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 املوضوع العام للكتاب: 
ـ من املعلوم أن الساحة العلمية تشهد نقاشات علمية يف عدٍد من القضااي اليت تتعلق ب 
العبادة " قضااي  ، "توحيد  لبعض  تقريرا  التوحيد  هبذا  متعلق  الكتاب  للشبهات هوهذا  ومناقشة   ،

املثارة حوله، ويركز الكتاب على مناقشة الدكتور: حامت العوين يف طرحه لعدد من القضااي املتعلقة 
   . هبذا التوحيد

املردود حول أمرين مهمني مها حمل تشغيب    الرتكماين(  عبد احلق) املؤلفوقد كان تركيز   
 ، ومها: يف هذا الباب  عليه

بيان حقيقة التوحيد عند املتكلمني، وأنه ينحصر يف دائرة اعتقاد الربوبية، وأن توحيد    األول:
 العبادة ـ عندهم ـ من الشريعة العملية. 

إقرار بعض أئمتهم أبن الشريعة قاطعٌة أبن صرف العبادة لغري هللا تعاىل من الشرك األكرب   الثاين:
 .لشرعي مطلًقا، وأنه ال مناص من اإلذعان هلذا احلكم ا

 ويبطل مقصوده. املردود عليهفباجتماع هذين األمرين يظهر بوضوح فساد قول 
ق بني طائفة املتكلمني وطائفة  ر  الفَ بيان    ومن األمور املهمة اليت أبرزها هذا البحث أيًضا: 

فكان ال بد من التفصيل والتوسع، وقد ظهر  يف هذا املقام  العوين    الدكتور  الفقهاء، وقد غالط
ـجليًّاـ الفرُق بني الطائفتني، وموقُف عامة علماء الشريعة من احملدثني والفقهاء والقضاء واملفتني 

 .من املتكلمني
الضعف العلمي واألثر النفسي يف مناقشة هذه القضااي لدى  كما ذكر مؤلف الكتاب   

 املردود عليه.
 :عرض التفصيلي للكتابال

 فصول، وهي على النحو اآليت:ثالثة وضع املؤلف كتابه هذا يف 
يف مفهومه من كالم شيخ   الفصل األول: التوحيد يف القرآن والسنة واحنراف املتكلمني

 اإلسالم ابن تيمية
ركز املؤلف يف هذا الفصل على إبراز دور شيخ اإلسالم رمحه هللا يف العناية ببيان حقيقة  

التوحيد والرتكيز على أمهيته املركزية يف حياة األمة، وأنه القضية الكربى اليت يتحتم على كل فرد  
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 جهود ابن تيمية  من أفرادها العناية هبا. فالتوحيد ـ ابملفهوم القرآين السُّين ـ هو القضية الكربى يف
مل يعد البحث يف مفهوم التوحيد ـ عند ابن تيمية ـ حبثًا مقتصرًا  "يقول املؤلف:  ،  ودعوته وجهاده

تبدأ ببيان حقيقة دعوة    ؛على إيضاح املراد وشرحه، بل صار منظومة كاملة من العلوم واملعارف
باده، والعالقة بني اخلالق وعباده،  الرسل عليهم الصَّالة والسَّالم ألقوامهم، ومراد هللا تعاىل من ع

يف  والفرق  والنحل  امللل  واتريخ  وأساليبه،  ألفاظه  ودالئل  القرآن  ومقاصد  م،  ورهبِِ العباد  وبني 
من  ومقاالت  اإلسالميني،  الفالسفة  إىل  وانتهاء  اليوانن،  بفالسفة  بدًءا  اإلهليات  يف  االعتقاد 

سباب احنرافهم عن منهاج الوحي والنبوة، وآاثر  أخذوا عنهم من اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة، وأ
ذلك على فهمهم حلقيقة مراد هللا تعاىل منهم، إىل غري ذلك من املباحث االعتقادية والشرعية 

نية شاملة، ودعوة إصالحية جتديدية كاملة  . (1) "والتارخيية والنفسية واالجتماعية، وفق رؤية رابَّ
وقد ذكر املؤلف أن ابن تيمية قد خلص مادته العلمية الواسعة يف هذا اجملال تلخيًصا ممتازًا   

. هلذا رأى املؤلف أن يسوق كالمه هذا بتمامه،  "العقيدة التدمرية"يف صفحات يسرية من كتابه:  
 : ، فمما ذكرهوميَّز فقراته ابلعناوين اجلانبية

مقصود كلمة  أن   .1 هو  العبادة  عليهم توحيد  الرسل  مجيع  دعا  وإليه  ومضموهنا  التوحيد 
 السالم.

الشرك ابملالئكة، والشرك ابألنبياء، والشرك  من أنواع الشرك الذي بيَّنه هللا تعاىل يف كتابه: .2
 ابلكواكب، والشرك ابألصنام.

 ال يعتقد املشركون بوجود ربَّني خالقني هلذا الوجود.  .3
 اعلني متكافئني.الثنوية مل يعتقدوا إثبات ربَّني أو ف .4
 إخبار القرآن إبقرار املشركني ابلربوبيَّة.  .5
 وجه غلط املتكلمني يف مفهوم التوحيد.  .6
ليس يف العامل من ينازع يف أصله إال املالحدة  و توحيد هللا يف أفعاله مسلَّم به يف اجلملة،   .7

 املنكرون لوجود اخلالق األعظم.
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مسلك توحيد هللا يف صفاته احنرف فيه أهل الفلسفة والكالم إىل التعطيل وسلكوا ألجله   .8
 التحريف ومسَّوه أتوياًل. 

