ببسم
احلمد هلل رب العاملني ،وأشهد أال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك
ً
ِّ
ِّ
هلُّ ،
باحلق
حممدا عبده ورسوهل املبعوث
املوحدين ،وأشهد أن
ويل

املبني ،صىل اهلل عليه وىلع آهل وأصحابه أمجعني.

ُ
وقفت ىلع لكمة لدلكتور حاتم بن اعرف العوين
أما بعد :فقد

حول «تقسيم اتلوحيد اثلاليث عند ابن تيمية واتلوحيد عند
َ
َّ
َ
املتلكمني» ،زع َم فيها أن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعال
وقع يف الغلو واملبالغة يف الفصل بني أقسام اتلوحيد اثلالثة ،وأن

من أسباب ذلك فيما زعم« :هو أنه نسب إىل املتلكمني أنهم ما
عرفوا من اتلوحيد إال ما عرفه املرشكون ،وهو توحيد الربوبية ،وهل

عبارات يف ذلك رصحية واضحة» .ثم ذكر من الكم شيخ اإلسالم يف
َّ
ن
ذلك ،وعقب عليه بقوهل« :من الرضوري أن أبني خطأ ابن تيمية

فيما نسبه إىل املتلكمني ،وهذا من باب إنصاف علماء املسلمني ،ال
ننىس أن املتلكمني هم اعمة مفرسي القرآن ورشاح السنة ،من

األشاعرة واملاتريدية وحىت املعزتلة» .ثم قال« :إن بعض املتعصبني

ً
البن تيمية من السلفية املعارصة ألفوا عددا من الرسائل يثبتون

فيها عكس ما يقوهل ابن تيمية ،من تلك الرسائل :توحيد األلوهية

عند علماء الشافعية ...،عند علماء احلنفية ...،عند علماء

املالكية ،ويقولون عن أئمة املتلكمني أنهم اكنوا يقرون بتوحيد
األلوهية .فإما الكم ابن تيمية صحيح أو الكم هؤالء صحيح!».

ثم ذكر ادلكتور حاتم العوين نماذج من الكم املتلكمني يف تقرير

توحيد األلوهية ،فذكر نقوالت عن الفخر الرازي يف تفسريه ،وعن
أيب منصور املاتريدي يف تفسريه ـ ً
أيضا ـ ،وعن الراغب األصبهان،

وابليضاوي ،والسيويط ،وغريهم ،لكها تفيد بأنهم َّ
فَّسوا «ال هلإ إال
اهلل» بأنه ال معبود ٍّ
حبق إال اهلل ،وأن اإلهلية معناها إخالص العبادة
هلل تعال .وبىن ىلع هذا أن القول بأن املتلكمني لم يعرفوا توحيد

العبادة غري صحيح ،وأن املشلكة يف أن ابن تيمية« :دليه مشلكة مع
ٌ
َّ ٌ
حدة يف الرصاع» .ثم داع إل (املوضوعية) حىت
املتلكمني ،ومبالغة و ِ
ال « َّ
يغرنا الكم ابن تيمية فننسب للمتلكمني خالف ما يقولون»!
ً
أقول مستعينا باهلل تعاىل :هكذا يطعن ادلكتور حاتم العوين يف

علم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ،ويف عقله وفهمه ،ويف عدهل
وإنصافه ،وال أحتاج هنا أن أذكر شيئًا من الكم علماء اإلسالم من

معارصي ابن تيمية ومن جاء بعده يف اثلناء ىلع علمه وعقله،
ًّ
وفهمه وإنصافه ،ومعرفته ادلقيقة جدا بمقاالت الفرق ومقاصدهم،

فلك ذلك معروف مشهور ،لكين سأكتيف بإبطال هذه التشغيبة اليت
ُّ
َّ
للحق أن ما َ
ِّ
رَم به العويني
ي
مريد
منصف
العوين يلعلم لك
شغب بها
ٍ
ٍ
َ
ِّ ٌ
متجرد من
شيخ اإلسالم ابن تيمية إنما ينعكس عليه ،وأنه
ٌ
جمانب هلا ،واغية ما يأيت به شبهات ومتشابهات
(املوضوعية)
واعرتاضات وتشغيبات جديلة إقناعية خايلة من الربهانَّ ،
يتبني
هذا مما ييل:
ً
أوال :أن الكم ابن تيمية يف حق املتلكمني إنما هو يف مباحث
االعتقاد ،وأصول ادلين ،وأىلع تلك األصول وأغالها:

معرفة اتلوحيد اذلي بعث اهلل تعاىل به

ُ
ُرسله ،وأنزل ألجله كتبه ،وهو اغية اخللق
واتللكيف.

