فهو مثل أن يقال: املوجود إما قديم وإما حادث واحلادث ال بد له من قديم، فيلزم ثبوت )قوله: 

ن جهة كونه قدياًم يف نفسه، التقدير الثاين: من جهة كون التقدير األول: م  (القديم عىل التقديرين،

 ما عداه حادث، فإذا قيل هذا حادث فال ُيقال حادث إال وهو مسبوق بقديم.

ثم يقال: هذا الواجب القديم اخلالق إما أن يكون ثبوت الكامل الذي ال نقص فيه للممكن )قوله:  

ألن هذا ممكن للموجود املحدث الفقري املمكن؛ ؛ الوجود ممكنا له وإما أن ال يكون. والثاين ممتنع
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والكالم يف الكامل   فألن يمكن للواجب الغني القديم بطريق األوىل واألحرى؛ فإن كالمها موجود.

  (املمكن الوجود الذي ال نقص فيه

فإذن جائز الوجود وممكن الوجود فيه صفات كامل، فوجود هذه الصفات يف واجب الوجود من 

 أوىل.باب 

وإذا ثبت إمكان ذلك له؛ فام جاز له من ذلك الكامل املمكن الوجود فإنه واجب له ال يتوقف )قوله:  

عىل غريه فإنه لو توقف عىل غريه مل يكن موجودا له إال بذلك الغري وذلك الغري إن كان خملوقا له 

 (املمتنع "الدور القبيل  "لزم 

ُيالحظ أن واجب الوجود وهو اهلل سبحانه وتعاىل له الكامل كله، فكل ما جيوز أن ُيطلق عليه فهو 

من الكامل الكامل، فإذن فهو واجب يف حقه ألن له الكامل كله، لذلك سيأيت يف كالم ابن تيمية 

إال ما بلغ يف الكامل أقصاه، وغريه أن كل ما جيوز هلل فهو واجب له، ووجه هذا: أنه ال جيوز له 

   واهلل قد مجع الكامل كله، إذن كل ما بلغ يف الكامل أقصاه فهو واجب يف حقه.

ألنه لو كان بسبب  ؛أي ال ُيثبت كامل هلل بسبب غريه، وإنام بذاته (ال يتوقف عىل غريه)وقوله: 

 .غريه الفتقر إىل غريه، واهلل له الكامل املطلق

تصور أن هناك من حصل له  (املمتنع "الدور القبيل  "ا له لزم وذلك الغري إن كان خملوقا )وقوله:  

من هذا الدور، فإنه ال ُيصل له الكامل   الكامل يف الوجود بغريه، وغريه قد ُوجد بغريه، فإذن يلزمُ 

ألن هذا سبب هذا وهذا سبب هلذا، وما لزم منه الدور   ؛إال بوجود غريه، فلزم من ذلك الدورُ 

د بالقدم سبحانه وتعاىل، قال  قد   اهللَ فهو باطل؛ ألنَّ  »أنت األول : -صىل اهلل عليه وسلم-تفرَّ

 اإلسالم فيام بعد ذلك.، وهذا الذي كرره شيخ يشء« قبلَك  الذي ليَس 

 بالنظر إىل الزمن املايض. :أي ("الدور القبيل  "وهذا هو )قوله: 
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األوىل  بطريق   ه   لفاعل  فاعالا  يكون   أن   يمتنعُ   لنفسه فألن  فإن اليشء يمتنع أن يكون فاعالا )قوله: 

ًدا لنفسه، وأوىل من هذا وج  لليشء أن يوجد نفسه فيمتنع أن يكون اليشء مُ  ال يصح   (واألحرى

 من باب أوىل. ه، فهذا ممتنعٌ أن يكون موجًدا ملن أوجدَ 

 (فإن معطي الكامل أحق بالكامل؛ فيلزم أن يكون كل منهام أكمل من اآلخر وهذا ممتنع لذاته)قوله:  

من غريه، فإذن يكون غريه أكمل منه من وجه، وهذا  إن واجب الوجود استفاد الكامَل  :لو قيل

 ألن غريه ما استفاد الكامل إال منه. ؛ممتنع

فإن كون هذا أكمل يقتيض أن هذا أفضل من هذا، وهذا أفضل من هذا، وفضل أحدمها )قوله: 

إذا كان أفضل منه فإذن   :يعني  (ىليمنع مساواة اآلخر، له فألن يمنع كون اآلخر أفضل بطريق األو

 ليس مساوًيا له، فكونه ليس أفضل منه من باب أوىل.

فإذا قيل: كامله موقوف عىل خملوقه، لزم أن ال يتوقف عىل خملوقه وما كان ثبوته مستلزما )قوله: 

 قلَّ وهذا واضح كام تقدم، فيدور األمر عىل أنه قد كُمل يف نفسه، واست  (لعدمه كان باطال من نفسه

بوجوده وليس متعلًقا بغريه، ولو تعلق بغريه للزم الدور القبيل؛ ألنه ال يتم له أمر إال بغريه، فإذن 

 ال ينفصل عن غريه، وال يكون هو سابًقا للغري.

وهذه قاعدة ُيكررها ابن تيمية   (وأيضا فذلك الغري كل كامل له فمنه وهو أحق بالكامل منه)قوله:  

كثرًيا، كل كامل للمخلوق فهو منه، فهو إذن أوىل هبذا الكامل، وهذ الذي يسميه أهل السنة: 

-ن والسنة وأمجع عليه السلف، كام حكاه ابن تيمية القياس األولوي. وهو الذي دل عليه القرآ

 يف )األصفهانية( و)بيان تلبيس اجلهمية(. -رمحه اهلل تعاىل

ي َعن َك َشي ًئا﴿: -عليه السالم-قال إبراهيم 
ن  ُ َواَل ُيغ 

َمُع َواَل ُيب رص  ُبُد َما اَل َيس  َ َتع 
فكل  ﴾َياَأَبت  مل 

كامل يف املخلوق فهو يف اخلالق من باب أوىل، وُيقيد كام قيده ابن تيمية يف هذه الرسالة ويف 

ألن هناك  ؛فهو يف اخلالق من باب أوىل من كل وجهكل كامل يف املخلوق )التدمرية( وغريها: 
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إىل أموًرا هي كامل من وجه دون وجه، فهي كامل بالنظر للمخلوق لكنها ليست كاماًل بالنظر 

 اخلالق.

إذا كان كل واحد  ("الدور يف التأثري  "وإن قيل: بل كل منهام يعطي لآلخر الكامل: لزم )قوله: 

يعطي الكامل للزم الدور القبيل الذي تقدم ذكره، لكن يف التأثري، والدور إما يف األفعال أو يف 

 إىل ما ال هناية الفعل وهو التأثري، والدور القبيل يف األفعال: هو أال يكون فاعاًل إال وقبله فاعل

الفاعلني، أما التأثري والفعل: ال فعل إال وقبله فعل، أو بعبارة أخرى: ال تسلسل احلوادث يف  ...

إىل ما ال هناية، وكالمها باطالن باتفاق العقالء ثم بأدلة الكتاب والسنة ... تأثري إال وقبله تأثري

َباط ُن ﴿الكثرية، أما تسلسل الفاعلني فريده قوله تعاىل:  ُر َوال  ُر َوالظَّاه  خ  ُل َواآل  َوَّ قال يف  ﴾ُهَو األ 

مد هلل رب ﴿احل، ويرد عليه قوله تعاىل:  »األول الذي ليس قبله يشء«حديث أيب هريرة يف مسلم:  

 فكل ما سوى اهلل عامل. العاملني﴾

ُرُه إ َذا َأَراَد َشي ًئا َأن  َيُقوَل َلُه ُكن  ﴿والتأثري فريد عليه قوله تعاىل: أما التسلسل يف الفعل اَم َأم  إ نَّ

 فالبد أن لألفعال أواًل. ﴾َفَيُكونُ 

إذن الدور   (منهام كامال بالرضورةوال يكون اآلخر كامال حتى جيعله كامال فال يكون واحد  )قوله:  

إما معّي أو قبيل، فالدور نوعان: إما دور معّي أي معه وهو االقرتاين أو دور قبيل، والدور املعّي 

هو الرشطي، وهو كاألبوة، ال يكون أًبا إال وقد ُوجد االبن، واالبن ال يكون إال مع وجود األبوة، 

 أكثر من موضع.كام حكاه اآلمدي وشيخ اإلسالم يف  وهكذا.

 "وهو باطل وهو من  "الدور يف التأثري  "وإن قيل: بل كل منهام يعطي لآلخر الكامل: لزم )قوله: 

إال وقبله يشء، وكالمه عىل التأثري يعني يف الفعل  ءيش القبيل: بالنظر للاميض، ال ( "الدور القبيل 

املعي االقرتاين: تقدم أنه  ( "املعي االقرتاين الدور  "ال من )هذا األول وهو الدور القبيل، وقوله: 

 الدور املعّي الذي ال يوجد أحدمها إال باآلخر وهو الرشطي، كالبنوة واألبوة.
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فإنه لو قيل ال يكون كامال حتى جيعل نفسه كامال، وال جيعل نفسه كامال حتى يكون كامال )قوله:  

بل كامله يف نفسه وهو سابق لكل  (كامال لكان ممتنعا؛ فكيف إذا قيل حتى جيعل ما جيعله كامال

 كامل، وال يستفيد الكامل من تكميل غريه. 

وهو باطل  "التسلسل يف املؤثرات  "وإن قيل: كل واحد له آخر يكمله إىل غري هناية، لزم )قوله: 

لو تؤمل الكالم فيام سبق يدور عىل أمرين: كل كامل يف املخلوق ففي  (بالرضورة واتفاق العقالء

الق من باب أوىل، وأن القول بأن اخلالق الكامل استفاد شيًئا من املخلوق يف كامله يلزم منه اخل

 الدور القبيل، فالكالم يدور عىل هذا.

واملبدع للموجودات ال بد أن يكون موجودا بالرضورة، فلو قدر أن هذا كامل فكامله ليس )قوله:  

يشء من هذه األمور كامل؛ وقد قدر أن األول من نفسه بل من آخر وهلم جرا؛ للزم أن ال يكون ل

يعني إذا كان هذا املخلوق استفاد الكامل من غريه، وغريه استفاد   (كامل فلزم اجلمع بِّي النقيضِّي

ل يف هذا لقيل ال يوجد فيهم يشء كامل ألن كل  ؛من غريه، للزم من هذا التسلسل، بل لو ُتؤم 

 واحد منهم أخذ كامله من غريه. 

ملاذا ما جيوز من الكامل هلل يكون واجًبا له؟ ألن ما جاز  (ما جاز له من الكامل وجب له بل )قوله: 

له فهو كامل، واهلل قد مجع الكامل كله، إذن جيب أن يكون له هذا األمر، وال جيوز له إال ما هو 

 كامل من كل وجه، واهلل قد مجع الكامل كله، ألن ما جاز له فهو قطًعا كامل من كل وجه. 
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ﴿وقد بِّي اهلل سبحانه أنه أحق بالكامل من غريه وأن غريه ال يساويه يف الكامل يف مثل قوله تعاىل 

؟ وقد بِّي أن اخللق صفة كامل وأن الذي خيلق أفضل من ﴾أفمن خيلق كمن ال خيلق أفال تذكرون  

 الذي ال خيلق وأن من عدل هذا هبذا فقد ظلم. 

رضب اهلل مثال عبدا مملوكا ال يقدر عىل يشء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق  ﴿وقال تعاىل: 

فبِّي أن كونه مملوكا عاجزا صفة  ﴾منه رسا وجهرا هل يستوون احلمد هلل بل أكثرهم ال يعلمون 

نقص وأن القدرة وامللك واإلحسان صفة كامل وأنه ليس هذا مثل هذا، وهذا هلل و ] ذاك [ ملا يعبد 

 ونه.من د

ورضب اهلل مثال رجلِّي أحدمها أبكم ال يقدر عىل يشء وهو كل عىل مواله أينام  ﴿وقال تعاىل: 

وهذا مثل آخر،   ﴾يوجهه ال يأت بخري هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو عىل رصاط مستقيم  

فاألول مثل العاجز عن الكالم وعن الفعل الذي ال يقدر عىل يشء. واآلخر املتكلم اآلمر بالعدل  

 اط مستقيم فهو عادل يف أمره مستقيم يف فعله.الذي هو عىل رص

فبِّي أن التفضيل بالكالم املتضمن للعدل والعمل املستقيم فإن جمرد الكالم والعمل قد يكون 

حممودا وقد يكون مذموما. فاملحمود هو الذي يستحق صاحبه احلمد فال يستوي هذا والعاجز 

 عن الكالم والفعل.

أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيامنكم من رشكاء يف ما  رضب لكم مثال من ﴿وقال تعاىل: 

. يقول ﴾رزقناكم فأنتم فيه سواء ختافوهنم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل اآليات لقوم يعقلون  

تعاىل: إذا كنتم أنتم ال ترضون بأن اململوك يشارك مالكه ملا يف ذلك من النقص والظلم فكيف 

 منكم؟ترضون ذلك يل وأنا أحق بالكامل والغنى 
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وإذا برش أحدهم باألنثى ظل  ﴿وهذا يبِّي أنه تعاىل أحق بكل كامل من كل أحد وهذا كقوله: 

يتوارى من القوم من سوء ما برش به أيمسكه عىل هون أم يدسه يف  ﴿ ﴾وجهه مسودا وهو كظيم 

العزيز   للذين ال يؤمنون باآلخرة مثل السوء وهلل املثل األعىل وهو  ﴿  ﴾الرتاب أال ساء ما حيكمون  

ولو يؤاخذ اهلل الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إىل أجل مسمى  ﴿ ﴾احلكيم 

وجيعلون هلل ما يكرهون وتصف ألسنتهم   ﴿  ﴾فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون  

كة بنات حيث كانوا يقولون: املالئ ﴾الكذب أن هلم احلسنى ال جرم أن هلم النار وأهنم مفرطون 

اهلل وهم يكرهون أن يكون ألحدهم بنت فيعدون هذا نقصا وعيبا، والرب تعاىل أحق بتنزهيه عن 

فكل كامل ثبت للمخلوق: فاخلالق أحق بثبوته  "املثل األعىل  "كل عيب ونقص منكم؛ فإن له 

 زهيه عنه. منه إذا كان جمردا عن النقص وكل ما ينزه عنه املخلوق من نقص وعيب: فاخلالق أوىل بتن

وهذا يبِّي أن العامل أكمل ممن ال  ﴾هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون  ﴿ وقال تعاىل: 

 يعلم.

وال الظل وال احلرور   ﴿  ﴾وال الظلامت وال النور    ﴿  ﴾وما يستوي األعمى والبصري    ﴿وقال تعاىل:  

وهلل املثل األعىل  ﴿فبِّي أن البصري أكمل والنور أكمل والظل أكمل؛ وحينئذ فاملتصف به أوىل  ﴾

﴾. 

واختذ قوم موسى من بعده من حليهم عجال جسدا له خوار أمل يروا أنه ال يكلمهم  ﴿وقال تعاىل: 

وأن الذي   فدل ذلك عىل أن عدم التكلم واهلداية نقص ﴾وال هيدهيم سبيال اختذوه وكانوا ظاملِّي 

 يتكلم وهيدي: أكمل ممن ال يتكلم وال هيدي والرب أحق بالكامل. 

قل هل من رشكائكم من هيدي إىل احلق قل اهلل هيدي للحق أفمن هيدي إىل احلق  ﴿ وقال تعاىل: 

فبِّي سبحانه بام هو مستقر يف  ﴾أحق أن يتبع أمن ال هيدي إال أن هيدى فام لكم كيف حتكمون 

ي إىل احلق أحق باالتباع ممن ال هيتدي إال أن هيديه غريه؛ فلزم أن يكون اهلادي الفطر أن الذي هيد 
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بنفسه هو الكامل؛ دون الذي ال هيتدي إال بغريه، وإذا كان ال بد من وجود اهلادي لغري املهتدي 

 بنفسه فهو األكمل.

 ﴾رضا وال نفعا أفال يرون أال يرجع إليهم قوال وال يملك هلم  ﴿وقال تعاىل يف اآلية األخرى: 

 فدل عىل أن الذي يرجع إليه القول ويملك الرض والنفع: أكمل منه. 

فدل عىل أن  ﴾يا أبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبرص وال يغني عنك شيئا  ﴿ألبيه: إبراهيم وقال 

 السميع البصري الغني أكمل وأن املعبود جيب أن يكون كذلك. 

كعدم التكلم والفعل  "صفات الكامل  "ومثل هذا يف القرآن متعدد من وصف األصنام بسلب 

وعدم احلياة ونحو ذلك مما يبِّي أن املتصف بذلك منتقص معيب كسائر اجلامدات وأن هذه 

 ب. الصفات ال تسلب إال عن ناقص معي

الذي هو أكمل من كل موجود فهو أحق املوجودات بصفات الكامل وأنه ال  "رب اخللق  "وأما 

يستوي املتصف بصفات الكامل والذي ال يتصف هبا؛ وهو يذكر أن اجلامدات يف العادة ال تقبل 

االتصاف هبذه الصفات، فمن جعل الواجب الوجود ال يقبل االتصاف: فقد جعله من جنس 

 امدة التي عاهبا اهلل تعاىل وعاب عابدهيا. األصنام اجل

من أعظم الناس رشكا وعبادة لغري اهلل؛ إذ كانوا ال يعتقدون يف  "القرامطة الباطنية  "وهلذا كانت 

إهلهم أنه يسمع أو يبرص أو يغني عنهم شيئا، واهلل سبحانه مل يذكر هذه النصوص ملجرد تقرير 

ستحق للعبادة دون ما سواه فأفاد األصلِّي اللذين هبام يتم صفات الكامل له بل ذكرها لبيان أنه امل

التوحيد: ومها إثبات صفات الكامل ردا عىل أهل التعطيل وبيان أنه املستحق للعبادة ال إله إال هو 

 ردا عىل املرشكِّي. 

املنايف لإلرشاك إبطال قول  "التوحيد  "والرشك يف العامل أكثر من التعطيل؛ وال يلزم من إثبات 

 أهل التعطيل؛ وال يلزم من جمرد اإلثبات املبطل لقول املعطلة الرد عىل املرشكِّي إال ببيان آخر. 



  

 
 شرح الرسالة األكملية لشيخ اإلسالم ابن تيمية

30 

وأمثاله؛ ويذكر فيه الرد عىل املرشكِّي فرعون والقرآن يذكر فيه الرد عىل املعطلة تارة؛ كالرد عىل 

رض التعطيل، وهذا أكثر ألن القرآن شفاء ملا يف الصدور. ومرض اإلرشاك أكثر يف الناس من م

وأن له احلمد يف األوىل واآلخرة وله احلكم اهلل سبحانه أخرب أن له احلمد وأنه محيد جميد  وأيضا فإن  

 ونحو ذلك من أنواع املحامد. 

: محد عىل إحسانه إىل عباده. وهو من الشكر؛ ومحد ملا يستحقه هو بنفسه من "احلمد نوعان  "و 

ىل ما هو يف نفسه مستحق للحمد وإنام يستحق ذلك مما هو نعوت كامله وهذا احلمد ال يكون إال ع

متصف بصفات الكامل وهي أمور وجودية فإن األمور العدمية املحضة ال محد فيها وال خري وال 

 كامل.

ومعلوم أن كل ما حيمد فإنام حيمد عىل ما له من صفات الكامل فكل ما حيمد به اخللق فهو من 

هو أحق باحلمد فيثبت أنه املستحق للمحامد الكاملة وهو أحق  اخلالق والذي منه ما حيمد عليه

 من كل حممود باحلمد والكامل من كل كامل وهو املطلوب. 

---------------------------------------------- 

وقد بِّي اهلل سبحانه أنه أحق بالكامل من غريه وأن غريه ال يساويه يف الكامل يف مثل قوله )قوله: 

إذا أتى ابن تيمية باآليات وعلق عليها فهو  (﴾أفمن خيلق كمن ال خيلق أفال تذكرون  ﴿تعاىل 

 أسهل بكثري وأقوى يف احلجة، لكن ابتلينا هبؤالء املجرمني املتكلمني، وإال كان املسلمون يف غنية.

واليوم احلمد هلل قد سلمنا منهم كثرًيا، وإن كان ال يزال هلم وجود، وُياولون أن ينشطوا من 

فرة يف نرشهم، فاآلن يف هولندا ُأنشئت جامعة أشعرية جديد، وتسعى دول الغرب الفاجرة الكا

وصار ُيستقطب هلا طالب منحة من العامل،  ،قوية قوية، وُأنشئت يف بالد املغرب جامعة أشعرية

فبالد املغرب ليس هلا قوة مالية، لكنها ُدعمت، فاآلن هناك دعم قوي لألشعرية والصوفية، 

اهلل وقوته، بام أنه ال تزال هذه الدولة قائمة بالتوحيد  وُياولون أن ُيرجعوهم، لكني متأكد بحول
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و ترعى علامء السنة وتقوهيم، فإنه البد أن يبقى األشاعرة   -أسأل اهلل أن يديمها ويعزها-والسنة  

 ضعفاء خمذولني.

 -رمحه اهلل تعاىل-فإن األسلحة يف الرد عليهم قد ُوجدت وُسهلت بكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية  

تاج إىل رجل ذي ساعد وقوة ليأخذ هذا السالح وُيقاتلهم به، فال نحتاج إىل من ُيصنع وإنام حت

 السالح، بل نحتاج إىل من ُيصوهبم بالسالح.

فكل كامل ثبت للمخلوق: فاخلالق أحق بثبوته منه إذا كان جمردا  "املثل األعىل  "فإن له )قوله: 

الحظ قوله:  (فاخلالق أوىل بتنزهيه عنه عن النقص وكل ما ينزه عنه املخلوق من نقص وعيب:

 هذه عبارة، والعبارة األخرى: أن يكون كاماًل من كل وجه.( إذا كان جمردا عن النقص)

الذي هو أكمل من كل موجود فهو أحق املوجودات بصفات  "رب اخللق  "وأما  ... )قوله: 

  (الكامل وأنه ال يستوي املتصف بصفات الكامل والذي ال يتصف هبا

أن يزيد القلب طمأنينة والصدر    -مع أنه علم مذموم-الم  سبحان اهلل، استطاع ابن تيمية بعلم الك

فالرازي عىل   ،انرشاًحا، أما هم ملا سلكوا هذه املسالك بعلم الكالم أصبحوا يف حرية آخر حياهتم

ما بلغ من منزلة يف علم الكالم ثم اجلويني واآلمدي والشهرستاين إال أهنم يبكون كاألطفال آخر 

هم الشبهات وتعارضت األدلة وتباينت فأصبحوا محياهتم، ضاقت عليهم السبل، وتناطحت أما

 ، من انحرافهمحيارى، أما شيخ اإلسالم فجعل علم الكالم نفسه سبياًل للرد عىل املؤولة يف كثري

 أسأل اهلل أن يغفر له وأن جيمعنا وإياكم وإياه ووالدينا بالفردوس األعىل.

فمن جعل الواجب الوجود ال يقبل االتصاف: فقد جعله من جنس األصنام اجلامدة التي )قوله: 

ن جعل هذا سنحتاج إليه كثرًيا، سواء يف هذه الرسالة أو غريها، فم  (عاهبا اهلل تعاىل وعاب عابدهيا

 اهلل غري قابل ألن يتصف بصفات الكامل فقد شبهه باجلامدات.
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ومنهم  (من أعظم الناس رشكا وعبادة لغري اهلل "القرامطة الباطنية  "وهلذا كانت )قوله: 

 اإلسامعيلية، فاإلسامعيلية قرامطة باطنية.

كرها لبيان أنه واهلل سبحانه مل يذكر هذه النصوص ملجرد تقرير صفات الكامل له بل ذ)قوله: 

املستحق للعبادة دون ما سواه فأفاد األصلِّي اللذين هبام يتم التوحيد: ومها إثبات صفات الكامل 

 :األصل األول (ردا عىل أهل التعطيل وبيان أنه املستحق للعبادة ال إله إال هو ردا عىل املرشكِّي

 أن ال ُيعبد إال هو. :إثبات الكامل، واألصل الثاين

فإن من اشتهر بالتعطيل  -رمحه اهلل تعاىل-وصدق  (والرشك يف العامل أكثر من التعطيل )قوله: 

 فرعون وطوائف من املتكلمني وأمثاهلم، أما الرشك فقد شاع وانترش يف العامل.

يعني ال يلزم من   (التعطيل املنايف لإلرشاك إبطال قول أهل    "التوحيد    "وال يلزم من إثبات  )قوله:  

 إثبات التوحيد الرد عىل املعطلة.

فالبد ُيزاد   (وال يلزم من جمرد اإلثبات املبطل لقول املعطلة الرد عىل املرشكِّي إال ببيان آخر)قوله:  

 عىل ذلك ببيانه حتى يتضح األمر.

مد يف األوىل واآلخرة وأن له احلاهلل سبحانه أخرب أن له احلمد وأنه محيد جميد وأيضا فإن )قوله: 

تقدم أن أدلة إثبات احلمد هلل دليل عىل إثبات الكامل،  (وله احلكم ونحو ذلك من أنواع املحامد

ألنه كام ُيعلم أن احلمد إنام يكون للصفات املتعدية ويكون لكامله يف نفسه، بخالف الشكر فإنه ال 

 من الشكر.يكون إال ملا تعدى نفعه للشاكر ومن هاهنا صار احلمد أعم 

( ثم الصمدومن األدلة التي ذكرها ابن تيمية يف إثبات صفة الكامل السمعية سورة اإلخالص )

اآليات التي فيها عيب املرشكني ومعبوداهتم باألمثال املتقدمة، ثم آيات  -رمحه اهلل تعاىل-ذكر 

 احلمد، فكلها تدور عىل إثبات الكامل هلل.
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 :-ه اهلل تعاىلرمح-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

فنقول: ال بد من اعتبار أمرين: أحدمها: أن يكون الكامل ممكن  "املقدمة الثانية  ": وأما فصل 

لكن بعض الناس قد يسمي النقص ممتنع عىل اهلل  الوجود، والثاين: أن يكون سليام عن النقص؛ فإن  

بنقص نقصا؛ فهذا يقال له إنام الواجب إثبات ما أمكن ثبوته من الكامل السليم عن النقص ما ليس  

أنت هذا نقصا وقدر أن انتفاءه يمتنع مل يكن نقصه من الكامل املمكن ومل يكن هذا عند   فإذا سميت

 من سامه نقصا من النقص املمكن انتفاؤه. 

ة متكلمة ليست أكمل من الذات التي تكون والذات التي ال تكون حيةا عليمة قديرة سميعة بصري

حية عليمة سميعة بصرية قديرة متكلمة، وإذا كان رصيح العقل يقيض أن الذات املسلوبة هذه 

الصفات ليست مثل الذات املتصفة هبا فضالا عن أن تكون أكمل منها، ويقيض بأن الذات املتصفة 

 ذه الصفات. هبا أكمل، ُعلم بالرضورة امتناع كامل الذات بدون ه

فإذا قيل بعد ذلك: ال تكون ذاته ناقصة متساوية الكامل إال هبذه الصفات، قيل: الكامل بدون هذه 

ا، وإنام النقص عدم ما ُيمكن.   الصفات ممتنع، وعدم املمتنع ليس نقصا

ا فإذا ثبت أنه يمكن اتصافه بالكامل، وما اتصف به وجب له، امتنع جترد ذاته عن هذه  وأيضا

ا ممتنع وقيل   الصفات، ا، وإذا ُقدر لذاته تقديرا ا ممتنعا فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه الصفات تقديرا

إهنا ناقصة صفة كان ذلك مما يدل عىل امتناع ذلك التقدير، ال عىل امتناع نقيضه، كام لو قيل: إذا 

ا فهذا يقتيض وجوب كونه حياا.   مات ناقصا

الصفات يوجب أن تكون ناقصة، كان ذلك مما يستلزم كذلك إذا كان تقدير ذاته خالية عن هذه 

 أن ُيوصف هبذه الصفات. 
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ا: فقول القائل: اكتمل بغريه. ممنوع، فإنا ال ُنطلق عىل صفاته أهنا غريه وال أهنا ليست غريه  وأيضا

اق املُثبتة كابن كالب  عىل ما عليه أئمة السلف كاإلمام أمحد بن حنبل وغريه، وهو اختيار ُحذن

 .وغريه

ومنهم من يقول: أنا ُأطلق عليها أهنا ليست هي هو وال أطلق عليها ليست غريه، وال أمجع بِّي 

السلبِّي فأقول ال هي هو وال هي غريه، وهو اختيار طائفة من املثبتة كاألشعري وغريه، وأظن 

 قول أيب احلسن التمتي هو هذا أو ما يشبه هذا.