 توحيد هللا يف ذاته احنرف الفالسفة واملتكلمون فيه أيًضا. .9
 بطالن قول بعض املتكلمني أبن اإلهلية هي القدرة على االخرتاع. .10
فات.  غاية ما عند املتكلمني إمنا هو توحيد .11  الربوبية على احنراٍف يف بعض أصوله ويف الصِِ
عليه   .12 هللا  صلَّى  لرسوله  االتباع  وجتريد  تعاىل  هلل  العبودية  إخالص  يف  الشهادتني  حتقيق 

األصل األول: توحيد اإلهلية. األصل الثاين: حق الرسول صلَّى هللا عليه    ، وفيه أصالن: وسلَّم
 وسلَّم.

على كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية    الفصل الثاين: ردُّ تشغيبات حامت العوين وأغاليطه
 رمحه هللا

إال أنه    يف عدد من املسائل،  الدكتور حامتعلى مجلة من آراء  املؤلف    رديف هذا الفصل   
 : ، وهينبه على ثالثة أمور كلية مهمةقبل الرد قد 

: أن كالم ابن تيمية يف حق املتكلمني إمنا هو يف مباحث االعتقاد، وأصول الدين. قال    أوًلا
كما  " ،"يقررون التوحيد يف كتب الكالم والنظرإذن؛ إخباره عنهم مقيٌَّد هبذا الَقي د: ""املؤلف:  

، "؛ أتكيًدا على أنه يف صدد البحث االعتقادي الكالمي مع املتكلمنيهو عادهتم يف كتب الكالم
 . (1) وليس يف صدد البحث معهم يف أحكام الشريعة العملية، ولكل مقام مقال"

النقوالت اليت نقلها العوين عن "املتكلمني" يف تقرير توحيد اإلهلية والعبادة؛ إمنا هي من    اثنياا:
كتبهم يف التفسري أو شرح األحاديث، ال من كتبهم يف االعتقاد وأصول الدين. وقد ذكر املؤلف: 

وتكلموا يف معاين اآلايت واألحاديث يقررون    املتكلمني إذا جاؤوا إىل مفصَّل أحكام الشريعة  "أن
ملا  فليس هذا موضع اخلالف معهم، ولو أهنم مل يقرُّوا بتوحيد العبادة   ، توحيد هللا تعاىل يف العبادة

 .(2)االعتقاد والدين"، لكن اخلالف معهم يف طريقة تقريره وارتباطه أبصل كانوا مسلمني أصاًل 
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يتبنيَّ منهج املتكلمني من تصرحيهم جبعل توحيد الطلب والقصد والتوجه والطاعة ـ وهو   اثلثاا:
 توحيد األلوهية ـ فرًعا لتوحيد الربوبية، وهو املعرفة والتصديق.

 هي: ، فالدكتور حامتأما املسائل اليت رد فيها املؤلف على 
ادعاؤه خطأ ابن تيمية يف وصفه املتكلمني بعدم معرفة التوحيد تعصًبا منه، وجمانبة    :املسألة األوىل

 لإلنصاف.  
أن الباحثني املعاصرين انقضوا ابن تيمية، ونقضوا كالمه؛ فأثبتوا توحيد العبادة يف كالم    :ةالثاني

 فقهاء احلنفية واملالكية والشافعية.  
أن املتكلمني ـ من األشاعرة واملاتريدية وحىت املعتزلة ـ هم عامة مفسري القرآن وشراح   :ةالثالث

معرفة التوحيد، فمن حقِِهم علينا إنصاُفهم، السنة، وقد جىن عليهم ابن تيمية، ووصفهم بعدم  
 . والدفاُع عنهم

 ثالثة مباحث، وهي على النحو اآليت:تكلم املؤلف عن هذه املسائل يف هذا الفصل عرب وقد 
 املبحث األول: حقيقة التوحيد عند عامَّة املتكلمني وموقفهم من شرك العبادة

امل  هذا  يف  املؤلف  جًدا  ذكر  مهمة  مقدمة  عن بحث  الكالم  يف  األشاعرة  منهج  لفهم 
الفالسفة اإلسالمي أن  أثبت  مث  قاعدة كلية نيالتوحيد،  الفلسفي  العلم األرسطي  أن  يعتقدون   

الشريعة. قال:   بد من احلكم هبا على نصوص  الفلسفي "وضرورة عقلية ال  املنهج  لقد أسس 
تفسري   يف  جديد  ملذهب  خارجً "التوحيد"والكالمي  مسلًكا  فيه  وسلك  السلف ،  سبيل  عن  ا 

الصاحل ومن تبعهم من أهل السنة واجلماعة. هذا التمايز بني الفريقني أشار إليه إمام الشافعية يف 
( بكلمٍة جامعٍة،  306زمانه شيخ اإلسالم أبو العباس أمحُد بن عمر بن ُسريٍج البغداديُّ )ت:  

 وأشهد أن حممًدا رسول هللا،  توحيد أهل العلم ومجاعِة املسلمني: أشهد أن ال إله إال هللا "فقال:  
النيبُّ صلَّى هللا   بُِعَث  الباطل من املسلمني: اخلوُض يف اأَلعراض واألجسام؛ وإمنا  وتوحيد أهل 

 . (1) ""عليه وسلَّم إبنكار ذلك 
واملقصود هنا: أن ابن  "مث ذكر املؤلف مسلك ابن تيمية يف الرد على أهل الكالم، فقال:   

تيمية قد أدرك أنه ال ميكن مواجهة هذا التيار اجلارف من البدع واالحنرافات االعتقادية والعلمية 
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كلمني،  إال خبوض غمار املواجهة الشاملة وإن اقتضت التطرَُّق إىل تفاصيل مقاالت الفالسفة واملت
والكرَّ عليهم أبسلحتهم وأدواهتم. هلذا جاءت ردود ابن تيمية على املتكلمني انفذة إىل أعماق 
أصوهلم وقواعدهم، كاشفة عن حقيقة اصطالحاهتم ومقاصدهم، مع التفسري والتعليل، والبسط 

