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 : متهيد
 ل حتاو   اليت بالكت   من فهو ،خاص    طابع   ذو كتاب    هو اليوم أيدينا بني الذي الكتاب

  تيمية  ابن منهج بني الفصل خالل من وذلك ؛منياملتكل    ومذهب السلف مذهب بني التوفيق  
 األخطاء بعض  يف املؤلف ع  أوق   وهذا ،التام    التفويض   إىل السلف مذهب نسبة  ب السلف ومنهج
 التالية: السطور يف هونقد  الكتاب تعريف يف هلا ضنتعر   الكبرية

 : ابلكتاب التعريف
 ابن ملنهج نقدية  دراسة  ،لنيو   واملؤ  املثبتني بني املتشاهبات من السلف موقف :عنوانه الكتاب

 .تيمية 
 .املتوسط احلجم من صفحة  وتسعني ست    يف  يقع صغري  كتيب  وهو
 ابألزهر  العلماء كبار  هيئة  عضو القوصي الفضيل عبد حممد الدكتور األستاذ بتأليفه قام
 كهدية   وتوزيعه بطباعته -اإلسالمية  البحوث جممع يصدرها اليت- األزهر جملة  وقامت ،الشريف

 . ـه1440 لعام رمضان شهر يف صدر الذي اجمللة عدد مع
 : ابملؤلف التعريف

 ،م1944 سنة  مواليد من القوصي، الفضيل عبد حممد الدكتور األستاذ هو الكتاب مؤلف
 شهادة وانل ،ابلقسم وعني    ،الدين أصول بكلية  والفلسفة  عقيدةابل ص وختص   ابألزهر  درس

 الفلسفة  يف ومشكالهتا »العل  ي ة  رسالته: عن والفلسفة  العقيدة يف )املاجستري( ص التخص  
 »الفلسفة  رسالته: عن الدكتوراه شهادة على حصل مث ،م1969 سنة وذلك  اإلسالمية«،

 م.1975 سنة  الشريازي« الدين صدر عند  اإلشراقية 
 مث الدين، أصول بكلية  والفلسفة  للعقيدة أستاًذا عمل أن إىل ابلقسم  املناصب يف تدرج

 والطالب. التعليم لشؤون األزهر جامعة  لرئيس فنائًبا للكلية، وكياًل 
 العلمية  للجنة  ومقر  رًا العلماء(، كبار )هيئة  اإلسالمية  البحوث جممع لعضوية  اختياره ت  
 إدارة جملس لرئيس وانئًبا األزهر، جبامعة  والفلسفة  العقيدة ص ختص   يف األساتذة لرتقية  الدائمة 
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 الشريف. األزهر جييخلر    العاملية  الرابطة 
 مبصر. م2011 يناير ثورة بعد شرف عصام حكومة يف املصرية  األوقاف وزارة وتوىل

 .عرضه ونقده بصدد حنن  الذي منها املؤلفات من العديد وله
 : الكتاب من اهلدف
 ،السلف مذهب وبني بينه ويفصل ،واجلهة  االستواء مسألة يف تيمية  ابن مذهب   ينقد املؤلف

 .واملعىن لكيفل :أي الكامل التفويض  هو السلف مذهب   وجيعل
 الوقوع من الناس على اخلوف إليها أجلأ ضرورة أبنه التأويل ملنهج تسويغ جممله يف والكتاب

 . التشبيه من خري فالتأويل ؛التشبيه يف
 : الكتاب خطورة
 :أمور عدة يف الكتاب خطورة تكمن
 عالية  انتشار سعة  األمر هذا له وفر فقد وابلتايل ،األزهر جملة  مع جماانً  وزع أنه : األول

 .اجمللة  أعداد تتابع اليت القراء من كبرية  لشرحية استهدافه عن فضاًل  ،الكتب من بغريه مقارنة 
 .املخالف على جتن    فيها وليس ،علمية  تبدو بطريقة  لكن ،التأويل ملنهج تسويغ أنه : الثاين

 يكون أن حاول بل ،والسب    التشغيب من املعتاد الطريق   يسلك مل املؤلف أن : الثالث
 ناملتق   غري على الشبهة دخلي   اأيضً  وهذا اهلادئة، املؤلف هلجة  مع ،كبرية  بصورة اموضوعي  
 للمسألة.

