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هاألشّّ ع  هبّّكل هات مّّ هعلّّ هتّّرار هوقًّّهوحًًّّا   هقًّّا  هابلتجسّّيمههللاهرمحّّ هتيميّّ ههابّّ هماتُّّه
هإثبّّ  هأنهوهّّر هللتجسّّيم هاخلّّ  هَّهمهّّمهعلّّ هاعتمًّّواهوقًّّهواألحبّّ   هوال اَّضّّ ههوالصّّرَّي  ه
االصّالح هااّ   هههّكاهعل ههتيمي هههاب ههَّح كمراههجتسيم ههوتع ىلههسبح ن هههللههالفعلي هههالصف  
همّّّّ هأنّّّ هوبي نّّّ هالتجسّّّّيمهمرضّّّر هيفهالصّّّ   ههأقرالّّّّ هرغّّّمهابلتجسّّّيمهابلقّّّّر هورمّّّر ه عنًّّّهم
هكمّّ ههاجملسّّم ههعلّّ ه ر   ههورغّّمهينفّّ  ابلهوالهًاللّّفهَّيهّّ هالقّّر هاب ثبّّ  هالهالّّيهاجململّّ ههاأللفّّ  

  ّّ ّّ ههذلّّّ همّّّ هاألو  هاجلّّّ  هيفهبينّ ّّ هًكّّّ رونهجنًّّّهمهكلّ ّّ هات مّ هحجّّّاهواهيّّّ ههإىلهمسّّّتنًً ه بّ
ه.املستنًا هتل هألب زهمن قش ههاجل  ههكاهويفه ًلب  سرنههب هعل هع م  هالن س

 : بطوطة ابن  ذكره  ما : األول املستند
همّّّ هرحلتّّّ هيفهبالرطّّّ ههابّّّ هذكّّّ  همّّّ علّّّ ههجسّّّيمابلت ههتيميّّّ ههابّّّ ههمًّّّت هه مّّّ ههالّّّبع ههاعتمًّّّ

هكبّّ رههمّّ هبًمشّّفهوكّّ ن"هبقرلّّ  هذك هّّ هالّّيهوهّّ ههللا هرمحّّ هتيميّّ ههابّّ ه مّّ هههّّرهرآهّّ هح  ثّّ  ه
هشّّي!  هعقلّّ هيفهأنهإاله الفنّّرنهيفهًّّتكلمه الشّّ نهكبّّرهه  هتيميّّهابّّ هالًًّّ هتقّّ هاان بلّّ ههالفقهّّ  
ً ههًعظمرنّّّّ ه مشّّّّفهأهّّّّ هوكّّّّ ن ّّ ّّيمهأشّّ ع هه التعظّّ ه بًمشّّّّفهذاكهإذهوكنّّّّ هاملنّّّّ  هعلّّّّ هظهّّّّمًو

ّّكك  ههاجلّّ م همنّّ هعلّّ هالنّّ سهظًعّّ ههوهّّرهاجلمعّّ ههًّّر هَّحضّّ ت  هأنهكحمّّ ههمجلّّ ههمّّ هَّكّّ نه  همًو
ههَّقيّّّ هَّع رضّّّ هاملنّّّ  ه رجهمّّّ ه رجّّّ ههونّّّ  ه( هّّّكاهكنّّّ ويههالًّّّني همسّّّ  هإىلهًنّّّ  ههللاهإن ه)هقّّّ   
ههابألًًّ هوضّ بر هالفقي ههكاهإىله هالع م هههَّق م ههب  ههمتكل هههم ههوأنك هه ال ه ا ههابب ههًع فههم لك 
ههلب سّه هعليّ هَّّ نك واهحً   هش شي ههرأس هعل هوظه هه هعم مت هههسقال هههحتهههاكار هههض اب هههوالنع  

ه.(1)ذل "هبعًهر وع  ههبسجن هَّ م ه اان بل ههق ض همسل مهب هالًً ههع ه ارهإىلههواحتملر 
 : ةناقشامل
هقًّوههالعق  هًقبل هالههمب ههملي! هههبالرط هههاب ههرحل هههن هأههإىلههًنب  ههبعينه ههالراقع هههع ههااًًثههقب 
هاخليّّ ال  هإىلهأقّّ  هوهّّ هالراقّّ  ه يلّّ همّّ هَّيهّّ هبّّ هرحلتّّ  هيفهكاّّر ههأخالّّ  هالبّّ حارنهرصًّّ
هومله منهّّّ هجرعّّّ رههبعًّّّهوأمحهّّّ ه عقّّّر هالاحثّّّ ههق ابّّّ ههاسّّّتت ق هرحلتّّّ هأنهذلّّّ هأسّّّب  هومّّّ 
ه.(2)ش هبحهوالرهمهالنسي نهمظن ههوهكاه بنفس هًكتبه 

 

ه(.317-316/ه1رحل هاب هبالرط ه)(ه1)
ه"املخ لف  هالعقًً هيفهرحل هاب هبالرط ".هم ك هسلفهبعنران هيفنظ هورق هعلمي هم هثحث هأج ا ه(هت2)
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هوجر هّ  همّ ههصّحيح هههتكّرنههأنههاكّ ههالههمححظّ  ههعليهّ ههأًض  ههَّه ههبعينه ههالراقع ههه أم ه
ههه وأوضحها أمهها من

ه النهّ رههعشّي هههلبعلبّ هه خريهه"وك نههَّق   هه مشفههوصرل ههبرق ههص  ههقًههبالرط هههاب ههأن ه
هشّّّه همّّّ هالت سّّّ هاخلمّّّي هًّّّر هووصّّّل ه  مشّّّفهإىلهاشّّّتي ق هلفّّّ  هابلتًّّّوهمنهّّّ هوخ جّّّ 
ههّكاهيفههللاهرمحّ هتيميّ ههوابّ ههّّ 726ه/9ه/9هيف هه أ هه (1)وعشً  "ههست هههع  ههاملعظمههرمض ن
هكاّرههابّ هًقّر هه (2)واملخّ لفنيههاملّراَّقنيههم ههاملؤرخنيههإبمج  هه مشفهه هعبقلههمسجرن هك نههههالرق 
همّّ هالسّّ  سهالعصّّ هبعًّّهاالثنّّنيهًّّر هويف"ه وسّّتم! ههوعشًّّ  هسّّت ههسّّن ههأحًّّا هيفههللاهرمحّّ 

هبقّّ هوقًّّه (3) مشّّف"هبقلعّّ ههتيميّّ ههابّّ هالًًّّ هتقّّ هالعحمّّ ههالعّّ ملها مّّ  هالشّّي هاعتقّّ هشّّعب ن
ه املنّ  هعلّ هالنّ سهًعّظهوهّرهًق بلّ ههأنههبالرطّ هههالبّ ههَّ ىنههَّي  ههتريفههحتههالسج ههيفهههللاههرمح 

هالّك هالك تّبههجّ   هههابّ ههمّ ههأ ههبالرطّ هههابّ ههمّ ههوهّم ههههّرههوه ههاخلال ههسببههع ههظ الن هههوبت   ه
هًق بّ هملهبالرطّ ههاب هأنههرهالا ب هَّإنههكاهع هالنظ هبت  ههالراقع  هبالرط هههاب ههحضررههمتره ه
هقالع  .هراقع هلاههك ه ض هوملهًقين  هتيمي ههاب 

ه الّّّرار  هالًّّّع و هكّّّ هههّّّك هالًّّّعر هويفهيفهًنبتّّّ هاستصّّّح هب ه همهمّّّ ههق عًّّّ ههنّّّ ههّّّ هث ه
هًّّّرر هالهابلتجسّّّيمهًتهمّّّ همّّّ هَّّّّإن هه ؛حكميّّّ ههاقفّّّ  ههتيميّّّ ههابّّّ هإىلهالتجسّّّيمهنسّّّب ههيفهأن ههوهّّّ  
هإثبّ  هعًّ ههيفوهههالسّلف ههمكهبههوع ههنفس ههع ههالتجسيمههنف ههيفههالراضح ههه   هالص هههنصرص 
ه يفهاجلّّّ  هاألو هبنّّّ ه مّّّ  ههقًّّّهالنصّّّر ههّّّك هوكّّّ ه  أوهنفيّّّهوتعّّّ ىلهسّّّبح ن ههللهاجلسّّّمهلفّّّظ

هواايًّر هَّّر  هإىلهاملنبجّ همّ هالتهمّ هههّك هًّرر ونهمّ هاملنّ وينيهكتّبههمّ هش! هم ههوتصفح
هإطحق  .هذك ه هوعً هالراضح ههالنصر هتل هعل هالقف هعل هجيمعرنهأهنمهستجًه الشيع 

 

ه.(297/ه1رحل هاب هبالرط ه)(ه1)
ّّّ هحّّرا  هال مّّّ نهوأنب يّّّ هووَّيّّّ  ه215-213/ه33انظّّ  ههن ًّّّ هاألر هيفهَّنّّّرنهاأل  ه)(ه2) ( هواتًر

( هوالعقر هالًًر هيفهذك هبع همن قبهشّي ها سّح ه123-111/ه2األك ب هواألعي نهم هأبن ي ه)
/ه18( هوالبًاًّّ هوالنه ًّّ ه)238/ه1( هوأعيّّ نهالعصّّ هوأعّّرانهالنصّّ ه)399-396/ه1ابّّ هتيميّّ ه)

( هوابّ هتيميّ ه32( هواجل م هلسر هشّي ها سّح هابّ هتيميّ هخّح هسّبع هقّ ونه)  ه267-268
ه(.48اجملتهًه)  ه

ه(.267/ه18البًاً هوالنه ً ه)(ه3)
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 : التجسيم إىل فضيت   لصفات   إثباته : الثاين املستند
هإىلهالتنبّ هًنبتّ هَّي ههرضخلهاههقب وهههتجسيم مستنًاتمهيفهات  هاب هتيمي هابلههأك ههأحًههاهك
هعّ ههابجلّرا ههوذلّ ههنفسّه  ههالصّف  ههيفههأوال هههاملن قشّ هههتكّرنههأنههًنبت أن ههههوه  ههمهم هههقضي ه
ًُههالصّّف  هإثبّّ  ههّّ هسّّؤا   هاملرضّّر  ههّّكهيفهاألسّّ سهالبحّّثههّّرههّّكاهال هأوهجتسّّيم  هًعّّ
همّّنهمهإلّّ ا هوذلّّ ههلل هالصّّف  هًابّّ هألنّّ هابلتجسّّيمهتيميّّ ههابّّ هعلّّ هًشّّنعرنهاملخّّ لفنيهَّّّإن
هإثبّّ  ههّّ هاألس سّّي ههالقضّّي ههوإمنّّ هوحًّّ  هتيميّّ ههابّّ هيفهليسّّ هَّ لقضّّي ههوغّّر  هتيميّّ ههالبّّ 

