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رر»الجسم«رررمصطلحرريفررتفصيلهررأوررتيميَّةررابنررتوقفررأنررالمعاصرينررراألشاعرةررمنرركثير رررَيعتبر

ررروهذارر.وجلررعزراهللررتنزيهررريفررشاك رررأورردمرتد ررأنهرريعنيررروالسنةرررالكتابرريفرريردرلمرالذي ررمنهمرررالتصوُّ

لررتيميَّةررابنررألنررذلكرر،اهللرررحمهرررلمذهبهررصحيحررغير ررالجسمررروأمارر،الكالميررالمصطلحرريفررفص 

ررواهللرررالبدن،رررهوررراللغةرريفرر»فالجسمرررصريح:رربشكل رررتيميةرررابنررريقولرربلررعنه،رراهللرررينزهررفهورررالمعروفر

ه ر.ر(1)رذلك«رعنرمنزَّ

ل فلماذا  إذن  كليًة؟  ينفه ولم  الكالمي  المصطلح يف تيميَّة ابن فصَّ

 يلي: فيما ذلك  وجواب

رراللغويرررمعناهررمنرربكثيرررأوسعررمعرفيًّاررحيًزاررأخذررالمتكلمينررعندرر»الجسم«ررمصطلحررإن

ارراستخداًماررالمصطلحررهذاررتستخدمررطائفةرروكلررالمعروف، ررهورررالجسمرريجعلررفبعضهمررهبا،ررخاصًّ

ر رررفيجعلونرربذاته،ررقائم ررركلُّ رررموجودرركلَّ
 
ررونحورروالروحررالهواءررمثلررجسًما،ررالذهنررخارجرررحقيقي

ررريجعلونرروالفوقيةررالعلوَّرررينفونرررممنررروالمتكلمونرررذلك، ررنفوارررولذلكررجسًما،ررإليهرريشارررمارركلَّ

رر،الرؤيةررريثبتونررالسنةررأهلررأنررومعلومرر،جسًماررللرؤيةررقابل ررركلرريجعلونرروالمعتزلةرروالفوقية،ررالعلو

ررالجوهررريجعلهررمنرررومنهمرررالمفردة،رررالجواهرررمنررنرالُمكوَّرررهورررالجسمررريجعلررمنرررالمعتزلةررومنر

ر.(2)رونحوهاركالحركةررلألعراضررالقابل

رررومن ررالبدنرررنفيرريقصدونرر-أيًضاررالجسمررنفواررممن-ررألثريةراروررالحنابلةررنجدرررآخرررجانب 

رررأنررترىررفأنترروهكذاررالعلو...رريثبتونررألهنمررجسًما،ررإليهررُيشارررمنرريجعلونرروالرر،والرتكيب رركل 

ررر»الجسم«ررمصطلحررتجعلررطائفة لررولذلكررأخرى،ررمعان ررردونرربمعان رررامختصًّ رريفرررَتيميَّةررابنررفصَّ

 .الكالميررالمصطلح

 

 (. 250/  3»مجموع الفتاوى« ) (1)
نقل أبو الحسن األشعري في كتابه »مقاالت اإلسالميين« اختالف المتكلمين في مصطلح الجسم   (2)

 على اثنتي عشرة مقالة. 
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رقطًعا.رراهللررعنرينفيهررَتيميَّةرفابنرالناس،رررعندرالمعروفراللغويرربالمصطلحرالجسمرررأما

ه  واهلل  البدن،  :هو  اللغة  يف  فالجسم »ررَتيميَّة:  ابن   اإلسالم  شيخ   يقول  رروأهلررر،ذلك  عن   منزَّ

رروكثيرررر.والصورةررالمادةررمنرررأوررالمفردةررالجواهرررمنررمركبرررهورررماررربالجسمرريريدونرررقدررالكالمر

  عن  التركيب  هذا  نفي  قصد  وَمنرروهذا...ررهذاررمنررمركبةررالمخلوقةرراألجسامرركونرريفررينازعررمنهم

رريرادرررقدررالرتكيبررولفظرر.مقصودهررتبينررعبارةررَيذكرررأنررينبغيرررلكنرر،اهلل  عن  نفيه  يف  أصاب  فقد  اهلل

ب،ررركبهرأنهربه ررذلكرعنرمنزهرواهللرالتفريق،رريقبلرأنهرأورفاجتمع،رقةمتفر ررأجزاؤهركانتررأنهرأوررمركِّ

رروأنهررر،الدعاءرريفررإليهرررُترفعرراأليديررأنرربمعنىررإليه،رريشارررمارروالمتحيزررالجسمرربلفظرريرادرروقدرركله.

ررقائمرررموجودرراهللررأنررريبرروالررر.الموجودرربهررويرادرربنفسه،ررالقائمرربهررويرادرروهناك،ررهناررهورر:يقال

ررسمىرررفإذارر.العرشررفوقرروهوررالدعاء،رريفررإليهرراأليديررُترفعررالسنةرروأهلررالسلفررعندرروهوررربنفسه،

ي ررجسًما،رررقادرررعالمررحيرربأنهرريتصفرررماررراآلخررركتسميةرركانرررجسًما،ررالمعاينررهبذهرريتصفررماررالمسمِّ

ر.(1)ر«جسًماروقدرةروعلمرحياةرلهررمارراآلخرروتسميةر

رربالجسمرريريدونررالررالنفاةررهؤالءرررفإنررواشتباه؛رررإجمالررفيهررروالتشبيهررالجسمررر»لفظررويقول:

ررالجسمرررهورريكونرررأنرريجبرررالرربالصفاتررالموصوفررفإنرر،اللغةرريفررربالجسمررالمرادررهورررماررنفوهررالذي

ررماررربالجسمرريريدونرروإنمارربذلك؛ررروسنأيتررالعقالء،رررباتفاقرراللغةررأهلررنقلهرركمارراللغةرريفررالذي