 : الكتاب تناوله ملا ل  جمم   عرض  
 من  احلق أهل هم واجلماعة  السنة  أهل أن ببيان اهاستهل   صغرية مبقدمة  كتابه  املؤلف أبد

 :وقال العجائز  لدين الرجوع يف املشهورة اجلوين    بكلمة  ااه  ن  وأ   ،املاتريدية  وأصحاهبم األشاعرة
 ."أتضرع عتضر   ما ومبثل ،أقول قال مما وبقريب"

 املؤلف مرق   فقد  الكتاب حجم لصغر انظرً و  ،مباحث سبعة  على  الكتاب اشتمل قدو 



4 
 

 حث. بامل أو لفصبلفظ ال رهايصد    ومل العناوين
 واملثبتني السلف موقف منها املختلفة  واملواقف النفسية  الصعوبة » :فكان األول العنوان أما

 ،اإلهليات يف الكالم يتناول من كل    أمام عقبةً  هناك أن العنوان هذا حتت  بني   وقد «،لنيو   واملؤ 
 قواحيل    نأ يستطيعوا حىت العقبة   هذه زجتاو   هو كان  األشاعرة منهج وأن ،الفطرة هي العقبة  وهذه

 ثونشب  ت ي فإنم -ابملثبتة  يسميهم نمم  - وافقه ومن  تيمية  ابن  مذهب أما ،ة احلق   املعرفة  مساء يف
 اعتالءً  ال» العقبة  لتلك توايلتف   مل إنم إذ ؛ذلك  نم   أعلى فموقفهم السلف أما ،ة العقب   بتلك
 من ليقرر؛ (1)«املثبتون  فعل كما  هلا اوانصياعً  هبا اثً تشبـ   وال ،لونو   املؤ  فعل كما  هلا اوجتاوزً  ،عليها
 البشر يستطيع معان من هلا ما يعرفون أنم وه املتشاهبات هذه يف السلف مذهب أن ذلك

 اللغوية البشر مدارك وراء حقيقية  أخرى معاين هلا أن يعرفون وأنم ،العقل أو ابللغة فهمها
 إىل ذلك من ليخلص  ؛املعاين هذه إدراك عن البشر بعجز ويقطعون ،بعلمها هللا استأثر والعقلية 

 كما  العقل إعمال عن واالنكفاف ،املثبتون فعل كما  اللغة  إعمال عن االنكفاف هو الواجب أن
 . واألعلم األسلم وهو ،السلف مذهب هو الذي التفويض  معىن هو وهذا ،لونو   املؤ  فعل

  .«مذهبهم إىل السلف مذهب جر    املثبتني حماولة » : الثاين العنوان كان  مث
 حماولة  أن ويبني ،اتفويضً  ال جتهياًل  تيمية  ابن يسميه التفويضي  السلف موقف أبن بدأه وقد

 وتفويض  الكيف تفويض  بني التفرقة  خالل من كان  مذهبه إىل السلف مذهب جر   تيمية  ابن
  إلنكاره  تيمية  ابن   ينتقد  مث ،فقط الكيف تفويض هو السلف من وقع ما أبن والزعم ،املعىن

 على  تيمية  ابن ينكر كيف  :لء  يتسا مث ،السلف ملذهب إنكار القول هذا ألن ؛التام  التفويض 
 !؟السلف

 فهم ذلك ومع ، ومعانيها األلفاظ تبدالال الناس أعلم هم السلف   أن ريقر    املؤلف وانطلق
 ،فيه العقلي أو اللغوي التفسري لتدخ   من تعاىل هللا لقدر إجالاًل  النصوص هذه روايفس    أن ضوارف  

 .مرة ألف «كيف  بال» :التدخل هذا بعد قلنا لو حىت
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 .الصفات آايت تفسري نفي فيها ورد اليت السلف نقوالت بعض  املؤلف وينقل
 حول يدور فال» ،السلف موقف إبزاء ليس تيمية  ابن وبني بينه اخلالف وجه   أن   ويقرر ليعود

 إىل منها املفهوم هذا إسناد حول هو بل ،البشرية  داللتها حول وال ،األلفاظ هلذه السلف فهم
 .(1)«هبا ووصفه  تعاىل الباري