ه.املتكلمنيهعنًهالتجسيمهإىلهوإَّض ؤ هالصف  
هإليّ هواسّتنًهاملخّ لفني هكّح ههيفههَّكاّر هههالصّف  ههأثبّ هه ألنّ هههابلتجسّيمههتيميّ هههاب ههات  هه أم ه
هإىلهالتجسّّيمهًنسّّبهأنّّ هتيميّّ ههابّّ هإىلهًنسّّبهبّّ هالصّّتر" ه"الك شّّفهكت بّّ ههيفهكاّّر اههَّّّر  
هأر  ه"وإنهالّ از  هخم طبّ  هقرلّ هوهرههللاهرمح ههتيمي هههالب ههنص  ههنق ههَّقًهها سح  ههأه ههمج هر

ّّّ ههابلصّّف  هوصّّّفر همأهنّّ ه همأهنّّّ ههأوهالتبعّّي  وههتج يّّّ هالهًقتضّّ هوذلّّّ هواليًّّهالرجّّّ هماّّ  هاخلً 
هَّيقّ  ه جسمههرهه ًقرلراههملههوإنههومتج ئهه همتبع هههواجلسمههجسم  ههًكرنههأنههًقتض ههمب ههوصفر 

هامللّ هأهّ هوسّ ي هبّ ها سّح  هأهّ همجّ هرهمكهبههرهب هبكل  هللحن بل ههاختص  هالههل  
ه.(1)وأيمته "هاألم ههوسلف
هإىلهجسّّمههللاهأبنهالقّّر هًنسّّبهكيّّفههني الشّّ ههالكّّح ههّّكاهيفه"َّّّ نظ همعلقّّ   هَّّّر  هقّّ  
هإالههبّّكاهقّّ  هالسّّلفهمّّ هَّمّّ ه وأيمتهّّ هاألمّّ ههوسّّلفهامللّّ هوسّّ ي هبّّ ه ا سّّح هأهّّ همجّّ هر
هأرذ ههّمهوقًّوت ههسّلفه ههأمّ هههإذنههَّتعسّ هه  املب ركّ هههاألمّ هههسّلفهههّمههاجملسم هههوه هه  اجملسم ه
ه.(2)مكهب "هوأقبحهمهعقرالهوأضيقهمهالالرايف

قّّّر هتيميّّّ ههالبّّّ هالّّّن ههنفّّّ هإىلهاايًّّّر هواسّّّتنً هأهّّّ هأن هههّّّرهًعتقًّّّه"إذنهمعلقّّّ   هًو
هاملسّلمنيهعلمّ  هكّ ههًعّيها سّح هأه هك ههنإه ًقر هولك هجمسم  هكلهمهه ًقر ههالهها سح 

هًنسّّبه  همّّ هإىلهالنسّّب هههّّك هجسّّيم الت ههتسّّتل  هأبوصّّ فههللاهوصّّفراهواملتّّ خً  هاملتقًّّمنيهمّّ 
ه.(3)ا سح "ههأه هإىل

 

ه(.251/ه1بي نهتلبي هاجلهمي هيفهأتسي هبًعهمهالكحمي ه)(ه1)
ه(.149لك شفهالصتره)  هاه(2)
هق ت هع هجتسيمهاب هتيمي هبعنران هالتجسيمهعنًهاب هتيمي هوأتب ع .(هضم هحل3)
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منّ ههالعلمّ  هوعًّ هالتعقيّبهعليهّ همّيح ههوقًهجع ها  ليبهذكّ هابّ هتيميّ هلّبع هنصّر 
 .ه(1)إىلهالتجسيم

 : ةناقشامل 
هاآليت هيفهذل هوبي نه صحيحهغرهروههبين  ههكم مستنًاتمهههأك هم هًعًهستَنًاملههك 
 : ههّّّ هوهّّّ  هملسّّّ ل هاههّّّك هيفهتُبحّّّثهالّّّيهاألس سّّّي هه هالقضّّّي ههعّّّ هااًًّّّثهبنّّّ هسّّّبفهأوًلا
هالكاتيّّ ههالصّّف  هوبعّّ ههالفعليّّ ههالصّّف  هإثبّّ  هأنهًّّ ونهَّ ألشّّ ع  هجتسّّيم هالصّّف  هإثبّّ  
بّّّّنيهذلّّّّ  هيفهًنّّّّ زعهمهتيميّّّّ ههوابّّّّ هجتسّّّّيم  هاخلّّّّ  هاملصّّّّاللحههّّّّكاهأنهكحمّّّّ ههمعّّّّ ضهيفهًو
ههللاهأثبتّّ همّّ هًابتّّرنهالسّّن ههوأهّّ هتيميّّ هه ب َّّّهواجلم عّّ  هالسّّن ههأهّّ هًلّّ  هوالهًل مّّ هالهابألشّّ ع  
هح  ث ههمبصاللح  هالتمس هًل مهمههوالههبتجسيم ههلي ههأوههجتسيمهههكاههإنهه ًقرلرنههوالههورسرل 

هإثبّ  هعلّ ه كمّراهأبنهمعهّمهومّ هاألشّ ع  همّ هلتّرهمهًصّح ههوالهوالسّن  هالكت  هيفهت  ههمل
هثبّّّ ه"َّمّّّ ههللا هرمحّّّ هًقّّّر ه ليّّّ  هبّّّحهمّّّنهمهحكّّّم ههجمّّّ  ههّّّكاهألنه؛جتسّّّيمهأبنّّّ ههللاهصّّّف  
هًعنيّ هالّك ههّرهًكّرنهأنهذلّ هم هل  هوإذاهحف هههرهاألم ههسلفهعلي هوأمج هن هوالسُهههابلكت  
هَّقّريهجتسّيم  ههّكاهكّ نههإنهمراضّ  هيفهتنّ ال ههههلّمههًقّر ههبّ هه (2)اجلسّم"ههبلفّظههاملتكلمنيههبع ه
هإنهجتسّّّّيم  هر َّسّّّّم ههبتسّّّّميتكم هيهشّّّّ نهوالهوالسّّّن  هالكتّّّّ  هيفهثبّّّّ همّّّّ هأثبّّّّ هألينهحّّّف ه
هههللا هرمح هالش َّع هإىلهاملنسر هالبي هما هوهكاهش!تم 

ه(3)راَّض هأينههالاقحنهَّليشهًه...هحممًهآ هحبُهه رَّض ههك نههإن
هعّ هالبحّثهيفها َّّحسهعلّ ه ليّ هإالههّرهومّ هكحم  ههم هوأعران هَّر  ه جيعلهتن الههًقرل ههَّم 
هالهَّكّ نهجيًّواهملهلك ههللا هرمح هتيمي ههاب هكتبه ههاليهالصفح  ههآالفههم ههواحًههصً حههن   ه
ً ه هالصّف   هتابّ هأنّ هحّ هلم هولسّ نههابلتجسيم ههًتهمر ههحتههواملع ينههالنصر ههي  هههم هههلمههب

هجمسم هن  َّهجتسيم ههكاهأنهون عمهونًع هن  هوحن 
هههوقً هأ  هاللتّ  هيفهمعّ وفهغّرهوهّره اخل   ههمصاللحهمهههكاههأنهههللاههرمح ههتيمي هههاب ههبني 

 

 (هامل ج هالس بف.1)
ه(.547/ه6الفت و هالك  ه)(ه2)
ه(.14 ًرانها م  هالش َّع هرمح ههللاه)  ه(ه3)
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ه.(1)جسمهأبن هابلصف  هصفًت ههم هتسمي ه
هوهكّكاههتيميّ  ههابّ ههًلّ  ههمّ ههالصّف  ههًابّ ههألنّ ههابلتجسّيمههتيميّ هههابّ هههمًّت هههمّ ههًل  ههاثنياا: 
هبّّّ هًلّّّ مهمهأنّّّ هجنًّّّهالتحقيّّّفهعنًّّّهَّإنّّّ ه؛غّّّرهمههبّّّ ههمّّّرنًت ههالّّّيهاألمّّّررهمّّّ هكاّّّرههيفهشّّّ هنم

لّّّّ مهم ً ههًو ّّ ّّ هأشّّ ّّراهمّّ ّّ هأل مّّ ّّمهذلّّّّ هومّّّّ ه مغّّّّرههبّّ ّّف  هًابّّّّ همّّّّ هًل مّّّّرنهأهنّّ ّّ ههالصّّ هالفعليّّ
ّّيم  ّّ هابلتجسّ ّّ ههلّّّك اهَّمّ ّّف   ههّّّك ه هخصّ ّّ ه الصّ ّّيهمهعّّّ ضًُههأنهواكّ ّّ هعلّ ّّهمهمباّ هاع اضّ

هإالهالصّف  ههبّك هصّفمت ههًعّ فهالهإذهه؛جتسّيمههالسّب ههأوههالعشًّ  ههلصّف  لههموإثبّ تكههَّيق   
قّّ  ه.جسّّم هإالهمسّّ  األههبّّك ه ًتسّّم ههمّّ هًعّّ فهالهإذه؛جتسّّيمهلألمسّّ  هوإثبّّ تكمهللمعت لّّ  هًو
ههه.جسم

ًّّ هوهّّّّّك  ّّ هق عّّّ ّّ ههابّّّّّ هأعملهّّّ ّّ هتيميّّّ ّّف  هيفهاملتكلمّّّّّنيهمّّّ ّّ ههالصّّّ ّّ ههكمّّّ ّّيمهإىله نبّّّ هالتجسّّّ
ق ههههك ههركس ل"هههللا ههرمح ههَّق  ههابخلصر   هأل مّ ههمنهمهه شي! هههأثب ههم ههَّك ههمتن قضرن ههالالً 

هَّيّ هًراَّقّ همبّ هاآلخّ هأل مّ همّنهمه شّي! ههنفّ همّ هكّ ههأنهكمّ هها ثبّ   همّ هَّيّ هًراَّق همب ههاآلخ 
ههالنفّ  ههلمهق ل هإذاهوالبص ههوالسم ههوالكح ههوالقًر ههوالعلمههك اي  ههالصف  ههَّمابت هههف  الن هههم 

هالهَّّّّّإن ههابجلسّّّم هإالهًقّّّر هالهوالعّّّّ ضهأعّّّ اض هالصّّّف  ههّّّّك هألن هه؛جتسّّّيمههّّّكاهك ملعت لّّّ  
هقًًّّ  هعلّّيمهحّّ هإنّّ هقلّّتم هقًّّهوأنّّتمهاملابتّّ  ههلّّمهق لّّ  ه جسّّم ههإالهابلصّّف  ه مرصّّرَّ ههنعّّ ف
هه حيّّ ههامرجّّر  ههتعلمّّرنهالهوأنّّتمهجبسّّم هلّّي هوقلّّتم 

 
هعلّّ هأثبتمّّر هَّقًّّه  جسّّم ههإالهاقّّ  ر هه ع ملّّ

قّّر  ه (2)"حنّّ هَّكّّكل هعلمّّتم همّّ هخّّحف هكّّرنههمّّ هخرَّّّ  هشّّي!  هًنفّّ هأحًّّهمّّ همّّ هَّإنّّ ه"هًو
هنفّّ   هَّيمّّ هق لّّ همّّ هنظّّرهأثبتّّ هَّيمّّ هلّّ هقيّّ هإالهجسّّم   هبّّ هاملرصّّرفهًكّّرنهأنهًسّّتل  هذلّّ 
ه.(4)وغر هاملهمهالن هههكاهيفهق ل هم هآخ هإىله(3)أثبت "هَّيم هًقرل هم هنظرهنف  هَّيم هل هوقي 

