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 ودعوى املوضوعية: كمال احليدري  
 ويف الشيعية الفضائية القنوات يف كبي    حضور له ،معاصر   شيعي   جمتهد احليدري   كمال  

 والرغبة االنفتاح من   انوع   ظهروي   ،متنوعة وفلسفية وكالمية عقدية قضااي يف ويتكلم ،اليوتيوب
 الغالب يف مه الذين الشيعة علماء بعض عند اكثي    تظهر بدأت نقدية نزعة   يف ،التجديد يف
 النقدية نزعتهم رغم أهنم إال ،املعتمدة الشيعية املراجع من عنهم مرضي    غي   -يظهر وفيما-

 اك  متمس    زالي وال التفكي، يف الشيعي اإلطار داخل   زالي ال غالبهم االنفتاح ودعواهم هذه
  التشيع. مذهب   أبصول

 والعدل للموضوعية اطلب   قائليها، اعتبار دون لألقوال لنظراب دعاواه ادائم   احليدري   رويكر  
 وقد قول ه. فعل ه يصدق من أولئك من قليل لكن الكثي، عيهايد   دعوى وهي ،املخالفني مع

 مقطع   انتباهي تولف   الكالم، علم قضااي ببعض املتعلقة   حماضراته بعض يف إليه ستمعأ كنت
 يطبق أن استطاع هل نظروأ ذلك، يف رأيه أرى أن فأحببت ،تيمية( ابن عند )التجسيم عن له
 ا.ذريع   فشال   ذلك يف فشل أنه تفاجأت   لكنين ،تيمية ابن مع وانفتاح موضوعية من به يقول ما

 احلديث أهل- السنة ألهل   املخالفة لفرقل املنتسبني من كثي  على هذا الحظت   أين ةواحلقيق  
 أحسن على الكالم ومحل الظن   سنوح   التسامح من كبي  بقدر   ونيتحل   فهم، -أتباع السلف

 وتتبدل،تتغي   املعايي فإن السنة، أبهل األمر يتعلق   عندما إال والطوائف، الفرق كل  مع حماملة
  الظن. وسوء   التفسي يف االعتساف   ويظهر ا،ت  تعن    التسامح وينقلب
 إال أخطائه من صويتخل   ريتطو   أن للفكر وال للعلم ميكن وال ،مطلوب   أمر النقد إن  
 نقدية حركة الواقع يف فهو اترخيه، مدى على السلفي املنهج أعمدة أحد   النقد كان  وقد ابلنقد.

 إخالص إىل ابإلضافة فيه توفري أن بد ال -العلماء يقول كما- النقد أن إال ذاتية. ةتصحيحي  
 وقوال   جهال   النقد   صار العلم اختل   فإذا والعدل. العلم أساسيان: شرطان للمنقود والنصح النية
  جهول. ظلوم واإلنسان، اوظلم   احتيز   النقد صار الثاين الشرط اختل   وإذا علم، بال

 يف وقضية لآلخرين، هنقد   يف قضية فهو "،نقدية   قضية  " تيمية ابن   جعل   أن هللا رقد   نوم  
 احق   يراه مبا نقدها وتوىل والشخصيات، والفرق األقوال دراسة يف عتوس   فقد له. اآلخرين انتقاد  

 السنة هلأل املخالفة الفرق نقد   حمور   صار أنه كما  السلف. ومنهج والسنة الكتاب ضوء يف
 ابن فنقد للمنقود. كاشف  هو مما أكثر   الناقد ملنهج اكاشف    تيمية ابن نقد   يكون يكاد حبيث
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 املبادئ مصداقية مدى أابن الذي فهو النقدي، خصومه ملنهج كاشفة    ةمفصلي   قدة  ع   صار تيمية
  يدعوهنا. اليت النقدية

 لكن تيمية، ابن خصوم عند اجديد   ليس م(ه  الت    من )وغيه ابلتجسيم تيمية ابن ورمي  
  أمران: احليدري   عند املوضوع هذا ملناقشة دعاين الذي

 مع تعامله يف والعلمية والتسامح للموضوعية احليدري إظهار من له أشرت   ما :األول
  املخالفني.

 االنتباه عدم بببس وجوير   تيمية، ابن خصوم أكثر فيها يقع منهجية نقطة هذه أن :والثاين
 النصوص وفهم القراءة مبنهج يتعلق غلط بل ا،جزئي   اأمر   ليس فغلطهم تباعهم.أ على كالمهم  هلا

 والنقد.
  تنبيهات مهمَّة:

 عليه، واحلكم تيمية ابن نصوص قراءة يف  وأسلوبهاحليدري   منهج   بعرض أبدأ أن قبل لكن
 :للموضوع ئتوط    أمور على هأنب    أن جيب

 حتصيل نم   صار هذا أن فأعتقد ،تيمية ابن عن ابلتجسيم القول أنفي أن هديف ليس :أوًل 
 كتاابت  املوضوع عن تبك    قدو  ذلك، يف صرحية ونصوصه ،متوفرة   تيمية ابن بفكت   ؛احلاصل

 البن للتجسيم نسبته يف احليدري منهج مناقشة   البحث هبذا فاملقصود ذلك(. عنه )تنفي كثية
 ،تيمية البن ابلتجسيم القول إثبات( )أو نفي وليس احليدري، عند االستدالل وأسلوب تيمية،
 تيمية(. )ابن وليس )احليدري( الورقات هذه فموضوع آخر. جمال له فهذا

 يف كتب  ما كثرة  فعلى ،هلل اجلسم إبثبات القول يف صريح نص   له ليس تيمية   ابن ا:اثنيً 
 يقول صريح بنص أييت أن أحد   يستطيع ال آرائه، طرح يف عنه املعروفة شجاعته وعلى املوضوع،

