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ــــــداءاإلهـــــــ            
 

يت ـهدا يف تربيــ إىل روحي أبوي الطاهرين ، اللذين كانا سببا يف وجود ي واجت
رب  . (( وتعليمي ، ومتنيا على اهللا أن أكون هلما يف الدنيا ذكرا ويف اآلخرة ذخرا 

   من سورة اإلسراء 24اآلية )) . ارمحهما كما ربياين صغريا 

 

ر ـاء أثـمحه اهللا ـ الذي أعطى املثل يف اقتفـ إىل روح شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ ر
  السلف الصاحل ـ رضوان اهللا عليهم أمجعني ـ                                        

  .ـ إىل مشاخيي الذين منحوين رعايتهم ، ومل يدخروا وسعا يف توجيهي 
.ـ إىل أساتذيت الذين أخذوا بيدي حىت إجناز أحباثي وبلوغ أهدايف   

  . أصدقائي الذين قدموا يل كل معونة وشجعوين على طلب العلم ـ إىل.
  . ـ إىل كل الدعاة املخلصني ،الذين صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه 

.ـ إىل شهداء فلسطني الذين ضحوا بأنفسهم ألن تكون كلمة هي العليا   
 

ق ـقيـ إىل كل أفراد أسريت الذين حتملوا الكثري من املعاناة ، وصربوا علي  حىت حت
  .غاييت ومرادي 

 
د اهللا ـأهــدي  إليهم مجيعا هذا اجلهد املتواضع الذي هو مثرة فؤادي وأحتـسبه عن

     .ليقيل به عثرايت 
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  شكر و تقدير و عرفان                
 
 

ن ـاحلمد هللا الذي وفقين وأعانين على إجناز هذا البحث املتواضع على الرغم م
  .ره  ومراجعه سعته وتشعبه وكثرة  مصاد

 
ان ـوعليه فإنه ال يسعين إال أن أتقدم بأصدق عبارات الشكر والثناء و العرفـ 

ن ـساعد ة ـ  بغية حتقيق هذا اجلهد النبيل ـ مباجلميل  لكل من قدم يل يد امل
  .أساتذيت األفاضل يف خمتلف األطوار منذ طفوليت  وحىت بلوغ سن كهوليت  

 
 

ي  ـع حبثـعمار جيدل الذي أشرف على تتب : إىل أستاذي وأخي الدكتورـ 
وايت ـدارك هفـر وسعا يف تـوصرب على كثرة ترددي وإحلاحي ، ومل يدخ

  .وتصويب اجتهادايت 
 

ع ـفجزى اهللا اجلميع عين كل خري، وأمد يف أعمارهم  وبارك يف حياهتم لتنتفـ 
             .األجيال مما حباهم اهللا به من علم وعرفان 
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     :الرموز املستعملة                            

 
 

.خمطوط = مخ        
.فاصل بني التاريخ اهلجري وامليالدي ، أو بني اجلزء والصفحة /       =   

.جزء = ج        
. تويف = ت       

.دون تاريخ = ت  .د  
.دون ناشر = نا   .د  

.صفحة = ص      
.طبعة  = ط       

.النص املنقول حرفيا ( )    =   
.خاص باآليات القرآنية و األحاديث النبوية ((  )) =   

  .بعد هناية الفقرة على أهنا منقولة بتصرف من الباحث    = 2 ، 1
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  املعرفــة العقديـــة عنـد الشيـخ ابـن تيميـه

"مصادرهــا وطرقهـــا"  
 

  مقدمـة
ـابع وبدايـة القــرن الثـامن اهلجــــري ، ظهرت يف هناية القـرن السـ

وم ـللوجود شخصية فذة متميزة ميكن أن توصف باملوسوعية وذلك ملا حوته  من عل
ة اإلسالمية إهنـــا ـة لألمـا املصرييـن القضايـشاركتها يف الكثري مـشىت ومل

 إحدى وستني شخصيــة اإلمام أمحــد بن عبد احلليم ابن تيمية املولود حبران سنة
  . وستمائة هجرية  

 
ة ـولعل طبيعة العصر الذي وجدت فيه هذه الشخصية هي اليت جعلت منه أي ابن تيمي
اة ـخيوض جماالت شىت من خمتلف العلوم ، كونه عاش يف دمشق حاضرة العلوم ومصف