وأن  فهذا وحنوه هو الذي أوجب على شيخ اإلسالم صرف جُّل مهه إىل األصول، ، (1) "والتفصيل
 .يرد على مقاالهتم ابألجوبة العقلية والنقلية

حبقيقة التوحيد فإنه ال ميكن   أبهنم جاهلون  على املتكلمني  ابن تيمية  حبكمأما فيما يتعلق   
إال ابالطالع املفصَّل على مفهوم التوحيد عند املتكلمني من مصادرهم أن نعرف صوابه من خطئه  

 حبثه يف هذا املبحث عرب املطالب اآلتية: ، وهو ما أراد املؤلف األصلية
 كالم بعض أئمة املتكلمني يف تفسري التوحيد:   املطلب األول: 

ذكر فيه املؤلف مناذج من كالم أئمة املاتريدية واألشاعرة يف تعريف التوحيد؛ حيث بني  
 أهنم أخرجوه عن مفهومه األصلي، وهو: توحيد هللا يف العبادة والقصد والتوجه. 

الدين   الثاين:  املطلب أصول  من  ال  العملية  الشريعة  فروع  من  املتكلمني  عند  العبادة  توحيد 
 االعتقادية:

 .وقد بني فيه املؤلف أن املتكلمني جعلوا توحيد العبادة من أحكام الشريعة العملية الفرعية 
 تفسريهم اإلهلية ابلربوبية:   املطلب الثالث:

أن    املطلب  هذا  يف  املؤلف  عن  أثبت  فنقل  ابلربوبية،  اإلهلية  فسروا  قد  األشاعرة  أئمة 
( قوهلم يف معىن األلوهية 895(، والسنوسي )ت:  505(، والغزايل )ت:  468الواحدي )ت:  

 . وأنه على معىن واحد عندهم وهو: استغناء اإلله عن كل ما سواه، وافتقار كل ما عداه إليه
 خرتاع:تفسري اإلهلية ابلقدرة على اال املطلب الرابع:

وأنه    هبا شيخ اإلسالم يف كالمه،  اليت عرف  البالغة  الدقة  املطلب  املؤلف يف هذا  بني 
وليس املراد ابإلله  "يتجنب التعميم واإلطالق بغري حق مع خمالفيه، فنقل عن شيخ اإلسالم قوله:  

ة هي القدرة هو القادر على االخرتاع، كما ظنَّه من ظنَّه من أئمة املتكلمني، حيث ظنَّ أن اإلهلي
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االخرتاع فقوله:  "على  ال كلَّهم،  املتكلمني،  بعض  يقصد  أبنه  صريح  هذا  فكالمه  أئمة  ".  من 
 . (1)"يدلُّ على التبعيض؛ خالفًا ملا زعمه العوينُّ  "املتكلمني

ورغم حتفُّظ ابن تيمية وجتنُّبه إطالق احلكم على املتكلمني كلهم؛ فالذي يظهر من تقليب  
، هلذا  عامَّة املتكلمنيالنظر يف كتب املتكلمني أن تفسري اإلهلية ابلقدرة على االخرتاع هو عقيدة  

 . (895(، وإمامهم السنوسي )ت:  606فإننا جند هذا التفسريـ  أيًضاـ  عند فخرهم الرازي )ت:  
 على كل معبوٍد:     " اإلله"استشكاهلم إطالق لفظ  املطلب اخلامس:

املؤلف أن معىن    القرآن وُعرف   "اإلله"بني  العرب واستعماالت  واضح جليٌّ يف لسان 
السلف واألئمة املتقدمني، فاإلله هو املعبود، سواًء كان إهلًا حقًّا ـ وهو هللا، ال إله إال هو ـ، أم  

ُعوَن ِمن  ُدونِِه ُهَو ال َباِطلُ إهلًا وآهلًة ابطلة:   قُّ َوَأنَّ َما يَد  َوَأنَّ اَّللََّ ُهَو ال َعِليُّ   }َذِلَك أِبَنَّ اَّللََّ ُهَو احلَ 
لكنَّ املتكلمني ملا التزموا مبسلكهم يف تفسري اإلهلية أدَّى هبم ذلك إىل  ؛  [62ال َكِبرُي{ ]احلج:  

على ما يعبده املشركون من    "اإلهلية "أو وصف    " اإلله"خطأ آخر، وهو استشكال إطالق لفظ  
األصنام واألواثن، ألهنا مجادات ال فعل هلا وال أتثري؛ فكيف توصف ابإلهلية، واإلهلية إمنا هي  

وبني    ،لذلك ذكر املؤلف أن الرازي قد استشكل هذا املعىن  ؛؟"القدرة على االخرتاع"عندهم:  
 مواضع أخرى إنكارًا صرحًيا، وردَّ  يف  ه، فقد أنكر "اإلله هو املعبود"أن الرازي مع أنه يثبت أن  

إىل قوهلم األول   " اإلله". مث بني أن الرازي قد رجع يف معىن  " إنَّ اإلله هو املعبود"على من قال:  
 . (2)"القادر على االخرتاع"وهو: 

 نفي احلكمة والتعليل: املطلب السادس:
يف    الكالمية  الفلسفية  العقيدة  أصول  أهم  من  أن  املؤلف  احلكمة  بني  نفي  تعاىل؛  هللا 