 أبنه ؛املعىن نفي   ليس السلف مذهب أن يف تيمية  ابن على للرد    فكانت املؤلف عند ااثلثً  أما
 وقد ،مراد غري منها تفهمونه ما نأ اعتقاد مع لفظها مرواأ :لقالوا السلف مذهب هذا كان  لو

 .ذلك على دليال يراه ما أمحد اإلمام عن ونقل ،القول هذا التزموا فعال السلف نإ :املؤلف قال
 .للمعىن نفي هو وإمنا ،فقط  للكيفية  ا نفيً  ليس السلف نفي أن على للتأكيد ارابعً  وكانت
 يف يتبلور السلف مذهب فهم يف تيمية  ابن وبني بينه اخلالف أن ويقرر ليعود :اوخامسً 

 ابب أصاًل  يطرقوا مل السلف أن ليقرر ؛تعاىل إليه التفسري هذا وإسناد ،زاوية  من التفسري أمرين:
 الظواهر. املومهة  األلفاظ هلذه التفسري
 مبعىن فسروها  واملتكلمني ،العلو مبعىن فسرها تيمية  ابن وأن االستواء بصفة  مثااًل  يضرب مث

 . يفسروها مل السلف وأن ،االستيالء
 ليقرر ؛«السلف موقف عن املثبتني  موقف اختالف مدى» : الثالث عنوانه املؤلف ويضع

 ،واملقصد الغاية  يف ال  ،والسبيل املنهج يف السلف مذهب عن خيتلف املثبتني  مذهب أن أوله يف
 منهج تلزم ال للوازم التزامهم إىل أدى املثبتني منهج لكن ،والتمثيل ابلتشبيه  الهتامهم جمال فال

 خيلو هل السؤال: نع ة يتيم بنا جواب منها فذكر ،االستواء صفة  على الكالم خالل السلف
 ؟نزل إذا سبحانه منه العرش

 هو  السلف مذهب أبن للقول  تيمية  ابن رفض » :للمؤلف الرابع العنوان كان  ذلك بعد
 مسألتني: فهم على مبن القضية  هذه فهم أن تهبداي يف ليقرر ؛ «ومناقشته لنيو   املؤ  مذهب  بعينه

 .األلفاظ هذه وراء صفات إثبات :هي  والثانية  ،اللفظ ظاهر مسألة  األوىل:
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 ابن الوليد أيب مذهب من قريب وأنه ،مذهبه فبني ،تيمية  ابن عند اجلهة مسألة  تناول مث
 رشد.

 .«مذهبهم إىل السلف مذهب جر لنيو   املؤ  حماولة » :فكان اخلامس  العنوان أما
  أن يف تيمية  ابن وبني بينه ليقارن ؛ظاهره عن اللفظ صرف وجوب يف للجوين قواًل  فينقل

 على بذلك لليدل    ؛بطريقته وكل   ،تفسريه عن السلف توقف يذال اللفظ يفسر أن حياول  كالمها
 .متقارب  املثبتني ومنهج لنيو   املؤ  منهج أن

 والشرب  األكل نفى ملا تيمية  ابن أن ليقرر ؛اخلربية الصفات  عن تيمية  ابن كالم  تناول مث
 اجلوين منهج هو بعينه  هذا وأن ،العقل لداللة  وإمنا ،السمع لداللة  ينفها مل هللا عن والبكاء
 ابلعقل منوطةً  املسألة  دامت ما كلها ة الضج   هذه وفيم»: لءسا تلي ؛واآلمدي والغزايل
 .(1)«وحده؟!
  .«ابدئً  اموقفً  ليس لنيو   املؤ  موقف» :فكان السادس  العنوان أما

 يف التشبيه نفي استطعت إن فإنك ،فعل رد   إال هو ما نيلو   املؤ  موقف أن فيه يقرر أن وحياول
 حمل   فال ،التشبيه من خري فالتأويل ابلتأويل إال تستطع مل وإن ،املراد هو فهذا والباطن الظاهر