رروهذارر،رأجزاءرمنرمركبرفهوررالصفاتررربهررتقومرماركلرأنرواعتقدوارر،أجزاءرمنرربمركَّرررأنهررراعتقدوه

ًبا  جسًما  وليس  بالصفات   موصوف   الربرربلررباطل.رراالعتقاد   من   وال  المفردة  الجواهر  من   ال  مركَّ

ررماررلزومررالصفاترررثبوتررمنرريلزمررفالررتعالى؛ررراهللرررشاءرررإنررسنبينهرركمارريدعون  كما  والصورة  المادة

ر.(2)رالتالزم«رهذاررريفرغلطواربلرالمحال،رمنرادعوه

ر!؟بقيررفماذاروالرتكيب،رالجسمررنفيرالسابقررالنقلرويف

 

 (. 334/  5»مجموع الفتاوى« ) (1)
 (. 131-130»شرح حديث النزول« )ص:  (2)



3 
 

ررهورررقيل:ررإذارر»وكذلكررالناس:  أكفر  من  به  القائل  ويجعل  ،التركيب  ينفي  تيمية  ابن  إن  بل

ررالمركباتررأجزاءرربينررريجمعرركماررربينهارررفجمعررمتفرقةرررأجزاؤهرركانتررأنهرربمعنى-رربرمركَّرررأوررفمؤلَّر

  الناس   أكفر  ِمن  فهو  اهلل  يف  اعتقده  َمن  التركيب  فهذارر-واألبنيةرروالثيابررواألدويةرراألطعمةررمن

ررأنررعندهمررالعقالءررأكثررربلررر،األمةررريفررالمشهورةررالطوائفررمنررأحدرريعتقدهرررولمررهم؛وأضل  

 .المنفردةرالجواهرريثبترمنرررهبذاريقولروإنمارالرتكيب،رهذارررمركبةرليستررالربرمخلوقات

 فهذا  ،والتجزئةررواالنقسامررالتفريقرريقبلررأنهرربمعنىررمؤلَّفررُمركبررالربررأنررزعمررمنرروكذلك

ررمنهرررانفصلررأنهرربمعنىرررولًدا،ررهللررإنرريقولون:ررالذينررقولررمنررشررروقولهرر،روأجهلهم  الناس  أكفر  من

رراإلخالص[رسورةرر]رر﴾ُقْلرُهَوراهلُلرَأَحد ر﴿ررتفسيررريفررهذاررعلىررالكالمرربسطنارروقدررله،ررولًداررفصارررجزء

 .ذلكرغيررويف

 والصورة؛  المادة  أو   المنفردة،  الجواهر  من  مركب  أنه  بمعنى  جسم،  هو  قيل:  إذا  وكذلك

 .(1)ر؟!«سبحانهررالخالقريفررفكيفررالمخلوقاتريفرباطلرأيًضاررهورربلر،باطل  فهذا

رريرادرررقدرر؛إجمالررفيهررالجسمررلفظ»  قائاًل:  الجسم  مصطلح  يف  تفصيله  سبب  َتيميَّة  ابن  ويوضح

قةرأجزاؤهرركانترالذيررالمركبربه ررمنررالمركبررأوررواالنفصال،رالتفريقرريقبلرماررأوررفجمعت،رمفرَّ

 عن   منزه  تعالى  واهللررالفردة،ررالجواهرررتسمىررالتيررالمفردةرراألجزاءررمنررالمركبررأورر،وصورةررمادة

ررالشيءررربعضرررمفارقةررهيررالتيرروالتجزئةررالتفريقرريقبلررأنررأورر،رفاجتمعررمتفرًقاررركانررأورركله،  ذلك

  ما   أو  إليه  يشار  ما بالجسم  يراد  وقدرعليه،ررالممتنعررالرتكيبررمنررذلكررغيررأوررعنه،روانفصالهرربعًضا

  عند  الناس  إليه  ويشير  الصفات،  به وتقوم  اآلخرة  يف   ُيرى  تعالى  واهلل  الصفات،  به  تقوم   ما  أو  ُيرى

  له:   قيل  المعنى،  هذا   بجسم   ليس  بقوله:  أراد  فإن  وأعينهم،  ووجوههم  وقلوبهم   بأيديهم   الدعاء

رروإنرر...المعقول   وصريح  المنقول رربصحيح  ثابت  معنى  اللفظ   بهذا  نفيه  قصدت  الذي  المعنى  هذا

 

 (. 428-427»مجموع فتاوى ابن تيمية« )ص:  (1)
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ررالفردةررالجواهرررمنررمركًباررجسًماررإالرريكونررالرفإنهررراأليديررإليهرروترفعرررىويُرررإليهريشاررررماررركلرررقال:ر

  على  تذكر  لم  وأنت  ذلك،  ينفون  العقالء  فأكثر  نزاع،  محل  هذا  له:  قيلرروالصورة،ررالمادةررمنررأو

ر.(1)ر«دلياًل  ذلك

ررإالررر،الجسمررنفوارررالذينررلألثريةررموافقرروأنهرر،البديعرررَتيميَّةررابنررتفصيلرربوضوحرريتبيَّنرروبذلك

ررمركًبارررجسًمارريكونرراأليديررإليهررترفعررَمنرركلررأنررالمتكلمينررربمصطلحررالجسمررلتعريفررُيسلِّمررلمررأنه

-رالحادثررالكالميرررالمعنىرر:رأي-ررَتيميَّةرررابنرربهررُيسلِّمرررلمررالذيررهورررالمعنىرررهذاررالفردة،ررالجواهرررمن

رالمعروف.ررالجسمرررينفيرفهورمذهبهرحقيقةرريفرأمار.