َّ
فبني ابن تيمية ـ يف هذا املقام ـ أن املتلكمني لم يعرفوا حقيقة
ً
ً
ما جاء به الرسول يف تقرير اتلوحيد هلل تعال تأصيال وتقعيدا،

فإنهم جعلوا مدار الكمهم يف أصول االعتقاد وادليانة يف تقرير

الربوبية باألسايلب الالكمية ،وزعموا أن هذا هو األصل األعظم

ُ ِّ
اذلي لكف به العباد ،هلذا قالوا بوجوب االستدالل والظر ىلع

طريقة املتلكمني ،واختلفوا يف صحة إيمان من لم يسلك طريقتهم
الالكمية يف اإليمان ،ويه متعلقة بتقرير الربوبية ال غري.
ً
ثانيا :هلذا فإن القوالت اليت نقلها العوين عن املتلكمني يف

تقرير توحيد اإلهلية والعبادة؛ إنما يه من كتبهم يف اتلفسري أو

رشح األحاديث ،ال من كتبهم يف االعتقاد وأصول ادلين.
َّ
َّ
وال شك أن املتلكمني إذا جاؤوا إىل مفصل أحاكم

الرشيعة ،وتكلموا يف معان اآليات واألحاديث،
يقررون توحيد اهلل تعاىل يف العبادة.

فليس هذا موضع اخلالف معهم ،ولو أنهم لم ُّ
يقروا بتوحيد
ً
العبادة ملا اكنوا مسلمني أصال ،لكن اخلالف معهم يف طريقة

تقريره وارتباطه بأصل االعتقاد وادلين.
ثاثلًاَّ :
يتبني منهج املتلكمني من ترصحيهم جبعل توحيد الطلب
والقصد واتلوجه والطاعة ـ وهو توحيد األلوهية ـ ً
فراع تلوحيد

ي
الشهرستان:
الربوبية ،وهو املعرفة واتلصديق ،كما قال
ً
«من املعلوم أن ن
ادلين إذا اكن منقسما إىل معرفة
َّ
وطاعة ،واملعرفة أصل والطاعة فرع ،فمن تكلم يف

املعرفة واتلوحيد اكن أصويلًّا ،ومن تكلم يف الطاعة
ًّ
والرشيعة اكن فروعيا ،فاألصول هو موضوع علم الالكم،
والفروع هو موضوع علم الفقه».

«امللل وانلحل» (مؤسسة احلليب ،القاهرة)41/1 ،1387 :

ُ
َّ
َّ
العوين أن ُيرج لا من كتب «املتلكمني» يف
فنحن نتحدى

(األصول) ويف (علم الالكم):

تقرير توحيد األلوهية والعبادة ،وربط ذلك بمقاصد

القرآن ودعوة الرسل عليهم الصالة والسالم يف تعريف
ن
العباد برب العباد وأسمائه وصفاته وما جيب عليهم يف
ن
حقه من العبادة اليت يه اغية اخللق.
ال سبيل هل إل ذلك ً
أبدا ،هلذا رأيناه هنا يفزع إل نصوصهم ـ

اليت مجعها ابلاحثون اذلين أشار إيلهم ـ من كتبهم يف اللغة

واتلفسري ورشح األحاديث وأحاكم الرشيعة اتلفصيلية.

ومن نافلة القول أنين أطلق القول بوصفهم باملتلكمني بناء ىلع

َّ
ما اداعه العوين ،وإال فإنه استكرث من األسماء فذكر:

السيويط ،وابن حجر اهليتيم ،واخلطيب الرشبيين ،والقرطيب
ً
َّ
ن
املفرس ،والقرايف ،واحلطاب ،ووصفهم مجيعا بـ« :املتلكمني» ،وهذا

غري صحيح ،فهؤالء من علماء الرشيعة ،بذلوا أعمارهم يف خدمة

علوم القرآن والسنة والفقه واللغة واتلاريخ ،ولم يكونوا من زمرة
َّ
َّ
ً
املتلكمني أبدا ،لكنهم تأثروا بهم حبكم ابليئة املدرسية ،فوافقوهم
َ
يف مسائل ،وخالفوهم يف أخرى.
ً
وقد ُعرف بعضهم باتلحذير من املتلكمني وعلومهم رصاحة،
منهم السيويط يف كتابه« :صون املنطق والالكم عن ن
فن املنطق
ً
َ
ن
الظر
الشافع رمحه اهلل
والالكم» ،وذكر فيه فصال يف حتريم اإلمام