 اعتقد إذا فهو ،هذا معىن يعرف تيمية ابن شجاعة يعرف ومن ."جسم هللا إن" :تيمية ابن فيه
 علماء فيها خالف اليت أقواله بسبب مرة من أكثر سجن ولذلك ؛عنه وانفح أعلنه قول صحة

  ألعلنه. )التجسيم( يرى كان  فلو العقيدة. يف أو الفقه يف سواء عصره،
 مسألة يف قوالن هلم والسلف احلنابلة أن كتبه  من مواضع يف صراحة تيمية بنا نص   ا:اثلثً 
 مل سميةابجل القول أن راعى نفى فمن .(اإلثبات أو النفي عن اإلمساك)و (النفي) :)اجلسم(
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( ومل يثبت )فلم أمسك ومن عنه، فنهى متثيل، وفيه النص يف أيت  مل اللفظ ألن ؛توقف ينف 
 على بناء ينفيه من الكالم أهل ومن .معىن من أكثر حيتمل )اجلسم( اسم وألن الشرع، يف أيت

  الصفات. نفي إىل به ليتوص   الذي الكالمي املفهوم وهو )اجلسم(، يف له خاص مفهوم
 دائما تيمية ابن تيمية: ابن لكالم احليدري بتفسي اتعلق   هلا ألن   مهمة نقطة وهذه ا:رابعً 

 عاملبتد   املعىن وينفي الصحيح، املعىن فيثبت ،ينفي أو يثبت أن قبل )اجلسم( معىن يف يستفصل
  .اللفظ إثبات دون الفاسد

 والتحذير أهله ذم   يف وألفوا ،التعطيل أنكروا السلف أن على صراحة تيمية ابن نص   ا:خامسً 
 .(1)منه وحذروا -التجسيم منه عيتفر   الذي- التشبيه واذم   مما أكثر منه

 وإمنا ،اجملسمة ذم   وال م،جمس   أبنه اأحد   السلف من أحد يذم   "مل أنه على صراحة نص   بل
 كصفات  هللا صفات :يقولون الذين املشبهة أيضا وذموا وغيه، لذلك النفاة اجلهمية ذموا

 االشتباه من األلفاظ هذه يف ما ذلك وحنو والعرض اجلسم للفظ ذمهم أسباب ومن املخلوقني.
  .(2)احلق..." ولبس

 ا.أحد   حياب   ومل ذلك ألعلن ابلتجسيم يقول كان  فلو
 ابلتجسيم. يقول من -أعلم فيما- اليوم إىل اعهبتأ وال تيمية ابن أصحاب يف ليس ا:سادسً 

 مل ذلك ومع تيمية. ابن على ممتقد   -يعلى كأيب- ابلتجسيم -هبتاان- احلنابلة من ماّت   ومن  
 ابلتجسيم يقول كان  فلو التهمة. هذه عنه نفى بل هذا، يف يعلى أيب عن تيمية ابن يدافع

 بعض من حصل ما على هنب   تيمية ابن إن بل قوله. لنصرة ؛التهمة هذه لتثبيت فرصة لوجدها
 وبدعتهم أكثر، غيهم يف البدعة كانت  وإن ،عة  مبتد   أيضا احلنبلية يف"و  :فقال غلو، من احلنابلة

  .(3)"وغيه ابلتكفي خمالفيهم على اإلنكار زايدة ويف هللا حق يف اإلثبات زايدة يف اغالب  
 عن الوارد على الصفات إثبات يف مزايدّت   احلنبلي   مذهبه أصحاب على ينكر تراه فأنت

 .ذلك يف وينتقدهم ،السلف
                                                            

 .(169 /1)العقود الذهبية  :( انظر1)
 .(372 /1) بيان تلبيس اجلهمية( 2)
 .(186 /20)الفتاوى جمموع ( 3)
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 ابن لنصوص احليدري )قراءة( مناقشة عند استحضارها من بد   ال الست   النقاط هذه
 القراءة )منهج( هو يهم يذال إمنا ،تيمية ابن يف احليدري رأي ينيهم   ال ذكرت، وكما تيمية.
ا له تيمية ابن خصوم لقراءة اج  منوذ   يكون   أن يصلح الذي لديه، ، ويكون  بصورة أوسع منوذج 

 قائم منهج هألن ؛القدم منذ األثري هالتوج   أتباع منه عاىن منهج وهو .لقراءة اخلصوم للسلفية
 دهوجد   .ابأللقاب والتشنيع ،سياقه عن وإخراجه ،الكالم وبرت ،التفسي وسوء ،الفهم سوء على

  فيه. عوتوس   بعده جاء من أكثر نقل وعنه ،الكوثري   فيه عوتوس   العصر هذا يف
 للنص القارئ أن وهي وتفسيه، النص   بفهم قيتعل   فيما مهمة   نقطة   على هأنب    أن وأريد

 ،شعوراي   ال هذا يكون ما -دائما وليس- وغالبا السابقة. آرائه مع ناسبيت مبا رهيفس   ما اغالب  
 أن وأحسب الفهم. يف أحياان   واضح أخط   أو حتيز من فيه يقع مبا يشعر ال للنص فالقارئ
 قراءة يف ومتمرس الكالم، علماء لاألقو  ممارس احليدري   الشيخ ألن ؛هذا يف وقع احليدري  
 أن اجد   فيبعد ،وتفكيكها النصوص وقراءة االستدالل آليات على عومط ل م،اخلصو  نصوص