 :(2)»النونية«  يف القيم  ابن يقول 

ر
ه
رواهلل رمار رقالرر رامرؤ رر رمنَّارر ربأنْرر

ر

رنَرر راهللَرر سم رر
رجه ريارر رأولير رالبهتانرر

ر رواهللُر ريعلمر رأننار ريفرر روصفهر

ر

رلمر رَنعدُرر رمار رقدر رقالر ريفر رالقــرآنهرر

ر رأو رقالهر رأيًضار ررسوُلرر رر
ه
راهلل رَفْهـر

ر

ربالبهانرررالمصدوقررالصادُقرررـوَرر

ر  : التجسيم توهم التي األوهام عن اهلل ينزه تيمية ابن

رريفررروإنهررالعرش،ررفوقررإنهررر:قالواررإذارررالسنةرررعلماءررروسائررررواألئمةررر»السلفرراإلسالم:   شيخ  يقول 

ررريكونررأورريحصرهررأورريحويهررشيئاررهناكررإنرر:يقولونررالررشيءرركلررفوقررالسماء ررظرفاررأوررلهررمحالًّ

ررشيءرروكلررشيء،رركلرعنررمستغنروهوررشيء،رركلرفوقررهورربلررذلك،ررعنروتعالىررسبحانهر،ووعاء

رروكلررروقدرته،رربقوتهررالعرشرررولحملةررللعرشررالحاملرروهورررشيء،ررركلررعلىررعال ررروهوررإليه،ررمفتقرر

 .(3)مخلوق«ركلرروعنرالعرشررعنررغنيروهورإليه،رمفتقررمخلوق

 

 (. 259/ 1»منهاج الُسنة النبوية« )  (1)
 (. 185»الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية« )ص:  (2)
 (. 48/ 9مجموع الفتاوى )  (3)
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رريصفرررمارررجميعرريفرررشيءرركمثلهرررليسررراهللررأنررربهررالقطعررريجبررر»والذير:ررالنزولررصفةررريفررويقول

ررأنهررريظنرركمنررقطًعا،ررمخطئررفهورراألشياءررمنررشيءرريفررالمخلوقينرربصفاترروصفهررفمنررنفسه،رربه

ررمنهررريخلوررإنهررريقول:ررمنرركقولررالدار،ررأسفلررإلىررالسطحررمنرراإلنسانررينزلرركماررفيتحولررينزل

ررتقدم،رركمارعنهررالربررتنزيهرريجبررباطلررفهذارر؟!آلخرررروشغاًلرررلمكانررتفريًغاررنزولهررفيكونررالعرش،

ر.(1)روالعقلية«رالشرعيةراألدلةررعنهررالربروتنزيهرنفيهرعلىرتقومرالذيرهوروهذا

رروشغلررمكانررتفريغررمنررالبعضررمهيتوهَّرررماررالنزولرريكونرررأنررَتيميَّةررابنررنفىررالسابقررالنقلررففي

رآخر.ررمكان ر

ررذلكرررونحورروالمجيءرراالستواءرررمنررالقرآنرريفرراهللرررذكرررفيمارررللناسررصاررر»ولهذاررأيًضا:  وقال 

ررالمخلوق،رررإتيانرررجنسررمنررإتيانهرررويجعلونررر،رظاهرها  على   تجري رر:يقولونررطائفةرر:أقوالررستةر

  منه  خال   نزل   إذا   :يقول   من   هؤالء   ومن ررالممثلة،ررالمشبهةررروهؤالءررر،نزولهمررجنسررمنرررونزوله

راألقوال.ررربقيةرذكررثمر«!العرش فوق يبق فلم العرش،

ر.رالُممثلةرالُمشبهةررمنررالعرشربخلورريقولونررالذينرَتيميَّةررابنرجعلرروفيه

ررجوارحررمثلررجارحةرراليدررإنرريقال:ررأنررأحدهما:ررشيئين:رربينررمشرتًكاررصارررقدرر»الظاهررر:وقال

ررالماءرررمثلرريكونررأنررالسماءريفرركونهروظاهررراالنتقام،رلطلبرالقلبرغليانرالغضبرروظاهررالعباد،

  ونعوت   المخلوقين  صفات  من  وشبهها  المعاين  هذه  إن  قال:  من  أن  شك  فالررالظرف،ررريف

نةررأهُلررريختلفرررالررإذرر؛روأحسن  صدق  فقد   واألحاديث   اآليات  من   مراد   غير  المحَدثين رراهللرررأنرررالسُّ

ررأصحابنارررمنررالسنةرررأهلرررأكثررربلررأفعاله،رريفرروالررصفاتهرريفررروالررذاتهرريفررالرررشيءرركمثلهرررليسررتعالى

رونرروغيرهم ر.(2)روالمجسمة«ررالمشبهةرريكفِّ

 

 (. 224»شرح حديث النزول« )ص:  (1)
 (. 355/  6»مجموع الفتاوى« ) (2)
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رربأنررراإلثباتررأهلررعامةررعندررموصوًفارراهللرركانرر»فإذارر:فيقولررأجساًماررليستررالصفاتررأنرررويؤكدر

ررصفاترررعلىرريجوزررماررعليهرريجوزرررعَرًضا؛ررذلكرريكنررلمررروإنرررومشيئة،ررروكالًماررروقدرةررعلًمارررله

رررويداهرراهللررروجهررريكونررأنرررجازررالمخلوقين،ر ررعلىررريجوزرررماررعليهارريجوزرر،رأجساًما  ليستررصفات 

ر.ر(1)رالمخلوقين«ررصفات

ررمنررريدررلهررليسررأنهررزعمررإنررفالقائلررله:رر»قلُترررمناظراته:ررإحدىرريفرراإلسالمررشيخررقالرروكذلك