ز إطالق هذا السلب، وهذا  ا كالقايض أيب بكر والقايض ومنهم من جُيون السلب يف إطالقهام مجيعا

 أيب يعىل.

يراد به املغاير لليشء ويراد به ما ليس هو إياه، وكان يف إطالق األلفاظ   "الغري    "ومنشأ هذا أن لفظ  

 املجملة إهيام ملعاين فاسدة. 

عنه أم يريد ونحن نجيب بجواب علمي فنقول: قول القائل: يتكمل بغريه، أيريد به بيشء منفصل  

بصفة لوازم ذاته؟ أما األول فممتنع. وأما الثاين فهو حق ولوازم ذاته ال يمكن وجود ذاته بدوهنا؛  

 كام ال يمكن وجوده بدوهنا، وهذا كامل بنفسه ال بيشء مباين لنفسه.

 وغريه عىل أن القائل كأيب حممد بن كالب  وأئمة املثبتة    -وغريه  كأمحد بن حنبل    -وقد نص األئمة  

إذا قال: احلمد هلل. أو قال: دعوت اهلل وعبدته. أو قال: باهلل. فاسم اهلل متناول لذاته املتصفة بصفاته؛ 

 وليست صفاته زائدة عىل مسمى أسامئه احلسنى.

وإذا قيل: هل صفاته زائدة عىل الذات أم ال؟ قيل: إن أريد بالذات املجردة التي يقر هبا نفاة 

ا وإن أريد بالذات الذات املوجودة يف اخلارج فتلك ال تكون الصفات فالصفات زائدة عليه

موجودة إال بصفاهتا الالزمة. والصفات ليست زائدة عىل الذات املتصفة بالصفات وإن كانت 

 زائدة عىل الذات التي يقدر جتردها عن الصفات.
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---------------------------------------------- 

فنقول: ال بد من اعتبار أمرين: أحدمها: أن يكون الكامل  "املقدمة الثانية  "فصل: وأما )قوله: 

هذه هي املقدمة الثانية، وتقدم ذكر املقدمة  (ممكن الوجود، والثاين: أن يكون سليام عن النقص

 أن هلل أقىص ما يمكن من الكامل، سبحانه وتعاىل. :األوىل وهي

   (أن يكون الكامل ممكن الوجود)قوله: 

أن يكون الكامل ممكن )وينبني عليها مسائل كثرية، وهي قوله:  -وهي مهمة-إذن املقدمة الثانية 

ال يمكن وجوده كتصورهم ذاًتا ال صفات هلا، فهذا ليس موجوًدا يف  وُيرج بذلك ما ( الوجود

اخلارج، وهم إذا قالوا: )اخلارج( أرادوا به الواقع، وهو ُيقابل األذهان، ويرادفها اخلارج أي 

 خارج الذهن، فال يتصور ذات جمردة عن الصفات، فهذه ممتنعة غري ممكنة.

فهم يريدون أن ُيثبتوا ذاًتا جمردة عن الصفات ويزعمون أن ذلك كامل، وهذا ال يصح، وقوله: 

فكم من يشء زعموه كاماًل وهو ناقص، لذلك ُيعرب ابن تيمية   (ن سليام عن النقصوالثاين: أن يكو)

 .إما أن يكون سلياما عن النقص أو أن يكون كامالا من كل وجهبقوله: 

رمحه  -صدق  (لكن بعض الناس قد يسمي ما ليس بنقص نقصاالنقص ممتنع عىل اهلل فإن )قوله: 

ويريدون هبا ما   "يسمي". وهذا يؤكد أهنم ُيعربون بلفظ  فيقولون: إثبات اليدين نقص  -اهلل تعاىل

 يرادف اإلطالق.

فهذا يقال له إنام الواجب إثبات ما أمكن ثبوته من الكامل السليم عن النقص فإذا سميت )قوله: 

أنت هذا نقصا وقدر أن انتفاءه يمتنع مل يكن نقصه من الكامل املمكن ومل يكن هذا عند من سامه 

فإذا سميت هذا نقًصا وُقدر أن انتفاءه يمتنع كالذات بال  (املمكن انتفاؤه نقصا من النقص

 ذات هلا صفات. :صفات، مل يكن نقصه من الكامل املمكن، بل إثباته واجب، أي
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وإذا كان رصيح العقل يقيض أن الذات املسلوبة هذه الصفات ليست مثل الذات املتصفة )قوله: 

يعني أن التي هلا صفات ليست كالتي غري متصفة، فضاًل عن  (منهاهبا فضالا عن أن تكون أكمل 

أن تكون أكمل منها، فأنت ما دعاك إىل سلبها إال زعمك أهنا أكمل، فهو يقول: ليست مثلها 

 فضاًل عن أن تكون أكمل منها.

الكامل فإذا قيل بعد ذلك: ال تكون ذاته ناقصة متساوية الكامل إال هبذه الصفات، قيل: )قوله: 

هذا صحيح، ال يمكن أن يكون هناك ذات بال صفات وتكون كاملة،  (بدون هذه الصفات ممتنع

 هذا ممتنع.

ا، وإنام النقص عدم ما )قوله:  قيل: الكامل بدون هذه الصفات ممتنع، وعدم املمتنع ليس نقصا

ألن ما  ؛ا ُيمكنعدم املمتنع يعني: نفي املمتنع عن اهلل ليس نقًصا، وإنام النقص عدم م (ُيمكن

 ُيمكن له فإنه جيب له.

كذلك إذا كان تقدير ذاته خالية عن هذه الصفات يوجب أن تكون ناقصة، كان ذلك مما )قوله: 

يعني يدور الكالم عىل أن نفي النقص كامل، وأن إثبات الكامل    (يستلزم أن ُيوصف هبذه الصفات

 واجب، ونفي الكامل نقص.

ا: فقول القائل )قوله:   : اكتمل بغريه. ممنوع، فإنا ال ُنطلق عىل صفاته أهنا غريه وال أهنا ليست وأيضا

اق املُثبتة كابن كالب  غريه عىل ما عليه أئمة السلف كاإلمام أمحد بن حنبل وغريه، وهو اختيار ُحذن

سُيفصل يف مسألة الغري وعدمه، وأيًضا قول: اكتمل بغريه. سريجع إىل الدور القبيل،  (وغريه

 كر هذا. وتقدم ذ

 وال يقال صفات اهلل غري اهلل وال هي اهلل، وإنام ُيقال مالزمة هلل سبحانه: أي لذاته وصفاته.
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اق  ... )والحظ قوله:  عىل ما عليه أئمة السلف كاإلمام أمحد بن حنبل وغريه، وهو اختيار ُحذن

املاتريدية من املثبتة، جعل ابن كالب من املثبتة، الكالبية واألشعرية و (املُثبتة كابن كالب وغريه

 باعتبار أهنم أثبتوا شيًئا من الصفات.

وال  )اهلل وقوله:  أي ليست صفات (ومنهم من يقول: أنا ُأطلق عليها أهنا ليست هي هو)قوله: 

وال أمجع بِّي السلبِّي فأقول )أي ال ُيطلق عىل الصفات أهنا غري اهلل قوله:    (أطلق عليها ليست غريه

يعني جيمع بني السلبيني أي النفيني، ال هي صفات اهلل وال صفات غري  (غريهال هي هو وال هي 

 اهلل.

وهذا من الدقة، فاإلنسان إذا شك  (وأظن قول أيب احلسن التمتي هو هذا أو ما يشبه هذا)قوله: 

يف يشء فال جيزم به، ُيبينه عىل وجه الشك، وهذا من األمانة، وقد بنيَّ هذا ابن تيمية يف بعض 

 اضع، وأن من شكَّ فال جيزم وإنام ينقله عىل وجه الشك.املو

ا كالقايض أيب بكر )قوله:  ز إطالق هذا السلب، وهذا السلب يف إطالقهام مجيعا ومنهم من جُيون

والقايض أبو يعىل احلنبيل، ومع أنه حنبيل إال أن عنده تأويالت، فهو مضطرب   (والقايض أيب يعىل

ما بني التفويض والتأويل، وقبله ابن عقيل فهو أقرب من املعتزلة إىل أهل السنة، ومثله ابن 

 اجلوزي، فهو أقرب إىل املعتزلة منه إىل أهل السنة، مع أهنام حنابلة.

ل: قول القائل: يتكمل بغريه، أيريد به بيشء منفصل عنه ونحن نجيب بجواب علمي فنقو)قوله:  

ممتنع ملا تقدم ألنه يلزم منه الدور القبيل وقوله:  (...  أم يريد بصفة لوازم ذاته؟ أما األول فممتنع

 فصفاته من لوازم ذاته. (وأما الثاين فهو حق ولوازم ذاته ال يمكن وجود ذاته بدوهنا)

هذه ألفاظ جمملة، إن أريد بالذات ما ُيقابل  (ئدة عىل الذات أم ال؟وإذا قيل: هل صفاته زا)قوله: 

الصفات فهي زائدة عليها، هبذا االعتبار، لكن ال ُيتصور ذات إال بالصفات، لذلك ُيقال: مالزمة 

 هلا، ألهنا ال تنفك عنها، فهام أمران ال ينفكان.
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: أي املعتزلة ت ُنفاة الصفا (فاتقيل: إن أريد بالذات املجردة التي يقر هبا نفاة الص)قوله: 

 إلخ.... واجلهمية
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 فصل:

قول القائل: لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا إليها وهي مفتقرة إليه، فيكون الرب وأما 

 فهو من جنس السؤال األول. مفتقرا إىل غريه 

يقتيض إمكان جوهر  "لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا إليها  "فيقال أوال: قول القائل: 

الصفات؛ فلو كان أحدمها ممتنعا لبطل هذا الكالم تقوم به الصفات؛ وإمكان ذات ال تقوم هبا 

 فكيف إذا كان كالمها ممتنعا؟

فإن تقدير ذات جمردة عن مجيع الصفات إنام يمكن يف الذهن ال يف اخلارج، كتقدير وجود مطلق ال 

تأنيث ذو وذلك ال يستعمل إال فيام كان مضافا إىل غريه، فهم  "ذات  "يتعِّي يف اخلارج، ولفظ 

لفظ العرب فالن ذو علم وقدرة ونفس ذات علم وقدرة، وحيث جاء يف القرآن أو لغة  يقولون:

 ﴾فاتقوا اهلل وأصلحوا ذات بينكم  ﴿مل جيئ إال مقرونا باإلضافة كقوله  "ذات  "ولفظ  "ذو  "

ونحو  ... وذلك يف ذات اإلله -ريض اهلل عنه خبيب . وقول ﴾عليم بذات الصدور  ﴿وقوله: 

 ذلك. 

لكن ملا صار النظار يتكلمون يف هذا الباب قالوا: إنام يقال إهنا ذات علم وقدرة، ثم إهنم قطعوا 

العرباء، العرب  وهي لفظ مولد ليس من لفظ    "الذات    "هذا اللفظ عن اإلضافة وعرفوه؛ فقالوا:  

: ليست هذه وغريمها، وقالواكأيب الفتح بن برهان وابن الدهان  وهلذا أنكره طائفة من أهل العلم؛  

 وغريمها.كالقايض وابن عقيل اللفظة عربية، ورد عليهم آخرون 

وفصل اخلطاب: أهنا ليست من العربية العرباء بل من املولدة كلفظ املوجود ولفظ املاهية والكيفية 

ونحو ذلك فهذا اللفظ يقتيض وجود صفات تضاف الذات إليها فيقال: ذات علم وذات قدرة 

ذلك، فإنه ال يمكن وجود يشء قائم بنفسه يف اخلارج ال يتصف بصفة ثبوتية وذات كالم واملعنى ك
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أصال؛ بل فرض هذا يف اخلارج كفرض عرض يقوم بنفسه ال بغريه، ففرض عرض قائم بنفسه ال 

صفة له كفرض صفة ال تقوم بغريها، وكالمها ممتنع فام هو قائم بنفسه فال بد له من صفة وما كان 

 ئم بنفسه متصف به.صفة فال بد له من قا

وهلذا سلم املنازعون أهنم ال يعلمون قائام بنفسه ال صفة له سواء سموه جوهرا أو جسام أو غري 

ذلك، ويقولون: وجود جوهر معرى عن مجيع األعراض ممتنع، فمن قدر إمكان موجود قائم 

ارج، فكيف إذا علم بنفسه ال صفة له فقد قدر ما ال يعلم وجوده يف اخلارج وال يعلم إمكانه يف اخل

 أنه ممتنع يف اخلارج عن الذهن. 

وكالم نفاة الصفات مجيعه يقتيض أن ثبوته ممتنع وإنام يمكن فرضه يف العقل فالعقل يقدره يف نفسه 

 كام يقدر ممتنعات ال يعقل وجودها يف الوجود وال إمكاهنا يف الوجود. 

امتنع أن  -وما أمكن له وجب  -كنا إذا كان اتصافه بصفات الكامل مم "فالرب تعاىل  "وأيضا 

وحينئذ يكون مسلوبا صفات الكامل، ففرض ذاته بدون صفاته الالزمة الواجبة له فرض ممتنع، 

فإذا كان فرض عدم هذا ممتنعا عموما وخصوصا: فقول القائل: يكون مفتقرا إليها وتكون مفتقرة 

ام دون اآلخر، فإذا امتنع هذا بطل هذا إليه. إنام يعقل مثل هذا يف شيئِّي يمكن وجود كل واحد منه

 التقدير.

ثم يقال له: ما تعني باالفتقار؟ أتعني أن الذات تكون فاعلة للصفات مبدعة هلا أو بالعكس؟ أم 

تعني التالزم وهو أن ال يكون أحدمها إال باآلخر؟ فإن عنيت افتقار املفعول إىل الفاعل فهذا باطل، 

زمة له بل ال يلزمه يشء معِّي من أفعاله ومفعوالته، فكيف فإن الرب ليس بفاعل لصفاته الال

 جتعل صفاته مفعولة له وصفاته الزمة لذاته ليست من مفعوالته.

وإن عنيت التالزم فهو حق، وهذا كام يقال: ال يكون موجودا إال أن يكون قديام واجبا بنفسه، وال 

زمة كان ذلك أبلغ يف الكامل من جواز يكون عاملا قادرا إال أن يكون حيا، فإذا كانت صفاته متال
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لو جاز وجوده بدون صفات الكامل مل يكن الكامل واجبا له بل ممكنا له؛ وحينئذ التفريق بينهام، فإنه  

فكان يفتقر يف ثبوته له إىل غريه وذلك نقص ممتنع عليه كام تقدم بيانه؛ فعلم أن التالزم بِّي الذات 

 وصفات الكامل هو كامل الكامل. 

---------------------------------------------- 

قول القائل: لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا إليها وهي مفتقرة إليه، فيكون وأما )قوله: 

 ( جنس السؤال األول فهو منالرب مفتقرا إىل غريه 

بغريه وهو الصفات وقد ل املراد بالسؤال األول أن القول بإثبات الصفات يقتيض أن اهلل يتكمَّ 

تقدم يف اجلواب أن القول بأن إثبات الصفات يقتيض أن اهلل يتكمل بغريه لفظ جممل ُيتمل صواًبا 

 وخطأ.

إمكان يقتيض  "لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا إليها  "فيقال أوال: قول القائل: )قوله: 

ولعل يف وجود جوهر ال تقوم به الصفات. : -واهلل أعلم-صوابه  (جوهر تقوم به الصفات

ألنه يف سياق الكالم ال يوجد جوهر إال وله أعراض   ؛النسخة خطأ، وسيؤكد هذا املعنى فيام سيأيت

عليهم هبذا، لكن لو كانت بدون )ال( ملا   جتوصفات، كام ال توجد ذات إال وهلا صفات، فهو ُي

ويقولون: وجود جوهر معرى عن )فيام بعد ذلك قوله: استقام وجه االحتجاج، لذلك سيأيت 

 .(مجيع األعراض ممتنع

، وعرض. واجلوهر: يقوم به غريه، والعرض: وينبغي أن ُيعلم أن عند املتكلمني يقولون: جوهر

يقوم بغريه، وهو قريب من معنى الصفة، وإن كان هناك نزاع يف هذا املعنى، فمن باب التقريب: 

اجلدار جوهر، واألصباغ التي توضع عىل اجلدار عرض، فاجلدار قام بنفسه والعرض قام بغريه، 

 وسيأيت الكالم عىل اجلوهر ومنزعه.
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فاألذهان ال حد   (ير ذات جمردة عن مجيع الصفات إنام يمكن يف الذهن ال يف اخلارجفإن تقد)قوله:  

هلا، فيمكن لإلنسان أن يتخيل بذهنه ما يشاء، لذلك يمكن أن يتخيل ذاًتا ال صفات هلا، بخالف 

 اخلارج أي خارج الذهن، وهو الوقع، أي األعيان.

رمحه -استطرد  (تأنيث ذو وذلك ال يستعمل إال فيام كان مضافا إىل غريه "ذات  "ولفظ )قوله: 

وخالصة كالمه هنا كام يف مواضع من )جمموع الفتاوى( وغريه،  "الذات"يف لفظ  -اهلل تعاىل

هكذا   "الذات"وذكره ابن القيم يف )بدائع الفوائد( وغريها وأظن يف )الصواعق املرسلة(، أن لفظ  

الصفات لفٌظ ُمولَّد، ليس معروًفا عن العرب األوائل، وبعبارة ابن تيمية: العرب فيام ُيقابل 

العرباء، فهو ُمولد، وإنام الذات البد ُيضاف إىل غريه، لذلك ُأطلقت بمعنى )يف(، كام يف احلديث: 

أي: يف حق اهلل، فبهذا املعنى أطلقت يف كالم العرب العرباء  »كذبت ثالث كذبات يف ذات اهلل«

 األوائل، لكنها مضافة، أما أهنا معرفة فهذه مولدة.و

استطرد يف هذا ابن تيمية ألنه يريد أن يقول: إن الصفات غري الذات، فلذلك استطرد يف هذا 

املعنى وقال: ال يوجد لفظ )الذات( يف كالم العرب األوائل، فال يوجد إال ذات مضافة، مع أنه 

هذا: ليست موجودة يف كالم العرب العرباء، وال ُيقال إهنا خطأ ال ُينكر هذا، لذلك التفصيل يف 

 حمض، وإنام ُيقال هي من املولد.

 فاملراد هبم املتكلمون. "النظار"إذا قيل:  (... لكن ملا صار النظار يتكلمون يف هذا الباب)قوله: 

املراد   (وغريمها  كالقايض وابن عقيل عليهم آخرون    وقالوا: ليست هذه اللفظة عربية، وردن )قوله:  

 بالقايض هنا أبو يعىل، خاصة إذا ُقرن القايض بابن عقيل فرياد به أبو يعىل.

وفصل اخلطاب: أهنا ليست من العربية العرباء بل من املولدة كلفظ املوجود ولفظ املاهية )قوله: 

فة. (والكيفية  كل هذه األلفاظ ليست يف لفظ العرب ُمعرَّ
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فالعرض يقوم بغريه،  (ففرض عرض قائم بنفسه ال صفة له كفرض صفة ال تقوم بغريها)قوله: 

 وهذا يف الواقع واخلارج، فكل ما قام بنفسه فالبد له من صفة.

ه جوهرا أو جسام أو  بنفسه ال صفة له سواء سمووهلذا سلم املنازعون أهنم ال يعلمون قائاما )قوله:  

يقتيض إمكان جوهر تقوم به )هذا الذي ُيؤكد أنه فيام تقدم يوجد حرف )ال( يف قوله:  (غري ذلك

 فالصحيح إضافة حرف )ال( قبل )تقوم(. (الصفات

فمن قدر إمكان موجود قائم بنفسه ال صفة له فقد قدر ما ال يعلم وجوده يف اخلارج وال  )قوله: 

ف معنى اخلارج،  (ج، فكيف إذا علم أنه ممتنع يف اخلارج عن الذهنيعلم إمكانه يف اخلار فهذا عرَّ

 أي اخلارج عن الذهن، يقول: ليس موجوًدا فحسب بل هو ممتنع.

املراد ثبوت ذات جمردة عن الصفات،  (وكالم نفاة الصفات مجيعه يقتيض أن ثبوته ممتنع)قوله: 

 ومثلها الصفات ال تقوم بغريها.

ا إليها وتكون مفتقرة إليه. إنام يعقل مثل هذا يف شيئِّي يمكن قائل: يكون مفتقرا فقول ال)قوله: 

ال ُيقال: هذا مفتقر هلذا إال  (وجود كل واحد منهام دون اآلخر، فإذا امتنع هذا بطل هذا التقدير

إذا أمكن الفصل بينهام، والذات مع الصفات ال ُيمكن أن توجد صفات بال ذات فال تنفصل 

 الذات، فإذن ال ُيقال: يفتقر، وإنام ُيقال: متالزمة. الصفات عن

فإن عنيت افتقار املفعول إىل الفاعل فهذا باطل، فإن الرب ليس بفاعل لصفاته الالزمة له )قوله: 

بل ال يلزمه يشء معِّي من أفعاله ومفعوالته، فكيف جتعل صفاته مفعولة له وصفاته الزمة لذاته 

بخالف صفاته   -أي خملوقاته-يريد أنه ال يوجد يشء من مفعوالته الزم له    (ليست من مفعوالته

 فإهنا الزمة له، فهل يوجد خملوق الزم عىل اهلل؟ ليس كذلك، فال يمكن.

 أي: وإن عنيت باالفتقار التالزم فهو حق. (وإن عنيت التالزم فهو حق)قوله: 
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ا  واجبا ا إال أن يكون قدياما كون موجودا وإن عنيت التالزم فهو حق، وهذا كام يقال: ال ي)قوله: 

ا، فإذا كانت صفاته متالزمة كان ذلك أبلغ يف الكامل ا إال أن يكون حي  ا قادرا بنفسه، وال يكون عاملا 

ون عاملًا ال يكون وجود اهلل إال أن يكون قدياًم واجًبا بنفسه، وال يك :أي (من جواز التفريق بينهام

 ا.قادًرا إال أن يكون حي  
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 فصل:

،  القائل: إهنا أعراض ال تقوم إال بجسم مركب واملركب ممكن حمتاج وذلك عني النقصوأما 

عىل صفاته ثالث طرق، منهم من يمنع أن تكون  "العرض  "فللمثبتة للصفات يف إطالق لفظ 

وكثري من الفقهاء من األشعري أعراضا: ويقول: بل هي صفات وليست أعراضا كام يقول ذلك 

 وغريمها.كهشام وابن كرام وغريه. ومنهم من يطلق عليها لفظ األعراض أمحد أصحاب 

إلثبات والنفي كام قالوا يف لفظ الغري وكام امتنعوا عن مثل ذلك يف لفظ ومنهم من يمتنع من ا

قوله كام أن    "بدعة    "بدعة وقوله: ليس بعرض    "العلم عرض    "اجلسم ونحوه، فإن قول القائل:  

 بدعة.  "ليس بجسم  "بدعة وقوله  "الرب جسم  "

األصمعي وأبو زيد ذكر ذلك يراد به يف اللغة: البدن واجلسد كام  "اجلسم  "وكذلك أيضا لفظ 

 أهل اللغة.وغريمها من 

فمنهم من يريد به املركب ويطلقه عىل اجلوهر الفرد برشط الرتكيب أو عىل أهل الكالم وأما 

اجلوهرين أو عىل أربعة جواهر أو ستة أو ثامنية أو ستة عرش أو اثنِّي وثالثِّي، أو املركب من املادة 

 املوجود أو القائم بنفسه.والصورة، ومنهم من يقول: هو 

وعامة هؤالء وهؤالء جيعلون املشار إليه متساويا يف العموم واخلصوص فلام كان اللفظ قد صار 

، فحينئذ فاجلواب العلمي أن يقال: أتعني  يفهم منه معان بعضها حق وبعضها باطل صار خمالا

بقولك أهنا أعراض أهنا قائمة بالذات أو صفة للذات؟ ونحو ذلك من املعاين الصحيحة؟ أم تعني 

ا أهنا آفات ونقائص؟ أم تعني هبا أهنا تعرض وتزول وال تبقى زمانِّي؟ فإن عنيت األول فهو هب

صحيح وإن عنيت الثاين فهو ممنوع، وإن عنيت الثالث فهذا مبني عىل قول من يقول: العرض ال 
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 يبقى زمانِّي. فإن قال ذلك وقال: هي باقية قال: أسميها أعراضا. مل يكن هذا مانعا من تسميتها 

 أعراضا. 

وقولك: العرض ال يقوم إال بجسم. فيقال للحي عليم قدير عندك، وهذه األسامء ال يسمى هبا 

إال جسم، كام أن هذه الصفات التي جعلتها أعراضا ال يوصف هبا إال جسم فام كان جوابك عن 

 ثبوت األسامء: كان جوابا ألهل اإلثبات عن إثبات الصفات. 

ه الصفات أعراض ال تقوم إال بجسم؟ أتعني باجلسم املركب الذي  ويقال له: ما تعني بقولك: هذ

كان مفرتقا فاجتمع؟ أو ما ركبه مركب فجمع أجزاءه؟ أو ما أمكن تفريقه وتبعيضه وانفصال 

بعضه عن بعض ونحو ذلك؟ أم تعني ما هو مركب من اجلواهر الفردة أو من املادة والصورة؟ أو 

 ما كان قائام بنفسه؟ أو ما هو موجود؟ تعني به ما يمكن اإلشارة إليه؟ أو

مل نسلم أن هذه الصفات التي سميتها أعراضا ال تقوم إال بجسم هبذا التفسري،   "األول    "فإن عنيت  

مل نسلم امتناع التالزم؛ فإن الرب تعاىل موجود قائم بنفسه مشار إليه عندنا،   "الثاين    "وإن عنيت به  

 التقدير. فال نسلم انتفاء التالزم عىل هذا 

وقول القائل: املركب ممكن، إن أراد باملركب: املعاين املتقدمة مثل كونه كان مفرتقا فاجتمع، أو 

ركبه مركب أو يقبل االنفصال، فال نسلم املقدمة األوىل التالزمية، وإن عنى به ما يشار إليه وما 

 يكون قائام بنفسه موصوفا بالصفات فال نسلم انتفاء الثانية.

األعراض مركب من مقدمتِّي تالزمية واستثنائية، بألفاظ جمملة؛ فإذا استفصل عن املراد فالقول ب

حصل املنع واإلبطال ألحدمها أو كليهام، وإذا بطلت إحدى املقدمتِّي عىل كل تقدير بطلت 

 احلجة. 

---------------------------------------------- 
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القائل: إهنا أعراض ال تقوم إال بجسم مركب واملركب ممكن حمتاج وذلك عِّي وأما )قوله: 

منهم  فالسفة واملعتزلة واألشاعرة، وكل  ينبغي أن ُيعلم أن دليل الرتكيب دليل ُيردده ال (النقص

ء يستنبط منه ما يريد، ودليل الرتكيب: أي أن ُيركب اليش من أجزاء، وتركيب اليشء من األجزا

 يف حق اهلل وال شك. أو أن تكون األشياء متفرقة فيجمعها، وهذا منتف  

 فتقول األشاعرة: إثبات الصفات التي نؤوهلا يلزم منه الرتكيب، أي مركب من الضحك والرىض

 إلخ، ودليل الرتكيب منتف  عن اهلل، فيقولون: إذن ننفي هذه الصفات عن اهلل....

 الصفات هلل مطلًقا يلزم منه الرتكيب، فإذن ننفي الصفات مطلًقا.وتقول املعتزلة: إثبات 

 وتقول اجلهمية: إثبات األسامء والصفات يلزم منه الرتكيب، فإذن ننفي األسامء والصفات.