يف علم الالكم!
ً
رابعا :أكتيف ببيان ما سبق ىلع وجه اتلفصيل عند الفخر
َّ
ن
الرازي (ت ،)606 :وأيب منصور املاتريدي (ت ،)333 :ألنهما من
ِّ
ً
ًّ
املتلكمني حقا ،خالفا ملن وصفهم العوين باملتلكمني وهم يف احلقيقة
من فقهاء الرشيعة.
أما الر ي
ي
العوين بالقل من تفسريه ،وحنن نعلم أن
ازي فقد رصح
ًّ
تفسريه فيه مواضع كثرية جدا رصحية وواضحة يف تقرير توحيد
صغري،
علم
اإلهلية والعبادة ،ال يمكن أن ُيىف هذا ىلع طالب ٍ
ٍ
َ
ٍّ
موسويع نبي ٍه اكبن تيمية؟ احلقيقة أنه لم
فكيف خيف ىلع إمام
ُ
ُ
الكم ابن تيمية معه يف مقام آخر،
ُيف عليه ،لكن كما ذكرت؛

وهو مقام «أصول ادلين» ،هلذا لم يستطع حاتم العوين ـ ولن يستطيع
ً
أبدا ـ أن ينقض اتهام ابن تيمية للرازي من كتب الرازي يف

العقيدة ،مثل« :تأسيس اتلقديس» ،و«املطالب العايلة» ،و«حمصل

أفاكر املتقدمني واملتأخرين» ،و«معالم يف أصول ادلين» ،فالكم

الرازي يف كتبه هذه مداره ىلع تفسري اتلوحيد بالربوبية ،وجعله

اغية املطلوب من العلم واملعرفة.

ِّ
وأهمها كتابه الكبري:
إن من أشهر كتب الرازي يف االعتقاد

«املطالب العايلة من العلم اإلليه» ،ذكره ابن أيب أصيبعة (ت:

 )668يف ترمجة الرازي من كتابه« :عيون األنباء يف طبقات األطباء»

(دار مكتبة احلياة ،بريوت ،)470 ،وقال« :ثالث جمدلات ،لم َّ
يتم ،وهو
َّ َ
آخر ما ألف» ،وطبع يف تسعة أجزاء بتحقيق ادلكتور أمحد حجازي
السقا ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،1407 :عن خمطوطات مرص

وتركيا ،وذكر املحقق « :18/1أن املؤلف انتقل إىل رمحة اهلل تعاىل
من قبل أن يتلكم يف املعاد ويف األخالق».

فهذا يؤكد صحة ما ذكره ابن أيب أصيبعة من أن هذا الكتاب

آخر كتبه ،ولم يكن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يلغفل عن
ًّ
تقييد هذه املعلومة املهمة جدا ،فقال يف «الفتاوى الكربى» :557/6

َ
واعت ْ
رب ذلك بالرازي؛ فإنه يف هذه ـ ويه مسألة حدوث
«
ِ

األجسام ـ يذكر أدلة الطائفتني ويرصح يف آخر كتبه ،وآخر عمره
ـ وهو كتاب املطالب العايلة ـ بتاكفؤ األدلة» .وهذه املسألة يف

«املطالب العايلة» .280/4
إذا َّ
ِّ
العليم و(املوضوعية) أن
تبني هذا؛ فمقتىض أصول ابلحث
َّ
ونعده ِّ ً
مفَّسا ملا ذكره يف «تفسريه»،
نتحاكم إل كتاب الرازي هذا،
ِّ
فرجعنا إيله ،فوجدناه يقول يف سياق رده ىلع املعزتلة :285/9
«قال أهل السنة :الكمكم مبين ىلع أن لفظ «اهلل» معناه:

املستحق للعبادة .وهذا باطل .ويدل عليه وجهان:
َ َّ َّ
األول :أنا بينا يف تفسري أسماء اهلل :أن «اهلل» :اسم علم غري

مشتق.

اثلان :لو سلمنا أنه مشتق ،لكن ال نسلم أن معناه :أنه اذلي

يستحق العبادة .ويدل عليه وجهان:

َّ
ً
األول :أنه لو اكن كذلك ،لوجب أال يكون إلها للجمادات
َّ
ً
وابلهائم ،ألنه تعاىل يستحق عليها العبادة ،ولزم أال يكون إلها يف
ًّ
ً
أحد فلم يكن مستحقا
األزل لم خيلق أحدا ،ولم ينعم ىلع
ٍ

للعبادة.

َ َّ َّ
اثلان :أنا بينا أن العقل ال يدل ىلع حصول االستحقاق .ألنه ال

يتفاوت حال املعبود بسبب هذه العبادة ويه شاقة ىلع العابد
َّ
فوجب أال حيكم العقل بوجوبه .إذا ثبت هذا ،فنقول :اإلهل هو

القادر ىلع االخرتاع.