ررعلىررزائدةرريدرررلهررليسرررأنهررزعمرروإنرررحق،رررفهذارر،رجارحة  ليست  يده  وأنررالمخلوقين،رررأيديررجنسر

ر.(2)مبطل«رفهورالسبعرالصفاتر

ررجعلرررَتيميَّةرررالبنرررالسابقرررالكالمررعلىرروقفرررلمارررالعصريررسيًفارررالشيَخرررأنررراللطيفرررومنر

ررهذهررريفرررَتيميَّةررابنرر»خالفررالتمام«:رر»القولرركتابهررريفرررفقالرر،رلفظيًّاررخالًفاررالتفويضرريفرررمعهررالخالفر

ر.(3)ر«تعالىراهللرعنرالجارحةررينفيرفإنهررعقائدي،رالررلغويرخالفررهوررالمسألةر

رركلررريفررويمدحونهررالمخالفونررعليهررريعتمدررالتفويضرريفررمعاصررركتابرررأهمررمؤلفرركانررفإذا

ل ررابنرربوسطيةرريعرتفرر-األقلررعلى-رربذلكررفهوررَتيميَّة،ررابنررمعررلغويررالخالفرربأنرريقولررمحفه

راآلن.رركالمنارعلىررمنتقد رررأيرعلىررالطريقرويقطعراألبواب،رهذهريفرَتيميَّةر

ررورونقهررروسطيتهرررالحنبليرررللمذهبرررأعادررالذيرررإنررر:ر-مطمئنرروبقلبررثقةررربكل-ررنقولرررإننارربل

رركانوارررالذينر-رراألشاعرةررمنررالوسطيررموقفهرررخاللرررمنررذلكررونلمسررَتيميَّة،ررابنررراإلسالمرررشيخرررهو

 

 (. 74/  3»مجموع الفتاوى« ) (1)
 (. 363/  6»مجموع الفتاوى« ) (2)

ا دعواك أنَّهم يقولون: جارح  »   (: 406في »نقضه« )ص:    ويقول الدارمي ردًّا على المريسي  وأمَّ
مركب، فهذا كفٌر ال يقوله أحٌد من المسلمين، ولكنَّا نثبت له السمع والبصر والعين بال تكييف،  

كما تكررون أنتم اليوم  -كما أثبته لنفسه فيما أنزل من كتابه، وأثبت له الرسول، وهذا الذي تكرره  
حشو وخرافات وتشنيع، ال يقوله أحد من العالمين، وقد    -و وما أشبههمرة بعد مرة جارح عض

،  ملسو هيلع هللا ىلصروينا روايات السمع والبصر والعين في صدر هذا الكتاب بأسانيدها وألفاظها عن رسول هللا  
 كما قال، ونعني كما عنى، والتكييف عنَّا مرفوع، وذكر الجوارح واألعضاء تكلف منك وتشنيع«.  

 (. 140ص: »القول التمام« ) (3)
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ررمعرررفقط،رصحتررالتيرالصفاترربإثباتهرالصفاتررمنرالوسطيرموقفهررمهنرأورر-الحنابلةرعندررزنادقةًر

رنص.رربهرريردرلمررماررإثباترعدم

 َتيميَّة: ابنَ  يوافقون الحنابلة

ررمعنىررريفررالحنابلةررعليهررنصررالذيررهوررَتيميَّةررابنررنفاهررالذيررالمعنىررهذاررأن  إليه  التنبيه  يجدر  مما

رررالَفضلهرررأبوررقالررفقدرراهلل،ررعنررالمنفيررالجسم
ُّ
يمي ها:رروابنُرررببغدادَرررالحنابلةرررئيُسرررالتَّمه رر»إنَّررررئيسه

ريعةهرررمهنَرررمأُخوذة ررراألسماءَر   ِذي  علىرر-الجسمرر:أير-رراالسمَرررهذارروَضُعواررراللُّغةهررروأهُلرررواللُّغة،ررالشَّ

،  وُصوَرة    وَتركِيب    وُسمك    وَعْرض    ُطول   رررَتعالىرررواهللُررروَتأليف  ،ررذلَكرررعنررخارج  ررأنرررَيُجزررفَلمررُكلِّهه

ىر سًمارُيَسمَّ هررجه يَّة،ررمعنىرعنررلخُروجه
سمه ْئرررولمرالجه ريعةهرريفريجه ر.ر(1)فَبَطل«ر،ذلَكررالشَّ

ررالمعتزلةرررتعريفررعلىرررويردررالجواهر،رررمنرررالمؤلفررهورررالجسمررأنررريعلى   أبو   القاضي   يرى  بينما

فقالوالفالسفة ررجسمرروكلرررجسم،ررفمؤلَّررروكلررالجوهر،رررمنررالمؤلفررفهوررالجسمرر»وأماررر:،ر

ررر.(2)رر« العميررالعريضرالطويلرأنهررالجسمرحدُّررقولهم:رريفروالمعتزلةرللفالسفةررخالًفاررمؤلف،

ررَتيميَّةرررابنررنفاهماررقدرر-القاضيررتعريفورررالتميميررتعريفررسواء-ررالسابقينررالتعريفينرروكال

ررمعرررخالفهررإنماررأصالًة،ررالحنابلةرررمعررليسرررالمسألةررهذهرريفرررفخالفهرر،(3)رالسابقةررالنقوالتررريفررركما

رركلررالمعتزلة:ررقولررجنسررمنرر،إليهررُيشارررالذيررالجسمرررلمعنىررريضيفونررحيثرراألشاعرةررمتأخري

ررالكتابرررنصوصعلىررررالعقليةررشبههمررإيرادرريفرراألشاعرةرريستطردررحيثررجسم.ررفهوررالرؤيةرريقبلررما

ررمكانررلهرركانرررمارروكلرررله،رررللمكانررإثباترررعرشهررعلىررواستوائهررتعالىررراهللررعلوررإثباتررفقالوا:ررروالسنة،ر