هعلّ ه ليّ ههّرهالصّف  ههمعّ ينههبعّ هههعلّ ههتيميّ هههابّ ههتعقيّبههعًّ ههأنهها  لّيبههقّر ههاثلثاا: 
ق هههوالههتيمي هههاب ههًع فههالههم ههقر هههرههجسيمللت هههميل  هااًًّثهسّبفههوقًههوحج ج  هه مكحههطً 

 

ه(.53التًمً  ه)  ه( ه421/ه5( هجممر هالفت و ه)70نظ  هش  هحًًثهالن و ه)  ه(ه1ً)
ه(.134التًمً  ه)  ه(ه2)
ّ ه)10ال س ل هاألكملي هيفهم هجيبههللهم هصّف  هالكمّ  ه)  هه(هه3) نظّ  همنهّ جهالسّن هالنبًر /ه2( هًو

ه(.323/ه17( هوجممر هالفت و ه)421/ه4( هواجلرا هالصحيحهمل هبً ه ً هاملسيحه)105
ه(.9الكم  ه)  هًنظ  هال س ل هاألكملي هيفهم هجيبههللهم هصف  ه(ه4)
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هأنه ونهوط يفّّ ههَّ قّّ ههقّّر هًّّتقم ههَّقًّّهالكّّح  هإًّّ ا هويفهااجّّ جهيفهتيميّّ ههابّّ همنهجيّّ ههعّّ 
ه هفّالال يهتلّ هعلّ هًّ  هآخّ همرضّ هيفههكّ نههوإنهه آخّ ههقّر هه بالّ  ههوذلّ هه؛القّر ههخالّ ههًبني
هللّّ  هأوهمعّّىهلبيّّ نهتيميّّ ههابّّ هًرر هّّ هكاّّر ههأخّّ  هنصّّر هيفهااّّ  هوكّّكل هتقمصّّه  هالّّي
هكلم هههك ههعل هًعقبهأنهأحًه ت جههالههااقيق هههويفههعليه  ههًعقبههَّحههذل ههلترههأوههأحًههعل 

هتن لنّّ هإذاههّّكاهأجلّّ  همّّ ه هالّّن ههًسّّر هالّّك هاملرضّّر هغّّرهاملرضّّر هكّّ نههإذاهخ صّّ هه ًرر هّّ 
ًّههالههوحنّ ههالتجسّيم ههعلّ ههًًّ ههنقلّ ههم ههإنهه وقلن  همسّ ل هههّ هالّيهاملسّ ل هههّك ههيفههاخلّرضههنً 
كّّ نهههثهالتجسّّيم هعلّّ هتًّّ هالنصّّر هتلّّ هونقّّر  ههلّّمهنتنّّ  هلكّّ هَّيّّ  هحنّّ همّّ هغّّرهأخّّ  
هعّ هًبحاّرنهأهنّمهوهّرهواحًهش  هعل هإالهًً هالهتيمي هههاب ههتعقيبههعً ب ستًالهلمههَّهه م ذا 
ّف ههبّ هًتمس هاليههالقش ه ههمّ هَّقّ هواحًّهنّ  ههالبعيًّ هالنصّر ههّك هعّ هًتنّيهمهوكّ نهالتً 
هالتجسيم.هعل هتيمي ههاب هَّيه هًن ههثح هأوهكلمتني
ًهههذك  هههم هههرابعاا:  ههتيميّ هههابّ هههكّح هههبّنيهههَّمّ ههه؛هًّكك  هههوملهههبهاخل يّههَّهمّ هههعلّ هههس هههليت هههَّر  هههسعي

هتيميّّ ههابّّ هعّّ هَّّّر  هنقلّّ هالّّك هَّّّ لن ههَّّّر   هوعقّّ هتيميّّ ههابّّ هعقّّ هبّّنيهكمّّ ههلّّ هَّّّر  هوَّهّّم
ههاختصّ  ههالههل  ههَّيق  هه...اخلً  هههابلصف  ههوصفر ههأهنمههأر  هه"وإنههال از  هه خم طب هههقرل ههوهر

ههاألمّّ ههوسّّلفهامللّّ هأهّّ هوسّّ ي هبّّ ها سّّح  هأهّّ همجّّ هرهمّّكهبههّّرهبّّ هبّّكل  هللحن بلّّ ه
ههًتعجّبهههثهههاملسّلمني هههمجهّررهههإىلهههالتجسّيمهههًنسّبهههتيمي هههاب هههأبنهههَّر  هههعلي هههعلفهههثه.هه(ه1)هوأيمته "ه

ههمّّ ههّّره جسّّم هههللاهكّّرنههأنهًعتقًّّهتيميّّ ههابّّ هأنهإذنه"َّ ا صّّ هَّيقّّر  هالتعليّّفههّّكاهآخّّ هيف
ه.(2)وتعجب"هَّت م هاملسلمني هم هالعلم  هأك ب هقر هوهره والصح ب ههاألم ههسلفهعلي هاتفف

هذلّّ هومّّ ه سّّي ق همّّ همبتّّرر ههالّّن هههّّكاهَّّّإن ههَّّّر   هصّّني همّّ هبوتتعجّّ هه تت مّّ ههأنهولّّ 
حه نصّ ههتيمي ههاب هع هًنق هالهب مت ه"الصترهالك شف"هيفهوَّر  هخ طئ ههَّهمههَّر  ههَّفهم هطًّر
قالع ههإال قسم ههًو هاب هلكح هًعر هثههًعلفههكلمتنيههك ههبعًههَّتجً ههالن  ههيفههال اب ههليضي ههًو

ههللاهرمحّ هتيميّ ههابّ هكّح ههإىلههوعّر  اههالكتّ   ههيفههكاّرهههّكاههوماّ ههأخّ   ههكلمّ  هه ح ذَّ هههتيمي ه
ّّّّ  هالصّّّّف  هإثبّّّّ  هسّّّّي  هيفهالّّّّن هههّّّّكاهإن ههأقّّّّر   هالّّّّيهاالع اضّّّّي ههاجلمّّّّ هَّ حّّّّكفهاخلً 
 وإن"ههكّّكا هليكّّرنهكحمّّ ههقّّ ا  هوأعًّّهتيميّّ ههابّّ هكّّح ههمّّ هاعّّ اضهشّّ طيهبّّنيهأنهوضّّعته 

 

ه(.251/ه1(هبي نهتلبي هاجلهمي هيفهأتسي هبًعهمهالكحمي ه)1)
ه(.150لك شفهالصتره)  ه(ها2)
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هالتبعّي  وهههتج يّ هالههًقتضّ ههوذلّ ههواليًّ ههالرج ههما  -ههاخلربية  ابلصفات  وصفوه   أهنم  أردت
ههّّره ًقرلّّراهملهوإنهومتجّّ ئ همتّّبع ههواجلسّّمهجسّّم   هًكّّرنهأنهًقتضّّ همبّّ هوصّّفر هأهنّّمهأو

 بالل اإلسالم،،  أهل مجاهري مذهب هو بل بذلك،  للحنابلة اختصاص  ًل  له:   فيقالهه-جسم
هأهّّّرهإذن ها سّّّح هأهّّّ همجّّّ هرهمّّّكهبهَّمّّّ ه."وأ متهالالالا األمالالالة وسالالالل  امللالالالل أهالالالل وسالالالا ر 

ّّّ  هابلصّّّف  ههللاهوصّّّفهأ هالتجسّّّيم هبّّّ ه وحكاقّّّ ههونب غّّّ ههنب هّّّ ههإىله تّّّ جهاله لن هَّّّّه اخلً 
هالفهّّّمههبّّّكاهلنّّّ هليخّّّ جهالّّّن ههيفهَّّّّر  هغّّّ  هلكّّّ هالع بيّّّ  هًعّّّ فهقّّّ رئهأ همنّّّ املّّّ ا ههفهّّّمًَه

ّّب  هاجلملّّّ ههويف"هقّّ   همب شّّّ  هالّّن هههّّكاهبعًّّّهتيميّّ ههابّّ هأنههّّّكاهقّّريهعلّّ هًؤكًّّّهومّّ هالتً 
ّّرهالصّّّف  ههّّّك هَّإثبّّّ   ّّف تي ههمّّّكهبههّ ّّ ههطرايّّّفهمجيّّّ همّّّ هالصّ ّّ ههماّّّ هاألمّ ّّ ههالكحبيّ هوأيمّ

ّّعً    ّّرهاألشّ ّّ "همّّّكهبهوهّ ّّرَّه (1)الك اميّ ّّ ههاختصّّّ  هالهًقّّّر  ههّ ّّ  هللحن بلّ ّّف  هإبثبّ هالصّ
هإالهالبّنيهالراضّحهكحمّ ههآخّ هإىلهوكّكاهكّكاههمّكهبههّرهالصّف  هإثبّ  ههاجلمل  ههَّف هه اخلً  ه
هَّر  .هعنً

 : اجلسمية هللا عن نفوا الذين السل  خال  قد تيمية ابن أن : الثالث املستند
هأن ههَّبّّنيه "اجلسّّم"هلفّّظهمّّ هللسّّلفهالصّّحيحهاملرقّّفهبّّنيهتيميّّ ههابّّ هأن ههسّّبفهَّيمّّ همّّ  ه
هاجل  هيفهتقً   هسبفهكم ههوالسن ههالكت  هيفهً  هملهلفظه أن ههرأواهب هًابتر  هوملههًنفر هملههمجهررهم
هوتعّ ىلهسّبح ن ههللاهعّ هاجلسّمهنفّ هعلّ ههنصّراههقًّههالسلفههإنههَّيقرلرن ههاملخ لفرنهه أم هههاألو  
هخ لفهم.هقًهتيمي ههواب 

هالراحًّهعبًّهالفضّ هأبّرهأم "هَّق   ههوغر ههأمحًهها م  ههع ههاجلسمي هههنف هها  ليبههنق ههَّقً
هإذهذلّ  هخّحفهأمحًّها مّ  هعّ هَّينقّ هه410ّّهسّن ههاملتّرىهاانبلّ هالتميمّ هالعً  ههعبًههب 

ع ههمّّ خرذ هاألمسّّ  هإنه وقّّ  ه.ابجلسّّمهًقّّر همّّ هعلّّ هوأنكّّ هعنّّ  هًقّّر  هوأهّّ هواللتّّ  هابلشًّّ 
هوهللاهوأتليّّّف هوصّّّرر هوت كيّّّبهومسَّّّ  هوعّّّ ضهطّّّر هذ هكّّّ ههعلّّّ هاالسّّّمههّّّكاهوضّّّعراهاللتّّّ ه
ه.(2)" كلههذل هع هخ رجهتع ىل
 : ةناقشامل

 