نحن -ومثل هذا الفالسفة، قالوا: إثبات هذا العامل وحدوثه يلزم منه الرتكيب، فإذن نقول

 فأخص صفة عندهم القدم، إىل غري ذلك. : هناك قديم مساوق هلل،-الفالسفة

 فإذن أخص صفة عند املعتزلة خاصة وغريهم من املتكلمني صفة القدم.

رمحه اهلل -استطرد  (عىل صفاته ثالث طرق "العرض  "فللمثبتة للصفات يف إطالق لفظ )قوله: 

 . -كام تقدم-ألن الوجود عندهم ما بني جوهر وعرض "العرض"يف بحث لفظ  -تعاىل

وينبغي أن ُيفهم معنى اجلوهر واملادة والصورة، اجلوهر الفرد: أمٌر أحدثه الفالسفة اليونانيون، 

إن أصل العامل املادة  :فإن الفالسفة اليونانيني يف أصل العامل اختلفوا عىل قولني، منهم من قال

لت، فاختلف ما يف العامل باختالف الصورة،  والصورة، فأصل العامل املادة ثم الصورة التي تشكَّ

إىل غري ذلك ويسمونه الشكل، ...  والصورة هي الشكل، فصورة اليشء من لونه أو ثقله أو خفته

 ثقله وخفته وسواده وبياضه فيقولون: العامل كله يشرتك يف املادة، وإنام ُيتلف يف الصورة، يف

 إلخ، هذا قول من أقوال الفالسفة اليونانيني، وهو قول أرسطو ومن تبعه....
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أ، لذلك أبو بكر  القول الثاين: قالوا: أصل العامل اجلوهر الفرد، واجلوهر الفرد جزء ال يتجزَّ

م الوجودات يف كتابه )التمهيد( و)اإلنصاف( إىل جوهر وعرض، يُ  قال: مركب، أي الباقالين قسَّ

 مركب من عدة جواهر، أي أكثر من جوهر فرد، هذا ما ُيطلق عليه الرتكيب.

فمنهم من يريد به املركب ويطلقه عىل اجلوهر الفرد برشط الرتكيب أو أهل الكالم وأما )قوله: 

ألن الرتكيب  (أو ثامنية أو ستة عرش أو اثنِّي وثالثِّيعىل اجلوهرين أو عىل أربعة جواهر أو ستة 

عندهم إما اجتامع املتفرق أو يرتكب من أجزاء متفرقة، ويقولون: هذا املركب منتف  عن اهلل، ألنه 

حمتاج إىل غريه، فيقولون: إذا أثبت الصفات هلل فبدليل الرتكيب أنت خمطئ، ألنك جعلته حمتاًجا 

 إىل صفاته، أي لغريه.

الفالسفة األولون اختلفوا عىل قولني يف أصل العامل، ما بني اجلوهر الفرد، واملادة والصورة، إذن 

وال بالتشديد والتخفيف، قال أرسطو: هو أصل العامل التي منها واملادة والصورة هي اهليوال أو اهلي  

ف اهليوال بأنه ما يتشكل به غريه، فإذن عندنا املادة و الصورة، املادة أصل املادة، حتى بعضهم عرَّ

العامل والصورة هي شكله، ويطلق عليها اهليوال، وهي التي يزعم أرسطو أهنا أصل العامل، لذلك 

العامل، فيدل عىل أنكم ليس  ملا أراد أن يرد عليهم ابن تيمية يف مواضع قال: أنتم خمتلفون يف أصل

 برهان. عندكم

قولك أهنا أعراض أهنا قائمة بالذات أو صفة فحينئذ فاجلواب العلمي أن يقال: أتعني ب)قوله: 

ألن العرض يف اللغة   (للذات؟ ونحو ذلك من املعاين الصحيحة؟ أم تعني هبا أهنا آفات ونقائص؟

أصله مأخوذ من اآلفات والنقائص، فهو يقول: ماذا تريد بالعرض؟ تريد أهنا الصفات؟ فال  

 إشكال، ذاته قائمة بالصفات.

اختلف املتكلمون يف بياهنم للعرض بناًء   (أم تعني هبا أهنا تعرض وتزول وال تبقى زمانِّي؟)قوله:  

عىل مذهبهم، فاألشاعرة ال ُيثبتون الصفات الفعلية، وُيثبتون الصفات السبع، وجيعلوهنا قديمة 
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ح مجع من األشاعرة أن حقيقة قوهلم يف السمع والبرص أهنم أرجعوه  وال جيعلوهنا فعلية، لذا رصَّ

، وهذا ليس البحث فيه، وإنام البحث أن األشاعرة ما أثبتوه دإىل العلم، ألهنم جعلوه قدياًم ال يتجدَّ 

ًدا، فهم يريدون أن ُيعرفوا العرض، فالذي أثبتوه هلل قالوا: الذي ال سمن الصفات ال ُيثبتوه متجد  

يبقى زمانني، ألن املتجدد يبقى زمانني فأكثر، لذلك قالوا العرض هو الذي ال يبقى زمانني، لُيثبتوا 

 .الصفات السبع

فقد اختلفوا يف تعريف العرض بناًء عىل اختالفهم يف مذهبهم يف الصفات، فالذي ُيثبت الصفات 

غري الفعلية كالسبع عند األشاعرة حقيقتها أهنم جيعلوهنا ذاتية ال تتجدد، فعرفوا العرض بام ال 

الوا: ال يبقى يتجدد، فقالوا: الذي ال يبقى زمانني، ألن الذي يتجدد يبقى أزماًنا بحسب جتدده، فق

 زمانني فأكثر.

فعندهم السمع قديم ال يتجدد، فإذا قيل هلم ما العرض؟ قالوا: ال يتجدد، وبعبارهتم: ال يبقى 

 زمانني، تقول: ملاذا ال ُتثبتون الغضب الذي يتجدد؟ قالوا: العرض ال يبقى زمانني.

الفعلية، لذلك ال ُيتاجون أن يقولوا: ال يبقى واملعتزلة ال ُيثبتون شيًئا من الصفات ال الذاتية وال  

زمانني، وإنام قالوا: العرض الصفة مطلًقا، سواء ذاتية أو فعلية، فُيالحظ أن تعريفهم للعرض 

ث؛ ألن تعريف األشاعرة خمنَّ ؛مبني عىل عقيدهتم، وتعريف املعتزلة أضبط من تعريف األشاعرة

همية وأهل السنة، لذا أصبحوا يف تناقض، فقول املعتزلة ثون يف باب االعتقاد ما بني اجلألهنم خمنَّ

 .أضبط، وقد بنيَّ هذا ابن تيمية يف مواضع

ف أموًرا هلا أثر يف االعتقاد ال ُيغرت بـ)التعريفات( للجرجاين، فهو أشعري  تنبيه:  • ، فإذا عرَّ

ف العرض بأنه ال يبقى زمانني، لذا ال يصح أن جُيعل  فإنه ُيعرفها بناًء عىل عقيدته كام عرَّ

 معتمًدا ُيتكأ عليه مطلًقا.
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ثم األشاعرة يف أمر مريج، قال الرازي يف كتابه )حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين(: أمجعوا عىل 

اع. ثم بعد ذلك يف كتابه )معامل يف أن العرض ال يبقى زمانني، ومن خالف يف ذلك خالف اإلمج

 أصول الدين( أنكر هذا، فهذا يدل عىل أهنم يف أمر مريج، وامحدوا اهلل عىل نعمة التوحيد والسنة.

رهم بعض أهل السنة يف وبناًء عىل اعتقادهم أن العرض ال يبقى زمانني قال بعض األشاعرة وكفَّ 

صىل اهلل عليه -كابن حزم، قالوا: إن نبوة النبي عوا عليهم، بل حتى من غري أهل السنة هذا وشنَّ

 عرض، والعرض ال يبقى زمانني. النبوةَ  انتهت بموته، ألنَّ  -وسلم

وقولك: العرض ال يقوم إال بجسم. فيقال للحي عليم قدير عندك، وهذه األسامء ال يسمى )قوله:  

الذي يقول حي  (إال جسمهبا إال جسم كام أن هذه الصفات التي جعلتها أعراضا ال يوصف هبا 

عليم األشاعرة، فُيالحظ أن كل كتب ابن تيمية يف األشاعرة ما بني ترصيح أو تعريض، لكن ُيبعد 

 . ا عىل األشاعرةبغريهم ويرضهبم هبم، فكل كتبه رد  ويقرب، ويأيت 

باجلسم املركب ويقال له: ما تعني بقولك: هذه الصفات أعراض ال تقوم إال بجسم؟ أتعني  )قوله:  

وهذه الطريقة مفيدة للغاية، وهي   (ه مركب فجمع أجزاءه؟ا فاجتمع؟ أو ما ركبن الذي كان مفرتقا 

أن من أتى بألفاظ جمملة يرجع السؤال عليه كام قال اإلمام أمحد يف مقدمة )الرد عىل الزنادقة 

 واجلهمية( قال: يعمدون إىل املتشابه من الكالم.

 عمدون إىل املتشابه من الكالم فيطلقون األلفاظ املجملة.وال يزال أهل البدع ي

يعني كأنه يقول: أنتم  (أم تعني ما هو مركب من اجلواهر الفردة أو من املادة والصورة؟)قوله: 

 متناقضون يف أصل العامل.

ا ال تقوم إال بجسم هبذا مل نسلم أن هذه الصفات التي سميتها أعراضا   "األول    "فإن عنيت  )قوله:  

مل نسلم امتناع التالزم؛ فإن الرب تعاىل موجود قائم بنفسه مشار  "الثاين  "التفسري، وإن عنيت به 
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نا سبحانه يعني إن أردت به الذي ُيشار إليه فرب    (إليه عندنا، فال نسلم انتفاء التالزم عىل هذا التقدير

 ُيشار إليه وُتثبت له الصفات وهي مالزمة لذاته.

فالقول باألعراض مركب من مقدمتِّي تالزمية واستثنائية، بألفاظ جمملة؛ فإذا استفصل )قوله: 

عن املراد حصل املنع واإلبطال ألحدمها أو كليهام، وإذا بطلت إحدى املقدمتِّي عىل كل تقدير 

عند املناطقة القياس نوعان، اقرتاين وُيعرب عنه بالتالزمي، أو استثنائي، وسبب  (بطلت احلجة

 لكن توسعوا فيه وسموه استثناًء، تسميته استثنائًيا أن قبله )لكن(، ولكن يف األصل لالستدراك

وإذا احتجت إليه فهو سهل للغاية، وستجمع عند فهمها بني الضحك والعجب وتبكي عليهم 

 وترمحهم.
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 فصل: 

قول القائل: لو قامت به األفعال لكان حمال للحوادث، واحلادث إن أوجب له كامال فقد  وأما 

، فيقال: أوال هذا معارض بنظريه من ه كامال مل جيز وصفه به عدمه قبله وهو نقص، وإن مل يوجب ل

احلوادث التي يفعلها فإن كليهام حادث بقدرته ومشيئته وإنام يفرتقان يف املحل، وهذا التقسيم وارد 

 عىل اجلهتِّي. 

وإن قيل يف اجلواب: بل هم يصفونه بالصفات الفعلية ويقسمون الصفات إىل نفسية وفعلية؛ 

 فيصفونه بكونه خالقا ورازقا بعد أن مل يكن كذلك، وهذا التقسيم وارد عليهم.

فزعموا أن صفات األفعال ليست صفة  "مسألة حدوث العامل  "يف الفالسفة وقد أورده عليهم 

 كامل وال نقص. 

يل: ال بد التي تقوم به: إهنا ليست كامال وال نقصا، فإن ق  "يف األفعال    "فيقال هلم: كام قالوا هلؤالء  

أن يتصف إما بنقص وإما بكامل، فإن جاز خلو أحدمها عن القسمِّي أمكن الدعوى يف اآلخر مثله 

 وإال فاجلواب مشرتك. 

فيقال هلم: القديم ال حتله احلوادث وال يزال حمال للحوادث عندكم، فليس  "املتفلسفة  "وأما 

الذي ال يمكن غريه وإنام نفوه   "مكن  الكامل امل   "القدم مانعا من ذلك عندكم؛ بل عندكم هذا هو  

 عن واجب الوجود؛ لظنهم اتصافه به.

وقد تقدم التنبيه عىل إبطال قوهلم يف ذلك ال سيام وما قامت به احلوادث املتعاقبة يمتنع وجوده عن 

علة تامة أزلية موجبة ملعلوهلا؛ فإن العلة التامة املوجبة يمتنع أن يتأخر عنها معلوهلا أو يشء من 

ا من النقص م علوهلا ومتى تأخر عنها يشء من معلوهلا كانت علة بالقوة، هذا عند من سامه نقصا

 املمكن انتفاؤه. 
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فإذا قيل: خلق املخلوقات يف األزل صفة كامل، فجيب أن ُتثبت له. قيل: وجود اجلامدات كلها أو 

ا منها يف األزل، فيمتنع وجود احلوادث املتعاقبة كلها  واحد منها يستلزم احلوادث كلها، أو واحدا

، فضالا عن أن يكون أزلياا.  يف آن واحد سواءا قدر ذلك اآلن ماضياا أو مستقبالا

وما يستلزم احلوادث املتعاقبة يمتنع وجوده يف آن واحد فضالا أن يكون أزلياا، فليس هذا ممكن 

، لكن فعل احلوادث شيئاا بعد يشء أكمل من ال تعطيل عن فعلها الوجود فضالا أن يكون كامالا

بحيث ال حُيدث شيئاا بعد أن مل يكن، فإن الفاعل القادر عىل الفعل أكمل من الفاعل العاجز عن 

 الفعل.

فإذا قيل: ال يمكنه إحداث احلوادث بل مفعوله الزم لذاته: كان هذا نقصا بالنسبة إىل القادر الذي  

ركا ساكنا موجودا معدوما صفة يفعل شيئا بعد يشء، وكذلك إذا قيل: جعل اليشء الواحد متح

 كامل قيل هذا ممتنع لذاته.

وكذلك إذا قيل: إبداع قديم واجب بنفسه صفة كامل. قيل: هذا ممتنع لنفسه فإن كونه مبدعا 

يقتيض أن ال يكون واجبا بنفسه؛ بل واجبا بغريه؛ فإذا قيل هو واجب موجود بنفسه وهو مل يوجد 

 يضِّي.إال بغريه: كان هذا مجعا بِّي النق

إذا كان اتصافه هبا صفة كامل فقد  -وكذلك إذا قيل: األفعال القائمة واملفعوالت املنفصلة عنه 

فاتته يف األزل؛ وإن كان صفة نقص فقد لزم اتصافه بالنقائص. قيل: األفعال املتعلقة بمشيئته 

زل صفة كامل؛ وقدرته يمتنع أن يكون كل منها أزليا، وأيضا: فال يلزم أن يكون وجود هذه يف األ

 بل الكامل أن توجد حيث اقتضت احلكمة وجودها.

وأيضا: فلو كانت أزلية مل تكن موجودة شيئا بعد يشء. فقول القائل: فيام حقه أن يوجد شيئا بعد 

يشء فينبغي أن يكون يف األزل: مجع بِّي النقيضِّي. وأمثال هذا كثري. فلهذا قلنا الكامل املمكن 
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يف نفسه فال حقيقة له؛ فضال عن أن يقال: هو موجود. أو يقال: هو كامل الوجود؛ فام هو ممتنع 

 للموجود. 

أو  -عىل التعبري بالعبارة السديدة  -وأما الرشط اآلخر وهو قولنا: الكامل الذي ال يتضمن نقصا 

عىل عبارة من جيعل ما ليس بنقص نقصا، فاحرتاٌز  -الكامل الذي ال يتضمن نقصا يمكن انتفاؤه 

 -و لبعض املخلوقات كامل دون بعض وهو نقص باإلضافة إىل اخلالق الستلزامه نقصا عام ه

كاألكل والرشب مثال، فإن الصحيح الذي يشتهي األكل والرشب من احليوان أكمل من املريض 

 الذي ال يشتهي األكل والرشب، ألن قوامه باألكل والرشب. 

الكامل؛ لكن هذا يستلزم حاجة اآلكل والشارب فإذا قدر غري قابل له: كان ناقصا عن القابل هلذا  

إىل غريه وهو ما يدخل فيه من الطعام والرشاب وهو مستلزم خلروج يشء منه كالفضالت وما ال 

حيتاج إىل دخول يشء فيه أكمل ممن حيتاج إىل دخول يشء فيه وما يتوقف كامله عىل غريه أنقص 

ء أعىل من الغني به، والغني بنفسه أكمل من الغني مما ال حيتاج يف كامله إىل غريه فإن الغني عن يش

 بغريه.

وهلذا كان من الكامالت ما هو كامل للمخلوق وهو نقص بالنسبة إىل اخلالق وهو كل ما كان  

مستلزما إلمكان العدم عليه املنايف لوجوبه وقيوميته أو مستلزما للحدوث املنايف لقدمه أو مستلزما 

 لفقره املنايف لغناه. 

---------------------------------------------- 

قول القائل: لو قامت به األفعال لكان حمال للحوادث واحلادث إن أوجب له كامال وأما )قوله: 

يريدون هبذا نفي الصفات  (وصفه بهفقد عدمه قبله وهو نقص وإن مل يوجب له كامال مل جيز 

الفعلية، فقالوا: حمل احلوادث هي األجسام املخلوقة، وعمدهتم يف ذلك دليل األعراض وحدوث 
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األجسام، وأول من أحدث هذا الدليل اجلعد بن درهم، وتبعه اجلهم بن صفوان، ثم رسى يف 

 يع الطوائف.املعتزلة ثم يف األشاعرة واملاتريدية، وأصبح متكأ يفزع إليه مج

لة كاجلهمية واملعتزلة واألشعرية  لذا ينبغي أن ُيفهم أمٌر مهٌم وهو أنه ال يوجد طائفة من املُؤو 

بجميع طوائفها املتقدمة واملتأخرة، وال املاتريدية ُيثبتون شيًئا من الصفات الفعلية، فهذا ال يستقيم 

بات يشء فعيل فاعلم أنه ُيراد مع دليل األعراض وحدوث األجسام، وإذا وجدت يف كالمهم إث

به يشء آخر، كاألحوال، والتي هي منزلة بني وجود الصفة وانتقاهلا، فال يقولون خالق بل 

 يقولون: كونه خالًقا، أو يرجعونه للمفعوالت.

رأيت أحد املشايخ يف العقيدة كتب رسالة عن األشاعرة وذكر أن بعضهم ُيثبت  ملاوقد أسفت 

الصفات الفعلية، وهذا خطأ، ال يمكن ألشعري وال ماتريدي وال معتزيل وال جهمي أن ُيثبت 

الصفات الفعلية عىل معناها، لذلك ملا أثبتوا السمع جعلوه سمًعا قدياًم، وجعلوا البرص قدياًم، لذا 

ن األشاعرة: فرجع قولنا يف السمع والبرص إىل العلم. وصدق، فقد رجع قوهلم إىل قول قال مجع م

 املعتزلة.

قول القائل: لو قامت به األفعال لكان حمال للحوادث واحلادث إن أوجب له كامال وأما )قوله: 

ن فإذا غضب اهلل، تقول اآل (فقد عدمه قبله وهو نقص وإن مل يوجب له كامال مل جيز وصفه به

. غضب؟ نقول: نعم، اآلن غضب ربنا، فيقول: تعلقت به احلوادث!   هذا أوالا

 إذا كان استفاد الكامل من الغضب اآلن فقد كان ناقًصا قبل!ثانياا: 

وأجاب عىل هذا ابن تيمية بأجوبة لطيفة، لكن من األجوبة العظيمة: نقول اليشء يتغري من زمن 

الًنا اليوم وقد متنعه غًدا وال ُيقال عنك متناقض، وإنام إىل زمن بتغري احلكمة، فأنت قد ُتكرم ف

 ذلك لتغري احلال.
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فيقال: أوال هذا معارض بنظريه من احلوادث التي يفعلها فإن كليهام حادث بقدرته )قوله: 

يعني أنتم مقرون أن اهلل أوجد  (ومشيئته وإنام يفرتقان يف املحل. وهذا التقسيم وارد عىل اجلهتِّي

 ان ُموجًدا هلا قبل، فإذن هذا يلزمكم.أشياء ما ك

وإن قيل يف اجلواب: بل هم يصفونه بالصفات الفعلية ويقسمون الصفات إىل نفسية )قوله: 

املراد بالصفات النفسية: أي األحوال الذاتية عند من ُيثبت األحوال من األشاعرة، ومن   (وفعلية

مل ُيثبت األحوال من األشاعرة قال: هي الذات نفسها. والذات نفسها ليست شيًئا زائًدا عىل 

 الذات، فريجع هذا إىل إثبات الذات، أي يرجع هذا إىل عدم إثبات صفة  نفسية؛ ألن املراد بالصفة

النفسية عند من ال ُيثبت األحوال من األشاعرة: الذات. أما من ُيثبت األحوال من األشاعرة 

 فرييد هبا األحوال الذاتية.

علاًم أن مجهور األشاعرة ال ُيثبتون األحوال، فنتيجة هذا أال ُيقال: إن هناك صفة نفسية عندهم 

فهي إضافية، فيقولون: اكتسب صفة ألهنا ترجع إىل الذات، أما الصفة الفعلية عند األشاعرة 

ة ملا ُولد له ولد، فهي إذن إضافية وليست صفًة  اخللق من كونه خالًقا، كاألب اكتسب صفة األبوَّ

 ثابتًة يف نفسها.

 يقولون: كونه خالًقا، ال أنه يفعل اخللق. (فيصفونه بكونه خالقا ورازقا)فالحظ قوله: 

فزعموا أن صفات األفعال ليست  "مسألة حدوث العامل  "يف الفالسفة وقد أورده عليهم )قوله: 

، قالوا: أنتم اعتقدتم أن اهلل خلق األشاعرةَ  ق هبا الفالسفةُ هذه املسألة خنَ (صفة كامل وال نقص

هناك دافًعا، هذا الدافع يلزم أن يكون وفعل، ما الذي جعله ُيلق اآلن ومل ُيلق قبل؟ البد أن 

قدياًم بقدم اهلل، وأنتم تكفرون من ُيثبت القدم للمخلوق بقدم اهلل، أما نحن الفالسفة فنعتقد أن 

، ومن تأثر ا قول الفالسفة األوائل اليونانينيهناك قدياًم كقدم اهلل، فيقولون: هو مساوق هلل، هذ

 الحدة وأمثاهلم.هبم من اإلسالميني، كابن سينا رأس امل
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فاألشاعرة احتاروا هلذا اجلواب، وسيذكر ابن تيمية جواًبا عىل هذا، فزعم األشاعرة أن صفات 

األفعال ليست صفات كامل وال نقص، فنجعلها ال يشء، وسيأيت يف كالم ابن تيمية أهنا عني 

 الكامل.

 ( احلوادث وال يزال حمال للحوادث عندكم فيقال هلم: القديم ال حتله  "املتفلسفة  "وأما )قوله: 

أنتم أبعد الناس عن هذا االعرتاض، ألنكم تقرون أن هناك قدياًم بقدم اهلل، فُتثبتون مساوقة 

 املخلوقات هلل.

وقد تقدم التنبيه عىل إبطال قوهلم يف ذلك ال سيام وما قامت به احلوادث املتعاقبة يمتنع )قوله: 

جبة ملعلوهلا؛ فإن العلة التامة املوجبة يمتنع أن يتأخر عنها معلوهلا أو وجوده عن علة تامة أزلية مو

ا من  يشء من معلوهلا ومتى تأخر عنها يشء من معلوهلا كانت علة بالقوة، هذا عند من سامه نقصا

العلة املوجبة يلزم أن يوجد املعلول بعدها مبارشة، وال يكون بينهام  ( النقص املمكن انتفاؤه

 انفصال، متى ما وجدت العلة املوجبة ُوجد املعلول.

واحلوادث املتعاقبة: ُيلق هذا اليوم، وُيلق غًدا وُيلق بعد غد، املفرتض مع العلة املوجبة أن 

أي   ( من معلوهلا كانت علة بالقوةومتى تأخر عنها يشء )ُيوجد اجلميع دفعًة واحدة، وقوله: 

 ليست علة موجبة وإنام علة بالقوة وليست بالفعل.

ب أن ُتثبت له. قيل: وجود اجلامدات يجفإذا قيل: خلق املخلوقات يف األزل صفة كامل، ف )قوله: 

ا منها يف األزل، فيمتنع وجود احلوادث املتعاقب ة كلها أو واحد منها يستلزم احلوادث كلها، أو واحدا

يعني يمتنع أن تكون كل املوجودات موجودة دفعة واحدة، والواقع دليل   (كلها يف آن واحد سواءا 

 عىل خالفها.

ا، فليس هذا ه يف آن واحد فضالا أن يكون أزلي  وما يستلزم احلوادث املتعاقبة يمتنع وجود)قوله: 

، لكن فعل احلوادث شيئاا بعد يشء  أكمل من التعطيل عن ممكن الوجود فضالا أن يكون كامالا
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القول بالعلة املوجبة يف ظنكم يوجد منه احلوادث  (فعلها بحيث ال حُيدث شيئاا بعد أن مل يكن

كلها، وهذا ممتنع والواقع عىل خالفه، وأيًضا ال ُيقال بقدمها ألن العلة املوجبة قديمة بقدم اهلل، 

و أن ُنثبتها لكن ليس عىل دفعة واحدة  وال ُيقال قدمها بقدم اهلل، فنحن ما بني أن ننفي األفعال أ

 وإنام متفرقة بحسب العلل واحلكم كام سيأيت.

ا بالنسبة إىل فإذا قيل: ال يمكنه إحداث احلوادث بل مفعوله الزم لذاته: كان هذا نقصا )قوله: 

ن عندنا أحد افرتاضني: إما أن يستطيع أن يفعل أو ال يستطيع أ  (ءٍ ا بعد يش  القادر الذي يفعل شيئا 

أي املخلوقات، أي إذا قلنا  (بل مفعوله)يفعل، وال شك أن األكمل أنه يستطيع أن يفعل، قوله: 

 إنه ُُيدث احلوادث وهناك العلة املوجبة، إذن ستكون احلوادث قديمة بقدمه سبحانه.

القول بأن مجيع مفعوالته  (ا بعد يشءا بالنسبة إىل القادر الذي يفعل شيئا كان هذا نقصا )وقوله: 

تكون قديمة بقدم اهلل ناقص بالنسبة إىل القادر الذي يفعل شيًئا بعد يشء، والرسالة يف األكملية 

 أي أهيام أكمل.

وكذلك إذا قيل: جعل اليشء الواحد متحركا ساكنا موجودا معدوما صفة كامل قيل هذا )قوله: 

قضات، واملمتنع لذاته صفة نقص، ألنه فرَّ من تشبيه اهلل هو ممتنع لذاته ألنه من املتنا (ممتنع لذاته

 باملمكنات وشبهه باملعدومات.

إجياد قديم  (وكذلك إذا قيل: إبداع قديم واجب بنفسه صفة كامل. قيل: هذا ممتنع لنفسه)قوله: 

 مع اهلل ممتنع لنفسه ألنه ال يمكن أن يكون ممكن الوجود وواجب الوجود قديمني، بل البد أنَّ 

 م عن اآلخر، وما كان واجًبا بغريه فليس قدياًم، ألنه من أوجده قد سبقه. أحدمها متقد  

 (فإذا قيل هو واجب موجود بنفسه وهو مل يوجد إال بغريه: كان هذا مجعا بِّي النقيضِّي)قوله: 

 بنفسه وقد أوجده غريه مجع بني متناقضني. القول بأنه واجب
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إذا كان اتصافه هبا صفة كامل   -األفعال القائمة واملفعوالت املنفصلة عنه  وكذلك إذا قيل:  )قوله:  

اآلن تكلم ومل يتكلم به من  (فقد فاتته يف األزل؛ وإن كان صفة نقص فقد لزم اتصافه بالنقائص

 قبل، إما فاته من قبل وصار ناقًصا، أو أنه احتاج إليه بعد فصار ناقًصا.