هلذا ال يتصورون    ؛والتعليل يف إرادته وخلقه وتدبريه، بدعوى أهنا منتفية عنه سبحانه بضرورة العقل
تعلَّق العبادة بذاته وأمسائه وصفاته، وال بغاية خلق اجلن واإلنس، وإن كان إثبات حكمة خلقهم 

 . صرحًيا يف القرآن، لكنهم يتكلفون أتويله على غري وجهه
 طريقة املتكلمني يف احلكم على الشرك يف العبادة:  املطلب السابع:

 

 (. 87)ص:     (1)
 (. 93الكتاب املعرَّف به )ص:   انظر: هذ ي (2)
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يثبت املؤلف يف هذا املطلب أن بعض أئمة املتكلمني صرَّحوا ابحلكم على صرف العبادة   
أي أهنم أبطلوا  ،  لغري هللا تعاىل ابلشرك والكفر األكرب مطلًقا، وإن مل يكن معه اعتقاد الربوبية

النهائية اليت حاول العوين التوصل إليها من خالل سلوكه مسالك املتكلمني يف مفهوم  النتيجة  
األلوهية والربوبية، فظنَّ أن األخذ أبصوهلم يف تفسري األلوهية ابلربوبية يُبطل احلكم ابلشرك على 

هلل عزَّ مجيع صور صرف العبادة لغري هللا تعاىل ما مل يقرتن هبا اإلخالل ابعتقاد توحيد الربوبية  
الرازي، والتفتازاين مع إفادة مهمة للمعلمي، والسنوسيُّ،    ، وقد ذكر املؤلف نصوصا عن:وجلَّ 

 وحممد عبده وتلميذه حممد رشيد رضا. 
مث ختم املؤلف هذا املبحث بقوله: خنلُص من هذه النقوالت الضافية من كتب املتكلمني،  

يف    "اإلله"ىل أن اخلالف مع املتكلمني يف معىن  إ  ؛ومن الربط بني أصوهلا، واإلشارة إىل مقاصدها
وحقيقته كما بيَّنه هللا تعاىل يف كتابه ودعا إليه    " التوحيد"، ويف  "العبادة"نفس األمر، ويف حقيقة  

فقد خالف املتكلمون منهج القرآن والسنة يف هذه األصول    ،رسوله الكرمي صلَّى هللا عليه وسلَّم
: جعل معىن التوحيد مقتصرًا منها  ،خمالفة كليَّة، وترتبت على ذلك نتائُج علميَّة وعمليَّة خطريةٌ 

خلالقية وتوحيد الذات واألفعال، ولزم من هذا إخراج توحيد العبادة العمليِِ  على اإلقرار ابلربوبية وا
 .من أصل مفهوم التوحيد، وجعله فرًعا مرتتًبا عليه حبكم الشريعة

: جعل التوحيدـ  مبفهوم املتكلمنيـ  هو أول واجب على املكلَّف، واشرتاط النظر واالستدالل ومنها
 .عليه

ال إغفال حقيقة دعوة  الناس  ومنها:  ومنهجهم يف إصالح عقائد  والسَّالم  الصَّالة  رسل عليهم 
 .وعباداهتم

ومنها: أن عقيدة هؤالء املتكلمني الذين فسَّروا التوحيد ابلربوبية واخلالقية كانت من أهم أسباب  
 انتشار شرك العبادة بني املنتسبني إىل اإلسالم. 

تقرير   صحة  قاطعة على  يدلُّ داللة  تقدَّم:  ما  التوحيد، مجيع  تيمية حلقيقة  ابن  شيخ اإلسالم 
وصحة بيانه ألصل احنراف املتكلمني فيه، وصحة حكمه عليهم أبهنم مل يعرفوا حقيقة التوحيد  

 . (1)مبعناه القرآين والسينِِ الصحيح

 

 (. 117-112نظر: هذا الكتاب املعرَّف به )ص: ي (1)
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 املبحث الثاين: ملاذا ابن تيمية؟
 مطالب، وهي: ثالثة ذكر املؤلف يف هذا املبحث 

 ابن تيمية إمام حجة يف نقل العقائد ومقاالت الفرق ومعرفة مقاصدها:  املطلب األول: 
وحتديد مفهومه ومراد هللا تعاىل منه   "التوحيد"يف هذا املطلب بني املؤلف أن حتقيق معىن   

،  الكربىيف كتابه، ومراد الرسول صلَّى هللا عليه وسلَّم منه يف دعوته من املسائل االعتقادية األصلية  
وليست من املسائل الفرعية أو الدقيقة الغامضة؛ هلذا فرمُي العوين فيها لشيخ اإلسالم ابخلطأ  

مني إمنا هو طعن صريح يف علمه رمحه هللا، ويف عقله والغلط والتحامل وعدم اإلنصاف للمتكل 
 . وفهمه، ويف عدله وإنصافه

يف  قد  و   التميُّز  جوانب  بيان  يف  العلماء  أقوال  من  مجلة  املطلب  هذا  يف  املؤلف  ساق 
شخصية شيخ اإلسالم رمحه هللا العلمية، ومعرفته التامَّة مبقوالت الفرق ومقاصدها أتصياًل وتفريًعا،  

استحضارها ونقلها إمجااًل وتفصياًل، وقد شهد هبذا مجاعة من الذين لقوه وجالسوه ودقته يف  
 وخربوا حاله، منهم: 

 (. 702اإلمام الفقيه ابن دقيق العيد )ت:  -
 (. 716شيخ الشافعية يف زمانه العالمة الصدر ابن الوكيل )ت:  -
 (. 734العالمة البارع ابن سيِِد الناس األندلسيُّ الشافعيُّ )ت:  -
 (. 749العالمة الفقيه ابن الزملكاين الشافعي )ت:  -
 (. 764املؤرخ األديب خليل بن أَيبك الصفدي )ت:  -
مث ذكر املؤلف بعد هذه النقول من كالم أهل العلم أنَّ َمن مل يتأن يف نقد ابن تيمية   
.  أوهلما سيقع يف أمرين قبيحني:  " : أنه جيعل اثنيهما : الغلط على ابن تيمية والبغي عليه بغري حقٍِ