وادليلل عليه :أنه تعاىل إنما ظهر االمتياز بينه وبني سائر
َ َّ َّ
اذلوات بصفته اخلالقية ،فقال :ﱩﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﱨ ،وملا
اكن املذكور يف معرض االمتياز هو هذه الصفة ،علمنا :أن معىن
َ َّ
اإلهلية ليس إال اخلالقية».
هذا لكه الكم الرازي ،ليس من آخر كتبه حسب ،بل من

الصفحات األخرية من املجدل األخري منه ،حيث لم يكتب بعد

هذه الصفحة إال مئة صفحة برتقيم املطبوع ،وذكر املحقق يف آخره
َّ
اخلطية إل أن الرازي مات دون
 390إشارة ناسخ إحدى النسخ
إتمامه ،وأنه وقع الفراغ من نسخه يف املحرم سنة ( ،)606وقد ذكر

اعمة املؤرخني أنه مات يوم عيد الفطر من هذه السنة نفسها ،فقد
ي
الرازي ىلع اعتقاد:
مات
أن تفسري «اإلهل» باملستحق للعبادة باطل ،وأن اإلهل

هو :القادر ىلع االخرتاع.

أما حججه املتهافتة فلمناقشتها مناسبة أخرى ،إن شاء اهلل

تعال.

ال حنتاج بعد هذا إل تتبع كتب الرازي يف االعتقاد ،فقد قرر
هذا يف اعمة كتبه ،وبني َّ
يدي كتابه« :معالم أصول ادلين» ،برشح

ً
عبد الرمحن بن عبد اهلل اخلونيج (ت ،)638 :طبع حديثا يف جمدل
َ
ٌ
كبري [دار الرياحني ،بريوت ،]1441 :ذكر فيه «أن هلإ العالم واحد»
بمعىن توحيد اذلات وتوحيد الربوبية كما بيَّنه الشارح  ،376وذكر

تأويالت املرشكني يف العبادة فأرجعها لكها إل اعتقاد الربوبية،
ي
الرازي ـ ووافقه الشارح  388ـ:
وقال
«واعلم أنه ال خالص عن هذه األبواب إال إذا اعتقدنا أنه
ن
ن
ال مؤثر وال مدبر إال الواحد القهار».
فهذا مبلغ تقريره للتوحيد يف (أصول ادلين)!

ي
وأما إقرار الرازي يف «تفسريه» بأن «اإلهل هو املستحق للعبادة»

فال يناقض هذا املعىن ،ألن هذا االستحقاق ـ عنده ـ متفرع عنه،

هلذا قال يف سورة األنعام ،اآلية (:)102

«واإلهل :هو املستحق للمعبودية ،فهذا يشعر بصحة ما

يذكره بعض أصحابنا من أن اإلهل عبارة عن القادر ىلع اخللق

ََ
واإلبداع واإلجياد واالخرتاع» .وقال يف أول سورة العلق:

«احتج األصحاب بهذه اآلية ىلع أنه ال خالق غري اهلل تعاىل،
قالوا :ألنه سبحانه جعل اخلالقية صفة ن
ممِّية ذلات اهلل تعاىل
عن سائر اذلوات ،ولك صفة هذا شأنها فإنه يستحيل وقوع
الرشكة فيها ،قالوا :وبهذا الطريق عرفنا أن خاصية اإلهلية يه

القدرة ىلع االخرتاع .ومما يؤكد ذلك أن فرعون ملا طلب
حقيقة اإلهل ،فقال :ﱩﭯ ﭰ ﭱﱨ .قال موىس :ﱩﮅ ﮆ

ﮇ ﮈﱨ [الشعراء .]26 - 23 :والربوبية إشارة إىل اخلالقية
ي
اليت ذكرها هاهنا ،ولك ذلك يدل ىلع قونلا».
هذه عقيدة الرازي بكلماته ،يف كتبه املختلفة؛ واطالعنا

عليها يزيدنا قناعة بصحة ما نسبه ابن تيمية إل بعض املتلكمني،
والرازي ُّ
أحق من يدخل يف زمرتهم.

ي
املاتريدي ،حيث نقل العوين
أما املثال اآلخر فهو أبو منصور

من تفسريه قوهل يف سورة اتلغابن ،اآلية:)13( :

«ال هلإ إال هو ،أي :ال معبود إال هو» .وهذا ٌّ
حق ،لكن أين

َّ ُ
القل من كتابه املفرد يف أصول ادلين ،وهو كتاب «اتلوحيد» ،وهو
مطبوع مشهور (حتقيق :فتح اهلل خليف ،بريوت ،1970 :وحتقيق:

بكر طوبال أويلغ وحممد آرويش ،دار صادر ،بريوت ،ومكتبة
اإلرشاد ،اسطنبول)2001 :؟!