ر.ر(4)رجسًماررفيكونرله؛ررمساوًيارأو،ررمنهرأصغررأو،ررمنهررأكبريكونررأنررفإما

 

 أحمد« وغيُره. (، ونقله أيًضا الحافُظ البيهقيُّ عنه في »مناقب  45»اعتقاد اإلمام أحمد« )ص:  (1)
 ( 36)ص:  «المعتمد في أصول الدين »(2)
 وإن كان تعريف القاضي ليس دقيقًا.  (3)
 (. 28انظر هذه الشبهة في كتاب »أساس التقديس« للرازي )ص:  (4)
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ر

 الكالمي:  بمفهومه  »الجسم« يف بالتوقف مسبوق َتيميَّة ابن

رررذلكررعلىرروأجبناررالجسم،رريفررالتفصيلررمنررَتيميَّةررابنررمرادررذكرناررأنناررعلى ،رربجواب  ررإالرررشاف 

رأيًضا.ررللجسمرررالكالمي«رر»المصطلحريفرتوقفواربمنرمسبوقررَتيميَّةرابنرأنررإلىرراإلشارةريجدررأنه

ررعمارررحنيفةرررأباررر»سألَترررقال:رررالجامعررنوحررعنرررالهرويررذكرهررفيمارررحنيفةرررأبيرررإجابةررذلكرررفمن

رروطريقةرررباألثررررعليكررالفالسفة،رررمقاالتررفقال:رر،واألجسام رراألعراضرريفرررالكالمررمنررالناسررأحدثه

ر.(1)ربدعة«رفإهناررمحدثة؛رروكلروإياكرالسلف،

ررراحتجوارروقدر:راهللررعبدررأبوررر»قال:رحنبلربروايةررالمحنةرريفررجاءو
َّ
رروالررقلبيرريقوىرماررربشيء ررعلي

رراروكالمًرر،وكذا  وكذا الجسم:ريقولررربرغوثرجعل،ررهذارعلىررظننتهمرومار..أحكيهرأنرلساينررينطق

رروالرررلهررشبهررالررصمدررأنهررأعلمررأننيررإال،ررهذا  ما  أدري  ما:ررأقولررفجعلُتر،ررالعظيمررباهللررالكفرررهو

ر.(2)رعدل«

ررأنرررأظنررأكنررلمررمقاالتررمنهمررسمعتررحنبل:رربنررأحمدرر»وقال:ررقال،رركثيرررابنررالحافظرروذكره

:  فقلت،ررفيهررفائدةررالرربمارروغيره  الجسم   فيه  ذكرررطويلرربكالمرربرغوثررمعيررتكلمررروقدر،رريقولهاررارأحدًر

ر.(3)رعني«رفسكتر،رشيءركمثلهرليس،ررصمدررأحدراهللررأنرأعلمرأينررإالر،تقول  ما أدري  ال

رفقولراإلمامرأحمد:ر)الرأدريرمارتقول(رفيهرتوقفريفرالمصطلح،رفتأملر!ر

رر"الجسمر"ررمصطلحرراستخدموارررأهنمرروجدررلماررحنبلررربنرررأحمدررراإلمامررأنررسبقرررمماررروالقصدر

ررحينئذ ررر،واألجسامررالحوادثررصفاتررمنررالكالمررصفةررأنرروألزموهرر،اآلثارررربهررواليرد رررسيًئارراستخداًما

 

 (. 39»ذم التأويل« البن قدامة )ص: وينظر:   . (122/ 1»ذم الكالم« ) (1)
 (. 113-112سحاق )ص: إ»كتاب المحنة« برواية حنبل بن  (2)
 (. 401/  14»البداية والنهاية« ) (3)
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ررجاحًدارررمتناقًضاررأمامهمررلظهرررنفاهررلوررألنهرربه؛ررخبرريأتناررلمررإذررالكالمي،ررالمصطلحرريفررتوقف

لررفقدررأثبتهرروإنررللضروريات، رراآلثارررليردواررالعقليةررالحجةررألزموهررفلماررعلم،رربغيررراهللررعلىررتقوَّ

ر.فتأملرمصطلحهم،رريفرتوقفر

رروعليررروعثمانرروعمررربكرررأبيررإسالمررإلىررنظرررمنررإنهررأقول:رر»الذيررالبر:  عبد  ابن  الحافظ   يقول 

رردينررريفرردخلوارررالذينررالوفودرروجميعررواألنصارررالمهاجرينرروسائرررالرحمنرروعبدرروسعدررروطلحة

ررودالئلرررالنبوةرربأعالمررالنبيينررربتصديقررإالرررمنهمرررواحدرررَيعرفهرررلمررتعالىررراهللررأنرررعلمرررأفواًجارراهلل

ررالنظرررركانرررولوررويكون،ررركانررربابررمنرروالرروالبعض،ررالكلرربابرررمنرروالررحركة،ررقبلررمهنررالررالرسالة،ر

ررولو  أضاعوه،  ما  الزًما  ونفيه  والتشبيه  ونفيه  الجسم   ويفررواجًبارررعليهمرروالسكونررالحركةرريف

ر.ر(1)«وتعظيمهمررمدحهمريفررأطنبروالرر،روتقديمهمربتزكيتهمرالقرآنررنطقرمارالواجبررأضاعوا

ررومنهررر،نفيهارربالزمرررليسررالكالميةررالمصطلحاتررهذهررأنررالبررعبدررابنررردريؤك رررالسابقرررالنقلررويف

ر.رهبذاررمسبوقرتيميةررابنرأنرردريؤك ررماروهور،الجسمرمصطلح

ررفيهرررالتوقفررأوررالجسمررنفيررفإنرر؛السنةررأهلرربينرريسير رررالمسألةررهذهرريفررالخالفررالجملة:  ويف