ه(.251/ه1بي نهتلبي هاجلهمي هيفهأتسي هبًعهمهالكحمي ه)(ه1)
ه(.71 يًهاألش ع  هيفهاجلرل هالا ني هم هااراره)  ه(هعق2)
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هالكّّح هَّهّّكاهتيميّّ  هابّّ هقّّر هاقيقّّ ههإ راكسّّر هوههَّهّّمهسّّر هجمّّ  هعّّ هنتّّاهالكّّح ههّّكا
ّّ  هعّّّ هذكّّّ  هالّّّك  هصّّّحته هيفهوالّّّي-ها مّّّ  هلعقيًّّّ هالتميمّّّ هرواًّّّ ههعّّّ هاملنقّّّر هأمحًّّّها مّ

ّّ هكّّح ههووثرقيتهّّ  هالكحمّّنيهبّّنيهَّلّّي هلبتّّ  اهتيميّّ ههابّّ هكّّح ههًنّّ يفهاله-مك نّّ ههّّكاهلّّي هطًر
هاجلسّمهلفّظهأن هههّر هتيميّ ههابّ هقّر هحقيقّ ههه السلفههخ لفههتيمي هههاب ههإنهه ًق  ههحتههتع رض ه

همّ هعلّ ها نكّ رهههر ههاأليم ههههؤال ههقر ههوحقيق هههننفي  ههوالههنابت ههَّحههوالسن هههالكت  ههيفههً  ههمل
عًّ هوههالنفّ ههعًّ هههّرههمّكهبهمههأنههًؤكًّهههللاههرمحّ ههتيميّ هههاب هه التع رض ههَّ ً هههلل ههاجلسمههأثب 

هنصرص ه م  ههوقًهاجملسم هههعل ههنفس ههتيمي هههاب ههأنك ههكم ههعلي ههًنك ههأثب ههم ههإذنهها ثب   
هالكتّ  ههيفههًّ  ههملههنفسّ ههاللفّظههألنهه؛أًضّ  ههعليّ ههأنكّ واههنفّ ههومّ ههعلّيهم هها نكّ رههيفههالص   ه
ّّ  ههاأليمّّ ههَّقّّر هوالسّّن   هاملرقّّفهَّهّّمهقًّّهَّّّ   ليبهلّّ  همعّّ رضهالهتيميّّ ههابّّ هلقّّر هًومؤكّّ  ههًمًؤ
هإنّ ه وقلنّ هتن لنّ هإذاهوهّكاه  ًابتهّهابلضّ ور هَّهّرههاجلسّمي هههًنّفههملههإنههتيمي هههاب ههأنههوظ  ههه خال 
ه.م هكم ههاجملسم ههعل هور هنف هأن هالصحيحهلك ه ًنفه همل

ه ًنفرنّهوالهابجلسّمهًصّفرن هَّّحه وتعّ ىلهسّبح ن ههللاهبرصّفهفمتعلّ هههوا ثبّ  ههالنفّ ههَّعً 
ً ههاختّّكهمّّ هأمّّ هعنّّ   ها  لّّيبهنقلهّّ هالّّيهالنقّّرال هوكّّ هعليّّ  هَّّّر ونهاملّّرقفنيههّّكً همّّ هاواحّّ
ههللا هرمحّ هتيميّ ههابّ ههوم ههاأليم هههم ههصحيحههمرقفههوهرهه اجلسمي هههأثب ههم ههعل ههال  ههيفههه 
هرمحّ هًقّر هابتًّا   ههللاهعّ هاجلسّمي ههنفّ هم هاان بل ههم ههأنههًنك ههالههنفس ههتيمي هههاب ههأنههعل 
اللقرنهههللا  همّ هَّّيهمههًعّ فههَّّحههاانبليّ هههوأم هه ومعىههلفظ  ههوإم ههلفظ  ههإم ههاجلسمههلفظههأًض  هه"ًو
هعليّّ هكّّ نههالّّك هوهّّره ًابتّّ هوالهًنفيّّ هالهمّّ هوَّّّيهمه ًنفيّّ همّّ هَّّّيهمهلكّّ ه اللفّّظههّّكاهًاللّّف
ه.(1)السن "هأيم ههوس ي هأمحًها م  

 ابجلسمية:  تصرحيه : الرابع املستند
هًقّر ه-مّ اراهذلّ هكّ ر ههكمّ -ههصًّ حههن  هههًرجًههالههألن هه لي ههأو ههأضع ههملههالًلي هههكا

هصّّّّ  هأنّّّّ هتيميّّّّ ههابّّّّ هإىلهًنسّّّّبهأنهإالهالّّّّبع ههأيىبهلكّّّّ ه "جسّّّّمههللاهإن"ه تيميّّّّ ههابّّّّ هَّيّّّّ 
لّ هههكلمّ  هههّكاههكحمّ ههعلّ هه ًضّفههوجتًّ ههابلتجسيم  هكمّ ههالتجسّيمههأمّ ههظّمع هههيفههع طفيّ هههطًر

هيفه قالعي ههَّيكرنه بعً هن  ههالهالك ههالن ههههرههسيكك  ههالك ههالن  هههأنههتظ  هههحتههَّر  ههًفعل 

 

ه(.555/ه3الكحمي ه)بي نهتلبي هاجلهمي هيفهأتسي هبًعهمه(ه1)



 

9 
 

ًّّهالّّيهاملعّّ ينهجّّ  ههأنّّ هتتف جّّ هثه تيميّّ ههابّّ هإىلهالتجسّّيمهنسّّب ه ه هيّّتيمهابّّ هنّّ ههإىلهاجّّ  ههًه ً 
هابلتجسّيم هًصّ  هأنّ هتيميّ ههابّ هإىلهنسّبراهَّقًهح  هك ههوعل هاملعى ههكاهمن ههًفهمههالههالك 

هاآليت يفههعنًهمهذل هومظ ه 
 :  : جسم ما هو إًل بنفسه  قا م يوجد وًل بنفسه،   قا م هللا أن بيان أوًلا

هبنفسّ هقّ يمهًرجًّهالهوأنّ ههبنفسّ  ههقّ يمهههللاههأبن هههصّ  هه أبنّ ههههللاههرمحّ ههتيمي هههاب ههع ههَّينقلرن
هإمّّ همرجّّر هكّّ ههاايًّّر  هعنًّّهكمّّ ههآخّّ هبتعبّّرهأوهجسّّم ههللاهأن ههوالنتيجّّ  هجسّّم هوهّّرهإال

ّّ هإوههجسّّّم ّّ يمه مّ ّّ ههلّّّي هوهللاهجبسّّّم هقّ هاايًّّّر  هًقّّّر ههّّّكاهويفهجسّّّم هإذنهَّهّّّرهجبسّّّمه ق يمّ
هخيّ جهالههللاهوابلتّ يهق عًّ  هوهّك هجبسّم.هقّ يمهإمّ وههجسّمههّره إمّ هه -تيمي ههاب هأ  -ههًقر "

ههّّرهإذنهحملّّ  هإىله حمت جّّ ههًكّّرنهألنّّ ه؛جبسّّمه ق يمّّ ههًكّّرنهأنهاكّّ هالههللاهألنهاجلسّّمي ههعّّ 
قرلّّرنهقّّ   ه.اجلهميّّ ههتلبّّي هبيّّ نهيفهذلّّ  هقّّ  هأًّّ هجسّّم. هالعقليّّ ههالقراطّّ هق مّّ هبّّ ه )ًو
هالهبنفسّ هالق يمهاملرجر ه)وأنهبنفس هبتر  هأوهبنفس ههق يمهه أًض ههههللاههبنفس (ههالق يمههاملرجر ههوأن

هبًهالهامرجر  ههك نههإذاههللاه ًعيه (معًوم هههإالههًكرنههالهه جسم هههًكرنههالههوم هه  جسم هههإالههًكرن
هالكّّ مهاملشّّ هًهأمّّ رهأنهأر  هًعلّّمههللاهمعًّّو  هَّهّّره جسّّم ههًكّّ هملهوإذاه  جسّّم ههًكّّرنهنأ

ع َّّراههً جعّراههحّتههوامل اجعّ هههوالتحقيّفههالعلّمههأهّ هه خصرصّ هههواألع ا  هكيّفههالعلمّ هاملّنهاههأنههًو
ه.(1)"الشخ ههم هنسرههأنهبًهال

ههّّكاهأقّّر هأنهأر  هأينهًعلّّمههللاهقّّ   هكمّّ ههأقّّر هحّّتهبالرلّّ هكحمّّ ههنقّّ هعلّّ هوح صّّ 
هالعلمّ هاملّنهاهأنهًع َّّراهحّته؛وامل اجعّ ههوالتحقيّفهالعلمهأه ه خصرص هههواألع ا ههالك مههللق رئ
ّّ هالكّّح ههّّكاهَّكّّ ههللا هرمحّّ هتيميّّ ههابّّ هخ صّّ ههخمّّ لفيهمهعلّّ هالّّ  هيفهعلّّيهمهعسّّر هملهالالًر
ه. س بينهكم ههش  هيفههالعلم هاملنهاهم هًك 

هالهأبنّ هتيمي هههاب ههَّيه ههًص  هه"نصر ههَّق   ههق رلساههصهيبههاملعىهههكاههنف ههعل ههوأكً
ه"َّ ملابتّّ ههقرلّّ  هتيميّّ ههابّّ هعّّ هونقّّ ه (2) "اصّّالحح ههابجلسّّمهنعنيّّ همّّ هإالهبنفسّّ هابلقّّ يمهًعّّي

كّرنه بنفسّ هق يمّ  هخمصرص  همعين  همرجر  اهًكرنههأنههامتن  ههالعق ههبصً حههًعلمرن هذلّ همّ هًو

 

هق ت هع هجتسيمهاب هتيمي هبعنران هالتجسيمهعنًهاب هتيمي هوأتب ع .حله(هيف1)
ه(.295التجسيمهيفهالفك ها سحم هلصهيبهالسق ره)  ه(ه2)
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ّّ مله اخّّّّّّّ هال ّّ ه خ رجّّّّّّّ هوالهالعّّّّّ ّّمهواله عّّّّّّّ ضهوالهجسّّّّّّّمهالهاصّّّّّّّالححهمهيفهوأنّّّّّ هوالهجسّّّّّ
هقّّ يمههّرهمّ هًعقّ هالهأنّ هالنصّر ههّّك همّ هواا صّ "هالسّق ر هصّهيبهًقّر هثه (1)"متحيّ 
هًسّّّتالي هالهالّّّيهالسّّّلبي ههاألوصّّّ فههّّّك هوأتمّّّ ه وجسّّّمهمتحيّّّ ههّّّره ًقرلّّّرنهمّّّ هإالهبنفسّّّ 
هتصًّه هملههالّيههوالقلّر ههالككيّ هههالصّحيح هههالعقّر ههأهّ ههسّبح ن ههالبّ ر ههعّ ههًسّلبه ههأنههب عم 
ه املتحيّ هإالهبنفسّ هق يمّ هتعلّمهالهابلضّ ور هالقلّر هوأنه  عليّهَّال  ههم ههع ههالتقليًً هههالعق يً
هًكّرنهالهواحملًّ هاملمكّ ههاملرجّر ههأنههتعلّمههالصً حههوالعق ههالسليم هههوالفال ههالعقلي هههالفال  ههوأن
ه.(2)ع ض "ههأوههجسم هإال