 )متالزمة يف وقع احليدري الشيخ   أن ظين على يغلب لكن ،اعارض   خطأ   فيه وقع ما يكون  
 عنده تقرر ما مع يتوافق الذي التفسي -إجياد أو- قبول إىل العقل يسارع أن وهي ،ز(التحي  
 ابن عن احليدري الشيخ مقاطع يف جولة بعد   أين -القارئ عزيزي- أخفيك ال لكين ا.سلف  

 سوء يستبعد أن منصف( أي   على )والصعب اجد   علي   عبالص   من صار أتباعه وبعض تيمية
 يف وتعسف التشويه، يف أكيدة   ورغبة ،دمتعم   تدليس فهناك ؛احليدري الشيخ لدى القصد
 القرائن كل  إمهال من اومنط   السذاجة من انوع   الظن حسن   معه يصي املعىن، واضح   كالم    حتريف

  احليدري. للشيح احلقيقي املوقف إىل تشي اليت
 واملوضوعية للعلمية احليدري جمانبة بيان ينيهم   إمنا كثيا،  ينيهم   ال )الدافع( ف حال أي   وعلى

 هبا. استشهد اليت تيمية ابن نصوص قراءة يف
 للتجسيم:النصوص اليت استشهد هبا احليدري لنسبة ابن تيمية 

 هلا الواضح الصحيح املعىن بيان مع سأعرضها ،نصوص بثالثة احليدري الشيخ استشهد
  قراءته. يف الغلط منشأ وأبني هلا، احليدري الشيخ )تفسي( أعرض مث ف،تكل   دون
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 من )وغيه ابلتجسيم والوهابية تيمية ابن اّتام موضوع يف اكثي    اكالم    للحيدري أن ولي علم
 العلمي اخللل من فيه ما لبيان ؛ي تتبع أن يستحق   وهو ذلك، يف كالمه  عتتب   دأتقص   ومل التهم(،

وعلى  تيمية ابن على نيللمتجن   الكثية النماذج إىل ي ضم   امنوذج   وليكون ،واألخالقي واملنهجي
  .املنهج السلفي  

 على تيمية ابن )دليل :بعنوان اليوتيوب على موجود   املناقشة حمور   سيكون الذي املقطع
 قنوات يف اللقاءات من عدد يف هذا هكالم    كرر  احليدري   أن رأيت وقد .(1)هلل( اجلسم إثبات

  فضائية.
  ."جبسم ليس هللا إن" :يقول نص   نالقرآ يف يوجد ال أنه بتقرير يدري  احل بدأ
 التفسي وليس )اجلسم( ل التفسيات أحد وهذا ."ثالثة أبعاد له ما" هو اجلسم أن قرر مث

  احليدري. إليه ي شر مل ما وهو الوحيد.
 لزم كالمهم  على بناء أنهو ، (2)فلسفية عقلية   ةأبدل   واستدل  ا ة  اجلسمي   نفوا الذين أن   ذكر مث

  النقلية. األدلة هذه هي ما يذكر ومل ،نقلية أدلة إىل امضاف   ،هحدوث  و  جبسميته القول من
 )التوحيد :بعنوان صفحة 500 يف كتااب    (تيمية ابن )جسمية رد يف كتب  أبنه يتباهى مث

  تيمية(. ابن الشيخ دعن
 ابن عند التوحيد عن كتااب    كتب  ابحث من عيتوق   للحيدري -مستمع أو- قارئ أي   إن
 ابن كالم  من األدلة هتعوز   أن يتصور ال ،ابلتجسيم يقول تيمية ابن أن يثبت   أن ويريد تيمية،
 والنقد. االستدالل يف أخالقية وغي علمية غي أساليب إىل جوءلل   يضطر أن عيتوق   وال تيمية،

  املزعوم. تيمية( ابن )جتسيم على احليدري أدلة للنظر األمر نتبني وحىت
 كالم  وأعرض سأعرضها ،نصوص بثالثة ابجلسمية القول نسبة على احليدري   استشهد

  عنها. احليدري

                                                            

 م، على الرابط:2018 /5 /17نشر بتاريخ: ( 1)
https://www.youtube.com/watch?v=7FAUFct7lnY 

 .سنحتاج إليها بعد قليلف -أيها القارئ- النقطة   ( وتذك ر هذه2)
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 األول: النص
 التجزئة يقتضي وذلك واليد الوجه مثل اخلربية ابلصفات وصفوه أهنم أردت وإن "...
 :يقولوا مل وإن ومتجزئ متبعض واجلسم جسما يكون أن يقتضي مبا وهفوص أهنم أو والتبعيض

 بل اإلسالم أهل مجاهي مذهب هذا بل ،بذلك للحنابلة اختصاص ال :له فيقال ،جسم هو
 الصفاتية مذهب هو الصفات هذه فإثبات اجلملة ويف وأئمتها. األمة وسلف امللل أهل ئروسا
 بني أن املعلوم ومن ،الكرامية مذهب وهو األشعرية وأئمة الكالبية مثل األمة طوائف مجيع من

 .(1)"...ينفي منهم وكثي فرقا له وحنوهم الكرامية إثبات وبني له وحنوهم األشعرية إثبات
 معناه. لتفهم ؛قراءته تعيد أن -القارئ أخي- وأرجو النص، هو هذا

 املقصود. تبني اليت -قوسني بني- الكلمات بعض عليه امضيف   تيمية ابن كالم  أعيد ودعين
 وذلك ،واليد الوجه مثل اخلربية ابلصفات وصفوه احلنابلة( :)أي أهنم رازي( )اي أردت وإن
 الكالم( أهل )عند يقتضي مبا وهفوص أهنم أو ،والتبعيض التجزئة الكالم( أهل )عند يقتضي