نفسه أضحوكة عند أهل العلم والعدل واإلنصاف؛ لتهجُّمه على مسائَل ال حُيِكُم العلَم أبصوهلا  
 . (1)"وقواعدها ومقاصد أهلها

 احلضور العلمي والدعوي البن تيمية يف العصر احلديث:  املطلب الثاين:

 

 (. 120)ص:     (1)
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علمي لشيخ اإلسالم يف عصران استطرد املؤلف يف هذا املطلب يف الكالم عن ظاهرة احلضور ال
 .املكانة الرفيعة البن تيمية يف اإلمامة الدينية والعلمية  أسبابه، ومنها: احلاضر وبنيَّ 

ومنها: أن ابن تيمية مل يكتف بتقرير عقيدة السَّلف، وبيان منهاج القرآن والسنة؛ بل قرن ذلك  
  املنهاج من مقوالت الفالسفة واملتكلمني ابلردِِ املفصَّل على كل ما خالف تلك العقيدة وذلك  

وعلى رأسهم األشاعرة، ومتيَّزـ  مع البسط والتفصيلـ  ابلشجاعة العلمية، فتجرَّأ عليهم حاَل انتشار  
 . مذاهبهم، وقوة أتباعهم، وتكاثر شبهاهتم، وانتصار الدولة هلم

وطالبه االطالع على علومه    ومنها: أن انتشار كتب ابن تيمية ابلطباعة احلديثة يسَّر ألهل العلم
الواسعة   تيمية وأحباثه  ابن  وآرائه، واالستفادة منها يف مؤلفاهتم وأحباثهم، ووجدوا يف حتقيقات 

 . احملرَّرة يف أصول الدين وفروعه مادَّة علمية زاخرة، تغنيهم عن مراجعة عشرات بل مئات الكتب
ه ـ حضوره العلمي والفكري يف عصران،  تلك هي األسباب اليت أوجبت  ـ بفضل هللا تعاىل وأتييد

فالرجوع إليه  ،  وغريهم يرجعون إىل حتريراته وكتاابته   أهل السنة املعاصرينوهي األسباب اليت جتعل  
 تقليده.ل  وأجملرد التعصب له،  ليس

 ملاذا يفزع دعاة الضاللة من مجع كالم العلماء يف التوحيد؟!   املطلب الثالث:
إذن ما معىن "  سؤال الدكتور حامت الذي يقول فيه: خصص املؤلف هذا املطلب للرد على   

هبا الدنيا عن عقيدة فالن وفالن مستخرجني هلا من كتبهم يف التفسري   الدراسات الكثرية اليت ملؤوا 
الكتب اليت ُعنيت إببراز جهود    بذلك يقصد    ،"؟والشرح والفقه، بل حىت كتب األدب واللغة

علماء األمة على اختالف مذاهبهم وتباعد دايرهم يف تعظيم التوحيد ومكافحة مظاهر الشرك 
 املسلمني.  والوثنية اليت انتشرت يف بالد

العبادةمجع كالم العلماء    أن يفذكر املؤلف  و   فوائد عظيمة، علمية ودعوية   يف توحيد 
 : ، منهاوإصالحية 

: بيان أن اإلقرار هبذا احلكم أمٌر مشرتك بني مجيع علماء األمة على اختالف فرقهم ومذاهبهم أواًل 
وأعصارهم وأمصارهم، ال خيالفهم فيه ـ خمالفة أصلية ـ إال الفرق الباطنية من الذين ينتسبون إىل 

 . اإلسالم زورًا وهبتاانً 
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اإلسالم ابن تيمية إىل اإلمام اجملدد أن أئمة الدعوة اإلصالحية السلفية من شيخ    إظهار :  اثنًيا 
حممد بن عبد الوهَّاب رمحهما هللا مل ينفردوا عن سائر األئمة والعلماء يف ابب توحيد العبادة ونفي  
الشرك، وإمنا متيَّزوا ـ هم وأتباعهم ـ بقوة اهتمامهم هبذا األمر، وببذهلم جهوًدا عظيمة يف تقريره  

 . لضالني فيهوبيانه والدعوة إليه والرد على ا
: أن يف مجع نصوص أولئك الفقهاء الدالة على تعظيم توحيد العبادة وإنكار الشرك وصوره؛  اثلثًا

 .دعوة حكيمة لعوام املسلمني الذين يثقون يف أولئك الفقهاء، ويعظموهنم، ويقلدوهنم
قراء؛ يضيف  : أن مجع تلك النصوص الكثرية، وتوثيقها وتصنيفها، وجعلها يف متناول أيدي الرابًعا

 .إىل دعوة التوحيد ومكافحة الشرك قوًة يف حجتها، وأتثريًا يف حضورها
 املبحث الثالث: بطالن وصف علماء الشريعة ابملتكلمني

 مغالطة العوين يف إطالق وصف املتكلمني على علماء الشريعة: املطلب األول: 
من الضروري أن أبنيِِ خطأ ابن تيمية فيما نسبه  " بني املؤلف يف هذا املطلب خطأ قول العوين:

إىل املتكلمني، وهذا من ابب إنصاف علماء املسلمني، ال ننسى أن املتكلمني هم عامة مفسري 
املعتزلة وحىت  واملاتريدية  األشاعرة  من  السنة،  وشراح  إطالقني  و   "القرآن  هذا  تضمن كالمه  قد 