 ناقشة: امل
هعلّّ ههللاهرمحّّ هتيميّّ ههالبّّ هنصّّ  هًابّّ هوالهللصّّرا  هجم نّّب ههوالسّّق فهاايًّّر هق لّّ همّّ 

هوبينّر هبّكل هاع َّّراهصّ    هنصّ  هجيًّواهملهإذهَّليّتهمهالعلمّ  هللمنهاههجم نب ههههرههب ههالتجسيم 
ق ههعل هَّمشراه للن س هذل  هوبي نه عراهم هيفههحتهسرا ل ههلكنهمههصحيح  هعلمي ههطً 
هابّ هإىلهَّيّ هالكّح هنسّبهَّقًّههذلّ ههومّ ههبالرلّ  ههًنقلّ ههملههاايًر ههنقل ههالك ههالن ههه-1
اههًس  ههوبًأهه تيمي ه  ً ً هههكاههوأنههالقر  هههكههعل ههالتشني ههيفههخبي ل ههبعي هتيميّ ههاب هم ه تص   ههًع
ههوطرايّّف"ههللا هرمحّّ هتيميّّ ههابّّ هًقّّر هاآليت هجنًّّهالّّن ههإىلهن جّّ هحّّنيهلكّّ هالتجسّّيم هعلّّ 
قرلرن ههكل  ههذل ههيفههًقًحرنههالكح ههأه ههم ههكار  هنقي ههعل هالعقلي ههالقراط هق م هب ههًو
هًكّرنهالهجسّم  هًكّرنهالهومّ هجسّم   هإالهًكّرنهالهبنفسّ هالقّ يمهاملرجّر هوأنهاملاللر  هههكا
ّ هههالصّف  ههعّ ههالكّح ههسّي  ههيفههوالن ههه.(3)معًوم  "ههإال هأبنهاملتكلمّنيهوا عّ  هوإثب تّ  ههاخلً 

هيفهًقًّّحرنهاملتكلمّّنيهمّّ هطرايّّفهإنهتيميّّ  هابّّ هَّيقّّر هالتجسّّيم هًسّّتل  هالصّّف  هإثبّّ  
هللكّح  هنقّ هجمّ  هتيميّ ههَّّ ب هجسّم   هًكّرنههأنههجيّبههبنفسّ ههقّ يمههكّ ههأنههًو ونههاملعى هههكا

وقًّهُكنّ هنعّكرهاايًّر هلّرهأنهابّ ه هوجعل هم هكح هاب هتيميّ هههَّ ت هاايًر هوتحعبهابلن ه
تيمي هنسبههكاهالكح هإىلهاملتكلمنيهيفهصفح هأخ   هلك  هالعجيّبهأنهنسّب ههّكاهالكّح ه

ه بّ هالكّح همراّ  هأنههّكاهقّر هابّ هتيميّ هإالهأنهاايًّر هههيفهنف هاملرض  ههاملتكلمنيههرإىلهه
 

ه(.365/ه2بي نهتلبي هاجلهمي هيفهأتسي هبًعهمهالكحمي ه)(ه1)
ه(.297(هالتجسيمهيفهالفك ها سحم هلصهيبهالسق ره)  ه2)
ه(.359/ه1(هبي نهتلبي هاجلهمي هيفهأتسي هبًعهمهالكحمي ه)3)
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هثهبًأهًشن ه بّني  َّهّ ههّكاههّرهمّ هًقبلّ هههأنههّكاهقّر هصًّ حهمنّ هابلتجسّيم  هعل هاب هتيميّ هًو
ه املنهاهالعلم هالك هًن   هب  

هًنسّبهالههنّ ههتيميّ هههَّّ ب ههاايًّر  ههذكّ  ههمّ ههجن ههم هههرههالسق رصهيبههههذك  ههم هه-2
هًقّ ر ههالّك ههالقّر ههونبنيههأصح هب  ههإىلههاألقرا ههننسبههأنههًقتض ههالعلم  هههواملنهاههلنفس  ههقرال ه

هاملعلر هوم هالصف   هإثب  هيفهالكح ههكاهوسي  هًنقل  هالك هالقر هع هل ونفص هههالشخ ه
هابّ هَّّإنهحّ  هكّ  هههوعلّ هالّ از  هعلّ هلّر ههالك اميّ ههه ورههصّ متقم ههههكاههكت ب ههبىههتيمي هههاب ههأن

هذلّ ههللا هوجّر هتنفّرنهَّّإنكمهالصّف  هتنفّرنهحّنيه-النف  هأًه -هإنكمههًقر  ههأنههًً ًههتيمي ه
هاألذهّّ نهيفهإالهالصّف  همّ هخّ   ههًرجًّهوالهبّ  هتقّّر هصّف  همّ هلّ هبًّهالهبنفسّ هالقّ يمهأن
هنابّ هحنّ هًقرلّرن هَّ ملابت ههالتجسيم هًستل  ههكاهأنهحبج هههالصف  ههنفيتمههوأنتمههاخل رج ههيفههال

هنقّ هجمّ  هتيمي ههواب هااقيق  هعل هولي همصاللحكمهعل هجسم  هكرن ههمن هل  هولرههالصف  
هجسّّّّّمهاصّّّّّالححهمهيفههّّّّّرهومّّّّّ "ه "اصّّّّّالححهمهعلّّّّّ "هًقّّّّّر  هجتًّّّّّ هوهلّّّّّكاهالكّّّّّح  ههلّّّّّكا

" ّّ ّّره ومتحيّ ّّ هَّهّ ّّ هوبتّّّ  ههاصّّّالحح  هالهاصّّّالححهمهعلّ ّّ هالنظّ ّّ همرقّّّفهعّ ّّ ههابّ ّّ هتيميّ همّ
همقّ رهالهلقّر  ههنقّ  ههالّن  هههّكاهيفهَّإنّ ه الهأوهًسّتل م ههالصّف  ههإثبّ  ههوكرنههاجلسمههمصاللح

هوااج ج.هالنق  ههمع ضهيفهلكح ه نقلهمبج  هعلي هالتشني هًصحهَّحهه ل 
 : للفطرة  أقرب التجسيم إن قوله:  اثنياا: 
هكّرنههأن ههومعلّر  ه"ههللا هرمح هتيمي ههاب هقر هعل هابلتجسيمهتيمي ههاب ههً م هه م هههعً  هههاستنً
بّّ ههمبقًّّم  هواله البًًهّّ ههالفالّّ  هتع َّّّ همّّ ههّّرهلّّي هجسّّم  هلّّي هالبّّ رئ هوالهالفالّّ   همّّ هقً 

همتفقّّ  هوالهبينّّ ههمقًّّم  هوليسّّ هوطّّر  هخفّّ  هَّيهّّ همبقًّّم  هبّّ هالفالّّ  ؛هيفهبينّّ ههمبقًّّم  
ههبّّّ هنفّّّ هالّّّيهاملقًّّّم  همّّّ هأنهتبّّّنيهالعقّّّح همّّّ هط يفّّّ ههكّّّ ههبّّّ هالعقّّّح ؛هبّّّنيهقبرهلّّّ هعلّّّ 

هكاّر ههوطرايّفهالتقليًّ هوتّ كههالت مّ ههعنًّههابلض ور ههالفس  ههمعلر ههَّ سًهههرههم ههذل ههخصرمه 
قرلرن هكل  ههذل ههيفههًقًحرنههالكح ههأه ههم  ههّكاهنقّي ههعلّ هالعقليّ ههالقراطّ هق مّ هبّ هًو

هإالهًكّّرنهالهجسّّم  هًكّّرنهالهومّّ هجسّّم   هإالهًكّّرنهالهبنفسّّ هالقّّ يمهاملرجّّر هوأنهاملاللّّر  
ه.(1)األو "هم هوالعقر هالفال  هإىلههأق  ههكاههأنهاملعلر هوم همعًوم  .

 

ه(.359/ه1بي نهتلبي هاجلهمي هيفهأتسي هبًعهمهالكحمي ه)(ه1)
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ّّ -ههللاهإذن"هاايًّّّّّر  هًقّّّّّر  ّّلمرنهأًهّّّ ّّ  هايه املسّّّ ّّلمنيهعلمّّّ ّّ ملهيفهاملسّّّ ّّتمهإذاه-العّّّ هنفيّّّ
هًعّّّيهالفالّّّ  (هإىلهأقّّّ  ههّّّكاهأنهاملعلّّّر ه)ومّّّ ه هللاهعّّّ هالرجّّّر هنفيّّّتمهَّقًّّّههللاهعّّّ هاجلسّّّمي ه
هإالهمرجّر همّ همّ هأنهًعتقًّهتيميّ ههابّ هالشّي ههًعتقًّ ههالك ههاألو ههاألم ههإذنهه.اجلسمي هههإثب  
ه. معًّوم ههلكّ نهم  جسّهًك هملهلرهوإاله  جسم ههًكرنهأنهبًهَّحهمرجر هههللاههنإههوحيثههجسم 
 .(1)"األو هاألم ههكا

ً ههبّّ هَّّّر   هسّّعيًه أًضّّ هههّّكاهإىلهواسّّتنً لّّ ههمبقًّّم  هللّّن هه قّّ ّّ  هكع  تّّ ههطًر هيفهالتهًر
ه  صّ   هههنصّ  ههَّّر  ههجيًّههملههأنههبعًّههللقبّر ههأ عّ ههذل ههبعًههالكح ههليكرنههعراطفالهه شًههوهر
ههوإنهالسّّّ بق ههالنصّّّر هأن هه-الفالّّّ هالقّّّ رئهأًهّّّ -هاعلّّّم"هالّّّن  ههّّّكاهإًّّّ ا هعنًّّّهًقّّّر هَّّّّ ا 

هقًّّهاآلنهعليّّ هسّّنتلر هالّّك ه هالّّن هههّّكاهأنهإالهمجمسّّ ههجسّّمههللاهأبنهومصّّ ح ههشّّنيع ههك نّّ 
ه"إذنهَّيقّّّر  هالّّّن ههآخّّّ هيفهًعلّّّفهثهالسّّّ بف ه هالّّّن ههًنقّّّ هث ه(2)"والقّّّبحهالشّّّن ع ههيفهَّ قهّّّ 
هسّّّبف هكمّّّ ههوجّّّرار هأعضّّّ  همّّّ هم كّّّبههللاهنأوههجسّّّم ههللاهأبنهالقّّّ يلنيهمّّّكهبهًّّّ جحهَّهّّّر
هأعضّّّّ  همّّّّ هم كّّّّبهجسّّّّمههللاهأبنهتيميّّّّ ههابّّّّ همّّّّ هوواضّّّّحهصًّّّّ حهاعّّّّ افهَّهّّّّكاهتّّّّ  هوكمّّّّ 

ه.(3)"وأ وا 
 : ناقشةامل
هابّ هإىلهلّ هونسّب ههللكّح هبّ همّ هاألو ههيفههَّعلّراههم ههَّي ههَّعلراههن   هههإىلههمستنًههالًلي هههكا
هاآليت هيفهًظه هالن هههبكاهاالستًال هيفهاخلال هوبي نههنق  هجم  هك نههوإنهتيمي ه
هالفالّّّ  هتع َّّّّ همّّّ ههّّّرهلّّّي هجسّّّم  هلّّّي هالبّّّ رئهكّّّرنههأنه"ومعلّّّر هتيميّّّ  هابّّّ هقّّّر ه-1