  .الفنون 
 

ر مـن فكان لنبوغه بالغ األثر عند معاصريه مما دفع خصومه إىل التربص به يف أكث
ر ـاريخ يذكـموقـع ،كيف ال وهو الفذ يف علومه ، املغوار يف بطوالته وال يزال الت

 .مواقفه اجلريئة يف مواجهة جند التتار 
 

ابع والثامن اهلجريني يتبادر إىل أذهاننا ـ ولذلك حينما نذكر فترة التقاء القرنني الس
  _رمحه اهللا _ ابن تيمية: ذكر العالمة النحر ير 
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ة ـواحلقيقة أن مامّن اهللا به على شخص ابن تيمي. ن ذلك العصر ال يوجد فيه غريهوكأ
هابذة ـمن حدة الذكاء وقوة العزمية وصدق البصرية جعلــه ينفرد على غريه من اجل

  .بوفرة العلوم وتنوعها حىت أنه مل يترك ميدانا منها إال كان له فيه شأن
 

اظر ـتناقلتها األجيال من بعده  لكن النفبلغ صيته األصقاع وعمت شهـرته عصره و
ث ـة والبحـن الدراسـها مـيف تراث الرجل يرى أن هذه الشخصية مل تستوف حق

  .خصوصا إذا علمنا أن ابن تيمية كان موسوعة زمانه 
 

ن ـتناول جانب املعرفة واملعرفة العقدية على وجه اخلصوص عند ابأ أن توعليه ارتأي
ا ـادر اليت اعتمد عليها يف تقرير احلقائق اليت اهتدى إليها كمتيمية باإلضافة إىل املص

ف ـتنـاول املنهج الذي سلكه الشيـخ يف إثبات معارفه اليت فاق هبا أهل زمانه وخلأ
هبا أجياال من العلماء حيملــون رسالته وميثلــون مدرسة كان وما يزال تأثريها 

  .حــىت على أفكار خنبة من علمــاء اليوم 
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ـه جيعلــونه ـذلك أن كثرياً من الدارسني ألفكــار الرجل من خالل مؤلفات
النقطــة املركزية عند حماوالت العودة إىل الذات اإلسالمية اخلالصة وتنقيتها مما علق 

دي ـهبا من آثار التصادم احلضاري، فكان بذلك ـ حسب نظرهم ـ املشكاة اليت هنت
وان اهللا ـ رض–احل ـلف الصـن من االستزادة من معني السهبـا يف طريقنا حىت نتمك

  .عليهم أمجعني 
 

ة يتتطرق إىل حبث املعرفة العقد  مل– رمحه اهللا –فالدراسات السابقة عن ابن تيمية 
ا يف ـ إال ما كان من ومضــات هلـ إن صح التعبري  ـده كموضوع مستقلـعن
  1.  ض الدراسات عنه ـبع
 

ة ـ التطرق إىل موضـوع املعرف ـنصف الرجلأ حىت ي ـتقديرلذلك كان األوىل يف 
ا ـها ومصادرهـان طرقـة وبيـة العقديـستجلي مفهومه للمعرفأالعقدية عنده حىت 

.  
 

 ـــــــــــ
  
 ثـ ـ الدكتور عبد الفتاح حممد سيد أمحد يف كتابه املوسوم التصوف بني الغزايل وابن تيمية أشار يف الفصل الثاين ، املبح1

 .الثالث منه إىل املعرفة الفطرية عند ابن تيمية ، لكنها إشارة خفيفة 
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  : اإلشكالية 
ا هو ـمن خالل دراستنا لتاريخ أمتنا اإلسالمية ندرك أن من ضمن ما ابتليت به أمتن
رح أو ـظاهرة التعصب للمذهب أو الشخص إىل درجة أنه مل يعد مسموحاً بالنقد واجل

ـد ـة عنــن العصمــخص أو ذاك املذهب، وكأنه بلغ درجة مالتعديل لذلك الش
ك ـل ذلــواحلقيقة أن مث. أتباعـه ومريديه ولعل هذا ما أكسب ذاك القدوة شهرة 

ا ـالسلوك يعود إىل تفشي اجلهل الذي ما كان ينبغي ظهوره يف أمة بنيت أسس دعوهت
ا ـ تكون نتيجة حتمية لبقايإن هذه الظاهرة، ظاهرة التعصب تكاد. على العلم واملعرفة 

وكان األجدر بنا عوض التعصب . اجلاهلية اليت دفعنا مثنها عرب حقبنا التارخيية
ب أو الشخص، أن هنتــم بدراسة تراث علمائنا اهتماما جيعلنا نستفيد منه يف ـللمذه
ويف وسط هذا الزخم الفكري . ايرة الركب احلضاري ومواجهة حتدياته ـمس