ا: يمتنع أن يكون أزلي    (امشيئته وقدرته يمتنع أن يكون كل منها أزلي  قيل: األفعال املتعلقة ب)قوله:  

 أي يمتنع أن تكون مفعوالته قديمة بقدمه سبحانه.

وأيضا: فال يلزم أن يكون وجود هذه يف األزل صفة كامل؛ بل الكامل أن توجد حيث )قوله: 

 م.وقد ختتلف احلكمة باختالف األحوال كام تقد (اقتضت احلكمة وجودها

فقول القائل: فيام حقه أن يوجد شيئا بعد يشء فينبغي أن يكون يف األزل: مجع بِّي )قوله: 

ووجه كونه مجع بني النقيضني ألن األزل واحد، فهو املُوجد لغريه  (النقيضِّي. وأمثال هذا كثري

 فكيف ُيوجد معه غريه؟ 

 ين نقًصا، وهكذا.فيجعلون إثبات اليد (عىل عبارة من جيعل ما ليس بنقص نقصا)قوله: 

فاحرتاٌز عام هو لبعض املخلوقات كامل دون بعض وهو نقص باإلضافة إىل اخلالق )قوله: 

يعني األكل والرشب كامل لبعض املخلوقات دون  (كاألكل والرشب مثال -الستلزامه نقصا 

ية: بعض كاإلنسان بخالف املالئكة فهي ال تأكل وهذا بالنسبة إليها كامل، لذلك قال ابن تيم

 . (...  فاحرتاٌز عام هو لبعض)

فإن الصحيح الذي يشتهي األكل والرشب من احليوان أكمل من املريض الذي ال يشتهي )قوله: 

يعني: لضعفه ُيتاج إىل هذه حتى يكمل، أما اهلل  (األكل والرشب، ألن قوامه باألكل والرشب

 أما من ُحرم هذه وهو حمتاج إليها زاد ضعفه ضعًفا. ،كامل ليس حمتاًجا له

وهذا بحث نفيس سريجع إليه،  ( فإذا قدر غري قابل له: كان ناقصا عن القابل هلذا الكامل)قوله: 

فاجلامدات ال تقبل الكامل، واحليوان  فاألشياء نوعان: يشء ال يقبل الكامل، ويشء يقبل الكامل،
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يقبل الكامل، فقابل الكامل أوىل ممن ال يقبل الكامل، فمثاًل احلركة كامل، وال  -أي الذي له حياة-

 يقبلها اجلامد لكن يقبلها احليوان. 

فإذا قدر غري قابل له: كان ناقصا عن القابل هلذا الكامل؛ لكن هذا يستلزم حاجة اآلكل )قوله: 

ارب إىل غريه وهو ما يدخل فيه من الطعام والرشاب وهو مستلزم خلروج يشء منه والش

من أجل ذلك  (كالفضالت وما ال حيتاج إىل دخول يشء فيه أكمل ممن حيتاج إىل دخول يشء فيه

أصبحت املالئكة أكمل من اإلنسان يف هذا، ألن املالئكة ال تأكل وال ترشب، وهذا باإلمجاع 

 . حكاه الرازي وغريه

فالغني عن  (فإن الغني عن يشء أعىل من الغني به، والغني بنفسه أكمل من الغني بغريه)قوله: 

مة بدنه أعىل من الذي صلحت صحته بوجود األطباء، والغني بنفسه وهو اهلل األطباء مثاًل لسال

 سبحانه أكمل من هذا كله.

لنسبة إىل اخلالق وهو كل ما وهلذا كان من الكامالت ما هو كامل للمخلوق وهو نقص با)قوله: 

كان مستلزما إلمكان العدم عليه املنايف لوجوبه وقيوميته أو مستلزما للحدوث املنايف لقدمه أو 

وهو كل ما كان مستلزما ) قسمه لثالثة أقسام، فالقسم األول قوله:  (مستلزما لفقره املنايف لغناه

أو مستلزما )نفى عن اهلل، والقسم الثاين قوله: فهذا يُ  (إلمكان العدم عليه املنايف لوجوبه وقيوميته

لو قيل احتاج لألكل   (أو مستلزما لفقره املنايف لغناه)والقسم الثالث قوله:    (للحدوث املنايف لقدمه 

 .-والعياذ باهلل-والرشب 
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

هو احلق الذي يدل   -صىل اهلل عليه وسلم- "الرسول  "ما جاء به فصل: إذا تبِّي هذا: تبِّي أن 

 "وهم سلف األمة وأئمتها  "وأن أوىل الناس باحلق أتبعهم له وأعظمهم له موافقة عليه املعقول 

 والسنة من الصفات ونزهوه عن مماثلة املخلوقات. الذين أثبتوا ما دل عليه الكتاب 

فإن احلياة والعلم والقدرة والسمع والبرص والكالم: صفات كامل ممكنة بالرضورة وال نقص فيها،  

فإن من اتصف هبذه الصفات فهو أكمل ممن ال يتصف هبا؛ والنقص يف انتفائها ال يف ثبوهتا؛ والقابل 

يقبل االتصاف هبا كاجلامدات، وأهل اإلثبات يقولون للنفاة:   لالتصاف هبا كاحليوان أكمل ممن ال

 لو مل يتصف هبذه الصفات التصف بأضدادها من اجلهل والبكم والعمى والصمم.

فقال هلم النفاة: هذه الصفات متقابلة تقابل العدم وامللكة ال تقابل السلب واإلجياب واملتقابالن 

ء أحدمها ثبوت اآلخر إذا كان املحل قابال هلام كاحليوان الذي تقابل العدم وامللكة إنام يلزم من انتفا

ألنه قابل هلام بخالف اجلامد فإنه ال يوصف ال ال خيلو إما أن يكون أعمى وإما أن يكون بصريا؛ 

 هبذا وال هبذا. 

: نوع يقبل "نوعان  "فيقول هلم أهل اإلثبات: هذا باطل من وجوه: أحدها أن يقال: املوجودات 

القابل لالتصاف بصفات الكامل بالكامل كاحلي، ونوع ال يقبله كاجلامد، ومعلوم أن  االتصاف

فحينئذ: فالرب إن مل يقبل االتصاف بصفات الكامل لزم انتفاء اتصافه أكمل ممن ال يقبل ذلك، 

أكمل  -وهو احليوان األعمى األصم الذي ال يقبل السمع والبرص  -هبا، وأن يكون القابل هلا 

أكمل ممن ال يقبل ذلك، فكيف املتصف  -يف حال عدم ذلك  -القابل للسمع والبرص  منه، فإن

ممتنعا عليه صفات الكامل،  -عىل قوهلم  -هبا، فلزم من ذلك أن يكون مسلوبا لصفات الكامل 

فأنتم فررتم من تشبيهه باألحياء: فشبهتموه باجلامدات، وزعمتم أنكم تنزهونه عن النقائص:  

 و أعظم النقص. فوصفتموه بام ه
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الوجه الثاين أن يقال: هذا التفريق بِّي السلب واإلجياب وبِّي العدم وامللكة: أمر اصطالحي؛ وإال 

والذين يدعون من دون اهلل ال خيلقون شيئا  ﴿فكل ما ليس بحي فإنه يسمى ميتا كام قال تعاىل: 

 .﴾أموات غري أحياء وما يشعرون أيان يبعثون  ﴿ ﴾وهم خيلقون 

لثالث أن يقال: نفي سلب هذه الصفات نقص وإن مل يقدر هناك ضد ثبويت، فنحن نعلم الوجه ا

بالرضورة أن ما يكون حيا عليام قديرا متكلام سميعا بصريا أكمل ممن ال يكون كذلك، وأن ذلك 

ال يقال سميعا وال أصم كاجلامد، وإذا كان جمرد إثبات هذه الصفات من الكامل وجمرد سلبها من 

 ألنه كامل ممكن للموجود وال نقص فيه بحال؛ بل النقص يف عدمه.   ثبوهتا هلل تعاىل؛جب  النقص: و

وكذلك إذا قدرنا موصوفِّي هبذه الصفات. )أحدمها يقدر عىل الترصف بنفسه؛ فيأيت وجييء 

وينزل ويصعد ونحو ذلك من أنواع األفعال القائمة به، واآلخر يمتنع ذلك منه فال يمكن أن 

يشء من هذه األفعال: كان هذا القادر عىل األفعال التي تصدر عنه أكمل ممن يمتنع يصدر منه 

 صدورها عنه.

وإذا قيل قيام هذه األفعال يستلزم قيام احلوادث به: كان كام إذا قيل قيام الصفات به يستلزم قيام 

ة من أن األعراض به، واألعراض واحلوادث لفظان جممالن، فإن أريد بذلك ما يعقله أهل اللغ

األمراض واآلفات كام يقال: فالن قد عرض له مرض شديد وفالن قد األعراض واحلوادث هي 

»إياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة كام قال النبي صىل اهلل عليه وسلم  ،أحدث حدثا عظيام

 إذا أحدث أحدكم« وقال: »لعن اهلل من أحدث حدثا أو آوى حمدثاوقال: » وكل بدعة ضاللة« 

طهارة احلدث وطهارة اخلبث. ويقول   "نوعان    "«. ويقول الفقهاء: الطهارة  فال يصيل حتى يتوضأ

من أهل القبلة: كالربا والرسقة ورشب اخلمر.  "أهل األحداث  "اختلف الناس يف  أهل الكالم:

ه اهلل عنها.ويقال فالن به عارض من اجلن   وفالن حدث له مرض. فهذه من النقائص التي تنزن
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أهل وإن أريد باألعراض واحلوادث اصطالح خاص، فإنام أحدث ذلك االصطالح من أحدثه من  

وال لغة أحد من األمم؛ ال لغة القرآن وال غريه؛ وال العرف العام العرب  وليست هذه لغة  الكالم،  

وال اصطالح أكثر اخلائضِّي يف العلم؛ بل مبتدعو هذا االصطالح: هم من أهل البدع املحدثِّي يف  

 األمة الداخلِّي يف ذم النبي صىل اهلل عليه وسلم.

وبكل حال فمجرد هذا االصطالح وتسمية هذه أعراضا وحوادث: ال خيرجها عن أهنا من الكامل 

 الذي يكون املتصف به أكمل ممن ال يمكنه االتصاف هبا، أو يمكنه ذلك وال يتصف به.

ل التي هي أعراض وحوادث عىل فإذا قدر اثنان أحدمها موصوف بصفات الكام "أيضا  "و 

اصطالحهم؛ كالعلم والقدرة والفعل والبطش واآلخر يمتنع أن يتصف هبذه الصفات التي هي 

 أعراض وحوادث: كان األول أكمل كام أن احلي املتصف هبذه الصفات: أكمل من اجلامدات.

ر ال فرق عنده أحدمها حيب نعوت الكامل ويفرح هبا ويرضاها واآلخ "اثنان  "وكذلك إذا قدر 

بِّي صفات الكامل وصفات النقص؛ فال حيب ال هذا وال هذا وال يرىض ال هذا وال هذا وال يفرح 

 ال هبذا وال هبذا: كان األول أكمل من الثاين. 

ومعلوم أن اهلل تبارك وتعاىل حيب املحسنِّي واملتقِّي والصابرين واملقسطِّي ويرىض عن الذين آمنوا 

 الصاحلات وهذه كلها صفات كامل. وعملوا 

وكذلك إذا قدر اثنان: أحدمها يبغض املتصف بضد الكامل كالظلم واجلهل والكذب، ويغضب 

عىل من يفعل ذلك واآلخر ال فرق عنده بِّي اجلاهل الكاذب الظامل وبِّي العامل الصادق العادل ال  

 ألول أكمل. يبغض ال هذا وال هذا وال يغضب ال عىل هذا وال عىل هذا: كان ا

وكذلك إذا قدر اثنان أحدمها يقدر أن يفعل بيديه ويقبل بوجهه، واآلخر ال يمكنه ذلك: إما 

المتناع أن يكون له وجه ويدان وإما المتناع الفعل واإلقبال عليه باليدين والوجه: كان األول 

 أكمل. 
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ل يشء بحسب فالوجه واليدان: ال يعدان من صفات النقص يف يشء مما يوصف بذلك، ووجه ك

ما يضاف إليه وهو ممدوح به ال مذموم كوجه النهار ووجه الثوب ووجه القوم ووجه اخليل ووجه 

الرأي وغري ذلك؛ وليس الوجه املضاف إىل غريه هو نفس املضاف إليه يف يشء من موارد 

 االستعامل، سواء قدر االستعامل حقيقة أو جمازا.

و بقدرته بدون يديه أكمل ممن يفعل بيديه، قيل: من يمكنه : من يمكنه الفعل بكالمه أ"فإن قيل    "

الفعل بقدرته أو تكليمه إذا شاء وبيديه إذا شاء هو أكمل ممن ال يمكنه الفعل إال بقدرته أو تكليمه، 

 وال يمكنه أن يفعل باليد. 

اثنان  أكمل من اجلامدات التي تفعل بقوى فيها كالنار واملاء، فإذا قدر "اإلنسان  "وهلذا كان 

أحدمها ال يمكنه الفعل إال بقوة فيه واآلخر يمكنه الفعل بقوة فيه وبكالمه فهذا أكمل، فإذا قدر 

 آخر يفعل بقوة فيه وبكالمه وبيديه إذا شاء، فهو أكمل وأكمل. 

وأما صفات النقص فمثل النوم فإن احلي اليقظان أكمل من النائم والوسنان، واهلل ال تأخذه سنة 

لك من حيفظ اليشء بال اكرتاث أكمل ممن يلزمه ذلك؛ واهلل تعاىل وسع كرسيه وال نوم، وكذ 

 السموات واألرض وال يئوده حفظهام.

وكذلك من يفعل وال يتعب: أكمل ممن يتعب، واهلل تعاىل خلق السموات واألرض وما بينهام يف 

والقدرة دون العجز واحلياة ستة أيام وما مسه من لغوب، وهلذا وصف الرب بالعلم دون اجلهل 

دون املوت والسمع والبرص والكالم دون الصمم والعمى والبكم والضحك دون البكاء والفرح 

 دون احلزن. 

وأما الغضب مع الرضا والبغض مع احلب فهو أكمل ممن ال يكون منه إال الرضا واحلب دون 

ا كان اتصافه بأنه يعطي البغض والغضب لألمور املذمومة التي تستحق أن تذم وتبغض، وهلذ

ألن الفعل ويمنع وخيفض ويرفع ويعز ويذل: أكمل من اتصافه بمجرد اإلعطاء واإلعزاز والرفع؛  
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أكمل مما ال يفعل إال أحد النوعِّي وخيل باآلخر يف املحل  -حيث تقتيض احلكمة ذلك  -اآلخر 

 ادي ألويل األلباب. ومن اعترب هذا الباب وجده عىل قانون الصواب واهلل اهلاملناسب له، 

---------------------------------------------- 

هو احلق الذي يدل عليه املعقول  -صىل اهلل عليه وسلم- "الرسول  "ما جاء به تبِّي أن )قوله: 

وهذا من  ("وهم سلف األمة وأئمتها  "له موافقة  وأن أوىل الناس باحلق أتبعهم له وأعظمهم

أعظم ما يف كتب ابن تيمية، فبعد أن ُيعاركهم بأسلحتهم وُيبني  ضعفهم فإنه ُيرجع الناس إىل 

 األصل األول، وأن السلف هم األسلم واألعلم واألحكم، وهم الشفاء للهداية.

هذا الذي كرره    (والقابل لالتصاف هبا كاحليوان أكمل ممن ال يقبل االتصاف هبا كاجلامدات)قوله:  

عىل املؤولة بجميع  وذكره، وهو أن القابل لالتصاف بالكامل أوىل ممن ال يقبل االتصاف به رد  

إلخ فيؤوهلا، وهكذا ...  أصنافهم فإن األشعري يقول: إن اهلل ال يقبل أن يتصف بالغضب والرضا

املعتزيل يف مجيع الصفات، وهكذا اجلهمي يف مجيع األسامء والصفات، فيقول ابن تيمية: الذي 

 يقبل االتصاف أوىل ممن ال يقبل االتصاف.

أهل اإلثبات: هم أهل السنة وأيًضا ممن يدخل فيهم  (... للنفاةوأهل اإلثبات يقولون )قوله: 

وأهل اإلثبات يقولون )األشاعرة واملاتريدية والكالبية، والنفاة: هم املعتزلة واجلهمية، فقوله: 

هذا  (للنفاة: لو مل يتصف هبذه الصفات التصف بأضدادها من اجلهل والبكم والعمى والصمم

 ان أصم، ولو مل يكن متكلاًم لكان أبكم، وهكذا.نقص، فلو مل يكن سميًعا لك

فقال هلم النفاة: هذه الصفات متقابلة تقابل العدم وامللكة ال تقابل السلب واإلجياب )قوله: 

واملتقابالن تقابل العدم وامللكة إنام يلزم من انتفاء أحدمها ثبوت اآلخر إذا كان املحل قابال هلام 

ألنه قابل هلام بخالف اجلامد فإنه يكون أعمى وإما أن يكون بصريا؛ كاحليوان الذي ال خيلو إما أن 

هذا اصطالح حُمدث لكنه اصطالح عند املتكلمني، فيوجد السلب   (ال يوصف ال هبذا وال هبذا
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واإلجياب النفي واإلثبات، فكل أمرين متناقضني سلب أحدمها يلزم إثبات اآلخر، وإثبات 

 بمثل هذا. أحدمها يلزم سلب اآلخر، وهذا ببداهة العقول والرشع، لذلك حاجهم

بهوا إليه وهو العدم توقالوا: هناك أمر مل تن لكنهم أحدثوا شيًئا جديًدا ليخرجوا من هذا اإللزام

إذا سلب أحدمها لزم إثبات اآلخر، وهذا  وامللكة، فنوافقكم أنه فيام يوصف بالسلب واإلجياب 

بخالف ما يوصف بالعدم وامللكة وذلك أن من املحل ما ال يقبل الصفة من حيث األصل فهذا 

 .يوصف بالعدم وامللكة

 تيمية من أوجه. وقد نقض ذلك ابن 

التي هي السمع، ألنه يتكلم عن الصفات  (هذه الصفات متقابلة تقابل العدم وامللكة)فقوهلم: 

فقال: إذا   -وهذه الصفات ُيثبتها أهل السنة-السبع وغريها مثلها، لكن يقول املُثبتة من األشاعرة  

وإذا قلتم ال يتكلم لزم   قلتم ال يسمع نفيتم السمع لزم من هذا إثبات الصمم، فتقولون هو أصم،

من هذا أنه أبكم ال يتكلم، فقال املعتزلة واجلهمية: هذا عىل قاعدة السلب واإلجياب، لكن هناك 

فرق بني املحل الذي ال يقبل هذه، واملحل الذي يقبلها، والذي يقبل هو السلب واإلجياب، أما 

 الذي ال يقبل فنعامله معاملة العدم وامللكة.

هم يزعمون أن  (زم من انتفاء أحدمها ثبوت اآلخر إذا كان املحل قابال هلام كاحليوانإنام يل)قوله: 

والعياذ -اهلل ليس قاباًل هلام، وأن هذه الصفات بالنسبة إىل اهلل من باب العدم وامللكة، كاجلامدات 

 .-باهلل

والعياذ -هلل باجلامدات  فشبهوا ا  ( ألنه قابل هلام بخالف اجلامد فإنه ال يوصف ال هبذا وال هبذا)قوله:  

 (...  فيقول هلم أهل اإلثبات: هذا باطل من وجوه)عليهم ابن تيمية من أوجه فقال:  ، وردَّ -باهلل

 أي أن تقسيم هذا باطل من وجوه، وأن زعم السمع والبرص من هذا باطل من وجوه.
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: نوع يقبل االتصاف بالكامل كاحلي، ونوع ال يقبله "نوعان    "أحدها أن يقال: املوجودات  )قوله:  

الذي يقبل  (القابل لالتصاف بصفات الكامل أكمل ممن ال يقبل ذلككاجلامد، ومعلوم أن 

 االتصاف أكمل من الذي ال يقبل، فهذا أول خطأ وقعتم فيه، فإذن انتقصتم اهلل سبحانه وتعاىل.

لوجه الثاين أن يقال: هذا التفريق بِّي السلب واإلجياب وبِّي العدم وامللكة: أمر ا)قوله: 

وإال فكل ما ليس بحي )فإذن هو أمر اصطالحي ال يف الرشع وال يف اللغة، ثم قال:  (اصطالحي

ا فإنه ُيسمى ميًتا، فاجلامد ُيسمى ميًتا يف اللغة والرشع، فكل ما ليس حي   وهذا (فإنه يسمى ميتا

اع أهل اللغة والرشع، والتعامل مع الرشع باللغة التي نزل هبا الرشع، وباالستعامل الرشعي بإمج

 ال االصطالحات احلادثة.

الوجه الثالث أن يقال: نفي سلب هذه الصفات نقص وإن مل يقدر هناك ضد ثبويت، فنحن )قوله:  

وهذا   (ل ممن ال يكون كذلكنعلم بالرضورة أن ما يكون حيا عليام قديرا متكلام سميعا بصريا أكم

جواب دقيق، فهو يقول: جمرد أن تقول إن اهلل ال يسمع، فهو سلب، فمجرد النفي ُيعّد سلًبا، بعيًدا 

 من أن يكون يقبل أو ال يقبل.

وكذلك إذا قدرنا موصوفِّي هبذه الصفات. )أحدمها يقدر عىل الترصف بنفسه؛ فيأيت )قوله: 

أنواع األفعال القائمة به، واآلخر يمتنع ذلك منه فال يمكن وجييء وينزل ويصعد ونحو ذلك من 

أن يصدر منه يشء من هذه األفعال: كان هذا القادر عىل األفعال التي تصدر عنه أكمل ممن يمتنع 

عىل املعتزلة بام يتفق مع األشاعرة والكالبية واملاتريدية أشار يف هذا إىل  بعد أن ردّ  (صدورها عنه

 األشاعرة.الرد عىل 

وإذا قيل قيام هذه األفعال يستلزم قيام احلوادث به: كان كام إذا قيل قيام الصفات به يستلزم )قوله:  

إذا قلتم فعاًل هذه األفعال يلزم أن تقوم هبا احلوادث، فهذا أيًضا ُيقال لكم يف  (قيام األعراض به
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فعلية يلزم منها قيام احلوادث إلخ، فإذا قلتم إثبات الصفات ال... إثبات صفات السمع والبرص

 به، فإذن إثبات الصفات السبع التي ُتثبتوهنا يلزم قيام احلوادث به.

وإذا قيل قيام هذه األفعال يستلزم قيام احلوادث به: كان كام إذا قيل قيام الصفات به يستلزم )قوله:  

عقله أهل اللغة من قيام األعراض به، واألعراض واحلوادث لفظان جممالن، فإن أريد بذلك ما ي

األمراض واآلفات كام يقال: فالن قد عرض له مرض شديد وفالن أن األعراض واحلوادث هي 

»إياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة كام قال النبي صىل اهلل عليه وسلم ،قد أحدث حدثا عظيام

ذا أحدث إ« وقال: »لعن اهلل من أحدث حدثا أو آوى حمدثاوقال: »بدعة وكل بدعة ضاللة« 

طهارة احلدث وطهارة  "نوعان  "«. ويقول الفقهاء: الطهارة أحدكم فال يصيل حتى يتوضأ

من أهل القبلة: كالربا والرسقة  "أهل األحداث  "اختلف الناس يف  أهل الكالم:اخلبث. ويقول 

ورشب اخلمر. ويقال فالن به عارض من اجلن وفالن حدث له مرض. فهذه من النقائص التي 

ليست باملعنى الذي يوردونه من  "احلدث"و  "العرض"أراد هبذا أن ُيبني  أن كلمة  (نهاينزه اهلل ع

 .جهة الرشع واستعامل الناس

وبكل حال فمجرد هذا االصطالح وتسمية هذه أعراضا وحوادث: ال خيرجها عن أهنا من )قوله:  

 ( الكامل الذي يكون املتصف به أكمل ممن ال يمكنه االتصاف هبا، أو يمكنه ذلك وال يتصف به

 إلخ وبنيَّ خطأه لغًة ورشًعا، رجع وقال:... يقول بعد أن بنيَّ هلم أن معنى األعراض واحلوادث 

حتى عىل اصطالحكم، الذي يتصف هبا أكمل من الذي ال يتصف هبا، سواء يف الصفات الفعلية 

 الصفات. ةأو الصفات الذاتية، أو الصفات السبع التي ُتثبتوهنا وختالفون هبا نفا

ومعلوم أن اهلل تبارك وتعاىل حيب املحسنِّي واملتقِّي والصابرين واملقسطِّي ويرىض عن )قوله: 

فإذن إثبات احلب الذي هو صفة فعلية  (آمنوا وعملوا الصاحلات وهذه كلها صفات كاملالذين 

 صفة كامل. 
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وكذلك إذا قدر اثنان أحدمها يقدر أن يفعل بيديه ويقبل بوجهه، واآلخر ال يمكنه ذلك: )قوله: 

كان األول إما المتناع أن يكون له وجه ويدان وإما المتناع الفعل واإلقبال عليه باليدين والوجه: 

 أكمل. 

فالوجه واليدان: ال يعدان من صفات النقص يف يشء مما يوصف بذلك ووجه كل يشء بحسب 

ما يضاف إليه وهو ممدوح به ال مذموم كوجه النهار ووجه الثوب ووجه القوم ووجه اخليل ووجه 

الرأي وغري ذلك؛ وليس الوجه املضاف إىل غريه هو نفس املضاف إليه يف يشء من موارد 

وهذا كالم عظيم للغاية، ألهنم يقولون:  (االستعامل سواء قدر االستعامل حقيقة أو جمازا

املوجودات أوجدها اهلل، فُيقال: هل تثبتون يدين خلق هبا؟ قالوا: ال، أوجدها هكذا. فُيقال: الذي  

 نخالفكم عليه وبيديه، أكمل ممن ال يستطيع أن يوجد بيديه. يستطيع أن ُيوجد بام ذكرتم مما ال

فرد عىل طائفتي األشاعرة املتأخرين، فاملتأخرين نفوا الوجه واليدين، أما أوائل األشاعرة 

عىل مجيع األشاعرة يف   فمجمعون عىل إثبات الوجه واليدين كأيب احلسن األشعري ونحوه، ثم ردَّ 

 .-رمحه اهلل تعاىل-نفيهم للصفات الفعلية، وهذه إشارات منه قوية 

ان من صفات النقص يف يشء مما يوصف بذلك، ووجه كل يشء عدن فالوجه واليدان: ال يُ )قوله: 

بحسب ما يضاف إليه وهو ممدوح به ال مذموم كوجه النهار ووجه الثوب ووجه القوم ووجه 

هذه قاعدة مهمة يف الوجه، فينبغي أن ُيعلم أن الصفات ختتلف  (الرأي وغري ذلك اخليل ووجه

باختالف املوصوف، فوجه اهلل ليس كوجه اإلنسان، ووجه اإلنسان ليس كوجه القرد، وليس 

إثبات الصفة بام يتناسب مع كوجه األرض، وهلل املثل األعىل، وهذا ال ُيسمى تأوياًل، بل 

موصوفها هذا هو احلقيقة، فالبد أن ُيراعى يف ذلك السابق والالحق والقرائن املتصلة واملنفصلة. 

وقد نبَّه عىل هذا ابن تيمية يف بحث نفيس كام يف املجلد السادس من )جمموع الفتاوى( وأشار هلذا 
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ا شيخنا العالمة حممد بن صالح العثيمني يف ابن القيم كام يف )خمترص الصواعق( وبحثه بحًثا طيبً 

 )القواعد املثىل( وذكر أمثلة يف آخر الكتاب.

: من يمكنه الفعل بكالمه أو بقدرته بدون يديه أكمل ممن يفعل بيديه، قيل: "فإن قيل  ")قوله: 

 بقدرته من يمكنه الفعل بقدرته أو تكليمه إذا شاء وبيديه إذا شاء هو أكمل ممن ال يمكنه الفعل إال 

الذي يستطيع األمرين أكمل من الذي ال يستطيع إال واحًدا   (أو تكليمه، وال يمكنه أن يفعل باليد

 منهام.