بّّّ ههمبقًّّّم  هواله لبًًهّّّ هاب هَّيهّّّ همبقًّّّم  هبّّّ هالفالّّّ  ؛هيفهبينّّّ ههمبقًّّّم  هوالهالفالّّّ   همّّّ هقً 
همّّ هط يفّّ ههكّّ ههبّّ هالعقّّح ؛هبّّنيهقبرهلّّ هعلّّ همتفقّّ  هوالهبينّّ  همقًّّم  هوليسّّ هوطّّر  هخفّّ  

هالفسّّّ  همعلّّّر هَّ سًّّّههّّّرهمّّّ هذلّّّ هخصّّّرمه ههبّّّ هنفّّّ هالّّّيهاملقًّّّم  همّّّ هأنهتبّّّنيهالعقّّّح 

 

هذك  هيفهحلق ت هع هجتسيمهاب هتيمي .(ه1)
ه(.150الك شفهالصتره)  ه(ه2)
ه(.156الك شفهالصتره)  ه(ه3)
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ه.(1)كلّ "ههذلّ هيفهًقًّحرنهالكح هأه هم هكار ههوطرايفهالتقليً هوت كههالت م ههعنًههابلض ور 
ههللاهكتّ  ههيفهواحًّ هآًّ ههجنًّهه َّهعلي  هب هًُ   ههأنهك اههم ههَّي ههلي ههتيمي هههاب ههم ههالقر هههكا

هاجلسّمي ههنفّ هأنهًبنيهأبن هتيمي ههاب هعل هًشن ههَّكيفهه جبسم ههلي ههأوههجسمهههللاههأبنههتص  
ه  خفي ههنظً  ههمقًم  هعل همبيههللاهع 

لّّ  هخفيّّ ههمقًّّم  هعلّّ همبّّي هههللاهعّّ هاجلسّّمي ههنفّّ هأنهرًقّّ  ههتيميّّ ههابّّ  هًقّّر هَّهّّ هطًر
هأيمّّّّ ههعّّّّ هإذنهًقّّّّر همّّّّ ذاه نظّّّّ   هاجتهّّّّ   ههّّّّرهأ ه ضّّّّ ور هَّالّّّّ  هأمّّّّ ههّّّّكاهإنهَّّّّّر   

هه بعين  هتيمي ههاب هق ر هم هًق رونهحنيهوغرهمهاألش ع  
هًقّّ هومله ا لّّ هلفّّظهإبطّّح هاملّّ ا هعّّ هالتالّّ  هًكشّّفهملهَّلّّمه قيّّ هَّّّإن"هالتّّ اي هًقّّر 
ه اخّّ ههّّرهواله عّّ ضهوالهجّّره هوالهجبسّّمهلّّي همرجّّر هنّّ إه وسّّلمهعليّّ ههللاهصّّل هال سّّر 
ههاجلهّّّ  هبّّّ ه جهّّّ ههيفههّّّرهوالهمكّّّ نهيفههّّّرهواله منفصّّّ هوالهمتصّّّ هواله خ رجّّّ هوالهالعّّّ مل
هاملتكلمّّرنهعنّّ هَّصّّحهكمّّ ههكّّكل ههعنّّ هوا َّصّّ  ه قّّر هعنًّّهااّّفههّّرهَّهّّكاه عنّّ هخ ليّّ ههكلهّّ 
ه.نقصّّ نهمع َّتّّ هيفهواله َّتّّررهااّّف ههكشّّفههيفهرغبتّّ هيفهواله قصّّررهعب رتّّ هيفهًكّّ هومله مكّّ 
هولبّّّ  رواه قبرلّّّ هعّّّ هالنّّّ سهلنفّّّ هذكّّّ  هلّّّرههّّّكاهنأبهاعتّّّكرهااّّّف ههحقيقّّّ هههّّّكاهرأ همّّّ هقلنالالالا: 

هالتعالي هًنتاهتنً  هيفهاملب لت ههيفهخرهواله التعالي هيفهووقعراه احمل  ههعنيهههكاهه وق لراههاب نك ر
هسّع   هإىلهللخلّفه  اعيّ ههوسّلمهعلي ههللاههصل هههللاههرسر ههبعثههوقًهه األقلنيههإالههالك َّ هههحفههيف

ه.(2)"  األكاً  ههحكهَّي همب هًنالفهكيفههللع ملني ههرمح ههاآلخ  
قّّر  هالّّيهالصّّف  همّّ ههّّ ههّّ هاجلسّّمي  هصّّف ههيفهتقّّر هَّمّّ هقيّّ  هَّّّإن"هرشًّّ هابّّ هًو

همّ هالبنيهم هإن هفنقول: هعنه  هاملسكر هم هه هأ ه سبح ن هاخل لفهع هبنفيه ههالش  ههص  
همنهّ هأقّ  هالشّ  هيفهإبثب تّ هالتصًّ حهإىلهوهّ هعنهّ  ههاملسّكر ههالصّف  ههم ههأهن ههالش  ههأم 
بّّ هههّّرهلّّي هاملعّّىههّّكاهإ راكهنفيهّّ ...هإىل هوالهبّّ تبتنيهوالهواحًّّ هب تبّّ ههبنفسّّ هاملعّّ وفهمّّ ه قً 

ّّفهمّّ هذلّّ هتتبّّنيهوأنّّ ه ثحثّّ ه همّّ هلّّ هتبّّنيهوقًّّه...ذلّّ هيفهاملتكلمّّرنهسّّلكه هالّّيهالالً 
ق هههك ههنإهه قرلن  هاجلمهررهم هالت لبهطب  هيفهك نههمل هب ه ني ههك ن ههولره ب ه ني ههليس هالالً 

 

ه(.359/ه1الكحمي ه)بي نهتلبي هاجلهمي هيفهأتسي هبًعهمه(ه1)
ه(.72جل  هالعرا هع هعلمهالكح ه)  هإ(ه2)
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ه.(1)"إليه هًصلراههأن
هابّ هق لّ هلّك اهَّمّ ه عسّر ههمبقًّم  هها نس نههإليه ههًص ههب هه َّالً  هههليس ههاألمررههَّهك 

ه هلكا هخم لف  هتيمي ه
هًقّّر  هبّّ هاجلسّّمي  هنفّّ هيفهصًّّ حهنّّ  هههنّّ كهلّّي هأبنّّ هلّّ همقالّّ هيفهًعّّ فهواايًّّر 

ي  َهه كقرلّّّ ههع مّّّ ههآاي هَّقّّّ هلًًّّّن  ا لّّّ   ههه}لَّّّ هنّّّ ههعنًّّّنهلّّّي هلكّّّ ه [11ه]الشّّّرر  هشَّّّ     هَكم 
هاايًّّر هبّّ ه الكّّح  ههّّكاهتيميّّ ههابّّ هقّّ  هحّّنيهتتّّرهلّّك اهَّمّّ ه (2)اجلسّّمي ههنفّّ هيفهصًّّ ح
هًّّّن ههثه لسّّّفي "َّهعقليّّّ ههأ لّّّ ههإىلهاسّّّتنًواهجبسّّّمهلّّّي ه قّّّ لراهالّّّكً ه"أول!ّّّ هابلّّّن  هًقّّّر 

ههّّّكاهمصًّّّا هأمّّّ ه (مرجّّّر ههللا)هالقّّّ آينهاملفهّّّر هأنهكيّّّفههأسّّّ سهلّّّ هأبّّّنيهأنه "أرههَّيقّّّر  
هغّّرهتيميّّ ههابّّ هقّّ  هَّمّّ ذا.ه(3)"اجتهّّ    ههاجتهّّ    هأوهنظّّ  هجبسّّم هلّّي هأوهجسّّمهالرجّّر 
ه هكا 
هالفالّّّ  هإىلهأقّّّ  ههّّّكاهأنهاملعلّّّر ه"ومّّّ هتيميّّّ  هابّّّ هقّّّر هوهّّّرهَّّّّر  هإليّّّ هاسّّّتنًهمّّّ ه-2
همّّ هَّّّ  هقًّّهسّّيكك  همّّ هأبنهَّّّر  هلّّ هقًّّ هالّّك هتيميّّ ههابّّ هكّّح هههّّكاه (4)األو "همّّ هوالعقّّر 
هجتسّّيمهَّّّر  هَّيّّ هًبحّّثهالّّك هالفصّّ هيفهالكّّح ههّّكاهًسّّم هومّّ هوالقّّبح هالشّّن ع ههيفهسّّبف
ههّرهالن هههكاهًفيً هم هك ههولك هذل  هنسب ههيفهق ط هج ز هالن هههكاههأنههسيظ ههتيمي هههاب 
هقّّر هإىلهابلنسّّب ههوالعقّّ هالفالّّ  هإىلهأقّّ  هاملتكلمّّنيهطرايّّفهبعّّ ههعّّ هنقلّّ هالّّك هالقّّر هأن

  ّّ ّّ مله اخّّّ هالهامرجّّّر  ههًابتّّّرنهالّّّكً هالنفّ ّّ ههوالهخ رجّّّ هوالهالعّ ّّ ههواله مب ًنّ ّّ لقر ه  حم ًاّ هاألو هَّّ
ه.تيمي ههاب هعنًهوالعق هالفال  ههإىلهأق  هههلكاهابلنسب ه

ّّ ههابّّّّ هوقّّّّر  ّّكاهإنه تيميّّ ّّ هًعّّّّيهالهأقّّّّ  هالقّّّّر ههّّ ههّّّّك هكّّّّ هه تسّّّّر ههحّّّّتهااّّّّفههّّّّرهأنّّ
س  ههاللفظ  هههك ههأج ههم ههالصفح   ههًفهّمههبّ ههابلتجسّيم ههتصّ   ههعل هه ليح هههاللفظهههكاههًو

هالكلمّ هههّك هًسّتعم هتيميّ ههوابّ ههّر هأنّ هًعّيهالهشّ  هإىلهأقّ  هالشّ  هكّرنههأنهع يبههك 
 

ه(.61-60الكشفهع همن هاهاأل ل هيفهعق يًهاملل ه)  ه(ه1)
هل هعل هال اب هالت ي ههمقال هيف(ه2)

https://www.youtube.com/watch?v=7FAUFct7lnY&t=569sهه 
ه(هاملقال هالس بف.3)
ه(.359/ه1بًعهمهالكحمي ه)بي نهتلبي هاجلهمي هيفهأتسي ه(ه4)
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بنيهه املتع رض هههاألقرا ههمق رن هههيف هتيميّ ههابّ هًقّر ههكلهّ  ههبالحهنّ ههًبّنيههكّ نههوإنههمنه ههاألق  ههًو
هقّر همّ هاملعقّر هصّحيحهإىلهأقّ  هوأصّح ب ههاألشّع  ههقّر ههأنههبيّ نهه"اكّ ههاملعّى هههكاههمبين  