 :احلنابلة( :)أي يقولوا مل وإن ،ومتجزئ ضمتبع   الكالم( أهل )عند واجلسم ،اجسم   يكون أن
 هذا بل ،اخلربية( ابلصفات وصفه :)أي بذلك للحنابلة اختصاص ال :له فيقال ،جسم هو

                                                            

، يساعد على الفهم ،لع عليهط  ي  د، حيسن أن جي   هذا كالم   قبلو  (.251 /1)بيان تلبيس اجلهمية ( 1)
وأطلقوا ذلك عليه من غي  ،"فيقال: إن أردت هبذا الكالم أهنم وصفوه بلفظ األجزاء واألبعاض وهو:

فهذا ما يعلم أحد من  ،إنه يتجزأ أو يتبعض وينفصل بعضه عن بعض :وقالوا ،نفي للمعىن الباطل
 إطالق لفظ البعض على صفاته يف اجلملة وإن أردت  ]بنفي ذلك[،  هم مصرحون ،احلنابلة يقوله

ا أللفاظ القرآن واحلديث من الكرامية ومن باع  ال سيما واحلنابلة أكثر ات   ،ا عنهمفهذا ليس مشهور  
وغيهم متنازعون يف إطالق  ،فهذا مأثور عن الصحابة والتابعني واحلنبلية ،األشعرية إبثبات لفظ اجلسم

هلم قول يف النفي ليس  ،وليس للحنبلية يف هذا اختصاص ،هذا اللفظ كما سنذكره إن شاء هللا
إذ هم لكثرة االعتناء ابلسنة واحلديث  ؛واإلثبات إال وهو وما أبلغ منه موجود يف عامة الطوائف وغيهم

وإن كان يف أقوال بعضهم  ،واالئتمام مبن كان ابلسنة أعلم وأبعد عن األقوال املتطرفة يف النفي واإلثبات
جود يف الطرفني يف سائر الطوائف الذين هم دوهنم فهو أقرب من الغلط املو  ،غلط يف النفي واإلثبات

 .يف العلم ابلسنة واالتباع"
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 األمة وسلف امللل أهل ئروسا بل ،اإلسالم أهل مجاهي مذهب اخلربية( ابلصفات وصفه :)أي
 وأئمتها.
 وسأضع ،منصف عاقل   ابل على خيطر أن ميكن ال مبا الكالم احليدري فحر   كيف    انظرمث  

 :معقوفني بني التوضيحي احليدري كالم
 ،والتبعيض التجزئة يقتضي وذلك ،واليد الوجه مثل اخلربية ابلصفات وصفوه أهنم أردت وإن

 هو :يقولوا مل وإن ،ومتجزئ متبعض واجلسم ،اجسم   يكون أن يقتضي مبا وهفوص أهنم أو
 مذهب هذا بل [مشكلة ماكو ،جسم هللا ]أن بذلك للحنابلة اختصاص ال :له فيقال ،جسم

 هللا نإ :يقولون كلهم] .وأئمتها األمة وسلف امللل أهل وسائر بل ،اإلسالم أهل مجاهي
 .جسم[

 أن يقتضي مبا وهفوص أهنم أو والتبعيض التجزئة يقتضي وذلك ...) عبارة عد   فاحليدري
 بينما تيمية، ابن كالم  من جسم( هو يقولوا مل وإن ،ومتجزئ متبعض واجلسم ،اجسم   يكون

 أهل قول هو هذا ألن ؛للرازي لسان على املقول للكالم اتبعة العبارة هذه أن الواضح من
  )فيقال...(. تيمية ابن قول قبل جاءت وأهنا ،الكالم

 ليختلق ؛عنه أجنبية   عبارات   فيه دس   وكيف تيمية، ابن كالم  احليدري فهم كيف  لفتأم  
  تيمية. ابن كالم  من أحد يفهمه أن ميكن وال يريده، الذي املعىن

 على استوى وأنه ،اويد   اوجه   هلل أبن )القول اخلربية الصفات إثبات أن ريقر   تيمية فابن
 يفسروهنا ال لكنهم ،حق وهذا األمة. وسلف اإلسالم أهل مجاهي مذهب هو العرش...(
 حرف احليدريف .-الرازي ومنهم- الكالم أهل عند التجسيم تستلزم اليت الكالمية التفسيات

 .(1)جسم أبنه يقولون أهنم املقصود أبن تيمية ابن كالم
 مريدوه!و  أتباعه يقبله كيف  أدري وال !احليدري عند الفهم هذا نتكو   كيف  أدري وال

  يريد. مبا الكالم ريفس    أن أحد ألي   ميكن والتفسي القراءة يف املنهجية وهبذه

                                                            

( كالم ابن تيمية الذي يقرر فيها موقفه من )اجلسمية( كثي ومتنوع ومتفرق يف كتبه، لكن انظر جمموع 1)
 ، ففيه حتقيق مفيد، ال تكاد جتده عند غي ابن تيمية. (434 /5)الفتاوى 
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 تيمية! ابن جتسيم على األول احليدري )دليل( هذا أن -الكرمي القارئ أيها- والحظ
 الضمائر مراجع عليه التبست أو احليدري، فيه أخطأ فهم   هذا ،أبس ال قائل: يقول قد
 قراءة ومارس تيمية، ابن عن كتااب    كتب  احليدري   ألن ؛بعذر ليس هذا أن ومع شارة.اإل وأمساء
 ننتقل دعنا حال، أي على لكن الكالم. هذا مثل عليه ليشك   أن ميكن فال الكالم، كتب
  وضوحا. األمور يزيد فقد ،-تيمية ابن جتسيم على الثاين احليدري دليل- الثاين للنص