: وصف من ذكر الثاين.  "املتكلمني": وصف عامة املفسرين والفقهاء بلقب:  األول"  ابطلني:
بل هم من   "املتكلمني"أمساءهم على وجه اخلصوص هبذا اللقب أيًضا، مع أن أكثرهم ليسوا من  

علم  "، أعين: من املفسرين واحملدثني والفقهاء والقضاة، ومل يُعرفوا ابلتخصص يف  "علماء الشريعة"
 . (1)"شتغال به أو اال "الكالم

)املتكلم( هو صاحب علم وفنٍِ " مث بني الفرق بني )املتكلم( و)األشعري(؛ حيث قال:   
، وأما )األشعريُّ( فهو من اعتقد العقيدة األشعرية، سواء كان  "علم الكالم"وصنعة وختصص بـ: 

العقيدة األشعرية ابلتلقني متكلًِِما أو حمدِِاًث أو فقيًها، أو حىت عاميًّا من عوام املسلمني، تلقى  
 . (2) "والتفهيم أو مبجرد التقليد والوراثة

 مواقف علماء الشريعة من علم الكالم وأهله:املطلب الثاين: 

 

 (. 139)ص:     (1)
 (. 140)ص:     (2)
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قد أدركوا أن ما يسمى بـ)علم الكالم(    "علماء الشريعة"ذكر املؤلف يف هذا املطلب أن   
والشُّكوك   للجدل  مادٍة  إىل  اإلسالمية  العقائد  حوَّل  فقد  عظيًما؛  شرًّا  األمة  يف  بثَّ  قد 
واخلصومات، وأدخل على علماء الكالم أنفِسهم ـ وكذلك على كثرٍي من عوامِِ املسلمني ـ قلًقا 

ق الضالة لتشكيك املسلمني يف مسلَّمات عقيدهتم وحريًة واضطرااًب، وفتَح اجملال واسًعا أمام الفر 
وشريعتهم، وإشغاهلم عمَّا جيب عليهم من حق العبودية هلل تعاىل واالنقياد للشريعة والعمل الصاحل  

، وجعلهم لعلم الكالملذلك ذكر املؤلف من تصدى من أهل العلم  ،  النافع هلم يف دنياهم وأخراهم
 ف:على ثالثة مراتب حبسب القوة والضع

وأضراره على عقائد   "علم الكالم"هي املرتبة الُعليا للعلماء الذين أدركوا مفاسد    املرتبة األوىل:
املسلمني وتدينهم إدراًكا مفصَّاًل، وعرفوا أصوله وقواعده ومقوالت أهله معرفًة اتمًَّة، وعلموا مبا  

تكلمني الفاسدة، والرد على  جيُب عليهم نصرًة ملنهاج القرآن والنبوة، فانتصبوا إلبطال أصول امل
عقائدهم ومقوالهتم أبدلة القرآن والسنة من جهة، وبطرقهم العقلية من جهة أخرى، وحتذير خاصة  

من أشهر من ميكن ذكره يف هذه ، و املسلمني وعامتهم من احنرافاهتم وضالالهتم تفصياًل ال أمجااًل 
 املرتبة: 

 ابن تيمية.  -
 وغريهم. ابن القيم. -

واحنرافه عن   "علم الكالم"هي املرتبة الوسطى، وهي للعلماء الذين أدركوا مفاسد    املرتبة الثانية:
والتحذير من مقوالهتم وكتبهم، وهني   بذم علمائه ودعاته،  له  فتصدوا  الصاحل،  السلف  منهاج 

 من أشهر من ميكن ذكره يف هذه املرتبة: ، و طالب العلم وعامة املسلمني من األخذ عنهم
 تقريًبا(.   390ابن ُخَوي ز َمن داد )ت:  -
 (. 306أبو العباس ابن سريج الشافعي )ت:  -

مرتبة الفقهاء الذين كانت معرفتهم مبفاسد الكالم وأضراره معرفًة جمملًة، فتجنَّبوه    املرتبة الثالثة: 
ا رخَّصوا يف األخذ ابلطريقة الكالمية عند االضطرار   وابتعدوا عنه، وحذروا منه حتذيرًا جمماًل، ورمبَّ

 من أشهر من ميكن ذكره يف هذه املرتبة: ، و للرد على أهل اإلحلاد والزيغ
 (. 676شافعي العالمة النووي )ت: الفقيه ال -
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مث هاهنا صنٌف آخر من علماء الشريعة؛ وهم الذين حسَّنوا الظنَّ يف املتكلمني، واقتبسوا  
من علومهم، وإن مل يتفرغوا لدراسة أصوهلا، والتخصص يف فنوهنا، والتبحر فيها، لكنهم دافعوا  

يقتهم، ابلنظر إىل جهودهم وآاثرهم يف  عن علم الكالم وأهله، وأثنوا عليه وعليهم، واستحسنوا طر 
 من أشهر من ميكن ذكره يف هذه املرتبة: ، و الرد على املالحدة والزاندقة والرافضة واملعتزلة

 (. 571ابن عساكر )ت:  -
 (. 600ابنه: القاسم )ت:   -
 (. 684أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف ) -

 مناذج من مواقف علماء الشريعة من علم الكالم وأهله:  املطلب الثالث:
ذكر املؤلف هنا السبب وراء االنتشار الواسع ملقوالت األشاعرة يف كتب التفسري وشروح   

صار ـ من غري دستور أو قانون مكتوب ـ مذهًبا    "املذهب األشعري"فإن "السنة والفقه وأصوله، 
، فصار يرَّبَّ عليه الصغري، ويعتزُّ به الكبري، وحيرص  "ذاهبحبيث ُنسي غريه من امل"رمسيًّا للدولة،  