هلكّ ههالفحسّف  ههقّر ههمّ ههاملعقّر ههصًّ حههإىلههأقّ  ههاملعت لّ هههقر ههأنههًبنيههأنههاك ههكم ههاملعت ل  
هنفّّّّّ هيفهااّّّّّفههّّّّّرهأنّّّّّ هًفيًّّّّّهالهااّّّّّف هوإىلهاملعقّّّّّر هإىلهأقّّّّّ  هالقّّّّّر ههّّّّّكاهأنهًفيًّّّّّههّّّّّكا
هههثههط يفّ هههقّر هه َّنقَّهههقّرلني ههبّنيههاملرازنّ هههيفههتيميّ هههابّ ههَّّن ههه (1)األم " هإىلهأقّ  ههقّرهلمههأنههبّني 
هجسّّم ههللاهأبنهالقّّ يلنيهمّّكهبهًّّ جحهَّهّّره"إذنهالصّّ اح  ههبّّك هليجعلّّ هَّّّر  هَّجّّ  هالعقّّ  

هابّ همّ هوواضّحهصًّ حهاعّ افهَّهّكاهتّ  هوكم هسبف هكم ههوجرار هأعض  هم هم كبههللاههنأوه
هأقّّّ  "ه"هّّّكاه تيميّّّ ههابّّّ هقّّّر هَّمجّّّ  .ه(2)وأ وا "هأعضّّّ  همّّّ هم كّّّبهجسّّّمههللاهأبنهتيميّّّ ه
هعًّّ هعلّّ هًًّّ ه إمنّّهوهّّكاه جسّّم"ههللاهأبنهتيميّّ ههابّّ همّّ هواضّّح  هصّّ    ه"اع اَّّّ  هَّّّر  هجيعلّّ 

هعقّر هعلّ هبّ هه ضّحَهًَهههثهه هّكاههماّ ههبعيًههبًلي ههومتس ههذهبههحتهه  لي ههأ  هههعل ههحصرل 
هصً ح.هاع افههكاههأنههلمهليؤكًهأتب ع هم هجك هالسُه

 : تيمية ابن إىل التجسيم نسبة يف اخلاطئة املظاهر 
ّّيمهتيميّّّ ههابّّّ هًّّّتهمهمّّّ ه عّّّ و ه قّّّ ا هعنًّّّ ًهابلتجسّ ّّ  ههجنّّّ  ّّ  األهمّّّ همجلّ هأوهنهجيّّّ هاملهخالّ
هاآليت هيفهن صًه ههأنهاك هههللا هرمح هتيمي ههاب هإىلهالقر ههكاهنسب ههيفههاخل ط! ههاملظ ه 
 اخلاصة:   مبصطلحاهتم إلزامه أوًل: 
هللصّّف  هإثب تّّ هًّّكك ونهأهنّّمهتيميّّ ههابّّ هعلّّ هَّيهّّ هعرنًشّّن ههالّّيهاملراضّّ همّّ هكاّّرههيفهجنًّّ

هوغّرههالّكا ههوعلّرههرا تك السّ-ههًنك وهنّ ههصّف هههتيميّ هههاب ههأثب هه ملَّكههالتجسيم ههمن ههًل  ههوأن 
هعليّّ هحّّ كمراهثه للتجسّّيمه مفهرمّّ ههوضّّعراهقًّّهأوال ههَّهّّمهجتسّّيم ههّّكاهأبن ههبّّ هصّّ حراه-ذلّّ 
هاملفهّر ههّكاهَّّإن هه؛ش هبحهمنهج هخال هوهكاههم هبههاخل  ههاملفهر هههكاههإىلهه ونسبرهههتيمي هههاب 
هعليّّ همتفّّفهمفهّّر ههنّّ كهن كّّههإذاهتيميّّ ههابّّ هإىلهالتجسّّيمهنسّّب ههمّّنهمهًصّّحهعليّّ  همتفّّفهغّّر

هالقّّّر هصّّّح ههعّّّ هنظّّّ لاهبتّّّ  ههابلتجسّّّيمهقّّّ  هأبنّّّ هاملفهّّّر ههبّّّكاهقّّّ  هملّّّ هَّياللّّّفهللتجسّّّيم 
هوضّّعراهقًّّهأهنّّمهجنًّّهبّّ هاملعيّّ ر ههّّكاهجنًّّهالهاملشّّنعنيهكتّّ اب ههيفهوحنّّ ه عًمّّ همّّ هابلتجسّّيم
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هابّ هًفصّ هوهلّكاهاملفهّر  ههّكاهعلّ ههوحّ كمر هه الصّف  ههإثبّ  ههوهرههللتجسيمههخ ص ههمفهرم  
بّنيه (1)"اجلسّم"هلفّظهيفهكاّر ههمراضّ ههيفهههللاههرمح ههتيمي ه هعلّ هًؤكًّهثه مفّ هيمهعًّ هلّ هأنهًو
هتسّّّميتهمهوجمّّّ  هشّّّ هنم هَّّّّكاكهجتسّّّيم  همسّّّر هولّّّره التجسّّّيمهمنّّّ هًلّّّ  هالهالصّّّف  هإثبّّّ  هأن

ههعلم .هوزنهل هولي ه لصف  ابهالقر هًبال هالهجتسيم  هالصف  ه ثب  
هَّيهّّ هًؤكًّّه هخال بيّّ ههمبقًّّم  هًقًّّ همّّ ا هأييتهوهّّرهَّّّر   هعنًّّهاكاّّر ههههّّكاهجتًّّهولألسّّف

هويفهابلنصّّر  هًتحعّّبهثه واضّّح ههصّّ   ههنصّّر هذلّّ هيفهولّّ ه جمسّّمهتيميّّ ههابّّ هأن ههعلّّ 
هابّّ هنصّّر هأن ههجنًّّهالت مّّ هعنًّّهبّّ ه للتجسّّيمهَّّّر  همبفهّّر هتيميّّ ههابّّ هلّّ  ًُههأنّّ هجنًّّهاألخّّر
هاألشّّّ ع   هعنًّّّهاجلسّّّمهمعّّّىهأنهًّّّ  هَّفّّّر  هاخلّّّ   هَّّّّر  همفهّّّر هعلّّّ هحّّّتهتًّّّ  ههالهتيميّّّ ه

هابّ هصّ  ههّ هههّكاههومّ ههللجسّم ههابألشّ ع  ههخّ  ههمفهّر ههَّهّكا هه(2)للقسم "ههالق ب هه"املتحي 
هإىلهيمسّّالتجهنسّّب ههإىلهَّ لرصّّر ه  أل مّّر ههّّكاهيفهحّّتهأهنّّمهأ ه القسّّم ههًقبّّ ههللاهأبنهتيميّّ ه
ههللاهأنهًعّيهكحمّ ههأبنهأوالهنّ مرهَّيل ههإل امّ   هعلّ همبنيّ ههوإل امّ  هملتًر ههبال  ها  هههتيمي هههاب 

ّّمهأبنهًل مرنّّّ هثهالقسّّّم  هًقبّّّ  ّّبرنهثهللقسّّّم  هالق بّّّ ههّّّرهاجلسّ ّّيم هالقّّّر هلّّّ هًنسّ هابلتجسّ
ّّ ههابّّّ هنصّّّر هعّّّ همبحاّّّ هبًاًّّّ ههيفهصّّّ  هقًّّّهوَّّّّر   هسّّّرفه"وهنّّّ هَّقّّّ   هجسّّّيمتالهيفهتيميّ
هأوهجسّّمهتعّّ ىلههللاههّّ هوهّّ  ه منّّ هصّّ   ههبنصّّر هاملسّّ ل هههّّك هيفهتيميّّ ههابّّ هرأ هنرضّّح
هًقّر ههاألقّ ههعل ههواحًههصً حههبن هههسي يتهه حتم هههَّر  ههأنههًظ ههالعب ر هههك ههًق أههم .هَّ(3)"ال 
هولّكاه؛نفسّ هَّّر  هًعلّمهكمّ ههالقتّ  هه  خَههههكاهه ونههولك هه جسم"هههللاههإنهه"نعم؛ههتيمي  ههاب ههَّي 

هبّ هبعضّه .هبنّ همّ هوقًّهكحم  ههمصًا ههل  ههذك ه ههاليههالعش  ههالنصر ههعل ههمت ههأنههًكف 
ههمّّ هسّّالررهبعًّّهَّّّر  هًقّّر  هتيميّّ ههالبّّ هأنهبّّنيهقًّّهَّهّّرهسّّيرر ه  هالّّيهالنصّّر هنرعيّّ ههًبّّني 
ه نصرصّّ ههننقّّ ه"وسّّرفهًقّّر  هالنصّّر ه ا ًّّإهقبّّ هجّّ  هلكنّّ هالتجسّّيم هيفهصّّ   هه نصرصّّ ه
ههبّكاهجسّمهوأن هحي  هل ه أ همتحي هتع ىلههللاهأبنهًقر هأن هَّيه هًرضحهتيمي ههاب هع ههعًًً 

 

( هوهال سّّ ل هاألكمليّّ هيفهمّّ ه421/ه5( هوجممّّر هالفتّّ و ه)70شّّ  هحًًّّثهالنّّ و ه)  ه(هًنظّّ  ه1)
ه(.29-27جيبههللهم هصف  هالكم  ه)  ه

ه(.123لك شفهالصتره)  ه(ها2)
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ه.هه(1)املعى"
همّ هكّ ههثهص   ههبنصر ههسي يتههأن ههَّر  ههًكك ههإل ام   ههعل ههاملبني ههها ل ام  ههإىلههَّ نظ 

هجسّمههللاهأنهمنّ هًلّ  هإذنهمتحيّ  ههللاههأنههمنّ ههًلّ  ههكّح ههل هه هتيميههاب ههإنههًقر  ههأن هههرههًفعل 
هالصني .ههكاهعل ههااكمهفااصيهوللق رئهاملعى هههبكا

 تيمية:  ابن على الكذب اثنياا: 
هابّّ هعلّّ هالتشّّني هيفهعظيمّّ  هكحمّّ  ههوغّّرهمهالسّّق رصّّهيبهوههواايًّّر هَّّّر  هلسّّعيًهجنًّّ
هوقًّه عليّ هكّك هههّرهبّ هتيمي ههاب هب هًق هملهعلي ه املشن ههاألم هأنهجنًهالتًقيفههعنًههثهه تيمي ه
هأنهمعّّىهمّّ هوإالهصّّنيعهم همّّ هًظهّّ همّّ ههّّرههّّكاهألنه"؛عليّّ هخالّّ "هالهعليّّ "ه"كّّك هقلّّ  
هبعّّ ههَّيحّّكفهواحًّّهكتّّ  ههمّّ هواحًّّ هصّّفح ههمّّ هتيميّّ ههالبّّ هنصّّ  ه-مّّا ح-هاايًّّر هًنقّّ 