رريكونرررنافيهررأنررريلزمرروالررالتفويض،رربمسألةررلهارررعالقةرررالررةفرعي رررمسألةرررهيرررالُمتكلمرررمرادررربحسب

ربالضرورة.ررمفوًضار

 واألعراض: الجواهرك الحادثة المصطلحات 

رر»األعراض«؛ررمصطلحروررر»الجواهر«ررمصطلحرريفرررأيًضارررُيقالرر»الجسم«رررمصطلحررريفرررقلناهرررما

ررالرروالعَرضررأعراًضا،رروالنزولرريءروالمجرركاالستواءرررالفعليةررالصفاتررالمتكلمونرررجعلررحيث

ر.الفعلرررصفاترنفيرذلكرعلىرروبنوارجسم،ريفرإالرقومي

رراألسلم،رررهوررفيهررالتوقفررركانرراإللهيةرررالصفاترررنفيرررمنهررريرادررالكالميررالمصطلحرركانرررولما

 

 (. 158/  7»التمهيد« البن عبد البر ) (1)
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نةررللكتابرالموافقررالصحيحرالمعنىرروإثبات  لهما.رالمخالفرالباطلرررالمعنىرونفير،والسُّ

ررحنيفةررأبار»سألَتررقال:رالجامعرنوحرعنرالهرويرذكرهرفيمارحنيفةررأبيرإجابةرمنرهذارويتضح

ررباألثرررعليكررالفالسفة،ررمقاالترررفقال:ررر،واألجسامرراألعراضرريفررالكالمررمنررالناسررأحدثهررعما

ر.(1)ربدعة«رفإهنارمحدثة؛روكلروإياكرالسلف،روطريقة

ررأهلرررتوحيدرر»وأماررروقال:رررالمسلمين،رررتوحيدررفذكرررالتوحيد،رررعنرررسريجررابنرررالقاضيررسئلررروقد

ر.(2)ذلك«ربإنكاررملسو هيلع هللا ىلصررالنبيرُبعثرروإنماررواألعراض،رالجواهررريفرالخوضررفهورالباطل

رريدعهمررلمرررملسو هيلع هللا ىلصرررالنبيررأنررعلمنارر»وقدرريقول:ررحيثرررالسمعاينررالمظفرررأبورراستدلررذلكرروبنحو

ررالناسرررمنرررألحدررريمكنررروالررماهيتهما،ررروذكررروالجواهرررباألعراضررراالستداللررإلىرراألموررررهذهرريف

ررفماررواحًداررحرًفاررالنمطررهذارررمنرررضيراهللرعنهمررالصحابةرررمنررأحدررعنرروالرررعنهررذلكررريفرريرويررأن

ر.رر(3)ر«رآحادروالرتواتررطريقرريفررالرفوقه،ر

ررالعَرض.ررروالررالجوهرررالررريعرفواررولمررماتواررالصحابةررأنررأقطعرر»أناررقائاًل:ررعقيلررابنرراعرتفرروقد

روعمررربكرررأبيررطريقةررمنررأولىرررالمتكلمينررطريقةرررأيترروإنرر،فكنرررمثلهمررتكونررأنرررضيَترررفإن

ر.(4)ررأيت«رماررفبئسر

ررالنظررروجعلرر،واألعراض«ررالحدوثرر»دليلررريفررالمتكلمينررطريقةررعلىررالردررهؤالءررومقصود

رالُمكلف.رعلىررواجبررأولررفيها

ررالتيرررالمجملةرراأللفاظرريفرررالتفصيلررعلىررقائمةرر،روأهنارَتيميَّةررابنرررمنهجيةررقوةررردريؤك رررسبقرررمارروكل

رنص.ررفيهاريردررلمررالتيرالُمحدثةرمصطلحاهتمريفرروالتوقفرالفرق،ررتنازعتها

 

 (. 39»ذم التأويل« البن قدامة )ص:  . وينظر: للهروي  (122/ 1»ذم الكالم« ) (1)
 (. 305/ 17»مجموع الفتاوى« ) ينظر: (2)

 ( ٧١  - ٦٩)ص:   «االنتصار ألهل الحديث » (3)

 (85)ص:  « تلبيس إبليس»  (4)
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ررهبا،رررمعرفتهمررمعرررالمصطلحاترررهذهررريفرريخوضواررلمرررإذررالمسائل،رررهذهررريفرررللسلفرررموافقررروهو

ررالغنيرروعبدرررالمقدسيرررقدامةررركابنرررالكالمرررعلمررريفررريدخلوارررلمرررممنررللحنابلةرريًضارأررموافقررهوررربل

رأعلم.ررواهللررالحديث،رأهلررجمهرةرهمرروهؤالءروغيرهم،ررالهرويررإسماعيلرروأبيرالمقدسي

ر

 : األصول  ال الفروع مسائل من الحادثة للمصطلحات  واإلثبات لنفيا مسألة

ررمسألةررربأنرررالظنرروهوررالعلمية،رراألروقةررريفرررشائعررظن رررتصحيحررالمقام:ررهذارريفرررذكرهررالجديرررمن

ررصميمرررمنرر-ونحوهمررواألعراضرروالمكانرروالجهةرركالجسم-ررالمصطلحاترريفررواإلثباتررالنفي

ررالجسمرررنفىررمنرروأنرر،تيميةرررابنررعندررالتبديعرروأررالمنافرةررأوررالُمفاصلةررمسائلررمنررأوررالعقيدة،ررمسائل

ررأنررروالصوابررصحيح،ررغيررررالكالمررروهذاررر،-ربإطالقرركذار-ررمبتدعرررفهوررالمكانرررأثبترررأورررالجوهررررأو