َ
ي
لقد َّ
اتلوحيد بتوحيد اذلات،
املاتريدي يف كتابه هذا
فَّس

وجعل اغيته إثبات الصانع ىلع طريقة املتلكمني ،وقال ( 23طبعة
خليف 89 ،طبعة اسطنبول):

«وإذا ثبت القول بوحدانية اهلل تعاىل واأللوهية هل ـ ال ىلع

جهة وحدانية العدد ،إذ لك واحد يف العدد هل نصف وأجزاء ـ؛

لزم القول بتعايله عن األشباه واألضداد ،إذ يف إثبات الضد ُ
نيف

إهليته ،ويف التشابه ن ُ
يف وحدانيته ،إذ اخللق لكهم حتت اسم
َ ََ
األشاكل واألضداد ،وهما علما احتمال الفناء والعدم ،ونيف
َّ
اتلوحيد عن اخللق .واهلل واحد ال شبيه هل ،دائم قائم ال ضد
َّ
هل ،وال ن ِد».
ي
املاتريدي وجوب الظر واالستدالل ملعرفة توحيد
هلذا قرر

الربوبية ( 137 – 135ط :خليف).
ً
خامسا :لقد ُعرف شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل بادلقة
ُّ
وجتنبه اتلعميم واإلطالق بغري ٍّ
حق ،وهكذا الكمه
ابلالغة يف الكمه،
يف هذا املقام ،فقد قال يف «اتلدمرية»:

َّ
«وليس املراد باإلهل هو القادر ىلع االخرتاع ،كما ظنه من
َّ
ظنه من أئمة املتلكمني ،حيث َّ
ظن أن اإلهلية يه القدرة ىلع

االخرتاع».

َّ
فالكمه هذا رصيح بأنه يقصد بعض املتلكمني ،ال لكهم ،فقوهل:
ُّ
يدل ىلع اتلبعيض؛ خالفًا ملا زعمه العوين.ي
«من أئمة املتلكمني»
ً
يزيد هذا بيانا قول ابن تيمية يف «انلبوات» :285/1
َُْ ُ
«اإلهل :هو املألوه اذلي يستحق أن يؤهلَ ويعبد ،واتلأهل

واتلعبد :يتضمن اغية احلب بغاية اذلل .ولكن غلط كثري

من أوئلك ،فظنوا أن اإلهلية يه القدرة ىلع اخللق ،وأن اإلهل
اهلل ،ال أنهم هم يأهلون َ
اآلهلُ ،وأن العباد يأهلهم ُ
بمعىن ِ
اهلل؛ كما

ذكر ذلك طائفة منهم األشعري وغريه».

قوهل« :يأهلهم اهلل» أيُ :يلقهم ويوجدهم ،وقوهل« :يأهلون اهلل»
َّ
أي :يعبدونه ويتذللون هل.
وقوهل يف «درء اتلعارض» :226/1
«واإلهل هو بمعىن املألوه املعبود اذلي يستحق العبادة ،ليس
َ
َ
َّ
هو اإلهل بمعىن القادر ىلع اخللق ،فإذا فرس املفرس اإلهل بمعىن
القادر ىلع االخرتاع ،واعتقد أن هذا أخص وصف اإلهل،

وجعل إثبات هذا اتلوحيد هو الغاية يف اتلوحيد ،كما يفعل

ذلك من يفعله من املتلكمة الصفاتية ،وهو اذلي ينقلونه عن

أيب احلسن وأتباعه؛ لم يعرفوا حقيقة اتلوحيد اذلي بعث اهلل

به رسوهل ،فإن مرشيك العرب اكنوا مقرين بأن اهلل وحده خالق

لك يشء ،واكنوا مع هذا مرشكني».

هذا الكم ابن تيمية ،وذكر حنوه يف «اجلواب الصحيح» ،294/3

و«الصفدية»  ،148/1و«بغية املرتاد»  ،261و«بيان تلبيس اجلهمية»
 ،142/3وهو فيه ناقل أمني عن بعض أئمة املتلكمني:

قال عبد القاهر ابلغدادي (ت )429 :يف «أصول ادلين»

(اسطنبول:)123 ،1928/1346 :

«واختلف أصحابنا يف معىن اإلهل :فمنهم من قال :إنه

مشتق من اإلهلية ،ويه قدرته ىلع اخرتاع األعيان .وهو
ًّ
اختيار أيب احلسن األشعري .وىلع هذا يكون «اإلهل» مشتقا

من صفة .وقال القدماء من أصحابنا :إنه يستحق هذا الوصف

ذلاته .وهو اختيار اخلليل بن أمحد [الفراهيدي (ت ،)170 :وأبو
العباس حممد بن يزيد] َ َّ
املربد [ت .]286 :وبه نقول».
ي
الشهرستان (ت )548 :يف «امللل وانلحل» :100/1
وقال

ي
األشعري :إذا اكن
«قال أبو احلسن يلع بن إسماعيل

اخلالق ىلع احلقيقة هو ابلاري تعاىل ،ال يشاركه يف اخللق
غريه ،فأخص وصفه تعاىل هو :القدرة ىلع االخرتاع .قال :وهذا

هو تفسري اسمه تعاىل :اهلل».
الشهرستاين ـ ً
ُّ
أيضا ـ يف «نهاية اإلقدام يف علم الالكم»
وقال

(دار الكتب العلمية ،بريوت )56 ،1425 :ـ يف القاعدة اثلاثلة :يف
اتلوحيد ـ:

َّ
«وعن هذا صار أبو احلسن رمحه اهلل إىل أن أخص وصف

اإلهل هو القدرة ىلع االخرتاع ،فال يشاركه فيه غريه ،ومن
ً
أثبت فيه رشكة فقد أثبت إهلني».