نتق ههًش  ههوهرههالعب را  هلكنّ ه  نعّكرهلهأخّ  ههصّفح هههيفههالكّح ههك نههلرهه حمً   ههعب را ههًو
هملأخالّّ هوههإنّّ ه نقّّر ههّّكاهماّّ هَّهّّ ه الراحًّّ هالصّّفح ههيفهتيميّّ ههابّّ هكّّح ههأثنّّ  همّّ ه ّّكف
هلّ هًنقّ هَّّحهتيميّ  هابّ هنصّر ههيفهههّكاههًصّن ههَّّر  ههسّعيًههومالّ هه تيميّ  ههابّ ههعل ههًكك 
ضّي هه أكاّ هأوهمراض هأربع ههأوهثحث ههَّيجعل ههالراحًههالن  هههأيخكههوإمن ههك مح  ههالن  ه هالّ اب ه ًو
ًّّ همّّ همقالّّر هأجمتّّ َههنّّ  ههكّّ ههبّّنيهَّّّر  هليحشّّره؛الراحًّّهن هلّّاهيفهاملرجّّر  ه ًرجّّ ههحّّته؛هّّرهًً 
هتيمي .هاب هلن ههالصحيح ههالق ا  هه هوليس ه ًً ًه هههرهق ا   هههإىلهالق ا 

هالّك هتيميّ ههابّ هكّح ههوإبقّ  هاايًّر هكّح ههبعّ هههحبكفههالن هههوس ور -ههاايًر ههًقر 
هبّنيهاايًّر هنّ ههيفهتيميّ ههابّ هونّ هه التجسّيمهإىلهتيميّ ههابّ هنسّبهكيّفههنعّ فههحّتههنقل 

ل هههك ن ههوإنههالعب را ههبع هههس ق أ"ههًقر  هه-قرسني هسّيًنه أحًّهيهًقر هالهحتههولكن ههطًر
هلّي هالبّ رئهكّرنههأنه)ومعلّر هًقّر  ه...آخ هّ ههإىلههأوهل ههم ههالعب ر ههق أاهه العب را ههتقتال ههمل ذا

بّ هههمبقًّم  ههوالههابلبًًهّ هههالفالّ  ههتع َّّ ههمّ هههّرههلي هه جسم ه هاجلسّمي ههنفّ هًعّيهالفالّ  (همّ ههقً 
ّّّّبهلّّّّي  ه وطّّّّر هخفّّّّ  هَّيهّّّّ همبقًّّّّم  هواله الفالّّّّ  هيفهبينّّّّ ههمبقًّّّّم  ه)واله الفالّّّّ  همّّّّ هقً 

ًّهكلهّ هههّك ه العقّح (هبّنيهقبرهلّ هعلّ همتفّفهوالههبينّ هههمقًّم  ههوليس  ّ ههًّ  هأنهًً  هنفّ هنظً 
هًقّر  هجبسّم.هلّي ههللاهأنهلنّ هًابّ هَّالّ   ههوالهعقّح هههالهه  هّكاههم ههأوضحهههن كههه ههاجلسمي .
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ه)وإنهاألو ههاملصًا هههرهههللاهههرههاملرجر هههكاههمصًا ههإشك  ههوالههبنفس (ههالق يمههاملرجر هه)وإن
هإالهًكّرنهاله جسّم ههًكّرنهالهه)ومّ هه وحصّ ههقصّ هه (جسّم هههإالههًكّرنههالههبنفسّ ههالقّ يمههاملرجر 
همّ هالعلّمهأه هم هأحًهًرجًهك نههإذاهمعًو .هَّهرهجبسمهلي ههللاههنإهه قلتمههإذاههًعيهه (معًوم ه
ًّونهعقيًت هع هو  مراهًًاَّعراهالكً هتيمي ههاب هأتب  هم هأوههالره بي ه ه َّليًّاَّعراهًًّاَّعراهأنهًً 
س ر هه اين ههتكهبراههأنهالهلرا تفض ه ه.(1)"املش هًهتراراهأنهوحت ولراه اًو

لّّر ه ًكّّك هكيّّفههبتتعجّّ ههأنهولّّ  ّّرهمه النصّّر هًو ًّّههّّرهبشّّ  هالسّّ معنيهًو هأنهًً 
هالّّك هالّّن هههّّكاه النّّ سهًراّّرنهالسّّن ههأهّّ هًقّّر  هثهتيميّّ ههابّّ هعلّّ هابلكّّك هولّّرهًرصّّل 

هالبّّ هكحمّّ هه ّّكفهالّّن ههنقّّ هأثنّّ  هلكنّّ هكع  تّّ  ههتيميّّ ههابّّ هكتّّ  ههمّّ ه ؤهًقّّ ههاايًّّر هكّّ  ذه
هًنسب همَهَّل ههاملتكلمني ههم ههطرايفههم ههنقل هههرههب ههتيمي  ههاب ههكح ههلي ههاملنقر ههَّ لن هههتيمي  

هنعّّ فهحّّتهكّّ محههالّّن ههًقّّ أهأنهمّّ هملّّ ن اهمّّ َّهأخالّّ هإنّّ ه قلنّّ هوإنه تيميّّ ههابّّ هإىلهاايًّّر 
همبّ هاملشّ هًهليّرهمهن هلّاهيفهتصّ فهبّ هتيميّ  هابّ هعلّ هكّك ههأوهَّقّ  هالفهّمهيفهأخالّ ههه 

  ًّّ فّّ هًكشّّفهألنّّ هتيميّّ ههابّّ هكّّح ههوحّّكفهًً  هابّّ هنّّ ههأ ن هاجلًّّو هويفهًقًمّّ  هالّّك هًز
همصًر  هم هتيمي ههاب هون ههاايًر  هنقل هكم ههتيمي ه
 مصدره  من  تيمية  ابن  نص احليدري  نقله  كما  تيمية ابن  نص
ه جسّم هههلّي ههالب رئههكرنههأنههومعلر 
هابلبًًهّّ هالفالّّ  هتع َّّّ همّّ ههّّرهلّّي 
بّّّ همبقًّّم  هوال هواله الفالّّّ  همّّّ هقً 

هواله الفالّّّّّّّّّّّّ  هيفهبينّّّّّّّّّّّّ همبقًّّّّّّّّّّّّم  
ًّّم   ه وطّّّّّّّّّر هخفّّّّّّّّّ  هَّيهّّّّّّّّّ همبقّّّّّّّ
ّّ همقًّّّّّم  هوليسّّّّّ ه همتفّّّّّفهوالهبينّّّ
هوإنهالعقّّّّّّّّّح  هبّّّّّّّّّنيهقبرهلّّّّّّّّّ هعلّّّّّّّّّ 
ّّر  ّّ يمهاملرجّ ّّ هالقّ ّّرنهالهبنفسّ هإالهًكّ
ّّم ه ّّ ه  جسّّّ ّّم ههًكّّّّّرنهالهومّّّ هاله جسّّّ
ه. معًوم هههإالهًكرن

هالفالّّ  هتع َّّّ همّّ ههّّرهلّّي هجسّّم  هلّّي هالبّّ رئهكّّرنههأنهومعلّّر 
بّّ همبقًّّم  هواله لبًًهّّ اب هيفهبينّّ همبقًّّم  هوالهالفالّّ   همّّ هقً 

هبينّ  همقًّم  هوليسّ ههوطر  هخف  هَّيه همبقًم  ههب ههالفال  ؛
هالعقّّّح همّّ هط يفّّ هكّّ ههبّّ هالعقّّّح ؛هبّّنيهقبرهلّّ هعلّّ همتفقّّ  هوال
ّّني ّّ هأنهتبّ ًّّم  همّ ّّيهاملقّ ّّ هنفّّّ ههالّ ّّ هذلّّّ هخصّّّرمه ههبّ ههّّّرهمّ
هالتقليًّّّّّّ هوتّّّّّّ كهالت مّّّّّّ هعنًّّّّّّهابلضّّّّّّ ور هالفسّّّّّّ  همعلّّّّّّر هَّ سًّّّّّّ

 كلالالالاله،  ذلالالالالك يف يقالالالالد ون الكالالالالم، أهالالالالل مالالالالن  كثالالالالرية  وطوا الالالال 
هاملاللّر  ههّكاهنقّي هعلّ ههالعقليّ ههالقراطّ ههق م هههب هه ويقولون

ّّر هوأن ّّ يمهاملرجّ ّّ هالقّ ّّرنهالهبنفسّ ّّم   هإالهًكّ ّّ هجسّ ّّرنهالهومّ هًكّ
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هإىلهأقّّّّّ  ههّّّّّكاهأنهاملعلّّّّّر هومّّّّّ همعًّّّّّوم  .هإالهالًكّّّّّرنهجسّّّّّم  
ه.(1)األو هم هوالعقر هالفال  

هالك م.هللق رئههم وكهوااكم
 إىل  ميلاله  على  دليما   هذا  وجعل  ببعض  بعضهم  املتكلمني  معارضة  يف  كممه  أخذ  اثلثاا: 
 : التجسيم
هكحمّّ ههوأنهاملسّّ ل  ههّّك هيفهااجّّ جهيفهتيميّّ ههابّّ همنهجيّّ ههإىلهاألو هاجلّّ  هيفهنبهنّّ هوقًّّ

هالك اميّّ هه وره همّّتقم ههوهّرهكّّ نههالكحميّّ "هبًّعهمهأتسّّي هيفهاجلهميّّ ههتلبّي ه"بيّّ نهكت بّ ههيف
همّ ههّؤال هعلّ هال  هًستاليعراهملهإنهمع هوم هال از هأبنهتيمي ههاب هوص  هال از  ههعل ههال  ههيف

هًّّتكلمهأنّّ هعلّّ هًّّن ههتيميّّ ههَّّّ ب هواجلم عّّ  هالسّّن ههأهّّ هأ لّّ ههعلّّ هالّّ  هًسّّتاليعراه لّّهضّّعفهم
هتيميّ هههابّ ههأنههاملنهجيّ هههبيّ نههعنًّههاألو ههاجلّ  ههيفههبينّ ههوقًّهه (2)الّ از ههحمّ ور ههعنًههغر ههس نلب

هالقر هَّيض  ه مع هالقرلنيهبالحنههوبي نههالقر  ههضعفههبي نههمنه ههكار  ههألسب  ههذل ههًفع 
همعّ ضهيفهتيميّ ههابّ هًقرهلّ هنصّر هإىلهأيتّرنهعنياملشّن ههَّّإنهحّ  هكّ ههوعل هابلب ط  ههالب ط 
هيفهخلّّّ هأنّّّ هشّّّ هالهوهّّّكاه إليّّّ هالكّّّح ه ذلّّّهسّّّبرننَّيه غّّّر هأوهالّّّ از همّّّ ه رهوحّّّراهجًالّّّ 
ه.العلمي ههاألم ن ه

هوهّّك هالصّّ    هنصرصّّ هخّّح همّّ هًظهّّ هكمّّ هههللاهرمحّّ هتيميّّ ههابّّ همرقّّفههّّكاهوأخالالريا: 
ه هللاهرمحّّ هتيميّّ ههابّّ هعلّّ هشّّي!  هتابّّ هالهالًّّع و هأنهرأًنّّ هوقًّّهكّّكابتم ههوَّيهّّ هالقّّر ه عّّ و 

همّ ا همههعل ههتً ههالههَّإهن هههكاههوم ههالكار ههالش  هها نص فههوعً ههعلي ههالكك ههم ههَّيه ههب 
هتيمي .هالب هالتجسيمهًاب هوال

 أمجعني.هوصحب هآل هوعل هحممً هنبين هعل وسلمههههللاهوصل 
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