رتفصيل.ررفيهارالمسألةر

نفيهارراأللفاظ   هذه  إثبات  أن  َتيميَّة  ابن  ذكر  وقد ررأنررربيَّنرركونهررمعرر)فرعية(،ررفقهيةرررمسألة  أو 

رراأللفاظرررمنرراألمةرررفيهررتنازعروما»:رراهللررررحمهررفيقولر،ررفيهارررُيستفصلرحتىررقبولهارررعدمرهوررالصواب

ررأنرررأحدررعلىررفليسررذلك،رروأمثالرروالعرضرروالجوهررروالجسمرروالجهةررالتحيزرركلفظررالمجملة

رركانرررفإنرررمعناه،رررلهرريتبينرررحتىررراإلثباترريفرروالرررالنفيررريفرررالرراألسماء،رررهذهرررمنررراسمررمسمىرريقبل

رربهرررأرادرركانرروإنرر،احقًّرررأرادهررمارركانررالمعصومررلقولرراموافقًررراصحيحًرررمعنىررأرادرربذلكررالمتكلم

ررونفيه،ررراللفظررذلكررإطالقرريفررالنظررريبقىررثمررر.باطاًلرررأرادهررمارركانررالمعصومررلقولررامخالفًرررمعنى

رروقدرمفسدة،رمنرفيهررلمارراللفظرإطالقررمنرويمتنعراصحيحًررالمعنىريكونرفقدر،فقهية مسألة وهي

ررلمنررعنهررراهللررضيرعليررقالرركمارباطل،رالمتكلمرأرادهرالذيرالمعنىرولكنرامشروعًرراللفظرريكون

رر.(1)ر«باطلرهبارأريدرحقررركلمةرهلل:رإالرحكمرررالر:المارقينررالخوارجرمنرقال
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ررالحالةرررهذهررففيررالصفات،ررينفيررالررأثريًّاررالعالمرريكونررأنررربشرطررَتيميَّة  ابن  عند  فرعية  فالمسألة

ررأوررالمكانرإثباترأورروالحوادثرواألجزاءرالجسمرنفيرويكونرصحيح،ررىمعنًررعلىرركالمهرُيحمل

ررصحيح،ررروجهررلهررالنفيررألنررروذلكررواجتهاده؛رررنفسهررالعالهمرررهذاررتقديررررإلىررراراجعًرررذلكرررونحورررنفيه

ررأصليرررمعهمررالخالفررأنررفمعلومررالمتكلمونرروأماررالعالهم،ررذاكررأرادهررماررعلىررالكالمررحملررفيجب

َلررالنفيرمنريريدونررإذرر؛فرعيررال رلصفات.رارنفيررإلىررأورباطلةرمعان ررإلىررالتوصُّ

رريفرررالمرئياتررألنررزعموا؛رركمارررالتجسيمررتقتضيررالرر»والمقابلةررالسجزي:  الحافظ   يقول 

  وليس ،مرئيرباتفاقنارسبحانهرواهللرأصلهم،رعلىررعرًضاررأورجسًمارتكونرأنررعنرتخرجرالررالشاهد

ر.(1)رجسًما«رريكونررأنرريجبروالررمقابلة،رعنررريرىرأنررجازرذلكرصحروإذار،عرض  وال بجسم

رر،ر-أسلفنارركما-رررالكالميررالررراللغويرروالعرضررالجسمررأرادررإنماررالسابقررالنقلرريفررروالسجزي

ر.رصحيًحارمعنىربهررأرادرألنهرالنفيرررهذارمنهرقبليُرروقد

ررالمصطلحات،رررهبذهررالصفاتررينفونررالذينررالُمتكلمينررمنررالنفيررهذاررصدررروالمقصودرأنهرإذا

ررالمعروفررمنرراإلثباتررأوررالنفيررصدرررإنرروأمارررقصدهم،رريفررنستفصلررحتىررهذاررمنهمررُيقبلررفال

نة ررصحيحة،رررمحاملررمنررأرادوهررماررعلىرركالمهمررُحملرر-ونحوهمارروالدارميرركالسجزي-رربالسُّ

ررمنرروليستررواجتهاده،رراألثريررالعالهمررنظرررإلىررترجعرراعتباريةررفرعيةررمسألةررتكونررالحالةررتلكررويف

 .رفيهارالمخالفرُيضللررالتيرراالعتقادررأصول

ررىوَراستَررمَّرثُر}ر:رتعالىررقولهرعندرتفسيرهريفررتعالىراهللررحمهررالشنقيطيرأمينرمحمدرالشيخريقول

ررآياترررمنررروأمثالهارررالكريمةررراآليةرررهذهر":رر[ر54رر:رفااألعر]ررر{ارَرهَرالنَّررَلريْراللَّررريرشهرغْريُرررشهررْرالعَرررىلَرعَر

ررردُريَر}رر:تعالىرركقولهررالصفات
ه
ررإشكاالرررالناسررمنرركثيرررعلىررشكلتأررذلكررونحورر{مْريههردهريْرأَرررَقروْرفَررراهلل

ر رروتعالىرررسبحانهرر،التشبيهررإلىررروقومرر،رالتعطيلررإلىررقومررفصاررر،كثرةًررريحصىررالررخلقرربسببهررضل 
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ررأورررلبسررأيررفيهرريرتكرررولمرر،اإليضاحررغايةررهذاررأوضحرروعالررجلررواهللرر،كلهررذلكررعنرركبيرارررعلوا

رر:رأمرينررعلىرربمرتكِّرررالصفاتررآياترريفررالحقررأنرربينررتعالىرراهللررأنررذلكررتحريررروحاصلرر،إشكال

رركبيرا،ررراعلوًّرررذلكررعنرروتعالىررسبحانهرررصفاهتمرريفررالحوادث   مشابهة  من  تعالى  اهلل  تنزيهررأحدهمار