 . ابلتأويل وال ينشغ مل الصحابة  أبن عليهم لالعرتاض
 بصحة  القول إىل أدى أنه ويبني لينتقده ؛اجلهة  تفسري عن ة يتيم ابن قول ليتناول  وعاد

 للمنهج تيمية  ابن اعتماد بسبب هذا وكل ،القول هذا من يتب مل وأنه ،تعاىل إليه اإلشارة
 .اجلهة  نفي  موقفهم فكان لونو  املؤ  أما اللغوي،
 هذا أن ليقرر ؛«منه وموقفنا اجلهة  ملسألة  نيلو   املؤ  دواء» :فكان واألخري السابع العنوان أما
 نفي يف املتكلمني موقف تفسري   وحياول ،النفسية   الصعوابت   يتجاوز أن يستطع مل ملن هو الدواء
 دون تيمية  ابن يرتكه مل الدواء هذا أن يذكر أن يفوته وال السلف، موقف يدعم  أبنه امطلقً  اجلهة 
 إليه. ذهب مما خري لة املؤو    مذهب أن رويقر    ،توهينه حماولة 
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 عن  األوهام إماطة  رجاء هو السلف مذهب عن للخروج الداعي أن يف للغزايل بنقل وخيتم
  القلوب.
 اإلجنليزية، ابللغة  وملخص  ،للكتاب تفصيلي   فهرس مث ،واملراجع املصادر قائمة  ذلك وبعد

  الكتاب. ينتهي وبذا
 : الكتاب نقد

 :التالية  النقاط يف للكتاب نقدان نرتب أن ميكننا
 ال هأن   واحلقيقة  ،تيمية  ابن ملنهج ة نقدي   دراسة   هذه أن   هكتاب    غالف على املؤلف   كتب  :أوًل 

  االستواء  مسألة  على تهأدل   بعض  يف تيمية  ابن نقدل ضتعر   أنه هغايت   ،امطلقً  نقدية  دراسة   يوجد
 هذه يف قوله من ص يستخل   مل املؤلف   ألن   ؛التمثيل ابب من حىت يكن ومل ،ةاجله   لة مسأ وعلى

 ،اللغة  تقتضيه مبا النصوص ريفس    تيمية  ابن ن  إ :هقول   سوى ،تيمية  ابن ملنهج معامل ة  أي   الصفات
 ة،ابلنقدي   تسميتها عن فضال تيمية، ابن ملنهج دراسة  ىيسم   ال وهذا ،اللغوي املنهج   هو وهذا

 الفكرية. ومعاركه تراثه يف تيمية  بنا حبجم رجل   لفكر الدراسة  هذه تكون أن ذلك إىل وأضف
 هو تيمية  ابن ومنهج ،التفويض  هو السلف منهج   أن   املؤلف: عند الصورة عمود : ااثنيً 
 عن حيدة   وكالمها ،التأويل خالل من التفسري هو األشاعرة ومنهج ،اللغة خالل من التفسري
 للخروج فعل رد   همموقف   أبن نيلو   لمؤ ل العذر سم  يلت   لكنه ،بنفسه هو رقر   كما  السلف مذهب  

 هيتوج   الذي السؤال أن إال هذه النظر وجهة مع اجلذري    اختالفنا ورغم ،السلف مذهب عن
 مع فعلت كما  للمثبتة  العذر نفس تلتمس مل وملاذا :هو الدراسة  يف منهجه حسب للمؤلف

 !؟املؤولة 
 فيه وقع قد ملا ؛ابحلرية فستصاب الكتاب يف ومذهبه املؤلف وجهة  دحتد    أن أردت إذا : ااثلثً 

 مذهب هو احلق املذهب أن الكتاب من صفحة  أول يف ريقر    فبينما ذلك، بيان يف اضطراب   من
 خمالف  مهمنهج أن الكتاب ءثناأ يف يقرر (1)واجلماعة ة السن أهل مذهب هو هذا وأن األشاعرة

 

 (.4 )ص: السابق املصدر (1)
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 العذر  ليلتمس يعود مث (2)نيلو   املؤ  طريقة  بعينها هي السلف طريقة  أن يقرر واترة! (1)السلف ملنهج
 التـأويل أن ذلك بعد يقرر مث ،(3)السلف منهج عن البعد بسبب حصل اءلد دواء هذا أبن هلم