وإرجاع معىن اإلهلية واستحقاقها إل معىن الربوبية َّ
مقر ٌر يف

اعمة كتب املتلكمني ،ومن أراد معرفة األثر اليسء تلقريراتهم،
ِّ ً
ن
ابليهق (ت ،)458 :رغم كونه حمدثا
فليتأمل ظهوره يف الكم اإلمام
ً
ًّ
ًّ
شافعيا ،لكنه تأثر بمذهب األشاعرة ،فإذا به يقول يف
وفقيها
أثريا،

كتابه« :االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد ىلع مذهب السلف
وأصحاب احلديث» (دار الفضيلة ،الرياض« :)59 ،1427 :اهلل :معناه

من هل اإلهلية ،ويه القدرة ىلع اخرتاع األعيان ،وهذه صفة

يستحقها بذاته».
ً
سادسا :إذن اخلالف مع املتلكمني ليس يف التيجة الهائية ـ

أي :يف استحقاق اهلل تعاىل للعبادة وحده ال رشيك هل ـ ،فإن هذا

معلوم من دين اإلسالم بالرضورة ،وإنما اخلالف يف معىن «اإلهل» يف
َّ
نفس األمر ،ومعىن «اتلوحيد» وحقيقته كما بينه اهلل تعاىل يف
كتابه ،وداع إيله رسول  .فقد خالف املتلكمون منهج القرآن
والسنة يف هذه األصول خمالفة َّ
لكية ،وترتبت ىلع ذلك نتائج علمية

وعملية خطرية:

ً
مقترصا ىلع اإلقرار بالربوبية
منها :جعل معىن اتلوحيد

واخلالقية وتوحيد اذلات واألفعال ،ولزم من هذا إخراج توحيد
ً
ً
العبادة من أصل مفهوم اتلوحيد ،وجعله فراع مرتتبا عليه.
ومنها :إغفال حقيقة دعوة الرسل عليهم الصالة والسالم

ومنهجهم يف إصالح عقائد انلاس وعباداتهم.

ومنها :جعل اتلوحيد ـ بمفهوم املتلكمني ـ هو أول واجب ىلع

َّ
امللكف ،واشرتاط انلظر واالستدالل عليه .ونتج ىلع هذا خالفهم يف
َّ
صحة إيمان من لم يستدل.

ومنها :أن عقيدة هؤالء املتلكمني اذلي َّ
فرسوا اتلوحيد

بالربوبية واخلالقية اكنت من أهم أسباب انتشار:

ـ رشك العبادة بني املنتسبني إىل اإلسالم ،من االستغاثة

بغري اهلل ،وتعظيم القبور والسجود هلا والطواف حوهلا واذلبح
وانلذر هلا .وما َّ
جرأهم ىلع ذلك إال اعتقادهم أن هذه األعمال
ال ترضهم ما داموا مقرين بتوحيد اهلل يف الربوبية واخلالقية.
ً
ـ واكنت ـ أيضا ـ من أهم أسباب قعود أكرث العلماء عن

إنكار ذلك ىلع العامة ألن نشأتهم ىلع تأصيالت املتلكمني
َ
َّ
سلبتهم احلجة يف اإلنكار ،والغرية يف االنتصار لعقيدة

اتلوحيد ،ولم تنفعهم ـ بعد أن انهدمت القواعد واألصول ـ
تلك اإلشارات املقتضبة إىل توحيد العبادة يف بطون كتب

اتلفسري ورشوح األحاديث والفقه.

َّ
إن ابن تيمية َّ
لما اعب هذا ىلع املتلكمني رشحه وعلله حىت
َّ
َّ
يتبني وجه ما ينقم به عليهم ،فال بد من الظر يف تمام الكمه حىت
َّ
يتضح مراده ،قال رمحه اهلل:
«ومعلوم أن ً
أحدا من اخللق لم يزعم أن األنبياء واألحبار

والرهبان أو املسيح بن مريم شاركوا اهلل يف خلق السموات

واألرض ،بل وال زعم أحد من الاس أن العالم هل صانعان

متاكفئان يف الصفات واألفعال ،بل وال أثبت أحد من بين آدم
ً
ً
مساويا هلل يف مجيع صفاته ،بل اعمة املرشكني باهلل مقرون
إلها
بأنه ليس رشيكه مثله ،بل اعمتهم مقرون أن الرشيك مملوك
هل سواء اكن ملَ ًاك أو ًّ
ً
صنما ،كما اكن مرشكو
نبيا أو كوكبًا أو