 :الثاين النص
 قريبة مبقدمات وال ،ابلبديهة الفطرة تعرفه مما هو ليس اسم  ج   ليس الباري كون    أن   "ومعلوم  

 مقدمات وليست ،وطول خفاء فيها مقدمات بل ،الفطرة يف بينة مبقدمات وال ،الفطرة من
 اليت املقدمات من أن تبني العقالء من طائفة كل  بل ،العقالء بني قبوهلا على امتفق   وال بينة

 وطوائف ،التقليد وترك لالتأم   عند ابلضرورة الفساد معلوم فاسد هو ما ذلك خصومها هبا نفت
 نقيض على العقلية القواطع قامت بل :ويقولون كله  ذلك يف يقدحون الكالم أهل من كثيون

 يكون ال اجسم   يكون ال وما ،جسما إال يكون ال بنفسه القائم املوجود وأن ،املطلوب هذا
  .(1)معدوما..." إال

 إمنا ،فطراي   اأمر   ليس جبسم ليس هللا أبن القول أن الواضح النص   هذا يف ريقر    تيمية بنفا
 جسمية عدم دليل إن :وقال هذا، قرر ه  مقطع بداية يف واحليدري عسي. استدالل إىل حيتاج

 ؟!!هذا غي تيمية ابن قال فماذا عقلية! فلسفية استدالالت على بناء عاؤهاد    يتم   هللا
ا أمر   ليس اجلسمية نفي نإ :يقول عندما هو إذن" :(2)موقعه يف كما  قرره، ما خيالف لكنه

 ليس البارئ كون  أن )ومعلوم يقول: الفطرية، األمور من يكون اجلسيمة إثبات إذن ،فطراي  
 اجلسمية نفي :يعين الفطرة( من قريبة مبقدمات وال ،ابلبديهة الفطرة تعرفه مما هو ليسا جسم  
 وليست ،وطول خفاء فيها مبقدمات وال الفطرة يف بينة مبقدمات )وال ،الفطرة من اقريب   ليس

 اجلسمية. نفي نظرية يرد أن يريد هاكل    هذه العقالء( بني قبوهلا على امتفق   وال بينة مقدمات
 ."جبسم ليس هللا أن لنا يثبت فطرة   وال عقال   ال هذا؟ من أوضح كهنا هل

                                                            

 (.359 /1)بيان تلبيس اجلهمية ( 1)
(2 )/2011/10/14007http://alhaydari.com/ar/. 

http://alhaydari.com/ar/2011/10/14007/
http://alhaydari.com/ar/2011/10/14007/
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 األدلة، تلك يف يقدحون -السلف وليس- الكالم أهل من طوائف أن تيمية ابن يبني مث
 على العقلية القواطع قامت بل :(تيمية ابن وليس ،الكالم أهل من الطوائف )تلك ويقولون

 ا...جسم   إال يكون ال بنفسه القائم وأن جبسم(، ليس هللا أن :)أي املطلوب هذا نقيض
 ،غامض فلسفي   عقلي   هدليل   أن يقرر هو اجلسمية. موضوع يف قول هنا تيمية البن فليس

 أهل من طوائف أن يذكر مث نسي!(، أنه يبدو لكن املقطع، بداية يف احليدري به أقر   ما )وهو
 سنة الطوائف تلك ومن ذلك. خالف على قامت العقلية   القواطع   أن عتواد   خالفت الكالم
 من أحد الطوائف تلك من وليس آخر. مقطع يف احليدري الشيخ همبعض   ذكر وقد وشيعة،

  السلف!
 !فسره؟ وكيف !النص؟ احليدري فهم كيف

 تنفي حياول وكأنه استنكارية، بنربة لكن ا،صحيح   اتفسي   احرفي   رهوفس   النص قراءة   الأو   بدأ
 اجلسمية(. )عدم دليل شأنب احليدري قرره ما عني هو تيمية ابن قاله ام أن مع منها. ستمعامل

 لكن هلان! هذا على األمر اقتصر ولو سيقال. ما الستعظام املستمع ّتيئ احليدري   نربة لكن
 :تيمية ابن قول وهو امهم   اكالم    احليدري يقفز أبن وذلك ،ذلك بعد أتيت الدهياء الداهية

 .ويقولون...( كله  ذلك يف يقدحون الكالم أهل من كثيون  )وطوائف
 ذلك ويفسر املطلوب...( هذا نقيض على العقلية القواطع قامت بل )... من ويبدأ

 أنت جبسم. ليس هللا أن :"أي: حا""موض   احليدري ويضيف تيمية. ابن أدلة يعين )أدلته( ب
 هللا أن العقلية القواطع قامت :يقول وهو جبسم، ليس هللا أن العقلية القواطع قامت :تقول

 .جسم"
 بل- العلمية أمانته وضعف ،احليدري تلبيس يف لأتم   كبي  إىل حيتاج األمر أن   أعتقد وال
 أهل من طوائف إىل صراحة تيمية ابن ينسبه الذي فالكالم العمل. هذا يف -العلمية خيانته
 تيمية ابن قال فأين تيمية. البن قول إىل القصد وسوء العلمية األمانة فقد بسبب لحتو   الكالم

  !؟"جسم هللا إن" :النص هذا يف
 كما  أسوقه مث ،احليدري   قراءة حبسب النص   أسوق دعين احليدري فعل شناعة لك وألبني  