وكذلك من حيفظ اليشء بال اكرتاث أكمل ممن يلزمه ذلك؛ واهلل تعاىل وسع كرسيه )قوله: 

كرتاث أكمل فكالمها ُيفظان لكن من ُيفظ غريه بال ا (السموات واألرض وال يئوده حفظهام

 ممن ُيفظ غريه باكرتاث.

وأما الغضب مع الرضا والبغض مع احلب فهو أكمل ممن ال يكون منه إال الرضا واحلب )قوله: 

ألن الغضب عىل من  (دون البغض والغضب لألمور املذمومة التي تستحق أن تذم وتبغض

يستحق الغضب كامل، واحلب ملن يستحق احلب كامل، أما أن ُتسلب صفة الغضب فال يغضب 

ممن يستحق الغضب فهذا نقص، لذا تعرف هبذا خطأ دعاة احلرية وأمثاهلم، يقولون: كل واحد 

ساًنا سب حرية التعبري. هم كذبة، لذلك لو أن إن نه، ويقولون: لكل  حر. وهم كذبة فيام ُيطلقو

 قالوا: هذا حر، فعندنا حرية التعبري لكن لو سبهم مل يقبلوا باسم احلرية. الربَّ 
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 فصل:

وغريهم: إن اتصافه هبذه الصفات إن أوجب له كامال فقد  "املتفلسفة  "مالحدة قول وأما 

 استكمل بغريه فيكون ناقصا بذاته وإن أوجب له نقصا مل جيز اتصافه هبا.

فيقال: قد تقدم أن الكامل املعِّي هو الكامل املمكن الوجود الذي ال نقص فيه، وحينئذ فقول القائل 

به أن يكون بدون هذه الصفات ناقصا فهذا حق؛ لكن من هذا فررنا يكون ناقصا بذاته إن أراد 

 وقدرنا أنه ال بد من صفات الكامل وإال كان ناقصا.

وإن أراد به أنه إنام صار كامال بالصفات التي اتصف هبا، فال يكون كامال بذاته املجردة عن هذه 

دة عن هذه الصفات، أو أمكن الصفات، فيقال أوال: هذا إنام يتوجه أنه لو أمكن وجود ذات جمر

وجود ذات كاملة جمردة عن هذه الصفات، فإذا كان أحد هذين ممتنعا امتنع كامله بدون هذه 

 الصفات، فكيف إذا كان كالمها ممتنعا؟

التي ال تصري  "الذات  "فإن وجود ذات كاملة بدون هذه الصفات ممتنع، فإنا نعلم بالرضورة أن 

علة بالفعل إىل سبب آخر، فإن كان املُخرج هلا من القوة إىل الفعل علة بالفعل واحتاج مصريها 

 ، هو نفسه، صار فيه ما هو بالقوة وهو املُخرج له إىل الفعل، وذلك يستلزم أن يكون قابالا أو فاعالا

 وهم يمنعون ذلك المتناع الصفات التي يسموهنا الرتكيب. 

ا بالرضور ة واالتفاق، ألن ذلك ُينايف وجوب الوجود وألنه وإن كان املُخرج له غريه كان ذلك ممتنعا

يتضمن الدور املعي والتسلسل يف املؤثرات، وإن كان هو الذي صار فاعال للمعِّي بعد أن مل يكن 

امتنع أن يكون علة تامة أزلية، فقدم يشء من العامل يستلزم كونه علة تامة يف األزل وذلك يستلزم 

 اسطة وهذا خمالف للمشهود. أن ال حيدث عنه يشء بواسطة وبغري و
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هذا مبني عىل جتدد هذه األمور  -ويقال ثانيا: يف إبطال قول من جعل حدوث احلوادث ممتنعا: 

بتجدد اإلضافات واألحوال واإلعدام؛ فإن الناس متفقون عىل جتدد هذه األمور، وفرق اآلمدي 

ظية ال تؤثر يف احلقائق بينهام من جهة اللفظ فقال: هذه حوادث وهذه متجددات، والفروق اللف

العلمية. فيقال: جتدد هذه املتجددات إن أوجب له كامال فقد عدمه قبله وهو نقص وإن أوجب له 

 نقصا مل جيز وصفه به.

ويقال ثالثا: الكامل الذي جيب اتصافه به هو املمكن الوجود وأما املمتنع فليس من الكامل الذي 

ه ومشيئته يمتنع وجودها مجيعا يف األزل؛ فال يكون يتصف به موجود واحلوادث املتعلقة بقدرت

 انتفاؤها يف األزل نقصا؛ ألن انتفاء املمتنع ليس بنقص.

ويقال رابعا: إذا قدر ذات تفعل شيئا بعد يشء وهي قادرة عىل الفعل بنفسها، وذات ال يمكنها أن 

أكمل من الثانية. فعدم  تفعل بنفسها شيئا؛ بل هي كاجلامد الذي ال يمكنه أن يتحرك كانت األوىل

 هذه األفعال نقص بالرضورة. وأما وجودها بحسب اإلمكان فهو الكامل.

ويقال خامسا: ال نسلم أن عدم هذه مطلقا نقص وال كامل، وال وجودها مطلقا نقص وال كامل؛  

بل وجودها يف الوقت الذي اقتضته مشيئته وقدرته وحكمته هو الكامل، ووجودها بدون ذلك 

مها مع اقتضاء احلكمة عدمها كامل، ووجودها حيث اقتضت احلكمة وجودها هو نقص وعد

 الكامل، وإذن كان اليشء الواحد يكون وجوده تارة كامال وتارة نقصا وكذلك عدمه. 

فبطل التقسيم املطلق وهذا كاملاء يكون رمحة باخللق إذا احتاجوا إليه كاملطر، ويكون عذابا إذا 

تهم رمحة وإحسانا، واملحسن الرحيم متصف بالكامل وال يكون عدم رضهم، فيكون إنزاله حلاج

نقصا، بل هو أيضا رمحة وإحسان، فهو حمسن بالوجود حِّي كان رمحة  –حيث يرضهم  -إنزاله 

 وبالعدم حِّي كان العدم رمحة.

---------------------------------------------- 
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وغريهم: إن اتصافه هبذه الصفات إن أوجب له كامال فقد   "املتفلسفة    "مالحدة  قول  وأما  )قوله:  

 -واهلل أعلم-وكأنه  (استكمل بغريه فيكون ناقصا بذاته وإن أوجب له نقصا مل جيز اتصافه هبا

وأمثاهلام، فإهنام كافران ملحدان، بل ذكر ابن القيم أن ابن سينا ُيشري يف هذا البن سينا والفارايب 

ملحد، بل قال: هو رأس املالحدة، وابن سينا عنده تقريرات رشعية إجرامية للغاية، وتكلم عليه 

-  ةٌ ابن حجر يف )لسان امليزان( ونقل عن بعضهم االتفاق بأنه يقول بقدم احلوادث، وهذا كله ردَّ 

ا قال ابن القيم: وابن سينا من املالحدة بل رأس املالحدة. وهو ُينكر معاد ، لذ-والعياذ باهلل

األبدان، ويقول املعاد لألرواح فقط، وُيقرر قدم العامل، يعني أن هناك قدياًم مع اهلل، وهذا ردة  

وكفر، وقيل: يقول إن اهلل ال يعلم اجلزئيات وإنام يعلم من حيث اإلمجال، يعني ينسب اجلهل إىل 

لكن يعلم األمور الكليات ال  ،يف اجلزئيات، يعني أن اهلل ال يعلم أن فالًنا سُيولد له ولد اهلل

 اجلزئيات.

وغريهم: إن اتصافه هبذه الصفات إن أوجب له كامال  "املتفلسفة  "مالحدة قول وأما )فقوله: 

تقدم اجلواب عن  (فقد استكمل بغريه فيكون ناقصا بذاته وإن أوجب له نقصا مل جيز اتصافه هبا

هذا أكثر من مرة، وأنه يلزم منه التسلسل يف القدم، ويلزم من هذا أال يكون كاماًل ألنه احتاج إىل 

 غريه.

فيقال: قد تقدم أن الكامل املعِّي هو الكامل املمكن الوجود الذي ال نقص فيه، وحينئذ فقول )قوله:  

ذه الصفات ناقصا فهذا حق؛ لكن من هذا القائل يكون ناقصا بذاته إن أراد به أن يكون بدون ه

يقول: إن كان مقصوده أن نفي الصفات   (فررنا وقدرنا أنه ال بد من صفات الكامل وإال كان ناقصا

نقص فهذا حق، وهذا ليس قصده، وإنام قصده عدم إثبات الصفات، لكن ابن تيمية ُيناقش لفظه 

 وأنه حُمتمل.
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التي ال   "الذات    "لصفات ممتنع، فإنا نعلم بالرضورة أن  فإن وجود ذات كاملة بدون هذه ا)قوله:  

تصري علة بالفعل واحتاج مصريها علة بالفعل إىل سبب آخر، فإن كان املُخرج هلا من القوة إىل 

الفعل هو نفسه، صار فيه ما هو بالقوة وهو املُخرج له إىل الفعل، وذلك يستلزم أن يكون قابالا أو 

، وهم يمنعون ذلك ال فهم يمنعون هذه الصفات  (متناع الصفات التي يسموهنا الرتكيبفاعالا

 الفعلية حتى ال يقع الرتكيب والصفات عموًما.

ا بالرضورة واالتفاق)قوله:  يعني لو كان هو منع نفسه  (وإن كان املُخرج له غريه كان ذلك ممتنعا

 فهذا كامل، وإن كان منعه غريه فهذا نقص. 

هذه ُتكتب بامء الذهب، وهي قاعدة عظيمة،   (والفروق اللفظية ال تؤثر يف احلقائق العلمية)قوله:  

إذا مل يرتتب عىل التفريق بني اللفظني يشء يف العلم فال فائدة من االشتغال بالتفريق بينهام؛ ألنه 

 ر.غري مؤث

ويقال ثالثا: الكامل الذي جيب اتصافه به هو املمكن الوجود وأما املمتنع فليس من الكامل )قوله: 

الذي يتصف به موجود واحلوادث املتعلقة بقدرته ومشيئته يمتنع وجودها مجيعا يف األزل؛ فال 

هناك قديم من املمتنع أن يكون  (يكون انتفاؤها يف األزل نقصا؛ ألن انتفاء املمتنع ليس بنقص

 بقدم اهلل، فاملمتنع ليس نقًصا.

ويقال خامسا: ال نسلم أن عدم هذه مطلقا نقص وال كامل، وال وجودها مطلقا نقص وال )قوله: 

كامل؛ بل وجودها يف الوقت الذي اقتضته مشيئته وقدرته وحكمته هو الكامل، ووجودها بدون 

ها حيث اقتضت احلكمة وجودها ذلك نقص وعدمها مع اقتضاء احلكمة عدمها كامل، ووجود

وهذا  (هو الكامل، وإذن كان اليشء الواحد يكون وجوده تارة كامال وتارة نقصا وكذلك عدمه 

ه فيها تكرار، وهو ُيناقش طواف فيها تشابه؛ بَ سبق الكالم عليه، وهذه األوجه فيها تكرار ألن الش  

 ألن كلها مؤولة.
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 فصل:

فالستلزامها الرتكيب املستلزم للحاجة واالفتقار، فقد   املعيَّنة؛  "للصفات اخلربية    "النايف  وأما نفي  

تقدم جواب نظريه، فإنه إن أريد بالرتكيب ما هو املفهوم منه يف اللغة أو يف العرف العام أو عرف 

أو كان متفرقا فاجتمع، أو ما مجع اجلواهر الفردة أو املادة  -وهو ما ركبه غريه  -بعض الناس 

بعضه لبعض، فال نسلم املقدمة األوىل وال نسلم أن إثبات الوجه  والصورة أو ما أمكن مفارقة

 واليد مستلزم للرتكيب هبذا االعتبار. 

وإن أريد به التالزم عىل معنى امتياز يشء عن يشء يف نفسه وأن هذا ليس هذا: فهذا الزم هلم يف 

الواحدة من هذه الصفات الصفات املعنوية املعلومة بالعقل كالعلم والقدرة والسمع والبرص فإن 

ليست هي األخرى؛ بل كل صفة ممتازة بنفسها عن األخرى وإن كانتا متالزمتِّي يوصف هبام 

 موصوف واحد، ونحن نعقل هذا يف صفات املخلوقِّي كأبعاض الشمس وأعراضها.

أنه ال  وأيضا: فإن أريد أنه ال بد من وجود ما باحلاجة واالفتقار إىل مباين له فهو ممنوع، وإن أريد

بد من وجود ما هو داخل يف مسمى اسمه؛ وأنه يمتنع وجود الواجب بدون تلك األمور الداخلة 

 يف مسمى اسمه، فمعلوم أنه ال بد له من نفسه فال بد له مما يدخل يف مسامها بطريق األوىل األحرى.

ولكن  اخل فيها؛وإذا قيل: هو مفتقر إىل نفسه مل يكن معناه أن نفسه تفعل نفسه؛ فكذلك ما هو د

 العبارة مومهة جمملة، فإذا فرس املعنى زال املحذور.

ويقال أيضا: نحن ال نطلق عىل هذا اللفظ الغري؛ فال يلزمه أن يكون حمتاجا إىل الغري، فهذا من 

جهة اإلطالق اللفظي؛ وأما من جهة الدليل العلمي فالدليل دل عىل وجود موجود بنفسه ال فاعل 

 أنه مستغن بنفسه عن كل ما يباينه.وال علة فاعلة، و
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وأما الوجود الذي ال يكون له صفة وال يدخل يف مسمى اسمه معنى من املعاين الثبوتية، فهذا إذا 

ادعى املدعي أنه املعني بوجوب الوجود وبالغني، قيل له: لكن هذا املعنى ليس هو مدلول األدلة؛ 

يال عىل هذا املعنى ال ينفعك إن مل يثبت ولكن أنت قدرت أن هذا مسمى االسم وجعل اللفظ دل

 أن املعنى حق يف نفسه، وال دليل لك عىل ذلك؛ بل الدليل يدل عىل نقيضه.

فهؤالء عمدوا إىل لفظ الغني والقديم والواجب بنفسه فصاروا حيملوهنا عىل معاين تستلزم معاين 

ه هو موجب األدلة العقلية تناقض ثبوت الصفات وتوسعوا يف التعبري ثم ظنوا أن هذا الذي فعلو 

 وغريها.

وهذا غلط منهم، فموجب األدلة العقلية ال يتلقى من جمرد التعبري، وموجب األدلة السمعية يتلقى 

من عرف املتكلم باخلطاب ال من الوضع املحدث؛ فليس ألحد أن يقول: إن األلفاظ التي جاءت 

تلك املعاين؛ وهذا من فعل أهل اإلحلاد يف القرآن موضوعة ملعان، ثم يريد أن يفرس مراد اهلل ب

 املفرتين.

فإن هؤالء عمدوا إىل معان ظنوها ثابتة؛ فجعلوها هي معنى الواحد والواجب والغني والقديم 

ونفي املثل؛ ثم عمدوا إىل ما جاء يف القرآن والسنة من تسمية اهلل تعاىل بأنه أحد وواحد عيلٌّ ونحو 

قالوا: هذا يدل عىل املعاين التي سميناها هبذه األسامء وهذا من ذلك من نفي املثل والكفؤ عنه، ف 

 أعظم االفرتاء عىل اهلل.

عمدوا إىل لفظ اخلالق والفاعل والصانع واملحدث ونحو ذلك، فوضعوها   "املتفلسفة    "وكذلك  

ملعنى ابتدعوه وقسموا احلدوث إىل نوعِّي: ذايت وزماين، وأرادوا بالذايت كون املربوب مقارنا 

لرب أزال وأبدا؛ فإن اللفظ عىل هذا املعنى ال يعرف يف لغة أحد من األمم؛ ولو جعلوا هذا ل

اصطالحا هلم مل تنازعهم فيه؛ لكن قصدوا بذلك التلبيس عىل الناس، وأن يقولوا نحن نقول 
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بحدوث العامل وأن ال خالق له وفاعل له وصانع له، ونحو ذلك من املعاين التي يعلم باالضطرار 

 ا تقتيض تأخر املفعول ال يطلق عىل ما كان قديام بقدم الرب مقارنا له أزال وأبدا. أهن

  سيبويه وبقراط:وغري ذلك من األسامء ولو فعل هذا بكالم    "املتكلم    "وكذلك فعل من فعل بلفظ  

كاملك والشافعي وأمحد وأيب لفسد ما ذكروه من النحو والطب؛ ولو فعل هذا بكالم آحاد العلامء 

 لفسد العلم بذلك ولكان ملبوسا عليهم فكيف إذا فعل هذا بكالم رب العاملِّي. حنيفة:

وهذه طريقة املالحدة الذين أحلدوا يف أسامء اهلل وآياته ومن شاركهم يف بعض ذلك مثل قول من 

الذي ال ينقسم. ومعنى قوله: ال ينقسم أي ال يتميز منه يشء عن يشء ويقول  "الواحد  "يقول: 

 يراد به هذا.األحد والواحد يف القرآن وم به صفة، ثم زعموا أن ال تق

وإن كانت واحدة فلها  ﴿ومعلوم أن كل ما يف القرآن من اسم الواحد واألحد كقوله تعاىل: 

وقوله:   ﴾ومل يكن له كفوا أحد    ﴿وقوله:    ﴾قالت إحدامها يا أبت استأجره    ﴿وقوله:    ﴾النصف  

وأمثال ذلك يناقض   ﴾ذرين ومن خلقت وحيدا    ﴿وقوله:    ﴾  وإن أحد من املرشكِّي استجارك  ﴿

ما ذكروه، فإن هذه األسامء أطلقت عىل قائم بنفسه مشار إليه يتميز منه يشء عن يشء، وهذا الذي 

 يسمونه يف اصطالحهم جسام.

 وكذلك إذا قالوا: املوصوفات تتامثل واألجسام تتامثل واجلواهر تتامثل، وأرادوا أن يستدلوا بقوله

عىل نفي مسمى هذه األمور التي سموها هبذه األسامء يف اصطالحهم   ﴾ليس كمثله يشء    ﴿تعاىل:  

وال لغة القرآن وال   العرب؛احلادث، كان هذا افرتاء عىل القرآن؛ فإن هذا ليس هو املثل يف لغة 

 غريمها.

. فنفى مماثلة هؤالء مع ﴾وإن تتولوا يستبدل قوما غريكم ثم ال يكونوا أمثالكم  ﴿قال تعاىل: 

 توجب أن كل ما يشار إليه مثل كل ما يشار إليه؟العرب  اإلنسانية فكيف يقال: إن لغة  اتفاقهم يف  
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 ﴾التي مل خيلق مثلها يف البالد    ﴿  ﴾إرم ذات العامد   ﴿  ﴾أمل تر كيف فعل ربك بعاد    ﴿وقال تعاىل:  

لغة   فأخرب أنه مل خيلق مثلها يف البالد وكالمها بلد؛ فكيف يقال إن كل جسم فهو مثل لكل جسم يف

 .﴾ليس كمثله يشء  ﴿حتى حيمل عىل ذلك قوله: العرب 

ومل يقصد هذا ما إن كمثلهم يف الناس من برش. وقال: ليس كمثل الفتى زهري. وقد قال الشاعر: 

 أن ينفي وجود جسم من األجسام.

 ﴿وقال تعاىل  ﴾وأتوا به متشاهبا  ﴿ليس هو التامثل يف اللغة، قال تعاىل:  "التشابه  "وكذلك لفظ 

ومل يرد به شيئا هو مماثل يف اللغة، وليس املراد هنا كون اجلواهر متامثلة يف  ﴾متشاهبا وغري متشابه 

التي هبا نزل القرآن ال ة  أهل اللغالعقل أو ليست متامثلة؛ فإن هذا مبسوط يف موضعه؛ بل املراد أن  

جيعلون جمرد هذا موجبا إلطالق اسم املثل؛ وال جيعلون نفي املثل نفيا هلذا فحمل القرآن عىل ذلك 

 كذب عىل القرآن. 

---------------------------------------------- 

من باب التذكري فإن الصفات اخلربية هلا ( املعينة "للصفات اخلربية  "النايف وأما نفي )قوله: 

 معنيان:

التي ُتقابل املعنوية، وهي التي بالنسبة إلينا أبعاض، كاليدين والوجه، فهي صفات األول:   -

 خربية، ُيقابلها املعنوي كالعلم، فهي ليست أبعاًضا بالنسبة إلينا.

اخلربية التي ُترادف السمعية، ويدل عليها السمع دون العقل، أما العقلية فيدل  الثاين: -

 عليها العقل والسمع.

 السياق. هو املراد باخلربية منهامما والذي يميز 

وإن أريد به التالزم عىل معنى امتياز يشء عن يشء يف نفسه وأن هذا ليس هذا: فهذا الزم )قوله: 

علومة بالعقل كالعلم والقدرة والسمع والبرص فإن الواحدة من هذه هلم يف الصفات املعنوية امل
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الصفات ليست هي األخرى؛ بل كل صفة ممتازة بنفسها عن األخرى وإن كانتا متالزمتِّي يوصف 

وهذا  (هبام موصوف واحد، ونحن نعقل هذا يف صفات املخلوقِّي كأبعاض الشمس وأعراضها

معنى كالم أهل السنة: صفات اهلل مرتادفة ومتباينة، أي مرتادفة باعتبار ومتباينة باعتبار، فصفة 

لتالزم  االسمع غري صفة البرص، وكالمها متصفان بواحد وهو ذات اهلل سبحانه، لكنهام متالزمة، و

 غري املغايرة وغري الرتكيب.

أريد أنه ال بد من وجود ما باحلاجة واالفتقار إىل مباين له فهو ممنوع، وإن أريد وأيضا: فإن  )قوله:  

أنه ال بد من وجود ما هو داخل يف مسمى اسمه؛ وأنه يمتنع وجود الواجب بدون تلك األمور 

الداخلة يف مسمى اسمه، فمعلوم أنه ال بد له من نفسه فال بد له مما يدخل يف مسامها بطريق األوىل 

أي البد من اهلل الذي هو واجب الوجود، فكل ما يدخل يف اسم اهلل البد منه، ومنه  (ىاألحر

 صفاته سبحانه وتعاىل.

 وإذا قيل: هو مفتقر إىل نفسه مل يكن معناه أن نفسه تفعل نفسه؛ فكذلك ما هو داخل فيها؛ )قوله: 

 يعني: مثل أن تقول مفتقر إىل صفاته.  (ولكن العبارة مومهة جمملة، فإذا فرس املعنى زال املحذور

الحظ! املوجود الذي   ( ...  وأما الوجود الذي ال يكون له صفة وال يدخل يف مسمى اسمه)قوله:  

ال يكون له صفة وال يدخل يف مسمى اسمه ال يشء، وهو كقوهلم: ذات ال صفات هلا، فهو ال 

 يشء بل معدوم من املعدومات وممتنع من املمتنعات.

وأما الوجود الذي ال يكون له صفة وال يدخل يف مسمى اسمه معنى من املعاين الثبوتية، )قوله: 

فهذا إذا ادعى املدعي أنه املعني بوجوب الوجود وبالغني، قيل له: لكن هذا املعنى ليس هو مدلول 

ك إن مل األدلة؛ ولكن أنت قدرت أن هذا مسمى االسم وجعل اللفظ دليال عىل هذا املعنى ال ينفع

أي أنت قدرت  (يثبت أن املعنى حق يف نفسه، وال دليل لك عىل ذلك؛ بل الدليل يدل عىل نقيضه
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رمحه اهلل -أن اهلل دون صفات، فهذا أمر قدرته والواقع عىل خالفه، لذلك سُيناقشهم ابن تيمية 

 عىل ما زعموه نقًصا وهو ليس نقًصا، وقد أشار هلذا فيام سبق.  -تعاىل

الء عمدوا إىل لفظ الغني والقديم والواجب بنفسه فصاروا حيملوهنا عىل معاين تستلزم فهؤ)قوله:  

معاين تناقض ثبوت الصفات وتوسعوا يف التعبري ثم ظنوا أن هذا الذي فعلوه هو موجب األدلة 

أي غريوا معناها ثم جعلوا معناها يدل عىل النقص ثم اعتقدوا   (العقلية وغريها، وهذا غلط منهم

 ة العقلية التي تدل عىل ذلك، فأخطأوا يف ظنهم األول ثم يف األدلة التي ظنوها دلياًل.األدل

وهذا كالم مجيل، فالتعبري ال يكفي، وإنام   (فموجب األدلة العقلية ال يتلقى من جمرد التعبري)قوله:  

األدلة نفسها، وكثري من الناس فتن غريه بالتعبري، ولذلك يذكر املتكلمون وكذلك ابن تيمية يف 

 كام يف أوائل )بيان تلبيس اجلهمية(،  أمثال هذا أنه أسلوب خطايب. أي: ال دليل عليه،

لدليل واملعاين، ألن أصحاب العقول الذين وأكثر الناس ُيفتنون باألسلوب اخلطايب أكثر من ا

يفهمون حقائق األمور قلة، بالنسبة إىل بقية الناس، فكثري من الناس تغرهم األلفاظ أكثر من 

املدلول، وأدرك هذا الشيطان وحزبه من الكفار وأهل البدع، لذلك عدوا إفراد اهلل بالعبادة 

 ية بال برهان.انتقاًصا للصاحلني، فغريوا األسامء بأساليب خطاب

 وكم ُفتن هبذا اللفظ، فإذا قلت: أفردوا اهلل بالعبادة، قالوا: أعوذ باهلل، تنتقص الصاحلني؟

والكفار ملا هجموا عىل بالد املسلمني سموا هجومهم استعامًرا، فإذا عارضتهم قالوا: ُتعارض 

 التقدم والتحرض واالستعامر؟ 

، فقد عدوا الفوىض واإلفساد حرية، وقد فتنوا هبذاخلًقا رباقةوهكذا، كل ُمبطل يأيت باألسامء ال

 كبرًيا، ومثل ذلك املاسونية فإهنا مبنية عىل احلرية واملساواة واإلنسانية، 

وقد حصل غلو يف الدعوة إىل اإلنسانية بني الناس، حتى انترشت بني اخلريين مقولة: ساعدت 

 ... الناس ساعدوا الناس إنسانيةفالًنا إنسانية، وترى اخلطيب يقول: يا أهيا 
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فهذه األلفاظ ماسونية يف أصلها، قد تضطر بعض دول املسلمني أن تستعمل هذه األلفاظ مراعاة 

فال ُيعذر   -بحسب نيته  وكل  -ا اضطرت الدول واضطر احلكام للغرب وغزوه وضغطه، لكن إذ

 طالب العلم بأن يتخاطبوا هبذه األلفاظ! 

ثلها املساواة، فالرشيعة ما جاءت باملساواة وإنام جاءت بالعدل، لذلك هذه دعوات ماسونية، وم

َكر  ﴿من الظلم أن تساوي بني اثنني أحياًنا، ومن العدل أن ال تساوي بينهام، قال اهلل عز وجل:   ل لذَّ

َثَيني    ُن  ث ُل َحظ  األ 
د أن فإنسان عمل عماًل متميًزا واآلخر أمهل، فاملساواة بينهام ظلم، فالب،﴾م 

 ُيعاملوا بالعدل.

هذه   (وموجب األدلة السمعية يتلقى من عرف املتكلم باخلطاب ال من الوضع املحدث )قوله: 

حبذا أن حُتفظ، لذلك ُيكثر ابن تيمية وابن القيم بيان أن تفسري ألفاظ الكتاب والسنة 

باالصطالحات احلادثة من حتريف الكلم، ومثَّل عىل هذا ابن تيمية يف كتابه )قاعدة يف التوسل 

اه وهو رصف اللفظ من معن "التأويل"والوسيلة( وابن القيم يف )الصواعق املرسلة(، ومنها لفظ 

 الراجح إىل املرجوح لقرينة، فهذا اصطالح حادث.