 .املتناقضات هذه بني عهمج من احلرية تصيبكس !(4)السلف مذهب  يدعم
 مذهب أن هو -كتابه  يف الصورة عمود عليه بىن والذي- املؤلف عند اخللل وجه :ارابعً 
  والعجيب املعىن، ال  الكيفية  ضونيفو    إمنا فالسلف ،صحيح غري وهذا ،التام   التفويض  هو السلف

 أنم ثباتهإ خالل من وذلك السلف! عن التام   التفويض  نفي  على يدل   مبا كتابه  يف أتى أنه احق  
 ، (5)ودالالهتا األلفاظ ريسبتف الناس  أعلم نمإ إذ؛ ة  اللغ   ا تقتضيه اليت املعاين اخلطاب من فهموا
 التفويض هو السلف تفويض  أن يف مذهبه يوافق نأ يستطيع حىت (6)أبرمه ما ونقض  عاد لكنه
 السلف أورده ما وبني هذا بني اجلمع وجه أن ألدرك وجهه على الكالم هذا فهم أنه ولو التام،

  إىل  اللغوي معناه عن ابللفظ اخلروج املراد أن هو التفسري عن الكف    على تدل اليت النصوص  من
 يف  األخرى أقواهلم وبني هذه أقواهلم بني امجعً  ؛ تعاىل هللا إىل علمه ضيفو   الذي هو وهذا ،كيفيته
 .اللفظ تفسري

 عن اعائقً  عليها الناس هللا فطر اليت الفطرة اعتباره الكتاب  يف العجيبة  األمور من : اخامسً 
 فيصف  تعاىل، هللا مراد يفهموا أن أرادوا إذا فطرهتم عن الناس يتخلى أن ينبغي هوأن هللا، مراد فهم
 أن تيمية  ابن يستطع مل ولكن ،جتاوزها املتكلمون استطاع اليت النفسية  العقبة  أبنا الفطرة هذه

 يتجاوزها!.
 :منها العجيبة  التناقضات من عدد يف وقع املؤلف :سادًسا

 

 (.11 )ص: السابق املصدر (1)
 (.40 )ص: السابق املصدر (2)
 (.57 ص: ) السابق املصدر (3)
 (.69 ص: ) السابق املصدر (4)
 (.20: )ص السابق املصدر (5)
 (.21 )ص: السابق املصدر (6)
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 هو السلف موقف وأن ،صحيح مبوقف ليس التام التفويض  أن يرى تيمية  ابن أن ذكر أنه -
  دالالت  جيهلون كانوا  نمإ :السلف عن يقول أبنه تيمية  ابن هميت   مث ،فقط الكيفية  تفويض 
 التام  التفويض  يثبت  أن حياول من إىل يتوجه االهتام هذا أن واحلقيقة  !(1) ومعانيها األلفاظ
 .للسلف
 استعمال  يرفضون لكنهم ،اللغة  يف األلفاظ مبدلول الناس أعلم السلف أن يرى املؤلف -

 !(3)اللغة  يف األلفاظ هذه معىن فهموا أنم يذكر مث ،(2)هللا مراد تفسري يف اللغة 
 هللا يصفون ال لكنهم ،هبا نفسه هللا وصف اليت األلفاظ معاين فهموا السلف أن يقرر -
 !(4)هبا العلية  الذات وصف عن اعً تور   ولكن ،هبا جهاًل   ال ،هبا تعاىل

 من فهموه الذي املعىن وهذا ،لغواي   معىن اللغة  من فهموا السلف أن يرى املؤلف كان  إذا -
  تعاىل هللا وصف أبنه  يصرح وهو تيمية  ابن على اإلنكار وجه فما ،تيمية  ابن يثبته ما هو اللغة 
  يف نفسه هللا وصف :تقول أن بني  الفرق ما ،شعري وليت ؟!(5)اللغة  من فهمه الذي الفهم هبذا

 به هللا وصف الذي الوصف نإ :تقول أن وبني ،كذا  اللغة  يف معناه الوصف وهذا بكذا كتابه
 ؟!اللغة  إىل ااستنادً  كذا  معناه كتابه  يف نفسه