 :العظيم الفرق ضحليت   الكتاب يف هو
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 :احليدري قراءة نص  
 قريبة مبقدمات وال ،ابلبديهة الفطرة تعرفه مما هو ليس اجسم   ليس الباري كون  أن "ومعلوم

 بينة مقدمات وليست ،وطول خفاء فيها مقدمات بل ،الفطرة يف بينة مبقدمات وال الفطرة من
 نفت اليت املقدمات من أن تبني العقالء من طائفة كل  بل ،العقالء بني قبوهلا على امتفق   وال
 قامت بل ...التقليد وترك التأمل عند ابلضرورة الفساد معلوم فاسد هو ما ذلك خصومها هبا

 .جسما..." إال يكون ال بنفسه القائم املوجود وأن ،املطلوب هذا نقيض على العقلية القواطع
 تيمية: ابن نص

 قريبة مبقدمات وال ،ابلبديهة الفطرة تعرفه مما هو ليس جسما ليس الباري كون  أن "ومعلوم  
 مقدمات وليست ،وطول خفاء فيها مقدمات بل ،الفطرة يف بينة مبقدمات وال ،الفطرة من
 اليت املقدمات من أن تبني العقالء من طائفة كل  بل ،العقالء بني قبوهلا على امتفق   وال بينة

 وطوائف ،التقليد وترك التأمل عند ابلضرورة الفساد معلوم فاسد هو ما ذلك خصومها هبا نفت
 نقيض على ةالعقلي   القواطع قامت بل :ويقولون كله  ذلك يف يقدحون الكالم أهل من كثرية

 يكون ال اجسم   يكون ال وما ،اجسم   إال يكون ال هبنفس   القائم املوجود وأن ،املطلوب هذا
 ."امعدوم   إال

 أن يقول فيما هللا قييت   أو للعلم ينتسب أحد يستجيز وهل متساواين؟! انص  الن   فهل
  بينهما؟! يساوي  
 من ليست اليت- ا(معدوم   إال يكون ال اجسم   يكون ال )وما األخية العبارة على ريقر    مث
 بعدم يعتقد فإنه ؛جسم هللا إن :يقول ال من أن -الكالم أهل عن ينقلها إمنا ،تيمية ابن كالم
 .ةتيمي   البن ذلك وينسب !ملحد إذن فهو ،هللا وجود

 نفي على العقلي   االستدالل أن ليبني ؛الكالم( أهل من )طوائف كالم  يسوق تيمية   فابن
 حيذف جرأة   بكل واحليدري .العقلي   املنهج أصحاب بني عليه اومتفق   اقطعي   ليس اجلسمية

  تيمية! البن الكالم وينسب القائل، من يبني   الصورة يف اظاهر   امهم   اكالم  
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 يف فيه وقع ما مع الكثي وكالمه واستنتاجاته وآرائه احليدري لدروس تبقى علمية قيمة أي
 من أكثر -وأخالقي- علمي   إفالس يوجد أظنه ال ؟!لبيسوالت الفهم سوء من النقلني هذين
  ذلك.

 كان  لو فكيف مشاهديه، على ويعرضها منها ينقل اليت كتبه  يصطحب واحليدري   ،هذا
 ومشاهديه، دروسه حضور على التلبيس يف إمعاان   ذلك يفعل يظهر ما يف وهو كتابة؟!  ينقلها
  حكمه. يف وموضوعي   نقله يف دقيق   أبنه هلم اوإيهام  
 هو املنقولة النصوص وتصوير والصفحة ابجلزء للكتاب واإلحالة ابلنص   النقل فائدة   إن  
 كله  ذلك فائدة فما ا.حرفي   النص على ابالعتماد القارئ وطمأنة والتوثيق العلمية األمانة أتكيد

 النص من مراده قحيق    امب وينقص فيه يزيد كان  وإذا تمله،حي ال مبا الكالم ريفس   الناقل كان  إذا
 على جيعله ورمبا املؤلف، قصده الذي األصلي معناه عن خيرجه مبا بل ،النص عليه يدل   مبا ال

 املشاهد! خداع إال -احلالة هذه يف- النصوص وعرض الكتب ركم من فائدة ال ؟!متاما العكس
 ال دليل أي فيه ليس ابلتجسيم. تيمية ابن قول على للحيدري الثاين "الدليل" هو فهذا

 العلمية، لألمانة وافتقاده احليدري   إفالس على واضح دليل هو بل مباشر، غي وال مباشر
 وجود عدم على أكيد دليل األول( لدليله )ابنضمامه هو بل ،وطالبه مبشاهديه واستخفافه

  ف.والتعس   التجين على ودليل الدليل،
 إمنا حال، أبي تيمية ابن جتسيم على يدالن ال احليدري ساقهما ذينلال الدليلني هذين إن
  احلجة. وفقد بوالتعص   العلمية اخليانة على وضوح بكل يدالن

 فلذلك ؛التلبيس وأساليب لاالستدال أغالط كل    يستوعب   أن إال احليدري فيأىب هذا ومع
 :الثالث احليدري دليل فدونك اثلثا. "دليال" يسوق

  :الثالث النص
 بعض بقدم يقول من املسلمني يف وال ابجلهة، يقول من الفالسفة يف يكن مل إذا كله  "وهذا
 يف: يقال ما يقول للجهة واملثبت فكيف األجسام.
 بعض بقدم يقال أن الدهرية حجة من به ألزمتين ما غاية يقول: أن وهو الثامن: الوجه
 مل واألرض السموات خبلق والقول .عاقل به يقل مل مجيعها األجسام بقدم القول إذ ؛األجسام
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 جلسم، مستلزم أو جسم هو ما قدم على -تدل   إن- تدل   وإمنا نفيه، على احلجة هذه تدل  
 ال امللل أهل وسائر املسلمني من كثية  طوائف أن املعلوم من فإنه التزامه، ميكنين مما وهذا