ً
العرب يقولون يف تلبيتهم« :بليك ال رشيك لك ،إال رشيكا
َّ
َ َ
هو لك ،تملكه وما ملك» ،فأهل رسول اهلل باتلوحيد ،فقال:
«بليك امهلل بليك ،بليك ال رشيك لك بليك ،إن احلمد
وانلعمة لك وامللك ،ال رشيك لك» .وقد ذكر أرباب املقاالت

ما مجعوا من مقاالت األولني واآلخرين يف امللل والحل

واآلراء وادليانات ،فلم ينقلوا عن أحد إثبات رشيك مشارك هل

يف خلق مجيع املخلوقات ،وال مماثل هل يف مجيع الصفات ،بل من
َّ
اثلنوية ،اذلين يقولون باألصلني:
أعظم ما نقلوا يف ذلك قول

الور والظلمة ،وأن الور خلق اخلري ،والظلمة خلقت الرش ،ثم
ذكروا هلم يف الظلمة قولني:

أحدهما :أنها حمدثة ،فتكون من مجلة املخلوقات هل.

واثلان :أنها قديمة ،لكنها لم تفعل إال الرش ،فاكنت ناقصة

يف ذاتها وصفاتها ومفعوالتها عن الور.

وقد أخرب اهلل سبحانه وتعال عن املرشكني من إقرارهم
بأن اهلل خالق املخلوقات ما بيَّنه يف كتابه ،فقال تعال :ﱩﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﱨ
ُّ
[الزمر] ،وقال تعال :ﱩﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﱨ ،وقد

قال تعال :ﱩﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰﱨ
َّ
مسَّم
[يوسف] .وبهذا وغريه يُعرف ما وقع من الغلط يف
«اتلوحيد» ،فإن اعمة املتلكمني اذلين يقررون اتلوحيد يف كتب

الالكم والظر اغيتهم أن جيعلوا اتلوحيد ثالثة أنواع ،فيقولون:

هو واحد يف ذاته ال قسيم هل ،وواحد يف صفاته ال شبيه هل،

وواحد يف أفعاهل ال رشيك هل.

وأشهر األنواع اثلالثة عندهم هو اثلالث :وهو توحيد

األفعال ،وهو أن خالق العالم واحد ،وهم حيتجون ىلع ذلك بما
يذكرونه من داللة اتلمانع وغريها ،ويظنون أن هذا هو اتلوحيد
املطلوب ،وأن هذا هو معىن قولا :ال هلإ إال اهلل ،حىت قد

جيعلون معىن اإلهلية القدرة ىلع االخرتاع .ومعلوم أن
ً
املرشكني من العرب اذلين بعث إيلهم حممد أوال لم يكونوا
ُيالفونه يف هذا ،بل اكنوا يُقرون بأن اهلل خالق لك يشء ،حىت

إنهم اكنوا مقرين بالقدر ً
أيضا ،وهم مع هذا مرشكون .وقد
َّ
تبني أن ليس يف العالم من ينازع يف أصل هذا الرشك ،ولكن
ً
اغية ما يقال :إن من الاس من جعل بعض املوجودات خلقا

لغري اهلل ،اكلقدرية وغريهم ،لكن هؤالء يقرون بأن اهلل خالق

العباد وخالق قدرتهم ،وإن قالوا :إنهم خالقوا أفعاهلم .وكذلك

أهل الفلسفة والطبع والجوم اذلين جيعلون بعض املخلوقات

مبدعة بلعض األمور ،فهم مع اإلقرار بالصانع جيعلون هذه
الفاعالت مصنوعة خملوقة ،ال يقولون إنها غنية عن اخلالق،

مشاركة هل يف اخللق .فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد
ِّ
معطل للصانع ،اكلقول اذلي أظهره فرعون ،والالكم اآلن مع

املرشكني باهلل املقرين بوجوده ،فإذا هذا اتلوحيد اذلي قرروه ال

ينازعهم فيه هؤالء املرشكون ،بل يقرون به مع أنهم مرشكون،
كما ثبت بالكتاب والسنة واإلمجاع ،وكما علم باالضطرار من

دين اإلسالم».

َّ
انتىه القل من «الرسالة اتلدمرية» ،وحنوه يف «اقتضاء الرصاط

املستقيم»  ،286/2و«درء اتلعارض»  ،226/1و ،377/9وغريهما.

لعاقل
فهذا الكم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ،ليس
ٍ
ً
حممدا
منصف يقرأ كتاب اهلل تعال ،ويعرف حقيقة ما بعث اهلل به
ٍ
؛ إال أن يُ َّ
قر بصحته وصوابه ،إال إن اكن ممن تالعبت به األهواء،
واستحكمت ىلع قلبه الشبهات والشهوات.