 ال  لكنه، (6)املعىن تفويض  يشمل ال تفويض  هو التفويض  أن على األدلة  يذكر املؤلف -
 هللا وصف الذي املعىن أن فيقرر ،الكيف تفويض  هو التفويض  أن على تيمية  ابن يوافق أن يريد

، القضية  هذه يف املؤلف ذكره ما حاصل هذا !(7)به تعاىل هللا نصف ال لكن معلوم به نفسه
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  .بيان إىل حيتاج ال وتناقضه
 يف يكمن السلف مذهب تفسري يف تيمية  ابن وبني بينه اخلالف أن يقررل املؤلف يعود -
 معىن فهموا السلف أن يقرر تيمية  ابن وألن ،هللا إىل التفسري وإسناد ،زاوية  من التفسري :أمرين
 من لغو حينئذ ألنه !؟(كيف  بال) :ذلك بعد القول قيمة  فما :لءيتسا االستواء لفظ من لغواي  
 ،السلف يفهمه مل  لفظ االستواء أن يرى كان  فإذا !هو أبرمه ملا نقض  احلقيقة  يف هذاو ! (1)القول

 :مالك اإلمام قول عن القائل وهو ؟!اللغة  يف األلفاظ بتفسري  الناس أعلم نمإ :يقول  فكيف
 !(2)اللغوي  مبعناه :أي (جمهول غري  االستواء)

 السلف عقول إىل السابقة  هي تعاىل بذاته الالئقة  املعاين  كانت  لو» أنه املؤلف يقرر -
 املعاين كانت  إذا الكيف نفي من حينئذ الفائدة فما ؛القول من الغوً  (كيف  بال) :قوهلم لكان
 أبن الزعم  من يتعجب فاملؤلف ،(3)«؟!تعاىل بذاته الالئقة  املعاين هي عقوهلم إىل السابقة  ة املثبت

 ! تعاىل ابهلل تليق  اليت هي فهموها اليت اللغوية  املعاين
 بينه اخلالف أن فيصرح ؛تيمية  ابن وبني بينه اخلالف ماهية  يف مضطرب املؤلف إن بل -

  بينه  اخلالف أن بصفحتني  ذلك بعد ويقرر ،(4)األلفاظ هلذه السلف فهم يف ليس ة تيمي  ابن وبني
 ابن أما ،أصاًل  األلفاظ هذه يفسروا مل فالسلف، التفسري زاوية من السلف فهم يف تيمية  ابن وبني
  ؟!األلفاظ هلذه السلف فهم يف ختالفا هو هذا أليس ،(5)اللغة  تقتضيه مبا فيفسرها تيمية 

 ملذهب فهمه يف مضطرب املؤلف أن على تدلك مما وغريها السابقة  النقوالت هذه -
 العجيبة. التناقضات هذه يف أوقعه مما ؛طريقة  أبية  التأويل مذهب تسويغ حياول أنه أو ،السلف
 فهمه الذي الفهم هذا يفهموا مل -تيمية  البن املعاصرين خاصة - األشاعرة أن واحلقيقة  -
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 !؟دمه وأهدروا تيمية  ابن رواكف    فلماذا وإال ،املؤلف
 الصورة عمود اختالل بسبب كله  وهذا كثري،  وغريها الكتاب، يف التناقضات أبرز هي هذه

 تيمية. ابن تقريرات  وعن السلف مذهب عن عنده
 من كبري  عدد  يف وقع املؤلف أن هي للكتاب نقدان هبا خنتم أن نود   الت  اخلالصة إن

 ومع  ، السلف ومذهب املتكلمني مذهب بني للتقريب حماولته بسبب ؛ املنهجية التناقضات
 ،وأحكم وأعلم أسلم السلف مذهب أن من شاعرةاأل به يقر  مل مبا إقرار فيه فالكتاب ذلك
 واملؤلف ، أصاًل  لذلك تتعرض فلم ، تيمية ابن ملنهج نقدية  دراسة ليست الدراسة وهذه 
 ، مضامينها عن األقوال إبخراج يكون ل كهذا  أمر  لكن ، النظر  وجهات بني التقريب حاول

 التقريب.  هذا يقبل فيما إل يكون ول
 .به إال قوة وال حول  وال ،املستعان وهللا ،هذا