ررباهللرررأعلمررأحدرررتعالىررراهللرريصفررالرر،ررسولهرربهررروصفهررأوررنفسهررربهرراهللررروصفررمارربكلرراإليمانررروالثاينر

 .(1)ر"اهللرمن

ررذاهتاررهيررالعبارةررهذهررأنررمعررالحوادث(،ررمشاهبةررمنررتعالىرراهللرر)تنزيه:ررالشنقيطيررقولررفتأمل

ررمعنىرررمنهاررأرادررهنارررالشنقيطيرررولكنرررواألفعال،رررالصفاتررنفيررمنهاررويريدونرر،المتكلمينرررعبارة

روطريقته.ررمنهجهررمجملرمنرقصدهرروعرفنار،ارصحيحًر

رر:فريقين خطأ على التنبيه ههنا النُكتة ووجه

رريفررر-والدارميرركالسجزي-ررالحديثررأئمةررببعضررالمخالفينرراستداللررخطأررعلىررلتنبيهارر-1

ررغيرررأمررروهذاررَتيميَّة،ررابنرريخالفونرركوهنمررعلىرربذلكررواالستداللرروالجوارح،رررالجسمررنفيهم

ررألهنمرررالنفي؛رررهذاررمنهمرريقبلررَتيميَّةرروابنررراألصول،ررمنرروليستررفرعيةررفالمسألةررإطالًقا.ررصحيح

رصحيًحا.ررمعنًىرررمنهرأرادوا

رريتعقبرررحيثرراألئمة،رررلكتبررالعقديةررتحقيقاهتمرريفرررالعلمررطلبةرررمنرركثيرررخطأررعلىرررالتنبيهررر-2

رروافقررأوررةرزلرريفرروقعررراإلمامررهذارررإنررويقول:رراأللفاظررهذهرررمنهمرررصدرررممنرراألئمةرررحققالمُر

ررأنررريظنرروتجعلهررالسنة،ررأهلررعلىررالمخالفررئُتجرررسيئة،ررطريقةرروهذهررذلك.ررونحوررالمتكلمين

ر.ركذلكرراألمرروليسراعتقاده،رعلىرريوافقهرذاكرأوراإلمامرهذا

رراألصوليينرررخاتمةررروهو-ررالدمشقيررالحنبليرررالدوميررربدرانرررابنررأنررربالذكرررالجديرررومن

رراألسراررررومعادنرراألفكاررر»جواهررركتابهرريفررروالعرضرروالجوهرررالجسمررنفىررقدرر-الحنابلة
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ررر.(1)رالجبار«رالعزيزركالمررمنررالمستخرجة

ررينصحررالتيرررالعقديةرررالكتبرررعنرررقالحيثررررَتيميَّة،ررابنررربكتبررروينصحررالمعتقد،ررسلفيررأنهرررمع

ررشرحر)رورر(الحمويةررالعقيدةر)ررمنهارررفنقول:رررلهرمقنعرفيهررماررإلىرررهنارررالطالبررنرشدرر»لكنناركتابه:ريفررهبا

 .(2)رومصنفاته«ررسائلهررمنروغيرهاررَتيميَّةررابنراإلسالمرلشيخررر(األصفهانيةررالعقيدة

ررأهلرررلمذهبررناصر ررركبيرررإمامررهأنرريرىوررأنهريثنيرخيًرارعلىرالشيخرمحمدربنرعبدرالوهابرركما

رر،رعليرربنررسليمانررربنررالوهابرررعبدرربنرررمحمدررالكبيررررواإلمامرراألثريرر»العالمرريقول:ررحيثررالسنة،

ررإلىررررحلرروقدرروألف.ررومائةرررعشرةررخمسررسنةرررولدررالتميمي.ررتميمرربنررمناةرربعبدررنسبةرريتصل

ررالشيخرررالمحدثرروعنررالداغستاينررأفنديررعليررالشيخررعنرروأخذرر،العلمررلطلبرروالحجازررالبصرة

ررعلىررروغيرهاررالحديثرربكتبرررالعصرررمحدثوررروأجازهررالعلماء.رررمنررروغيرهماررالعجلوينررإسماعيلر

ررمذهبرريفروبرعرالسنةروعلمراآلثارررمنررطابهوهرررامتألرولماررالمتأخرين،ررمنررالحديثرأهلرراصطالح

ررالحنفيرررالدينررهذاررريفررالجاهلونررأدخلهررمارررويقاومرر،البدعررويحاربررالحقررينصرررأخذررأحمد

ررالتوحيدرررإقامةررهيررالتيررطريقتهررعلىرروحدهررهللرررالعبادةررأخلصوارررقومررروأعانهررالسمحاء،رروالشريعةر

ر.(3)رإليه«روالدعايةرالخالص

ررتتعلقررفرعيةررمسائلرريفرراألثريةررربينرررخالفرروجودرربينررأبًداررتالزمررالرنهررأررسبق:  مما  والقصد

ررُأبيِّنررأنررأردُترررإنمارربالضرورة،رربينهمررالعقديةررالمنهجيةررالمفارقةرردوجورروبينرررواإلثبات،رربالنفي

رونرررحينماررالمخالفينرررعندرررالعلميرررالمسلكرررضبابيةرررمنرررطرًفا ررللجسمرررالحنابلةرربعضررنفيرررأنرررُيصدِّ

رروهذارأخرى!رجهة رريفروهورجهةريفروأهنمرَتيميَّة،رابنروبينربينهمرالمذهبراختالفرعلىرردهاللةرفيه

ررُيعنىررر-األولررالمقامرريف-ررالعقديررفالمساقررالصحيح،ررالعلميررالمسلكررعنررالبعدررركلرربعيدر
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ر.رأعلمرواهللر.بالجزئياترالرربالكليات

ر.روسلمروصحبهرآلهروعلىر،محمدررنبينارعلىرراهللروصلى

 