ً َ
َّ
سابعا :أختم هذا الرد بشهادة مهمة من القرن الرابع بما

أحدثته تقريرات املتلكمني من فتنة وشقاق يف املجتمع اإلساليم،
َْ
َّ
سجلها إمام كبري من أئمة الشافعية هو أبو سليمان محد بن حممد
َّ
اخلط ي
ايب (ت )388 :رمحه اهلل تعال ،فقد كتب رسالة إل أحد
َّ
ُ
ُطالبه ُعرفت برسالة «الغنية عن الالكم وأهله» ،نقلها شيخ

اإلسالم ابن تيمية يف «بيان تلبيس اجلهمية»  ،156 – 144/2ويف
ي
والسيويط (ت )911 :يف «صون
«درء اتلعارض» ،303 – 278/7

املنطق»  ،147 - 137ويه طويلة ،ال جمال إليرادها هنا ،لكن
اخلطايب َّ
َّ
نبه ىلع خمالفة املتلكمني ألصل
موضع الشاهد منها أن
املنهاج القرآين ُّ
والس ِّ
ين ،فقال رمحه اهلل:
َّ
«إن هذه الفتنة قد عمت ايلوم ،وشملت ،فشاعت يف
ابلالد ،واستفاضت ،وال يكاد يسلم من رهج غبارها إال من
« :إن ادلين

عصمه اهلل تعاىل ،وذلك مصداق لقول الرسول
ً
ً
بدأ غريبا ،وسيعود غريبا كما بدأ ،فطوىب للغرباء» ،فنحن ايلوم

يف ذلك الزمان ،وبني أهله ،فال تنكر ما تشاهده منه ...ثم إن
ُ
ُ
تدبرت هذا الشأن ،فوجدت عظم السبب فيه أن الشيطان صار
َّ
ايلوم ـ بلطيف حيلته ـ ن
يسول للك من أحس من نفسه بزيادة
فهم وفضل ذاكء وذهن ،ويوهمه أنه إن ريض يف عمله ومذهبه

ً

بظاهر من السنة ،واقترص ىلع واضح بيان منها؛ اكن أسوة
َّ
َّ
ُ َّ
ً
للعامة ،وعد واحدا من اجلمهور والاكفة ،وأنه قد ضل فهمه،
َّ
واضمحل لطفه وذهنه.
فحركهم بذلك ىلع اتلنطع يف انلظر ،واتلبدع ملخالفة
السنة واألثر ،يلَبِينوا بذلك من طبقة ادلهماء ،ويتمِّيوا يف
َّ
الرتبة عمن يرونه دونهم يف الفهم واذلاكء.
َّ
فاختدعهم بهذه املحجة حىت اسزتهلم عن واضح املحجة،
َّ
وأورطهم يف شبهات تعلقوا بزخارفها ،وتاهوا عن حقائقها ،فلم

نفس ،وال قبلوها بيقني علم .وملا رأوا
خيلصوا منها إىل شفا ٍ
كتاب اهلل تعاىل ينطق خبالف ما انتحلوه ،ويشهد عليهم بباطل

ما اعتقدوه ،رضبوا بعض آياته ببعض ،وتأولوها ىلع ما سنح هلم
يف عقوهلم ،واستوى عندهم ىلع ما وضعوه من أصوهلم ،ونصبوا
العداوة ألخبار رسول اهلل

ولسنته املأثورة عنه ،وردوها ىلع

وجوهها ،وأساؤوا يف نقلتها القالة ،ووجهوا عليهم الظنون،
ي
ورموهم بالزتيد ،ونسبوهم إىل ضعف املنة ،وسوء املعرفة ملعان
ما يروونه من احلديث ،واجلهل بتأويله ،ولو سلكوا سبيل

القصد ،ووقعوا عندما انتىه بهم اتلوقيف ،لوجدوا برد ايلقني،

وروح القلوب ،ولكرثت الربكة ،وتضاعف انلماء ،وانرشحت

الصدور ،وألضاءت فيها مصابيح انلور ،واهلل يهدي من يشاء

إىل رصاط مستقيم».
ٌ
فهذا طرف مما ملسالك املتلكمني من آثار سيئة ،ومفاسد جلية،

ىلع عقائد املسلمني ،وسالمة فطرهم ،وقوة إيمانهم ويقينهم ،لعل
فيه عربة وعظة ملن يغفل عن القواعد واألصولُ ،
ويعىن بالتائج

واآلثار.

ً
ً
ً
ظاهرا وباطنًا ،والصالة والسالم ىلع
وآخرا،
واحلمد هلل أوال

حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني.

كتبه:

َ ْ َ
ن
احلق الرتكماني
أبو مسلمة عبد

َّ
املحرم احلرام 1442
يف غرة شهر