فإن هؤالء عمدوا إىل معان ظنوها ثابتة؛ فجعلوها هي معنى الواحد والواجب والغني )قوله: 

فوا هذه املعاين، فمعنى الواحد عندهم: عدم إثبات الصفات، أي يعني حرَّ  (والقديم ونفي املثل 

صفات صارت متعددة وليست واحدة، والوجوب، الذات املجردة من الصفات، فإذا كان هلا 

 والغنى والقدم ونفي املثل، كلها باصطالحات حادثة، ثم فرسوا القرآن والسنة هبا.

ثم عمدوا إىل ما جاء يف القرآن والسنة من تسمية اهلل تعاىل بأنه أحد وواحد عيلٌّ ونحو ذلك )قوله:  

عني نفي الصفات، غري السبع عند األشاعرة، إذن نفي املثل والكفؤ ي (من نفي املثل والكفؤ عنه

 ونفي الصفات كلها عند املعتزلة، ونفي األسامء والصفات عند اجلهمية.
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عمدوا إىل لفظ اخلالق والفاعل والصانع واملحدث ونحو ذلك،  "املتفلسفة  "وكذلك )قوله: 

الذايت كون املربوب فوضعوها ملعنى ابتدعوه وقسموا احلدوث إىل نوعِّي: ذايت وزماين، وأرادوا ب

أن يكون املخلوق مع اهلل ال قبل اهلل،   :ألنه تقدم أهنم يرون املساوقة، أي  ( ا للرب أزال وأبدامقارنا 

، ولذلك ظن املتكلمون كاألشاعرة واملعتزلة أن أقوى دليل للرد عىل -والعياذ باهلل-وهذا كفر 

 التسلسل يف املايض.هؤالء هو دليل األعراض وحدوث األجسام، لينفوا 

كله ألجل  وهذا لذا قالوا: أخص الصفات القدم، حتى ال يبقى أحد مع اهلل وال مساوق مع اهلل،

 الرد عىل الفالسفة. 

هذا   (نازعهم فيه؛ لكن قصدوا بذلك التلبيس عىل الناسولو جعلوا هذا اصطالحا هلم مل ن)قوله:  

صد هبذا إال كذا، وهذا ليس املراد بالكتاب صحيح، فإهنم لو قالوا: هذا اصطالحنا ونحن ال نق

 والسنة، أما أن ُيفرسوا به الكتاب والسنة فهذا ال يصح، وأن يدعوا الناس إىل ذلك فهذا ال يصح.

لكن قصدوا بذلك التلبيس عىل الناس، وأن يقولوا نحن نقول بحدوث العامل وأن ال خالق )قوله:  

ين التي يعلم باالضطرار أهنا تقتيض تأخر املفعول ال له وفاعل له وصانع له، ونحو ذلك من املعا

املفعول البد أن يكون متأخًرا عن الفاعل   (يطلق عىل ما كان قديام بقدم الرب مقارنا له أزال وأبدا

 ال مقارًنا وُمساوًيا له.

سيبويه وغري ذلك من األسامء ولو فعل هذا بكالم    "املتكلم    "وكذلك فعل من فعل بلفظ  )قوله:  

واهلل لوغريت كالم سيبويه  -رمحه اهلل تعاىل-صدق  (لفسد ما ذكروه من النحو والطب  قراط:وب

بكالم حادث لغضب عليك النحاة، ولو فعلت هذا مع أصحاب املذاهب األربعة يف علامئهم 

 لغضبوا، فكيف يف كالم اهلل سبحانه وتعاىل؟

وإن كانت واحدة  ﴿من اسم الواحد واألحد كقوله تعاىل:  ومعلوم أن كل ما يف القرآن)قوله: 

ين   ﴿ذكر نحوه اإلمام أمحد يف رده عىل الزنادقة واجلهمية، فقال: قال تعاىل:    ( ...  ﴾فلها النصف   َذر 
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يًدا ُت َوح  فهل كان واحًدا ال صفات له؟ ثم ذكر آيات تدل عىل خطأ ظن اجلهمية  ﴾َوَمن  َخَلق 

 أنه يلزم منه نفي الصفات.-الرد وقتها كان عىل املعتزلة واجلهميةألن -؛واملعتزلة

وكذلك إذا قالوا: املوصوفات تتامثل واألجسام تتامثل واجلواهر تتامثل، وأرادوا أن يستدلوا )قوله:  

عىل نفي مسمى هذه األمور التي سموها هبذه األسامء يف  ﴾ليس كمثله يشء  ﴿بقوله تعاىل: 

يعني األجسام تتامثل، فكل ما حتل به احلوادث فهو جسم، فإذن النتيجة:  (اصطالحهم احلادث

بحسب   لصفات، واملراد بالنفي هنا كل  احلوادث حتى ال ُنثبت اجلسم، فينتج من ذلك نفي اننفي  

مذهبه، فاجلهمي ينفي بذلك األسامء والصفات، واملعتزيل ينفي الصفات دون األسامء، 

 واألشاعرة ينفون بعض الصفات دون بعض، فهذا يدل عىل أهنم يف أمر مريج.

. فنفى مماثلة هؤالء ﴾وإن تتولوا يستبدل قوما غريكم ثم ال يكونوا أمثالكم  ﴿قال تعاىل: )قوله: 

توجب أن كل ما يشار إليه مثل كل ما يشار العرب مع اتفاقهم يف اإلنسانية فكيف يقال: إن لغة 

ذكر ابن تيمية أنه عىل قولكم وتقديركم فإن اإلنسان مثل اإلنسان، وهذا يرده قوله تعاىل: –  (إليه؟

فنفى املثلية بني بني اإلنسان، فإذا كانت جمرد اإلنسانية تستلزم عدم صحة  ﴿مل يكونوا أمثالكم﴾

ألشياء أخرى املثلية ملا نفاها اهلل عز وجل، فدل هذا عىل أن النفي ال يرجع إىل الذات وحدها وإنام  

 وإن اتفقت يف الذات وتشاهبت يف أشياء كثرية.

التي مل خيلق مثلها يف  ﴿ ﴾إرم ذات العامد  ﴿ ﴾أمل تر كيف فعل ربك بعاد  ﴿وقال تعاىل: )قوله: 

فأخرب أنه مل خيلق مثلها يف البالد وكالمها بلد؛ فكيف يقال إن كل جسم فهو مثل لكل  ﴾البالد 

يعني هم يقولون: كل  (﴾ليس كمثله يشء  ﴿حتى حيمل عىل ذلك قوله: العرب جسم يف لغة 

 عليهم من القرآن. جسم مماثل جلسم، إذن كل إنسان مماثل إلنسان وكل بلد مماثل لبلد، وهذا رد  

التشابه   (﴾وأتوا به متشاهبا    ﴿ليس هو التامثل يف اللغة، قال تعاىل:    "التشابه    "ذلك لفظ  وك)قوله:  

 ولو من جهتني ُيقال بينهام تشابه، أما التامثل فمن كل وجه. 
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فاهلل يسمع واملخلوق يسمع، فأصل ينبغي أن ُيعلم مبحث مهم وهو أن بني اهلل وخلقه تشاهًبا، 

السمع بمعنى إدراك املسموعات حصل فيه التشابه، لكن نوع املسموعات خمتلفة، فنوع السمع 

- خمتلف، وهبذا ُيقال: العالقة بينهام عالقة تواطؤ، وقد أمجع عىل هذا السلف كام بيَّنه ابن تيمية 

 .-رمحه اهلل تعاىل

خلقه مطلًقا، لكن قد ُيتساهل وُينفى التشابه بمعنى التامثل، أو ُينفى فإذن التشابه ال ُينفى بني اهلل و

يف األمر اخلاص باهلل، ألن التشابه الكفري هو تشبيه اهلل بخلقه فيام هو خاص به، فقد   :التشابه أي

ُيقال: من شبه اهلل بخلقه كفر، أي من شبَّه اهلل بأحد من خلقه فيام ُيتص اهلل به فقد كفر، كام قال 

 ه اهلل بخلقه فقد كفر. : من شبَّ -رمحه اهلل تعاىل-عيم بن محاد ن

-يقصد السلفيني-وسمعت أحد األشاعرة املعارصين يقول: كثري من هؤالء ال يعرفون عقيدهتم  

ه، ألن ابن تيمية يقول: العالقة بني اهلل وخلقه  وينفون التشبيه وهم ما يعلمون أن ابن تيمية ُيشب  

 يف يشء من التشبيه. عالقة تواطؤ، لذا وقع

 فالرد من أوجه، لكن يكفي وجهان:

التشابه يف أصل الصفة ال يلزم منه التشابه يف كل يشء، ألن التشابه الكفري الوجه األول:   -

 هو تشبيهه بيشء خاص باهلل.

يلزمكم أهيا األشاعرة أن تكونوا ُمشبهة، ألنكم تقولون: اهلل يسمع واملخلوق   الوجه الثاين: -

كالم   ون ألنهيسمع، فوقعتم يف التشبيه، فنحن إذا ما فهمنا كالم ابن تيمية فنحن معذور

 عامل، لكن أنتم ما فهمتم عقيدتكم عىل زعمكم!!.
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لفظ جممل؛ فإنه قد يراد هبا التولد والقرابة، فيقال: هذا نسيب  "املناسبة  "فصل: وقول القائل: 

فالن ويناسبه؛ إذا كان بينهم قرابة مستندة إىل الوالدة واآلدمية واهلل سبحانه وتعاىل منزه عن ذلك، 

هبا املامثلة فيقال: هذا يناسب هذا: أي يامثله، واهلل سبحانه وتعاىل أحد صمد مل يلد ومل يولد ويراد 

هبذا  "املناسبة  "ومل يكن له كفوا أحد، ويراد هبا املوافقة يف معنى من املعاين وضدها املخالفة، و 

ام حيبه فيحبونه وفيام هنى عنه االعتبار ثابتة فإن أولياء اهلل تعاىل يوافقونه فيام يأمر به فيفعلونه وفي

 فيرتكونه وفيام يعطيه فيصيبونه.

واهلل وتر حيب الوتر مجيل حيب اجلامل عليم حيب العلم نظيف حيب النظافة حمسن حيب املحسنِّي 

مقسط حيب املقسطِّي إىل غري ذلك من املعاين؛ بل هو سبحانه يفرح بتوبة التائب أعظم من فرح 

مه ورشابه يف األرض املهلكة إذا وجدها بعد اليأس فاهلل أشد فرحا بتوبة الفاقد لراحلته عليها طعا

 عن النبي صىل اهلل عليه وسلم. الصحاح عبده من هذا براحلته كام ثبت ذلك يف 

هذا وأمثاله فهذه املناسبة حق وهي من صفات الكامل كام تقدمت اإلشارة  "باملناسبة  "فإذا أريد 

ل أكمل ممن ال فرق عنده بِّي صفات النقص والكامل؛ أو ال حيب إليه، فإن من حيب صفات الكام

 صفات الكامل. 

وإذا قدر موجودان: )أحدمها حيب العلم والصدق والعدل واإلحسان ونحو ذلك. و )اآلخر ال 

فرق عنده بِّي هذه األمور وبِّي اجلهل والكذب والظلم ونحو ذلك ال حيب هذا وال يبغض هذا 

صفات الكامل والوجود  "فدل عىل أن من جرده عن  أكمل من هذا، كان الذي حيب تلك األمور

بأن ال يكون له علم كاجلامد فالذي يعلم أكمل منه؛ ومعلوم أن الذي حيب املحمود ويبغض  "

 املذموم: أكمل ممن حيبهام أو يبغضهام.
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كام هو مذهب الفرق بني حمبة اهلل ورضاه وغضبه وسخطه وبني إرادته  هي    "هذه املسألة    "وأصل  

واملثبتِّي القدرية وغريهم، وصار طائفة من أهل السنة والفقهاء وأكثر املثبتِّي للقدر من السلف 

 للقدر إىل أنه ال فرق بينهام.

مل يشأ ويشاء : هو ال حيب الكفر والفسوق والعصيان وال يريد ذلك فيكون ما  "القدرية    "ثم قالت  

ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن وإذن قد أراد الكفر والفسوق والعصيان   "املثبتة    "وقالت  ما مل يكن،  

ومل يرده دينا أو أراده من الكافر ومل يرده من املؤمن فهو لذلك حيب الكفر والفسوق والعصيان وال 

 حيبه دينا وحيبه من الكافر وال حيبه من املؤمن.

فإهنم متفقون عىل أنه ما  القولِّي خطأ خمالف للكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة وأئمتها؛وكال 

شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن، وأنه ال يكون يشء إال بمشيئته وجممعون عىل أنه ال حيب الفساد 

عىل هذا  حمبته بنوهاوالذين نفوا وال يرىض لعباده الكفر وأن الكفار يبيتون ما ال يرىض من القول 

 األصل الفاسد. 

---------------------------------------------- 

لفظ جممل؛ فإنه قد يراد هبا التولد والقرابة، فيقال: هذا  "املناسبة  "فصل: وقول القائل: )قوله: 

ن نسيب فالن ويناسبه؛ إذا كان بينهم قرابة مستندة إىل الوالدة واآلدمية واهلل سبحانه وتعاىل منزه ع

ذلك، ويراد هبا املامثلة فيقال: هذا يناسب هذا: أي يامثله، واهلل سبحانه وتعاىل أحد صمد مل يلد ومل 

ما أحسن كالمه   (يولد ومل يكن له كفوا أحد، ويراد هبا املوافقة يف معنى من املعاين وضدها املخالفة 

ينفه مطلًقا بل قال: تريدون باملناسبة ل يف لفظ املناسبة فلم يثبته ومل فقد فصَّ  -رمحه اهلل تعاىل-

تريدون املامثلة فاهلل منزه عن هذا، أم تريدون املوافقة فإن  ه عن هذا، أمالقرابة فاهلل سبحانه منزَّ 

 أولياء اهلل يوافقون اهلل.
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وإذا قدر موجودان: )أحدمها حيب العلم والصدق والعدل واإلحسان ونحو ذلك. و )قوله: 

بِّي هذه األمور وبِّي اجلهل والكذب والظلم ونحو ذلك ال حيب هذا وال  )اآلخر ال فرق عنده

بل الناس يقولون: هذا أبله ومغفل، ال  (يبغض هذا كان الذي حيب تلك األمور أكمل من هذا

 ُيميز بني الشني والزين واحلسن والقبيح؟

ذلك. و  وإذا قدر موجودان: )أحدمها حيب العلم والصدق والعدل واإلحسان ونحو)قوله: 

)اآلخر ال فرق عنده بِّي هذه األمور وبِّي اجلهل والكذب والظلم ونحو ذلك ال حيب هذا وال 

صفات الكامل   "فدل عىل أن من جرده عن    يبغض هذا كان الذي حيب تلك األمور أكمل من هذا،

د بأن ال يكون له علم كاجلامد فالذي يعلم أكمل منه؛ ومعلوم أن الذي حيب املحمو "والوجود 

  (ويبغض املذموم: أكمل ممن حيبهام أو يبغضهام

أيًضا هذه حالة أخرى، فبعضهم ال يميز فُيحب من ال ُيب، وبعضهم ُيميز بني ما ُُيب وما ال 

 ُُيب، وهذا أكمل ممن ال ُيميز.

كام هو الفرق بني حمبة اهلل ورضاه وغضبه وسخطه وبني إرادته  هي    "هذه املسألة    "وأصل  )قوله:  

القدرية وغريهم، وصار طائفة من أهل السنة والفقهاء وأكثر املثبتِّي للقدر من سلف المذهب 

 أراد أن ُيشري إىل مبحث اإلرادة الكونية والرشعية. (واملثبتِّي للقدر إىل أنه ال فرق بينهام

: هو ال حيب الكفر والفسوق والعصيان وال يريد ذلك فيكون ما مل "القدرية  "ثم قالت )قوله: 

 فنتج عن ذلك أهنم قالوا: إن اهلل مل ُيلق أفعال العباد. (يشأ ويشاء ما مل يكن

ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن وإذن قد أراد الكفر والفسوق والعصيان ومل   "املثبتة    "وقالت  )قوله:  

  يرده دينا أو أراده من الكافر ومل يرده من املؤمن فهو لذلك حيب الكفر والفسوق والعصيان وال

املراد باملثبتة هنا اجلربية ومنهم األشاعرة، واملثبتة ال   (حيبه دينا وحيبه من الكافر وال حيبه من املؤمن 

 ُيثبتون إال اإلرادة الكونية دون الرشعية، بخالف القدرية ُيثبتون اإلرادة الرشعية دون الكونية.
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 فصل: 

: "أوال   "فهذا باطل. أما ضعف وخور يف الطبيعة وتأمل عىل املرحوم  "الرمحة  "قول القائل: وأما 

وتواصوا بالصرب  ﴿وقد قال تعاىل:  فألن الضعف واخلور مذموم من اآلدميِّي والرمحة ممدوحة؛

وال هتنوا وال حتزنوا  ﴿وقد هنى اهلل عباده عن الوهن واحلزن؛ فقال تعاىل:  ﴾وتواصوا باملرمحة 

وندهبم إىل الرمحة، وقال النبي صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث  ﴾وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنِّي 

الرامحون  ﴿وقال:  ﴾رحم من ال يرحم ال ي ﴿وقال:  ﴾ال تنزع الرمحة إال من شقي  ﴿ الصحيح: 

 .﴾يرمحهم الرمحن. ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السامء 

وحمال أن يقول: ال ينزع الضعف واخلور إال من شقي؛ ولكن ملا كانت الرمحة تقارن يف حق كثري 

ظن الغالط أهنا كذلك مطلقا،   - كام يف رمحة النساء ونحو ذلك  -من الناس الضعف واخلور 

وأيضا: فلو قدر أهنا يف حق املخلوقِّي مستلزمة لذلك مل جيب أن تكون يف حق اهلل تعاىل مستلزمة 

لذلك كام أن العلم والقدرة؛ والسمع والبرص والكالم فينا يستلزم من النقص واحلاجة ما جيب 

 تنزيه اهلل عنه.

فينا: يستلزم احتياجا إىل خالق جيعلنا موجودين واهلل  "القيام بالنفس  "و  "الوجود  "وكذلك 

منزه يف وجوده عام حيتاج إليه وجودنا، فنحن وصفاتنا وأفعالنا مقرونون باحلاجة إىل الغري واحلاجة 

لو عنه؛ فهو بنفسه لنا أمر ذايت ال يمكن أن نخلو عنه، وهو سبحانه الغني له أمر ذايت ال يمكن أن خي

فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما حي قيوم واجب الوجود ونحن بأنفسنا حمتاجون فقراء، 

اتصفنا به من الكامل من العلم والقدرة وغري ذلك هو مقرون باحلاجة واحلدوث واإلمكان: مل جيب 

 الزما للحاجة فينا.أن يكون هلل ذات وال صفات وال أفعال وال يقدر وال يعلم؛ لكون ذلك م
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وغريها إذا قدر أهنا يف حقنا مالزمة للحاجة والضعف؛ مل جيب أن تكون يف  "الرمحة  "فكذلك 

وأيضا: فنحن نعلم باالضطرار أنا إذا فرضنا موجودين، أحدمها يرحم  حق اهلل مالزمة لذلك.

وليس عنده ما يقتيض   غريه فيجلب له املنفعة ويدفع عنه املرضة؛ واآلخر قد استوى عنده هذا وهذا

 جلب منفعة وال دفع مرضة: كان األول أكمل.

 فصل:

فليس بصحيح يف حقنا؛ بل الغضب   "الغضب غليان دم القلب لطلب االنتقام    "وأما قول القائل:  

قد يكون لدفع املنايف قبل وجوده فال يكون هناك انتقام أصال، وأيضا: فغليان دم القلب يقارنه 

الوجل   "يقارن محرة الوجه و    "احلياء    "الغضب هو غليان دم القلب كام أن  الغضب ليس أن جمرد  

يقارن صفرة الوجه؛ ال أنه هو، وهذا ألن النفس إذا قام هبا دفع املؤذي فإن استشعرت القدرة  "

فاض الدم إىل خارج فكان منه الغضب وإن استشعرت العجز عاد الدم إىل داخل؛ فاصفر الوجه 

 كام يصيب احلزين.

مثل غضبنا؛ كام أن غضب اهلل تعاىل وأيضا: فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا مل يلزم أن يكون 

 حقيقة ذات اهلل ليست مثل ذاتنا فليس هو مماثال لنا، ال لذاتنا وال ألرواحنا وصفاته كذاته.

ال فرق ونحن نعلم باالضطرار أنا إذا قدرنا موجودين: أحدمها عنده قوة يدفع هبا الفساد، واآلخر  

عنده بِّي الصالح والفساد كان الذي عنده تلك القوة أكمل، وهلذا يذم من ال غرية له عىل 

الفواحش كالديوث، ويذم من ال محية له يدفع هبا الظلم عن املظلومِّي، ويمدح الذي له غرية يدفع 

 هبا الفواحش ومحية يدفع هبا الظلم؛ ويعلم أن هذا أكمل من ذلك. 

ال  ﴿ اهلل عليه وسلم الرب باألكملية يف ذلك فقال يف احلديث الصحيح: وهلذا وصف النبي صىل

أتعجبون من  ﴿وقال:  ﴾أحد أغري من اهلل من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن 

 .﴾أنا أغري منه واهلل أغري مني  سعد؟غرية 
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خملوق منفعل ونحن وذواتنا وقول القائل: إن هذه انفعاالت نفسانية. فيقال: كل ما سوى اهلل 

منفعلة فكوهنا انفعاالت فينا لغرينا نعجز عن دفعها: ال يوجب أن يكون اهلل منفعال هلا عاجزا عن 

دفعها وكان كل ما جيري يف الوجود فإنه بمشيئته وقدرته ال يكون إال ما يشاء وال يشاء إال ما يكون 

 له امللك وله احلمد. 

 فصل:

ليس بصحيح؛ وإن كان ذلك قد يقارنه. ثم قول القائل:   "ك خفة روح  إن الضح  "وقول القائل:  

. إن أراد به وصفا مذموما فهذا يكون ملا ال ينبغي أن يضحك منه، وإال فالضحك "خفة الروح  "

يف موضعه املناسب له صفة مدح وكامل، وإذا قدر حيان أحدمها يضحك مما يضحك منه؛ واآلخر 

 ن الثاين. ال يضحك قط كان األول أكمل م

ينظر إليكم الرب قنطِّي فيظل يضحك يعلم أن فرجكم  ﴿وهلذا قال النبي صىل اهلل عليه وسلم 

قال: نعم قال: لن نعدم من رب أو يضحك الرب؟ يا رسول اهلل  أبو رزين العقييل:قريب فقال له 

ه؛ ضحكه دليال عىل إحسانه وإنعام -بصحة فطرته  -. فجعل األعرايب العاقل ﴾يضحك خريا 

فدل عىل أن هذا الوصف مقرون باإلحسان املحمود وأنه من صفات الكامل، والشخص العبوس 

يوما عبوسا  ﴿الذي ال يضحك قط هو مذموم بذلك وقد قيل يف اليوم الشديد العذاب: إنه 

 .﴾قمطريرا 

أي أضحكك. واإلنسان حيوان ناطق  "حياك اهلل وبياك  " آلدم:وقد روي: أن املالئكة قالت 

فكام أن النطق صفة كامل فكذلك الضحك صفة ضاحك؛ وما يميز اإلنسان عن البهيمة صفة كامل  

 فمن يتكلم أكمل ممن ال يتكلم ومن يضحك أكمل ممن ال يضحك.كامل، 
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لك األكثر خمتص ال عام وإذا كان الضحك فينا مستلزما ليشء من النقص فاهلل منزه عن ذلك وذ

فليس حقيقة الضحك مطلقا مقرونة بالنقص، كام أن ذواتنا وصفاتنا مقرونة بالنقص ووجودنا 

 مقرون بالنقص، وال يلزم أن يكون الرب موجدا وأن ال تكون له ذات. 

وأمثاله فأرادوا أن ينفوا عنه كل ما يعلمه  "اإلقليد  "كصاحب القرامطة الغالة ومن هنا ضلت 

لب وينطق به اللسان من نفي وإثبات فقالوا: ال نقول موجود وال ال موجود وال موصوف وال الق

من التشبيه، وهذا يستلزم أن يكون ممتنعا وهو مقتىض  -عىل زعمهم  -ال موصوف؛ ملا يف ذلك 

 التشبيه باملمتنع، والتشبيه املمتنع عىل اهلل أن يشارك املخلوقات يف يشء من خصائصها، وأن يكون 

مماثال هلا يف يشء من صفاته كاحلياة والعلم والقدرة فإنه وإن وصف هبا فال متاثل صفة اخلالق صفة 

 املخلوق كاحلدوث واملوت والفناء واإلمكان. 

 فصل:

. فيقال: نعم. وقد يكون مقرونا بجهل بسبب "التعجب استعظام للمتعجب منه  "وأما قوله: 

اهلل تعاىل بكل يشء عليم فال جيوز عليه أن ال يعلم سبب والتعجب وقد يكون ملا خرج عن نظائره،  

 بل يتعجب خلروجه عن نظائره تعظيام له. ما تعجب منه؛

واهلل تعاىل يعظم ما هو عظيم؛ إما لعظمة سببه أو لعظمته، فإنه وصف بعض اخلري بأنه عظيم. 

ولقد آتيناك سبعا  ﴿وقال:  ﴾رب العرش العظيم  ﴿ووصف بعض الرش بأنه عظيم فقال تعاىل: 

 ﴾ولو أهنم فعلوا ما يوعظون به لكان خريا هلم وأشد تثبيتا  ﴿وقال:  ﴾من املثاين والقرآن العظيم 

ولوال إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم  ﴿وقال:  ﴾وإذا آلتيناهم من لدنا أجرا عظيام  ﴿

 . ﴾إن الرشك لظلم عظيم  ﴿: وقال ﴾هبذا سبحانك هذا هبتان عظيم 

عىل قراءة الضم فهنا هو عجب من كفرهم مع  ﴾بل عجبت ويسخرون  ﴿وهلذا قال تعاىل: 

 ﴾وقال النبي صىل اهلل عليه وسلم للذي آثر هو وامرأته ضيفهام: لقد عجب اهلل    ﴿وضوح األدلة.  
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إن الرب ليعجب   ﴿. وقال:  ﴾لقد ضحك اهلل الليلة من صنعكام البارحة    ﴿   الصحيح:ويف لفظ يف  

إذا قال رب اغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت. يقول علم عبدي أنه ال يغفر الذنوب من عبده 

عجب ربك من راعي غنم  ﴿وقال:  ﴾عجب ربك من شاب ليست له صبوة  ﴿وقال:  ﴾إال أنا 

 أو كام قال. ونحو ذلك.  ﴾ل اهلل انظروا إىل عبدي عىل رأس شظية يؤذن ويقيم فيقو

 فصل:

لو قدر وعذب  "وقول اآلخر:  ."لو كان يف ملكه ما ال يريده لكان نقصا  "قول القائل: وأما 

إذا قدر أنه يكون يف ملكه ما ال فيقال: أما املقالة األوىل فظاهرة، فإنه  ."لكان ظلام والظلم نقص 

من وجوه: أحدها أن انفراد يشء من ما ال خيلقه وال حيدثه لكان نقصا يريده وما ال يقدر عليه؛ و

األشياء عنه باإلحداث نقص لو قدر أنه يف غري ملكه فكيف يف ملكه؟ فإنا نعلم أنا إذا فرضنا اثنِّي: 

أحدمها حيتاج إليه كل يشء وال حيتاج إىل يشء واآلخر حيتاج إليه بعض األشياء ويستغني عنه 

األول أكمل، فنفس خروج يشء عن قدرته وخلقه نقص وهذه دالئل الوحدانية فإن بعضها، كان  

 االشرتاك نقص بكل من املشرتكِّي وليس الكامل املطلق إال يف الوحدانية.

فإنا نعلم أن من قدر بنفسه كان أكمل ممن حيتاج إىل معِّي ومن فعل اجلميع بنفسه فهو أكمل ممن 

من افتقر إليه كل يشء فهو أكمل ممن استغنى عنه بعض له مشارك ومعاون عىل فعل البعض و

األشياء، ومنها أن يقال: كونه خالقا لكل يشء وقادرا عىل كل يشء، أكمل من كونه خالقا للبعض 

 وقادرا عىل البعض. 