على تلقيه املتفقهة حىت ال حيرموا من الوظائف بعد أن صارت أكثر املدارس واألوقاف يف يد  
 ."األشاعرة

فظنُّوا أن  "غرورًا ابلًغا  هم  قد أورث  انتشار املذهب األشعري ونفوذ أهلهمث ذكر املؤلف أن   
بعقائدهم الكالمية أمٌر مسلَّم به ـ أو جيب أن يكون كذلك ـ عند مجيع الفقهاء، حىت بلغ  األخذ  

السبكي )ت:   اببن  املذهيب يف  771احلال  التعصب  إبطال  قاعدة يف  الوهم  ( إىل جعل هذا 
التنافُر بينهم يف الفروع واجلميع متَّفق يف أص ل الفروع بني أتباع املذاهب الفقهية األربعة، إذ ملَ 

 . (1)"االعتقاد على مذهب واحد؟
 ومنهم: ، ر بعد هذه املقدمة مناذج من كالم الفقهاء ومواقفهم من علم الكالم وأهلهكَ مث ذَ 

 (.  388( أبو سليمان اخلطَّايبُّ )ت: 1)
 (.  656( أبو العباس القرطيب )ت: 2)
 (.  671( أبو عبد هللا القرطيب )ت: 3)
 (.  676( حميي الدين النوويُّ )ت: 4)
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 (.  911( جالل الدين السيوطي )ت: 5)
 تتمة يف ردِِ مغالطات العوين: املطلب الرابع: 

ووصف    )املتكلمني(  لقب  بني  التفريق  واضحة  أبدلة  املطلب  هذا  يف  املؤلف  أثبت 
بني أنه مل ينكر على العوين وصف أولئك الفقهاء ابألشعرية، بل أنكر عليه تلقيبهم ، و )األشعرية(

ابملتكلمني. وبني املؤلف أن العلماء قد طبَّقوا هذا التفريق يف مسألة علمية من مسائل الفقه؛ 
للعلماء، إذ املتبادر من هذا الوصف    " الوصية"وهي مسألة الوصية، فاختلفوا يف دخول املتكلم يف  "
 . (1)""أهل الكالم"ال  "علماء الشريعة"
عن حممد بن يوسف السنوسي نقاًل نفيًسا جًدا ـ    "ذمِِ الكالم وأهله"وقد نقل املؤلف يف   

وهو من أئمة األشاعرة ـ يكشف بوضوح عن الشطط الذي أصاب بعض أئمة املتكلمني، الذي 
 عاصرون، ويبالغون يف تعظيمهم.يتفاخر هبم األشاعرة امل

من نفي قوم   بيان غلط حامت العوين يف فهم ما ورد يف القرآن الكرمي  الثالث:  الفصل
 السَّمع والنفع والضرَّ عن األصنام إبراهيم صلَّى هللا عليه وسلَّم

 ذكر املؤلف يف هذا الفصل ثالثة مباحث، وهي على النحو اآليت:
 الصحيح لدًللة آايت سورة الشعراء عند علماء التفسي املبحث األول: الفهم 

}َوات ُل  :  ، وهي قوله تعاىل وحتدث عنها  الشعراءسورة    آايت   املبحثذكر املؤلف يف هذا   
 ( ِإبـ رَاِهيَم  نـََبأَ  ) 69َعَلي ِهم   تـَع ُبُدوَن  َما  َوقـَو ِمِه  أِلَبِيِه  قَاَل  ِإذ   نـَع ُبُد  70(  قَاُلوا  هَلَا  (  فـََنَظلُّ  َناًما  َأص 

ُعوَن )71َعاِكِفنَي ) َمُعوَنُكم  ِإذ  َتد  َفُعوَنُكم  أَو  َيُضرُّوَن )72( قَاَل َهل  َيس  ( قَاُلوا َبل  73( أَو  يـَنـ 
َعُلوَن )  اَن آاَبَءاَن َكَذِلَك يـَف  يف   اآلايت تكلم املؤلف عن هذه    . [74  -  69({ ]الشعراء:  74َوَجد 

 ومها:مطلبني، 
 خالصة تفسري اآلايت: املطلب األول: 

املفهوم من هذا احلوار ونتيجته أن قوم إبراهيم أقرُّوا أبنَّ    يف هذا املطلب أناملؤلف  بني   
فكان   التقليد لآلابء،  بدافع  عبادهتا  يف  متادوا  ولكنهم   ، تضرُّ وال  تنفع  وال  تسمع  ال  أصنامهم 
البواعث  ومهما كانت  اعتقاٍد كان،  أبي  العبادة هلا  صرف  وبني قومه يف  إبراهيم  بني  اخلالُف 
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تقاد شيٍء من صفات الربوبية ـ كالسمع والنفع والضر وغريها ـ يف ذلك  واملسوِِغات ولو بغري اع
فدلَّنا احلقُّ سبحانه هبذا على أن للشرك دوافع وبواعث متعددة وخمتلفة، وأن الشرك ال  الغري.