 فالقول املوصوف، أو املوجود أو بنفسه القائم هو عندهم اجلسم إذ ؛جسم كل  حبدوث يقولون
 هللا أبن يستلزم وذلك بنفسه، وقائم وموصوف موجود كل  حبدوث القول يستلزم ذلك حبدوث

 .(1)حمدث..." تعاىل
 قدم على -تدل   إن- تدل   وإمنا" :هذا النص يفيقول ابن تيمية  وصريح واضح بشكل  

 من كثية  طوائف أن املعلوم من هفإن ،التزامه ميكنين مما وهذا ،جلسم مستلزم أو جسم هو ما
 حادث جسم كل  نإ :لكم قال من "،جسم كل  حبدوث يقولون ال امللل أهل وسائر املسلمني

 ال امللل أهل وسائر املسلمني من كثية  طوائف فإن" :يقول ؟حاداث   هللا يكون   أن يلزم حىت
 ابن كالم  هذا إذن "،فأقول يقول: (401)ص يف أييت أن إىل "،جسم كل  حبدوث يقولون
 اليت احلجة هذه كانت  إذا فأقول" :كالمه  هو وإمنا ،اآلخرين عن نقال   ليس فهو تيمية،

 يكون أن أمكنا جسم   تعني أن غي من قدمية األجسام بعض لكون مستلزمة هبا عارضتموان
 جسم يوجد أنه أحد ناألزم   إذا :يقول ".سبحانه هللا هو القدمي اجلسم أبنه يعنونه الذي ذلك
 ال للجسمية، املثبتون( يقوله )كما وتعاىل سبحانه هللا هو قدمي جسم هناك نعم :نقول ،قدمي

 الثانية. النقطة هي هذه للجسمية. النافون
  يوجد. ال ابلتأكيد ؟!هلل اجلسم إبثبات التصريح فأين
 مقام يف تيمية ابن يسوقه الكالم هذا لكن ،تيمية ابن "كالم" من يستنتج احليدري إذن

 الرازي ادلجي كان  السابقة الصفحة ففي أوله، من الكالم سياق من واضح وهذا ل،والتنز   اجلدل
 مل إذا كله  "وهذا يقول: تيمية فابن اجلدل. هلذا امتداد هنا وكالمه (،يلسوفف)ال لسان على
 فكيف األجسام. بعض بقدم يقول من املسلمني يف وال ابجلهة، يقول من الفالسفة يف يكن

 لسان على الكالم ويكمل. ..."يقول أن وهو الثامن: الوجه يف: يقال ما يقول للجهة واملثبت
 هذا أن على يصر   لكنه ،-موقعه يف كما- هذا يعلم واحليدري .للجهة املثبت أو الفيلسوف

 تيمية! البن الكالم

                                                            

 (.399 /1)بيان تلبيس اجلهمية ( 1)
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 أن وهو" بعبارة: الثامن الوجه افتتاح إىل يدعوه الذي فما تيمية ابن احتجاج هذا كان  فلو
 !؟"يقول

 قال تيمية ابن أن -جدال   نفرض :أقول أين تنتبه أن أرجو- جدال فلنفرض ذلك ومع
 عندما يلتزمه، الذي اجلسم معىن :أي يقصده، الذي اجلسم عر ف فهو ،ابجلسم القول لتزاماب

 أو ،املوجود أو بنفسه، القائم هو عندهم اجلسم إذ" :احليدري أوهلا قرأ اليت الفقرة نفس يف قال
  ."املوصوف
 وهي البحث، قيد القضية بيان يف فيدةاملو  ةهم  امل ملةاجل هذه إىل وصل ملا احليدري لكن

 القراءة! قطع "املوصوف أو ،املوجود أو بنفسه، القائم هو عندهم اجلسم إذ: "تيمية ابن قول
 :وهو اجلسم، أثبت من بعض يقصده الذي املعىن توضح ألهنا ؛اجد   مهمة العبارة هذه أن مع

 أو املركب يعين الذي الكالمي املفهوم ليس :أي املوصوف(، أو ،املوجود أو ،بنفسه )القائم
 أو ،املوجود أو ،بنفسه )القائم مبعىن أثبته اجلسم أثبت فمن إخل. املفردة... األجزاء من املكون

 سوء يل دتؤك    قراءّتا بدء عند ومججمته ،العبارة إكمال عن احليدري وتوقف املوصوف(.
 علمية خيانة بل ،عفوي   فهم سوء ليس الثالثة النصوص هذه يف فيه وقع ما وأن ،قصده

  ليس.وتد
 يسوق أنه ديؤك   وهذا عندان! :يقل ومل ،"عندهم... اجلسم" :قال تيمية ابن أن والحظ

  اجلدل. يف التنز ل ابب من آخرين لسان على الكالم
 هذه بظهور يبال   مل -متابعيه بعقول فاالستخفا يف إمعاان   رمبا- احليدري أن والغريب

  مشاهد. أي   يقرؤها حبيث الصورة، يف العبارة
 يف تهاعام   ليستوعب ؛والتلبيسات األغالط من اطيف   احليدري لمأك الثالث النقل هذا يف

  املوضوع. حول أخرى مقاطع يف كالمه  أتتبع مل أين مع ،تيمية ابن قراءة
 قناة،و  يوتيوب مقطع من أكثر يف ذكرها وقد ا،واحد   انص   وليست نصوص، ثالثة فهذه