القائلون بأنه  "املتفلسفة  "و ال جيعلونه خالقا لكل يشء وال قادرا عىل كل يشء،  "القدرية  "و 

ال حلركات األفالك وال   - منهم فإهنم ال جيعلونه خالقا ليشء من حوادث العامل علة غائية رش

غريها من املتحركات وال خالقا ملا حيدث بسبب ذلك وال قادرا عىل يشء من ذلك وال عاملا  

اهلل الذي خلق سبع ساموات ومن األرض مثلهن  ﴿بتفاصيل ذلك واهلل سبحانه وتعاىل يقول: 
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وهؤالء  ﴾لتعلموا أن اهلل عىل كل يشء قدير وأن اهلل قد أحاط بكل يشء علام يتنزل األمر بينهن 

 ينظرون يف العامل وال يعلمون أن اهلل عىل كل يشء قدير وال أن اهلل قد أحاط بكل يشء علام.

ومنها أنا إذا قدرنا مالكِّي: )أحدمها يريد شيئا فال يكون ويكون ما ال يريد )واآلخر ال يريد شيئا 

 "املثبتة للقدرة  "ن وال يكون إال ما يريد علمنا بالرضورة أن هذا أكمل، ويف اجلملة قول إال كا

يتضمن أنه خالق كل يشء وربه ومليكه وأنه عىل كل يشء قدير وأنه ما شاء كان؛ فيقتيض كامل 

 يسلبونه هذه الكامالت.  "نفاة القدر  "خلقه وقدرته ومشيئته و 

فهذه دعوى جمردة ليس معهم فيها إال قياس الرب   "املقدر ظلم منه  إن التعذيب عىل    "وأما قوله:  

عىل أنفسهم، وال يقول عاقل إن كل ما كان نقصا من أي موجود كان: لزم أن يكون نقصا من اهلل؛ 

بل وال ينتج هذا من اإلنسان مطلقا؛ بل إذا كان له مصلحة يف تعذيب بعض احليوان وأن يفعل به 

لك منه؛ كالذي يصنع القز فإنه هو الذي يسعى يف أن دود القز ينسجه ثم ما فيه تعذيب له حسن ذ

يسعى يف أن يلقى يف الشمس ليحصل له املقصود من القز وهو هنا سعى يف حركة الدود التي 

 كانت سبب تعذيبه. 

وكذلك الذي يسعى يف أن يتوالد له ماشية وتبيض له دجاج ثم يذبح ذلك لينتفع به، فقد تسبب 

 ذلك احليوان تسببا أفىض إىل عذابه؛ ملصلحة له يف ذلك. يف وجود 

: اإلنسان حيسن منه إيالم احليوان ملصلحة راجحة يف ذلك فليس جنس هذا مذموما "اجلملة    "ففي  

إما أن يقال: هو ممتنع فالظلم من اهلل وال قبيحا وال ظلام وإن كان من ذلك ما هو ظلم، وحينئذ 

ف يف غري ملكه، واهلل له كل يشء؛ أو الظلم خمالفة األمر الذي  ألن الظلم ترصف املترصلذاته؛ 

فإذا جتب طاعته؛ واهلل تعاىل يمتنع منه الترصف يف ملك غريه أو خمالفة أمر من جيب عليه طاعته، 

 كان الظلم ليس إال هذا أو هذا: امتنع الظلم منه.
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؛ وإلخباره أنه ال يفعله؛ ولكامل وإما أن يقال: هو ممكن لكنه سبحانه ال يفعله لغناه وعلمه بقبحه

نفسه يمتنع وقوع الظلم منه، إذ كان العدل والرمحة من لوازم ذاته؛ فيمتنع اتصافه بنقيض صفات 

الكامل التي هي من لوازمه، عىل هذا القول فالذي يفعله حلكمة اقتضت ذلك كام أن الذي يمتنع 

 من فعله حلكمة تقتيض تنزهيه عنه.

فعله علمنا أن له فيه حكمة؛ وهذا يكفينا من حيث اجلملة وإن مل نعرف التفصيل وعىل هذا فكل ما  

وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته؛ وكام أن ثبوت صفات الكامل له معلوم 

 لنا وأما كنه ذاته فغري معلومة لنا فال نكذب بام علمناه ما مل نعلمه. 

فيام يفعله ويأمر به وعدم علمنا باحلكمة يف بعض اجلزئيات ال  "حكيم  "وكذلك نحن نعلم أنه 

 يقدح فيام علمناه من أصل حكمته؛ فال نكذب بام علمناه من حكمته ما مل نعلمه من تفصيلها. 

ونحن نعلم أن من علم حذق أهل احلساب والطب والنحو ومل يكن متصفا بصفاهتم التي 

ساب والطب والنحو، مل يمكنه أن يقدح فيام قالوه؛ لعدم علمه  استحقوا هبا أن يكونوا من أهل احل

بتوجيهه، والعباد أبعد عن معرفة اهلل وحكمته يف خلقه من معرفة عوامهم باحلساب والطب 

والنحو، فاعرتاضهم عىل حكمته أعظم جهال وتكلفا للقول بال علم من العامي املحض إذا قدح 

 ء من ذلك. يف احلساب والطب والنحو بغري علم بيش

وهذا يتبِّي باألصل الذي ذكرناه يف الكامل وهو قولنا: إن الكامل الذي ال نقص فيه املمكن الوجود 

جيب اتصافه به وتنزهيه عام يناقضه، فيقال: خلق بعض احليوان وفعله الذي يكون سببا لعذابه هل 

 هو نقص مطلقا أم خيتلف؟

إال بذلك فأيام أكمل حتصيل ذلك بتلك  وأيضا فإذا كان يف خلق ذلك حكمة عظيمة ال حتصل 

 احلكمة العظيمة أو تفويتها؟ وأيضا فهل يمكن حصول احلكمة املطلوبة بدون حصول هذا؟ 
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يقول خلق فعل احليوان الذي يكون سببا فهذه أمور إذا تدبرها اإلنسان؛ علم أنه ال يمكنه أن 

 لتعذيبه نقص مطلقا.

؛ لكن ينازعهم اجلمهور فيه. فيقولون: كونه يفعل ما قد جتيب بجواب آخر "املثبتة للقدر  "و 

يشاء وحيكم ما يريد صفة كامل بخالف الذي يكون مأمورا منهيا الذي يؤمر بيشء وينهى عن 

يشء، ويقولون إنام قبح من غريه أن يفعل ما شاء ملا يلحقه من الرضر، وهو سبحانه ال جيوز أن 

 يلحقه رضر.

ن يفعل ما يريد بال حكمة حمبوبة تعود إليه وال رمحة وإحسان يعود واجلمهور يقولون: إذا قدرنا م

 إىل غريه: كان الذي يفعل حلكمة ورمحة أكمل ممن ال يفعل ال حلكمة وال لرمحة. 

ويقولون: إذا قدرنا مريدا ال يميز بِّي مراده ومراد غريه. ومريدا يميز بينهام؛ فرييد ما يصلح أن 

و بالضد، كان هذا الثاين أكمل، ويقولون: املأمور املنهي الذي فوقه يراد وينبغي أن يراد؛ دون ما ه

آمر ناه هو ناقص بالنسبة إىل من ليس فوقه آمر ناه لكن إذا كان هو اآلمر لنفسه بام ينبغي أن يفعل 

واملحرم عليها ما ال ينبغي أن يفعل وآخر يفعل ما يريده بدون أمر وهني من نفسه فهذا امللتزم ألمره 

كتب ربكم عىل نفسه  ﴿أكمل من ذلك؛ وقد قال تعاىل  -الواقعِّي عىل وجه احلكمة  - وهنيه

 .﴾يا عبادي إين حرمت الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا  ﴿وقال:  ﴾الرمحة 

وقالوا أيضا: إذا قيل يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد عىل وجه بيان قدرته وأنه ال مانع له وال يقدر 

غريه أن يمنعه مراده وال أن جيعله مريدا كان هذا أكمل ممن له مانع يمنعه مراده، ومعِّي ال يكون 

 مريدا أو فاعال ملا يريد إال به. 

وأما إذا قيل: يفعل ما يريد باعتبار أنه ال يفعل عىل وجه مقتىض العلم واحلكمة؛ بل هو متوسل 

 ونة بالعلم واحلكمة؛ كان هذا الثاين أكمل. فيام يفعله، وآخر يفعل ما يريد؛ لكن إرادته مقر
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ومجاع األمر يف ذلك: أن كامل القدرة صفة كامل وكون اإلرادة نافذة ال حتتاج إىل معاون وال 

ال متيز بِّي مراد ومراد بل مجيع األجناس عندها   "اإلرادة    "يعارضها مانع وصف كامل، وأما كون  

 -كام يقتضيه العلم واحلكمة  -يزة بِّي مراد ومراد سواء فهذا ليس بوصف كامل؛ بل اإلرادة املم

هي املوصوفة بالكامل، فمن نقصه يف قدرته وخلقه ومشيئته فلم يقدره قدره، ومن نقصه من 

 حكمته ورمحته فلم يقدره حق قدره، والكامل الذي يستحقه إثبات هذا وهذا. 

---------------------------------------------- 

كام يف رمحة النساء  -ملا كانت الرمحة تقارن يف حق كثري من الناس الضعف واخلور ولكن )قوله: 

يعني اختلط عليهم استعامل الرمحة فاستعملوها  (ظن الغالط أهنا كذلك مطلقا -ونحو ذلك 

 استعاماًل خطأ كاستعامل النساء الرمحة يف الضعف وإال فإن الرمحة يف ذاهتا كامل.

أهنا يف حق املخلوقِّي مستلزمة لذلك مل جيب أن تكون يف حق اهلل تعاىل وأيضا: فلو قدر )قوله: 

مستلزمة لذلك كام أن العلم والقدرة؛ والسمع والبرص والكالم فينا يستلزم من النقص واحلاجة 

وهذا كالم عظيم للغاية، فلو قدر أهنا بمعنى اخلور يف املخلوقني فال يلزم  (ما جيب تنزيه اهلل عنه

والسمع والبرص )ك يف حق اخلالق، فإهنا ختتلف باختالف من اتصفت به، وقوله: أن تكون كذل

 أي إذا اسُتعملت عىل وجه نقص.  (والكالم فينا يستلزم من النقص واحلاجة ما جيب تنزيه اهلل عنه

وغريها إذا قدر أهنا يف حقنا مالزمة للحاجة والضعف؛ مل جيب أن تكون   "الرمحة    "فكذلك  )قوله:  

وأيضا: فنحن نعلم باالضطرار أنا إذا فرضنا موجودين أحدمها يرحم  هلل مالزمة لذلك.يف حق ا

غريه فيجلب له املنفعة ويدفع عنه املرضة؛ واآلخر قد استوى عنده هذا وهذا وليس عنده ما يقتيض 

فام يكون بالنسبة إلينا نقص ال يلزم أن يكون  (جلب منفعة وال دفع مرضة: كان األول أكمل 

 ة إىل اهلل سبحانه.بالنسب
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هذا   (فليس بصحيح يف حقنا  "الغضب غليان دم القلب لطلب االنتقام    "وأما قول القائل:  )قوله:  

النزول( وغريها من كتبه، فقد ألزمهم أيًضا رده يف )التدمرية( و)األصفهانية( و)رشح حديث 

ابن تيمية بإلزام قوي، فقال: ملاذا أثبتم الصفات السبع دون غريها؟ قالوا: لداللة العقل، ثم ذكروا 

 أدلة ساقطة ذكرها الرازي، وتأثروا به.

قال ابن تيمية: بل عندي من األدلة العقلية ما يثبت ما عدا هذه السبع، وهي أوىل من أدلتكم. ثم 

يف صفة الرمحة وغريها، ثم قال: لنفرض أن العقل مل يدل عىل إثبات هذه    -رمحه اهلل تعاىل-رسدها  

الذي هو -الصفات لكن دل عليها الرشع، فيكفي داللة الرشع، وبعبارته: عدم الدليل املعني 

 ال يدل عىل العدم، فقد يدل عليه دليل آخر. -العقل عىل مسألة

فليس بصحيح يف حقنا؛ بل   "الغضب غليان دم القلب لطلب االنتقام    "وأما قول القائل:  )قوله:  

ا فالغضب قد يكون حق   (الغضب قد يكون لدفع املنايف قبل وجوده فال يكون هناك انتقام أصال

ويكون باطاًل، وقد يكون ابتداًء ال لالنتقام وقد يكون لالنتقام، وهذا يف حقنا، وقد يكون كاماًل 

 نقًصا، ثم لنفرض أنه نقص يف حقنا مطلًقا ففي حق اهلل ال يلزم ذلك.وقد يكون 

مثل غضبنا؛ كام غضب اهلل تعاىل  وأيضا: فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا مل يلزم أن يكون  )قوله:  

القول يف الذات يشري إىل قاعدة وهي:  (أن حقيقة ذات اهلل ليست مثل ذاتنا فليس هو مماثال لنا

وقد ذكر هذه القاعدة اخلطايب يف كتابه )الغنية(، واخلطيب البغدادي، ألن  كالقول يف الصفات.

القول يف بعض هؤالء أشاعرة فتوافقهم، يريدون الرد عىل املعتزلة واجلهمية، لكن قاعدة: 

ال يقوهلا ال اخلطيب البغدادي وال اخلطايب، ألهنا ختالف الصفات كالقول يف البعض اآلخر. 

 ا ابن تيمية يف )التدمرية( وغريها.اعتقادهم وإنام يقوهل
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وخالصة البحث يف أمثال هذه أن ُيقال: إن هذه الصفات قد ُتستعمل عىل وجه املدح، وقد 

-ُتستعمل عىل وجه الذم، ومثلها العلم والسمع، وأنتم أثبتم هذا ومل يكن مانع من إثباته 

 .-واخلطاب لألشاعرة

تظنون، بل حتتمل كام فرسه يف الغضب، ثم وإن كانت  ثم ثانًيا: هي ال تستلزم القدح مطلًقا كام

حتتمل هذا وهذا، إال أهنا يف حق اهلل ختتلف عن حقنا، ثم الذي يغضب غضًبا صحيًحا ممدوح، 

فلو قارنا بني رجلني أحدمها ال يغضب غضًبا صحيًحا واآلخر يغضب غضًبا صحيًحا، فالذي  

 يغضب أكمل ممن ال يغضب.

 كمل هلل كام هو هدف الرسالة.وكل كالمه يدور عىل األ

ليس بصحيح؛ وإن كان ذلك قد يقارنه. ثم قول   "إن الضحك خفة روح  "وقول القائل: )قوله: 

. إن أراد به وصفا مذموما فهذا يكون ملا ال ينبغي أن يضحك منه، وإال "خفة الروح  "القائل: 

دمها يضحك مما يضحك فالضحك يف موضعه املناسب له صفة مدح وكامل، وإذا قدر حيان أح 

  (منه؛ واآلخر ال يضحك قط كان األول أكمل من الثاين

ومعنى بيَّاك أي  (أي أضحكك "حياك اهلل وبياك  " آلدم:وقد روي: أن املالئكة قالت )قوله: 

أك منزلة طيبة.  بوَّ

عىل  -فقالوا: ال نقول موجود وال ال موجود وال موصوف وال ال موصوف؛ ملا يف ذلك )قوله: 

من التشبيه، وهذا يستلزم أن يكون ممتنعا وهو مقتىض التشبيه باملمتنع، والتشبيه املمتنع  -زعمهم 

الحظ التشبيه باملمتنعات تشبيه  (عىل اهلل أن يشارك املخلوقات يف يشء من خصائصها

والتشبيه املمتنع عىل اهلل أن يشارك )باملعدومات، وهو أسوأ ممن ُيشبهه باملوجودات، وقوله: 

هذه قاعدة نفسية للغاية يف بيان التشبيه املذموم، وقد ذكر  (املخلوقات يف يشء من خصائصها

 يف )مدارج السالكني( وغريه. -رمحه اهلل تعاىل-نحًوا من هذا ابن القيم 
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وأن يكون مماثال هلا يف يشء من صفاته كاحلياة والعلم والقدرة فإنه وإن وصف هبا فال متاثل )قوله:  

يعني ُتثبت هذه الصفة هلل وُتثبت   (اخلالق صفة املخلوق كاحلدوث واملوت والفناء واإلمكانصفة  

 للمخلوق، وال يلزم منها املشاهبة لعدم مشاهبة اخلالق باملخلوق يف يشء من خصائصه سبحانه. 

ذكر أن للعجب إطالقني: إما   (...  . فيقال"التعجب استعظام للمتعجب منه    "وأما قوله:  )قوله:  

َخُروَن﴾مغايرة اليشء ألمثاله، وهذا ُيثبت يف حق اهلل، عىل قراءة:   ب ُت َوَيس 
صىل -، وقال  ﴿َبل  َعج 

، وأمثال ذلك، ويف احلديث الضعيف: »عجب ربكم من صنيعكم الليلة«: -اهلل عليه وسلم

 فالعادة أن الشاب له صبوة. »عجب ربكم من شاب ليست له صبوة«

وُيطلق العجب بمعنى اليشء اجلديد الذي مل ينتبه إليه ومل يعرفه، وهو مستلزم للجهل، فهذا منتف  

 يف حق اهلل، وذكر نحًوا من هذا كام يف )جمموع الفتاوى(. 

هذا هو الشاهد،   (وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب وقد يكون ملا خرج عن نظائره)قوله:  

ُيطلق بمعنى الرتك وُيطلق بمعنى النسيان الذي هو  ﴿نسوا اهلل فنسيهم﴾وهذا مثل النسيان: 

الذهول، فالثاين منتف  عن اهلل واألول ثابت وهو بمعنى الرتك، ذكر ذلك كام يف )بيان تلبيس 

 اجلهمية( وكام يف )جمموع الفتاوى(.

إما لعظمة سببه أو لعظمته، فإنه وصف بعض اخلري بأنه واهلل تعاىل يعظم ما هو عظيم؛ )قوله: 

فإذن صفة الع ظم  (﴾رب العرش العظيم  ﴿عظيم. ووصف بعض الرش بأنه عظيم فقال تعاىل: 

 ليست خاصة باهلل، تطلق عىل اهلل وعىل خلقه. 

عجب ربك من راعي  ﴿وقال:  ﴾عجب ربك من شاب ليست له صبوة  ﴿وقال:  ... )قوله: 

رمحه -  (أو كام قال. ونحو ذلك ﴾غنم عىل رأس شظية يؤذن ويقيم فيقول اهلل انظروا إىل عبدي 

هذا من حفظه، ولعله يكتبه رسيًعا، وعادته أن ال ُينقط الكالم للرسعة والعجلة، فال  -اهلل تعاىل

 شة؟  تدري آلعجب من رسعة الكتابة؟ أو من ترتيب املعلومات؟ أو دقة املناق
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إذا قدر أنه يكون يف ملكه ما ال يريده وما ال يقدر فيقال: أما املقالة األوىل فظاهرة، فإنه )قوله: 

 .هذا فيه إشارة إىل مبحث اإلرادة والقدر (من وجوهعليه؛ وما ال خيلقه وال حيدثه لكان نقصا 

ملا مل  :فاجلربيةوينبغي أن ُيعلم أن الناس اختلفوا يف تعريف الظلم بناًء عىل مذهبهم يف اإلرادة،  

ُيثبتوا إال اإلرادة الكونية قالوا: الظلم أن يترصف يف ملك غريه، وقالوا: هذا ال يمكن ألن اجلميع 

 ملكه، فام فعله فليس ظلاًم ألن اجلميع ملكه.

ية خطأ ألن الزمه أن اهلل ال يستطيع الظلم، فإذا كان ال يستطيع الظلم قال ابن تيمية: وقول اجلرب

وقال يف صحيح مسلم من   ﴿وما ربك بظالم للعبيد﴾فكيف يمتدح نفسه برتك الظلم؟ فلام قال:  

 .»يا عبادي إين حرمت الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم حمرًما فال تظاملوا«حديث أيب ذر: 

 .وألهنم أثبتوا اإلرادة الرشعية فحسب :القدريةهلم   والطائفة املقابلة

قالوا: الظلم أن اهلل ُيلق أفعال العباد ثم ُيعذهبم عىل ذلك، فلذلك قالوا: إن اهلل مل ُيلق أفعال  

﴿اهلل العباد. ورد عليهم ابن تيمية وغريه من أهل السنة باألدلة الكثرية عىل أن اهلل خلق كل يشء 

إىل غري ذلك   ...  ﴿واهلل خلقكم وما تعملون﴾  كل يشء فقدره تقديًرا﴾﴿وخلق    خالق كل يشء﴾

 من األدلة الكثرية.

أن يأخذ من سيئات هذا ويعطي هذا ويعذبه عليه، ويأخذ من  أما معنى الظلم عند أهل السنة:

. قرر هذا يف املجلد الثامن ﴿فال ُياف ظلاًم وال هضام﴾حسنات هذا ويعطي هذا فُيكافئه عليه 

 «  ... »يا عبادي إين حرمت الظلم عىل نفيسن )جمموع الفتاوى( يف رشح حديث أيب ذر: عرش م

 ويف غريها من املواضع.

الذي يقول هذا هم اجلربية،   ("لو كان يف ملكه ما ال يريده لكان نقصا    "قول القائل:  وأما  )قوله:  

لو قدر وعذب لكان ظلام والظلم نقص  "وقول اآلخر: )وقد يقول بعبارة: لكان نقًصا، وقوله: 

 وهذا قول القدرية. ("
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ومنها أن يقال: كونه خالقا لكل يشء وقادرا عىل كل يشء، أكمل من كونه خالقا للبعض )قوله:  

 هنم يقولون: خلق كل يشء إال أفعال العباد.هذا رد عىل القدرية، أل (وقادرا عىل البعض

القائلون بأنه علة غائية رش منهم فإهنم ال جيعلونه خالقا ليشء من حوادث   "املتفلسفة    "و  )قوله:  

ال حلركات األفالك وال غريها من املتحركات وال خالقا ملا حيدث بسبب ذلك وال قادرا  -العامل 

والعلة الغائية، أي: العلة التي ألجلها فعل، واملتفلسفة   (لكعىل يشء من ذلك وال عاملا بتفاصيل ذ

 البن سينا، وأمثاله. -واهلل أعلم-يريدون هبذا تسلسل احلوادث يف األفعال، وهذا يشري 

ومنها أنا إذا قدرنا مالكِّي: )أحدمها يريد شيئا فال يكون ويكون ما ال يريد )واآلخر ال )قوله: 

املثبتة  "ما يريد علمنا بالرضورة أن هذا أكمل، ويف اجلملة قول  يريد شيئا إال كان وال يكون إال

يتضمن أنه خالق كل يشء وربه ومليكه وأنه عىل كل يشء قدير وأنه ما شاء كان؛   "للقدرة 

الذين ُيثبتون القدرة    (يسلبونه هذه الكامالت  "نفاة القدر    "فيقتيض كامل خلقه وقدرته ومشيئته و  

 ألهنم جعلوا خالقني. ؛ينفوهنا هم املعتزلة والقدريةهم أهل السنة، والذين 

فهذه دعوى جمردة ليس معهم فيها إال قياس   "إن التعذيب عىل املقدر ظلم منه    "وأما قوله:  )قوله:  

الرب عىل أنفسهم، وال يقول عاقل إن كل ما كان نقصا من أي موجود كان: لزم أن يكون نقصا 

سان مطلقا؛ بل إذا كان له مصلحة يف تعذيب بعض احليوان وأن من اهلل؛ بل وال ينتج هذا من اإلن

يفعل به ما فيه تعذيب له حسن ذلك منه؛ كالذي يصنع القز فإنه هو الذي يسعى يف أن دود القز 

ينسجه ثم يسعى يف أن يلقى يف الشمس ليحصل له املقصود من القز وهو هنا سعى يف حركة الدود 

كمة هي وضع كل يشء يف موضعه، من شدة ولني، بل من فإذن احل (التي كانت سبب تعذيبه

 التعذيب، بل من القتل، فقتل القاتل حكمة.
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: اإلنسان حيسن منه إيالم احليوان ملصلحة راجحة يف ذلك فليس جنس هذا "اجلملة    "ففي  )قوله:  

يقال: هو إما أن فالظلم من اهلل مذموما وال قبيحا وال ظلام وإن كان من ذلك ما هو ظلم، وحينئذ 

 هو ممتنع لذاته عند اجلربية. (... ممتنع لذاته

أو الظلم خمالفة األمر الذي جتب طاعته؛ واهلل تعاىل يمتنع منه الترصف يف ملك غريه أو )قوله: 

الحظ  (فإذا كان الظلم ليس إال هذا أو هذا: امتنع الظلم منهخمالفة أمر من جيب عليه طاعته، 

 فينتج من ذلك: أنه ال يصح أن يمدح نفسه برتكه. امتنع الظلم منهقوله: 

وإما أن يقال: هو ممكن لكنه سبحانه ال يفعله لغناه وعلمه بقبحه؛ وإلخباره أنه ال يفعله؛ )قوله: 

ولكامل نفسه يمتنع وقوع الظلم منه، إذ كان العدل والرمحة من لوازم ذاته؛ فيمتنع اتصافه بنقيض 

ه، عىل هذا القول فالذي يفعله حلكمة اقتضت ذلك كام أن الذي صفات الكامل التي هي من لوازم

واألكمل أنه يستطيع الظلم ويرتكه، وهو أكمل ممن ال  (يمتنع من فعله حلكمة تقتيض تنزهيه عنه

 يستطيع الظلم.

وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته؛ وكام أن ثبوت صفات الكامل )قوله: 

وهذا كالم عظيم، عدم علمنا بتفاصيل احلكمة كعدم علمنا بذاته، وقاعدة أخرى  (له معلوم لنا

هذا حتى يف التعامل مع البرش، وهذه عدم علمنا بتفاصيل احلكمة ال يقتيض عدم احلكمة. ُيقال: 

القدر، فعدم علمنا بام يفعله الطبيب بنا ال يدل عىل أن ما يفعله بنا ليس قاعدة نافعة للغاية يف باب  

 صحيًحا، وهذه قاعدة عظيمة، وهي مفيدة للغاية يف باب القدر.

وكام أن ثبوت صفات الكامل له معلوم لنا وأما كنه ذاته فغري معلومة لنا فال نكذب بام )قوله: 

ل القدرة ال جيوز لنا أن نكذب به، كعدم علمنا بكيفية فإذن عدم علمنا بتفاصي  (علمناه ما مل نعلمه

 الذات ال يستلزم إنكار ذلك وال تكذيبه.
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فيام يفعله ويأمر به وعدم علمنا باحلكمة يف بعض  "حكيم  "وكذلك نحن نعلم أنه )قوله: 

يه وهذا نافع للغاية يف باب القدر، فباب القدر ف  ( اجلزئيات ال يقدح فيام علمناه من أصل حكمته 

ا بِّي التعامل بالعدل والتعامل قاعدتان مفيدتان، هذه التي تقدمت والقاعدة الثانية:  أن هناك فرقا

 بالفضل، وترك الفضل ليس ظلاما بخالف ترك العدل. 

وأيضا فإذا كان يف خلق ذلك حكمة عظيمة ال حتصل إال بذلك فأيام أكمل حتصيل  ... )قوله: 

ها؟ وأيضا فهل يمكن حصول احلكمة املطلوبة بدون حصول ذلك بتلك احلكمة العظيمة أو تفويت

يقول خلق فعل احليوان الذي يكون هذا؟ فهذه أمور إذا تدبرها اإلنسان؛ علم أنه ال يمكنه أن 

ه تتشابه، فاحتاج إىل التشابه يف بَ وهذا واضح، وفيه تكرار؛ ألن الش   (سببا لتعذيبه نقص مطلقا

 اجلواب.

يريد باملُثبتة  (... قد جتيب بجواب آخر؛ لكن ينازعهم اجلمهور فيه "املثبتة للقدر  "و )قوله: 

للقدر: اجلربية، فعندهم أن الفعل يصح أن يكون بال حكمة، فريد عليهم ابن تيمية ويقول: 

يفعل بحكمة أكمل من الذي يفعل بال حكمة، فاجلربية يرون ومجهور أهل السنة، يقولون: الذي  

 أن أفعال اهلل ال حكمة هلا وال ُتعلل وال ُيثبتون السبب وال املسبب، ومنهم األشاعرة اليوم.