ينقطع مبجرد إبطاله ابحلجة العقلية، بل تبقى بواعث النشأة والرتبية والتقليد واألهواء واملصاحل ـ  
 ثري ـ حيًَّة فاعلًة ومؤثرًة. وغريها ك

 أقوال املفسرين يف مفهوم جواب قوم إبراهيم صلَّى هللا عليه وسلَّم:املطلب الثاين: 
فنقل من أكثر ، الشعراء آلايت ساق املؤلف يف هذا املطلب أقوال املفسرين يف تفسريهم  

وقد نظرت يف مئة تفسرٍي فلم أجد من صرَّح بعكس هذا القول؛ فال  "تفسريا مث قال:    24من  
أي: التفسري ]  أرى حرًجا يف اجلزم إبمجاع املفسرين ـ متقدميهم ومتأخريهم ـ على هذا التفسري 

 . (1) ["الذي سبق نقله يف املطلب األول
 املبحث الثاين: شبهات حامت العوين على املفهوم الصحيح لآلية واجلواب عليها

 :املردودعليهعرض شبهات  املطلب األول: 
أنَّ  "يف هذا املطلب رد املؤلف على شبهات العوين يف تفسريه هلذه اآلايت حيث زعم   

عن  حادوا  لكنهم  والضر  والنَّفع  السَّمع  أصنامهم  يف  يعتقدون  السَّالم كانوا  عليه  إبراهيم  قوم 
وا املوضوع إىل ذكر تقليد   اآلابء. هكذا زعم العوينُّ خمالًفا ما اتَّفق عليه العلماء قدميًا  اجلواب، وغريَّ

 ، وقد أوردها املؤلف، وهي إمجاال يف اآليت:"وحديثًا، وأورد يف أتييد زعمه هذه الشبهات 
أنه من املمتنع عقاًل أن يعبد عاقٌل صنًما أو وثًنا دون أن يعتقد فيه السمع والنفع    الشبهة األوىل:

.  والضرَّ
أن اإلنسان ال يفعل شيًئا إال جللب منفعة أو دفع مضرة، فهل يعقل أن املشركني   الشبهة الثانية:

 هم يتصورون  عبدوا األصنام بدون هذا الدافع وهم ميوتون من أجلها، ويدفعون الغايل والنفيس، مث
 ؟ أهنا مجادات ال تضر وال تنفع

أن اإلمام ابن جرير الطربي رمحه هللا تفرَّد ابلقول أبهنم أجابوا بنفي السمع والنفع   الشبهة الثالثة: 
 .والضر عنها
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يف هذا السياق، وأورد يف ذلك أقوال    "بل" ذكر العوينُّ أن فهَمه هو مقتضى داللة    الشبهة الرابعة:
 بعض املفسرين، ومحَّلها ما ال حتتمل، وبرت أحدها. 

  له أصلٌ   وال يوجدفهذه أربع شبهاٍت أوردها العوينُّ يف االحتجاج لرأيه املبتدَع الذي استحدثه،  
 . (1)حبسب مؤلف الكتاب  عند املفسرين

 الرد على شبهات حامت العوين: املطلب الثاين:
 الشبهات اليت سبق عرضها وانقشها. يف هذا املطلب رد املؤلف على مجيع  

 املبحث الثالث: بواعث الشرك يف العبادة 
أن شرك العبادة ال  "، وهي: العوين يذكرهاهذا املبحث خصه املؤلف يف الرد على شبهة  

 ه هذا يف ثالثة مطالب:ءاملؤلف ادعاوقد تناول ، " يكون إال إبخالل ابلربوبية
 من بواعث الشرك يف العبادة: املطلب األول: 

 ، ذكر منها: أثبت املؤلف هنا أن بواعث الشرك يف العبادة كثرية جًدا 
 اعتقاُد الربوبية يف املعبود. -1
، من غري اعتقاد الربوبية فيه.  -2  اختاذ املعبود وسيلًة وشفيًعا عند الربِِ
 تقليد اآلابء واألجداد.  -3
االعتزاز مبرياث اآلابء، والتعصب للقبيلة والعشرية، والكربايء واألنفة عن التنازل عن األعراف   -4

 والعوائد، وحرص الرؤساء واملتبوعني على دوام املكاسب الدنيوية اليت حتصَّلت هلم ابلدين الباطل.  
 ق من التفرق واالختالف.  جماملة العشري، وطلب املنافع العاجلة، واإلشفا -5
 اتِِباع اهلوى.   -6
 األلفة واحملبة وامليل النفسيُّ مياًل جاحًما حىت يبلغ حدَّ العبادة.   -7
 احلريُة والقلُق واالضطراب النفسي.  -8
 . يف الفقرة السابقة ذُكروهذا أخصُّ مما ة، املزاج النفسيُّ والفضول وحبُّ التنقل والتجرب -9

 بواعُث الشرك عند العرب يف جاهليتها:  املطلب الثاين:
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أليب املنذر هشام بن حممد بن السائب الكليب   " األصنام"هذا املطلب ملخص من كتاب   
 .يف األسباب اليت محلت أهل اجلاهلية على الشرك ( 204)ت: 

 بواعث العبادة عند الفخر الرازي:  املطلب الثالث:
كالما عن الرازي يف عدم احنصار الشرك يف اعتقاد الروبية،  ساق املؤلف يف هذا املطلب   

"يف هذه الوجوه اليت ذكرها الرازي دليٌل قاطٌع على عدم احنصار الشرك يف صورة  يقول املؤلف:  
ذكره واحدة ـ وهي اعتقاد الربوبية أو بعض خصائصها أو اإلخالل هبا ـ، أما مناقشة تفاصيل ما 

 . (1)الرازيُّ فخارجة عن مقصود هذا البحث"
 خامتة:

 مما سبق يتبني أن املؤلف حفظه هللا قد بني يف هذا الكتاب:
 ( حقيقة العبادة يف الكتاب والسنة.1
 ( احنرافات املتكلمني والفالسفة يف هذا الباب. 2
الكالم وقواعدهم، كاشفة عن ( بيان أن ردود ابن تيمية كانت انفذة إىل أعماق أصول أهل  3

 حقيقة اصطالحاهتم ومقاصدهم.
 أخطاء الدكتور حامت العوين يف هذه القضااي اليت تناوهلا الكتاب. ( بيان 4

 وصلَّى هللا وسلَّم على رسولنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
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