  آين. لاستدال حال   أو ا،عرض   أتت   مل فهي نرتنت.اإل على موقعه يف وضعها كما
 يف هبا االستشهاد احليدري الشيخ كرر  اليت الثالثة النصوص هذه لأتم   خالل من فثبت

 أمور: موقعه يف ووضعها مقطع من أكثر
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 حرص مع ألنه ؛وتعاىل تقدس هلل اجلسم إثبات يف تيمية البن ص  ن يوجد ال أنه -1
 انص   جيد مل (تيمية ابن عند التوحيد) عن كتااب    وأتليفه النص هذا مثل إجياد على احليدري
 بذلك.
 .تيمية ابن كالم  من واضح هو ما الفخي تيمية ابن كالم  بتحريف احليدري   قيام -2
  تيمية. البن تيمية ابن غي كالم  بنسبة احليدري تدليس -3
 .تيمية ابن من يستنكره مث األمر ريقر   حبيث تناقضه -4

 تيمية( ابن عند )التوحيد عن احليدري كتبه  الذي الكتاب حال ما أدري ال أين واحلقيقة
 هذه من !لديه االستدالل وطريقة الفهم أسلوب هو هذا كان  إذا صفحة، 500 من أكثر يف

 علمية على حلكم ليتوص   أن ابحث أي على يصعب أنه أظن   ال هنا أوردّتا اليت الثالثة األمثلة
  وأمانته. وموضوعيته احليدري كتاب

 ال وغيها السالفة الثالثة النقول هذه يف احليدري قاله ما على العاالط   خالل من إنين
 من فما .(1)األخالقي السقوط يدهشين ما بقدر -شناعته على- العلمي السقوط يدهشين

 ويتوقعه ،حمتمل هكل    فهذا ،مواضع يف اخلفي اهلوى يغلبه أو يسهو، أو الفهم، وخيطئ إال عامل
 ،العذر فيه ي قبل ال الذي والعيب ،العلم يف الدهياء الداهية لكن ،بعض من بعضهم العلماء
 والتدليس الكذب صورة يف أييت الذي األخالقي السقوط هي سرتها ميكن ال اليت والسوأة
 هايستمرئ وال ،خلقه يف وتقدح ،-أمانة والعلم- العامل أمانة يف تقدح فهذه والبهت. والتزوير

 دينكم". أتخذون عمن فانظروا ،دين العلم و"هذا اخللق. دينء الطبع وضيع   إال
  :لسببني إال األسلوب هذا إىل يلجأ مل -شاكلته على ومن- احليدري أن يقني على وأان

  والدليل. احلجة من إفالسه :األول
 سيقبلوهنا بل فيها، روايفك   ولن أقواله يتتبعوا لن إليه يستمع ومن تالمذته أن يقينه :والثاين

  منه. االنفكاك يستطيع ال عليه نشأ اطبع   هذا يكون وقد تدقيق. دون وسينقلوهنا هبا ويسلمون

                                                            

 ( وهو األسلوب نفسه الذي ميارسه سعيد فودة مع ابن تيمية. 1)



16 
 

 على موحتت    العلمية، قيمتها وحماضراته كتبه  كل    تفقد احليدري عند البحث يف الطريقة وهذه
 تفسي يسيء أو ،العلماء كالم  يفهم ال فمن له. السماع أو القراءة عند حيتاط أن قارئ كل

 ألن أبهل ليس أقوال، من هلم ينسبه أو عنهم ينقله فيما العلمية األمانة يفتقد أو نصوصهم،
  والتدين. العلم آفة هم وأولئك فهمه. أو بنقله أو به يوثق أن وال ،العلماء زمرة يف يوضع

 من وضجران سئمنا :ةخاص   تيمية ابن وخصوم السلفية، خلصوم ههأوج   برجاء   وأختم
 ممال   عليها والرد   قراءّتا أمر صار ،تيمية ابن عن كالمكم  يف وأالعيبكم وتلفيقكم كذبكم
 .احلجة وبالدة والتلبيس الفهم وسوء اإلفك يف التنويع إال فيها جديد ال ألنه ؛لنا ابلنسبة
 تيمية ابن على منكم نقمة ذلك وكل الطلبة. ومبتدئ فيه يقع ال ما األخطاء من نترتكبو 
 وكم !كالمه  فهم أسأمت فكم حة.والفضي ابخليبة إال مرة كل     يف تعودون ال وأنتم له. اوحسد  

 على يروج ذلك أظن   ال لكن !التلبيس يف إمعاان دمتوز  حذفتم كمو  !جتاهلتم وكم !فتموهحر 
 فئة على تروج العلمية وخيانتكم كمكذب    تيمية. ابن أنصار على يروج أن عن فضال ،مطلبتك

 من له فما نورا له هللا جيعل مل ومن يقرؤوه. أن يريدون وال تيمية ابن   ونيقرؤ  ال الذين واحدة:
  نور.

 إنكم :قولوا .والتدليس عليه الكذب   اتركوا لكن العلم، حياة النقد   ففي تيمية، ابن دواانق  
 تيمية، ابن عن تعتقدونه ما وتكتبون تقولون إنكم :قولوا !أنتم تعتقدونه ما حبسب اإلزام   تلزمونه

 للعدل أقرب تكونون لكن ،حجتكم تسقط   وإن هبذا وأنتم كالمه،  من أدلة لديكم ليس لكن
 فضل وذلك ،وتنطفئون ويضيء ،تسقطونو  يعلو تيمية ابن فسيبقى خرتمتا مياوأ للحقيقة. وأدىن

  يشاء. من يؤتيه هللا