فتقول: حرق احلطب النار. يقولون: خطأ، قل: احرتق احلطب عند النار، ال بالنار. ألهنم ُينكرون 

 األسباب.

ملأمور املنهي الذي فوقه آمر ناه هو ناقص بالنسبة إىل من ليس فوقه آمر ناه لكن ويقولون: ا)قوله:  

إذا كان هو اآلمر لنفسه بام ينبغي أن يفعل واملحرم عليها ما ال ينبغي أن يفعل وآخر يفعل ما يريده 

؛ أكمل من ذلك -الواقعِّي عىل وجه احلكمة  -بدون أمر وهني من نفسه فهذا امللتزم ألمره وهنيه 

 يعني هو ألزم نفسه هبذا بغري أن ُيلزمه غريه. (﴾كتب ربكم عىل نفسه الرمحة  ﴿وقد قال تعاىل 
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ومجاع األمر يف ذلك: أن كامل القدرة صفة كامل وكون اإلرادة نافذة ال حتتاج إىل معاون   ...  )قوله:  

 عىل اجلربية، ومنهم األشاعرة واملاتريدية.  كل هذا رد   (وال يعارضها مانع وصف كامل
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 :-رمحه اهلل تعاىل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 فصل:

كام أن أطراف وقوهلم: ليس اخللق أهال أن يرسل اهلل إليهم رسوال،  "منكرو النبوات  "وأما 

الناس ليسوا أهال أن يرسل السلطان إليهم رسوال، فهذا جهل واضح يف حق املخلوق واخلالق 

ضعفاء الرعية فكيف بإرسال رسول إليهم، فإن من أعظم ما حتمد به امللوك خطاهبم بأنفسهم ل

وأما يف حق اخلالق فهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها وهو قادر مع كامل رمحته فإذا كان  

وما أرسلناك   ﴿كامل القدرة كامل الرمحة فام املانع أن يرسل إليهم رسوال رمحة منه؟ كام قال تعاىل:  

 .﴾إنام أنا رمحة مهداة  ﴿. وقال النبي صىل اهلل عليه وسلم ﴾إال رمحة للعاملِّي 

كام قال تعاىل: وألن هذا من مجلة إحسانه إىل اخللق بالتعليم واهلداية وبيان ما ينفعهم وما يرضهم 

كيهم ويعلمهم لقد من اهلل عىل املؤمنِّي إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويز ﴿

 فبِّي تعاىل أن هذا من مننه عىل عباده املؤمنِّي.  ﴾الكتاب واحلكمة 

فإن كان املنكر ينكر قدرته عىل ذلك فهذا قدح يف كامل قدرته وإن كان ينكر إحسانه بذلك فهذا 

قدح يف كامل رمحته وإحسانه. فعلم أن إرسال الرسول من أعظم الداللة عىل كامل قدرته وإحسانه 

ة واإلحسان من صفات الكامل ال النقص، وأما تعذيب املكذبِّي فذلك داخل يف القدر ملا والقدر

 له فيه من احلكمة. 

 فصل:

: إن عظمته وجالله يقتيض أن ال يتقرب إليه إال بواسطة وحجاب والتقرب "قول املرشكني    "وأما  

رب إليه إال بوسائط الذي ال يتقفهذا باطل من وجوه: منها أن  بدون ذلك غض من جنابه الرفيع،  

وحجاب إما أن يكون قادرا عىل سامع كالم جنده وقضاء حوائجهم بدون الوسائط واحلجاب،  

وإما أن ال يكون قادرا فإن مل يكن قادرا كان هذا نقصا، واهلل تعاىل موصوف بالكامل؛ فوجب أن 
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ن حاجة إىل يكون متصفا بأنه يسمع كالم عباده بال وسائط وجييب دعاءهم وحيسن إليهم بدو

حجاب، وإن كان امللك قادرا عىل فعل أموره بدون احلجاب وترك احلجاب إحسانا ورمحة كان 

 ذلك صفة كامل. 

وأيضا: فقول القائل: إن هذا غض منه إنام يكون فيمن يمكن اخللق أن يرضوه ويفتقر يف نفعه 

تقرهبم إليه غضا منه؛ بل إذا كان إليهم، فأما مع كامل قدرته واستغنائه عنهم وأمنه أن يؤذوه فليس  

اثنان: أحدمها يقرب إليه الضعفاء إحسانا إليهم وال خياف منهم واآلخر ال يفعل ذلك إما خوفا 

 وإما كربا وإما غري ذلك، كان األول أكمل من الثاين. 

ه، مل وأيضا فإن هذا ال يقال إذا كان ذلك بأمر املطاع؛ بل إذا أذن للناس يف التقرب منه ودخول دار

يكن ذلك سوء أدب عليه وال غضا منه، فهذا إنكار عىل من تعبد بغري ما رشع. وهلذا قال تعاىل: 

أم هلم رشكاء  ﴿وقال تعاىل:  ﴾وداعيا إىل اهلل بإذنه  ﴿ ﴾إنا أرسلناك شاهدا ومبرشا ونذيرا  ﴿

 .﴾رشعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهلل 

 فصل:

هلم أيام أكمل؟ ذات توصف بسائر أنواع اإلدراكات من الذوق  قول القائل: إنه لو قيلوأما: 

لقالوا: األول أكمل ومل يصفوه هبا، فتقول مثبتة الصفات   والشم واللمس؟ أم ذات ال توصف هبا؟

هلم: يف هذه اإلدراكات ثالثة أقوال معروفة: أحدها: إثبات هذه اإلدراكات هلل تعاىل كام يوصف 

نفسه، بل هو قول األشعري وأظنه قول لقايض أيب بكر وأيب املعايل ابالسمع والبرص، وهذا قول 

الذين يصفونه باإلدراكات، وهؤالء وغريهم يقولون: تتعلق به اإلدراكات املعتزلة البرصيِّي 

 .القايض أبو يعىلاخلمسة أيضا كام تتعلق به الرؤية؛ وقد وافقهم عىل ذلك 

والقول الثاين: قول من ينفي هذه الثالثة؛ كام ينفي ذلك كثري من املثبتة أيضا من الصفاتية وغريهم، 

 وغريه.األشعري  وكثري من أصحاب  الشافعي وأمحد  وهذا قول طوائف من الفقهاء من أصحاب  
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تصف ألن الذوق إنام يكون للمطعوم فال يوالقول الثالث: إثبات إدراك اللمس دون إدراك الذوق؛  

به إال من يأكل وال يوصف به إال ما يؤكل، واهلل سبحانه منزه عن األكل بخالف اللمس فإنه 

مالك والشافعي وأكثر أهل احلديث يصفونه باللمس وكذلك كثري من أصحاب بمنزلة الرؤية، 

 وغريهم وال يصفونه بالذوق. وأمحد 

إنه يرى، فقولوا إنه يتعلق به سائر أنواع قالوا للمثبتة: إذا قلتم  املعتزلة  وذلك أن نفاة الصفات من  

: نحن "أهل اإلثبات قاطبة    "احلس، وإذا قلتم إنه سميع بصري فصفوه باإلدراكات اخلمسة. فقال  

 نصفه بأنه يرى وأنه يسمع كالمه كام جاءت بذلك النصوص. وكذلك نصفه بأنه يسمع ويرى.

ألن ذلك كامل ال نقص فيه. وقد  مس نصفه أيضا بإدراك الل أهل احلديث والسنة:وقال مجهور 

 دلت عليه النصوص بخالف إدراك الذوق فإنه مستلزم لألكل، وذلك مستلزم للنقص كام تقدم.

وطائفة من نظار املثبتة وصفوه باألوصاف اخلمس من اجلانبِّي، ومنهم من قال: إنه يمكن أن 

لرؤية الوجود ومل يقولوا إنه تتعلق به هذه األنواع كام تتعلق به الرؤية العتقادهم أن مصحح ا

 متصف هبا.

وأكثر مثبتي الرؤية مل جيعلوا جمرد الوجود هو املصحح للرؤية؛ بل قالوا إن املقتىض أمور وجودية 

بل إن كل موجود يصح رؤيته وبِّي األمرين فرق؛ فإن الثاين يستلزم رؤية كل موجود؛ بخالف 

ال يشرتط فيها أمور عدمية؛ فام كان أحق األول؛ وإذا كان املصحح للرؤية هي أمور وجودية 

بالوجود وأبعد عن العدم كان أحق بأن جتوز رؤيته، ومنهم من نفى ما سوى السمع والبرص من 

 اجلانبِّي. 

 فصل:

الذي يستحقه الرب هو الكامل وأما قول القائل: الكامل والنقص من األمور النسبية: فقد بينا أن 

وأنه الكامل املمكن للموجود ومثل هذا ال ينتفي عن اهلل  الذي ال نقص فيه بوجه من الوجوه،
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أصال والكامل النسبي هو املستلزم للنقص؛ فيكون كامال من وجه دون وجه؛ كاألكل للجائع كامل 

 ألنه ليس بكامل حمض بل هو مقرون بالنقص.له وللشبعان نقص فيه؛  

والتعايل والتكرب والثناء عىل النفس وأمر الناس بعبادته ودعائه والرغبة إليه ونحو ذلك مما هو من 

خصائص الربوبية هذا كامل حممود من الرب تبارك وتعاىل وهو نقص مذموم من املخلوق، وهذا 

وقوله تعاىل  ﴾إنني أنا اهلل ال إله إال أنا فاعبدين  ﴿كاخلرب عام هو من خصائص الربوبية؛ كقوله: 

وقوله:  ﴾وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهلل  ﴿وقوله:  ﴾ادعوين أستجب لكم  ﴿

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان  ﴿وقوله:  ﴾أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا  ﴿

ومن  ﴿وقوله:  ﴾إنا لننرص رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد  ﴿وقوله:  ﴾

 .﴾ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل عىل اهلل فهو حسبه  ﴿ ﴾يتق اهلل جيعل له خمرجا 

وأمثال هذا الكالم الذي يذكر الرب فيه عن نفسه بعض خصائصه، وهو يف ذلك صادق يف إخباره 

وتعريفهم ذلك هو أيضا من عن نفسه بام هو من نعوت الكامل، هو أيضا من كامله فإن بيانه لعباده  

 كامله. 

وأما غريه فلو أخرب بمثل ذلك عن نفسه لكان كاذبا مفرتيا والكذب من أعظم العيوب والنقائص.  

وأما إذا أخرب املخلوق عن نفسه بام هو صادق فيه فهذا ال يذم مطلقا بل قد حيمد منه إذا كان يف 

. وأما إذا كان فيه ﴾ولد آدم وال فخر  أنا سيد ﴿ذلك مصلحة كقول النبي صىل اهلل عليه وسلم 

مفسدة راجحة أو مساوية فيذم لفعله ما هو مفسدة ال لكذبه والرب تعاىل ال يفعل ما هو مذموم 

 عليه؛ بل له احلمد عىل كل حال فكل ما يفعله هو منه حسن مجيل حممود. 

أهل السنة هور من وأما عىل قول من يقول: الظلم منه ممتنع لذاته فظاهر. وأما عىل قول اجلم

فإنه إنام يفعل بمقتىض احلكمة والعدل، فأخباره كلها وأقواله وأفعاله كلها حسنة حممودة والقدرية  
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واقعة عىل وجه الكامل الذي يستحق عليه احلمد، وله من األمور التي يستحق هبا الكربياء والعظمة 

 ما هو من خصائصه تبارك وتعاىل.

كونه حيا قديام واجبا بنفسه وأنه بكل يشء عليم وعىل كل يشء  فالكربياء والعظمة له بمنزلة

 قدير، وأنه العزيز الذي ال ينال وأنه قهار لكل ما سواه.

فهذه كلها صفات كامل ال يستحقها إال هو؛ فام ال يستحقه إال هو كيف يكون كامال من غريه وهو  

صها كام ثبت يف احلديث الصحيح معدوم لغريه؟ فمن ادعاه كان مفرتيا منازعا للربوبية يف خوا

يقول اهلل تعاىل: العظمة إزاري والكربياء ردائي فمن نازعني   ﴿عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  

 .﴾واحدا منهام عذبته 

فهذا حتقيق اتصافه بالكامل الذي الكامل املختص بالربوبية ليس لغريه فيه نصيب ومجلة ذلك: أن 

 ومثل هذا الكامل ال يكون لغريه فادعاؤه منازعة للربوبية وفرية عىل اهلل.ال نصيب لغريه فيه. 

كان ذلك نقصا منهم ال  -وأمثاله كمسيلمة  -ومعلوم أن النبوة كامل للنبي وإذا ادعاها املفرتون 

ألن النبوة نقص؛ ولكن دعواها ممن ليست له النقص، وكذلك لو ادعى العلم والقدرة والصالح 

متصفا بذلك كان مذموما ممقوتا، وهذا يقتيض أن الرب تعاىل متصف بكامل ال يصلح  من ليس 

للمخلوق، وهذا ال ينايف أن ما كان كامال للموجود من حيث هو موجود، فاخلالق أحق به؛ ولكن 

يفيد أن الكامل الذي يوصف به املخلوق بام هو منه إذا وصف اخلالق بام هو منه، فالذي للخالق ال 

 ما للمخلوق وال يقاربه.يامثله 

وهذا حق، فالرب تعاىل مستحق للكامل خمتص به عىل وجه ال يامثله فيه يشء، فليس له سمي وال 

كفؤ سواء كان الكامل مما ال يثبت منه يشء للمخلوق كربوبية العباد والغنى املطلق ونحو ذلك، 

أعظم مما يثبت من ذلك  أو كان مما يثبت منه نوع للمخلوق؛ فالذي يثبت للخالق منه نوع هو 

 للمخلوق عظمة هي أعظم من فضل أعىل املخلوقات عىل أدناها. 
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 أن املخلوق يذم منه الكربياء والتجرب وتزكية نفسه أحيانا ونحو ذلك.   "ملخص ذلك  "و 

وأما قول السائل: فإن قلتم نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فيها هل هي كامل أم نقص؟ 

 ألهنا قد تكون كامال لذات نقصا ألخرى عىل ما ذكر. كم عليها بأحدمها؛ فذلك نحيل احل

فيقال: بل نحن نقول الكامل الذي ال نقص فيه للممكن الوجود هو كامل مطلق لكل ما يتصف 

يمتنع أن يكون نقصا يف  -من حيث هو موجود  -به. وأيضا فالكامل الذي هو كامل للموجود 

يف بعض الصور تاما يف بعض هو كامل لنوع من املوجودات دون ألن ما كان نقصا بعض الصور؛ 

 نوع فال يكون كامال للموجود من حيث هو موجود. 

ومن الطرق التي هبا يعرف ذلك: أن ُتقدر موجودين: أحدمها متصف هبذا واآلخر بنقيضه فإنه 

 امال مطلقا. يظهر من ذلك أهيام أكمل، وإذا قيل هذا أكمل من وجه وهذا أنقص من وجه مل يكن ك

 

 وآله وسلم.حممد واهلل أعلم واحلمد هلل رب العاملِّي وصىل اهلل عىل سيدنا  

---------------------------------------------- 

كام أن وقوهلم: ليس اخللق أهال أن يرسل اهلل إليهم رسوال،  "منكرو النبوات  "وأما )قوله: 

لو ابُتليتم بإنسان قال مثل هذا،  (...  أطراف الناس ليسوا أهال أن يرسل السلطان إليهم رسوال

فال أظن ُيعجز الرد عليه، فهل األكمل أن ُيرسل السلطان إليهم رسواًل أو ال ُيرسل؟ ال شك 

 رسل، وهلل املثل األعىل.األكمل أن يُ 

فإن من أعظم ما حتمد به امللوك خطاهبم بأنفسهم لضعفاء الرعية فكيف بإرسال رسول )قوله: 

إليهم، وأما يف حق اخلالق فهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها وهو قادر مع كامل رمحته 

يعني أن امللوك إذا  (سوال رمحة منه؟فإذا كان كامل القدرة كامل الرمحة فام املانع أن يرسل إليهم ر
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فعلوا فقد يكون بدافع التواضع، أو بدافع الرياء والسمعة لكسب الضعفاء، أما رب العاملني 

 فبدافع الرمحة، سبحانه وتعاىل.

فإن كان املنكر ينكر قدرته عىل ذلك فهذا قدح يف كامل قدرته وإن كان ينكر إحسانه بذلك )قوله:  

قلب احلجة عليهم، فقال: إما أن قصدكم إنكار قدرته  (محته وإحسانهفهذا قدح يف كامل ر

فانتقصتم اهلل، أو قصدكم انتقاص رمحته فانتقصتم اهلل، بخالف حجتهم التي توهم أهنا حجة 

 . القول بإرسال الرسل نقصبأن -وهي ليست كذلك-عقلية قوية

  (فذلك داخل يف القدر ملا له فيه من احلكمة)قوله: 

: إن عظمته وجالله يقتيض أن ال يتقرب إليه إال بواسطة وحجاب "قول املرشكِّي  "وأما )قوله: 

عليها ابن القيم يف كتابه )اجلواب  هذه شبهة قد ردَّ   (والتقرب بدون ذلك غض من جنابه الرفيع

الكايف( وأيًضا نقلها املقريزي من كالم ابن القيم وإن مل ينسبه البن القيم، فقالوا جعل الوسائط 

وبنيَّ  بني اهلل وخلقه من باب الكامل، فيعبدون غري اهلل وجيعلوهنم شفعاء، وهذا من باب الكامل،

 ابن تيمية ثم ابن القيم أن هذا نقص وليس كاماًل يف حق اهلل.

وأيضا فإن هذا ال يقال إذا كان ذلك بأمر املطاع؛ بل إذا أذن للناس يف التقرب منه ودخول )قوله: 

داره، مل يكن ذلك سوء أدب عليه وال غضا منه، فهذا إنكار عىل من تعبد بغري ما رشع. وهلذا قال 

أم هلم  ﴿وقال تعاىل:  ﴾وداعيا إىل اهلل بإذنه  ﴿ ﴾إنا أرسلناك شاهدا ومبرشا ونذيرا  ﴿تعاىل: 

وذلك أنه أذن، أي أذن هلم أن يتعبدوا بام رشع،  ( ﴾ رشكاء رشعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهلل 

 وهذا كمثل من يأذن للناس أن يدخلوا داره.

قول القائل: إنه لو قيل هلم أيام أكمل؟ ذات توصف بسائر أنواع اإلدراكات من وأما: )قوله: 

يعني أهيام  (لقالوا: األول أكمل ومل يصفوه هبا صف هبا؟الذوق والشم واللمس؟ أم ذات ال تو

األكمل، ذاٌت تذوق وتشم وتلمس أو ال؟ الذي يتبادر لإلنسان أن التي تذوق وتشم وتلمس 
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بأجوبة دقيقة، منها ما هو كامل للكل، وبعضها كامل ملن هو  -رمحه اهلل تعاىل-أكمل، وسُيجيب 

 بحاجة إليها.ناقص كاألكل والرشب، أما الكامل فليس 

وإثبات صفة املس أمجع عليها أهل السنة، وهو مس اهلل خللقه، وقرر اإلمجاع عىل ذلك الدارمي 

يف رده عىل برش املرييس، وابن تيمية يف )بيان تلبيس اجلهمية(، فأصل إثبات صفة املس جممع عليه، 

عىل العرش.   لكن إثباهتا من جهة األفراد أو نفيها من جهة األفراد ُيتاج إىل دليل، فتقول: استوى

وال جيوز أن تنفى املامسة وال تثبت؛ ألن هذا ُيتاج إىل دليل، أما أصل إثبات املس ثابت عن عبد 

، »ما مس اهلل بيده إال أربًعا«، وبعض الروايات: « ... ا»ما مس اهلل بيده إال ثالثً اهلل بن عمر: 

 مؤول. وهناك أكثر من أثر عن السلف يف إثبات املس، فهو ثابت رغم أنف كل

فاألدلة واضحة يف إثبات املس، هذا من حيث اجلملة، أما أفراد األفعال فال ُيثبت فيها املس وال 

ُينفى إال بدليل رشعي، مثل االستواء، واألشاعرة يقولون: استوى بال مماسة، كالبيهقي وغريه، 

 .يف ذلك دليل خاصأما أهل السنة يقولون استوى وال ُيثبتون مماسة وال ُينفوهنا، ألنه مل يثبت 

املراد بمثبتة الصفات  (فتقول مثبتة الصفات هلم: يف هذه اإلدراكات ثالثة أقوال معروفة)قوله: 

 الكالبية واألشعرية وأهل السنة، فالكالم عام، ثم يتبنيَّ أحياًنا أنه يريد هؤالء أو هؤالء.

ألن الذوق إنام يكون للمطعوم والقول الثالث: إثبات إدراك اللمس دون إدراك الذوق؛ )قوله: 

منزه عن األكل بخالف  فال يتصف به إال من يأكل وال يوصف به إال ما يؤكل، واهلل سبحانه

إذن هو ُمنزه عن األكل ألن األكل نقص، فهو كامل يف الناقصني كالبرش، لكنه نقص يف  (اللمس

 الكامل وهو اهلل سبحانه، بخالف اللمس.

قد يظن ظان أن   (وأكثر أهل احلديث يصفونه باللمس بخالف اللمس فإنه بمنزلة الرؤية،  )قوله:  

أن هذا ليس إمجاًعا، فأهل احلديث منهم من تأثر باألشعرية، فقوله:  "أكثر أهل احلديث"قوله: 
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أي: السلفيون، كالذي يقول: السلفيون من أهل احلديث، فإذا تكلم عن  "أكثر أهل احلديث"

 أهل احلديث بصفة عامة ففيهم من ليس سلفًيا.

ح أن ُنفاة الصفات هم املعتزلة. (قالوا للمثبتةاملعتزلة وذلك أن نفاة الصفات من )قوله:   هنا رصَّ

ألن ذلك كامل ال نقص فيه. نصفه أيضا بإدراك اللمس  أهل احلديث والسنة:وقال مجهور )قوله: 

وقد دلت عليه النصوص بخالف إدراك الذوق فإنه مستلزم لألكل، وذلك مستلزم للنقص كام 

وأيًضا مجهور أهل احلديث والسنة، السنة: أحياًنا مقابل هؤالء يدخل فيهم األشاعرة، وقد   (تقدم

رصح هبذا كام يف )بيان تلبيس اجلهمية( يدخل فيهم: األشاعرة، لكن ليسوا أهل السنة باإلطالق، 

 وإنام باملقابل.

ة؛ بل قالوا إن املقتىض أمور وأكثر مثبتي الرؤية مل جيعلوا جمرد الوجود هو املصحح للرؤي)قوله: 

وجودية بل إن كل موجود يصح رؤيته وبِّي األمرين فرق؛ فإن الثاين يستلزم رؤية كل موجود؛ 

ليس كل موجود ُيرى كالروح موجودة وال ُترى، فليس كل موجود تصح رؤيته،     (بخالف األول 

»إن الروح إذا : -صىل اهلل عليه وسلم قال-فالروح ُترى، روى مسلم عن أن سلمة أن النبي 

وقد ذكر نحًوا من هذا ابن تيمية   -ريض اهلل عنه-. ملا شخص برص أبو سلمة ُقبضت تبعه البرص«

، فالروح قد ُترى، لكن ال ُترى دائاًم، كام أن املالئكة قد ُيرون لكن ال ُيرون يف )التدمرية( وغريها

 دائاًم من جهة البرش، وكذلك اجلن.

الذي يستحقه الرب هو والنقص من األمور النسبية: فقد بينا أن وأما قول القائل: الكامل )قوله: 

أي: الكامل والنقص نسبي، قد يكون كاماًل يف فالن  (الكامل الذي ال نقص فيه بوجه من الوجوه

دون فالن. وخالصة اجلواب أن ُيقال: منه ما هو نسبي ومنه ما هو مطلق، ثم النسبي يكون كاماًل 

يف حال دون حال، وهلل الكامل منها، كالعلم يكون كاماًل ونقًصا، وكالسمع يكون كاماًل ونقًصا، 

 الكامل منها.وهلل 
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وأمثال هذا الكالم الذي يذكر الرب فيه عن نفسه بعض خصائصه، وهو يف ذلك صادق )قوله: 

يف إخباره عن نفسه بام هو من نعوت الكامل، هو أيضا من كامله فإن بيانه لعباده وتعريفهم ذلك 

فهم رمحًة هبم سبحانه. (هو أيضا من كامله  ألنه بنيَّ وعرَّ

و أخرب بمثل ذلك عن نفسه لكان كاذبا مفرتيا والكذب من أعظم العيوب وأما غريه فل)قوله: 

والنقائص. وأما إذا أخرب املخلوق عن نفسه بام هو صادق فيه فهذا ال يذم مطلقا بل قد حيمد منه 

. وأما إذا ﴾أنا سيد ولد آدم وال فخر  ﴿إذا كان يف ذلك مصلحة كقول النبي صىل اهلل عليه وسلم 

مفسدة راجحة أو مساوية فيذم لفعله ما هو مفسدة ال لكذبه والرب تعاىل ال يفعل ما هو كان فيه 

فإذن إخبار  (مذموم عليه؛ بل له احلمد عىل كل حال فكل ما يفعله هو منه حسن مجيل حممود

 املخلوق عن نفسه قد يكون حمموًدا وقد يكون مذموًما، مثل السمع والبرص، ومثل العلم والفرح 

 فُيثبت هلل الوجه األكمل.إلخ، ...

فلو مل ُندرك أفراد احلكمة، فعدم إدراكنا ألفراد احلكمة كعدم إدراكنا لذاته، وعدم إدراكنا ألفراد 

 احلكمة ال يدل عىل أنه ُمعارض للحكمة، كام تقدم.

وهذا   ( وكذلك لو ادعى العلم والقدرة والصالح من ليس متصفا بذلك كان مذموما ممقوتا)قوله:  

 واضح، ال ألن العلم مذموم لكن ألنه كاذب فيام ادعاه.

وهذا حق، فالرب تعاىل مستحق للكامل خمتص به عىل وجه ال يامثله فيه يشء، فليس له )قوله: 

سمي وال كفؤ سواء كان الكامل مما ال يثبت منه يشء للمخلوق كربوبية العباد والغنى املطلق 

فهي إذن نوعان: يشء خاص باهلل مطلًقا، ويشء   (نوع للمخلوق ونحو ذلك، أو كان مما يثبت منه  

 ُيشاركه فيه املخلوق، لكن الذي ُيثبت هلل هو الذي عىل وجه الكامل. 

 ( أن املخلوق يذم منه الكربياء والتجرب وتزكية نفسه أحيانا ونحو ذلك  "ملخص ذلك    "و  )قوله:  

 لكفار بمعاملة ختتلف عن غريها.ألن الكربياء تصح يف احلرب، والعلامء ُيعاملون حرب ا
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فيقال: بل نحن نقول الكامل الذي ال نقص فيه للممكن الوجود هو كامل مطلق لكل ما )قوله: 

هذا صحيح، فلله الكامل املطلق، وله الكامل الذي يكون من وجه دون وجه، فليس  (يتصف به

 ُيثبت هلل. معنى إثبات الكامل املطلق أن الكامل الذي يكون من وجه دون وجه ال 

ومن الطرق التي هبا يعرف ذلك: أن ُتقدر موجودين: أحدمها متصف هبذا واآلخر بنقيضه )قوله:  

فإنه يظهر من ذلك أهيام أكمل، وإذا قيل هذا أكمل من وجه وهذا أنقص من وجه مل يكن كامال 

 ذكر خالصة صنيعه، وهذا الذي كرره كثرًيا يف هذه الرسالة. (مطلقا

أسأل اهلل بأسامئه احلسنى وصفاته العىل أن يغفر لشيخ اإلسالم ابن تيمية، وأن يغفر لنا ولوالدينا 

 وأحبابنا وجيمعنا به ووالدينا وأحبابنا يف الفردوس األعىل يا رب العاملني.