ا من يرفعون شـعار االنتساب إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية دون ـاحلضاري، وجدن
وال علم هلم مبنهجه يف النقد والتحليل وال بالفقه الذي . ه وأفكاره ـمعرفة حقيقية آلرائ
 – رمحه اهللا –طية واالعتدال يف فهم الكتاب والسنة عند ابن تيميه  ـيدعو إىل الوس
ة اليت حجبتهم عن البحث والتنقيب يف تراث ون إال العاطفة اجلياشـفكثريهم ال ميلك

 –ومن هذا املنطق ميكننا أن نتساءل عن املنهج والطريق اليت يراها ابن تيمية . الرجل 
 موصلـة إىل املعرفة ؟ وما مصادر هذه املعرفة اليت يبتغي الوصول هبا إىل –رمحه اهللا 

 املسلمني من خالل املنهج ودة ؟ وهل استطاع ابن تيمية أن يفيدـإدراك احلقيقة املنش
 الذي تبناه ؟

د ـوهل ميكننا توظيف منهجه اليوم يف تعاملنا مع خمتلف العلوم حىت نتمكن من ترشي
ة ـ ـالعاطفة وإخضاعها لسلطان العلم واملعرفة وفق املنهج الذي استخدمه ابن تيمي

  .رمحه اهللا  
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  :الفرضـيـات 
رض ـالم ابن تيمية وجدنا عنده طريقة العإذا حنن أمعنا النظر يف مؤلفات شيخ اإلس

  .والتحليل تتالءم مع طبيعة عقل املسلم وفطرته السوية
  

الً ـلذا وجدنا إقبال الناس عموما والعلماء خصوصا على هذه اآلثار قراءة وشرحاً وحتلي
ق ـس طريـمن أراد أن يتلمـونقداً ومتحيصاً، وجعلوا منه ـ أي ابن تيميه ـ قدوة ل

ض ـالسلف الصاحل، فكان مبثابة املنار الذي يهتدى بـه إىل ذلك ـ حسب تصور بع
تقراءه ـا اسـالدارسني ـ هذا من جهة، ومن جهة ثانية إذا عدنا إىل التاريخ وحاولن

ه ـ رمح–وجدنا أن تعاطف الناس كثرياً ما كان مع املظلومـني املضطهدين  وابن تيمية 
جون ـحاف حىت أن التاريخ ذكر عنه بأنه اختـذ من السعاىن الكثري من اإلج -اهللا 

  .منازل له  فكانت آراءه ومواقفه سببا للدفاع عنه والتعصب له 
  

عرفة ـول إىل املـومن ناحية أخرى ميكن القول بأن املنهج الذي سلكه ابن تيمية للوص
 جعله وم ،ـوما متيز به من وضوح العبارة، وقوة الدليل، وحصول القناعة ورد اخلص

  . مقبوال ومفضال على غريه عند املسلمني
  

يب والذوق ـهج التجريـيف استخدام املنطق الصوري واملن قةباإلضافة إىل قدرته الفائ
  : الصويف وكون املصادر اليت يراها منابع املعرفة املنشودة هي 

احل وكذا ـالقرآن والسنة واإلمجاع مث القياس وحجج العقول وخربات السلف الص
  .ربات اإلنسانية ، كل ذلك جعل من ابن تيمية رائدا يف ميدان املعرفة اخل
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ل ـ قد درس العلوم اليت كانت يف عصره واستطاع بفض– رمحه اهللا –إذا كان ابن تيمية 
  .ما فتح اهللا به عليه من مواهب أن يقوم بنقد ومتحيص العديد من األفكار واآلراء 

خالل املنهج الذي اتبعه، وأثـرى الفكر اإلسالمي من فإنه بال ريب أفاد املتأخرين من 
ل ـالناحية املنهجية يف التعامل مع خمتلف العلوم والذي ميكننا كذلك من دعوة أه
ب أو ـالعاطفة إىل البحث والدراسة باعتبارها كفيلـة للحيلولة دون املزايدة يف احل

ن ـكن مـل حىت نتمالتعصب لشخص أو مذهب  واالنتقال من جمرد الكالم إىل الفع
ي ـث العلمـلذلك فإن  البح. وضع األمور املعاجلة يف نصاهبا ونزن القضايا مبثاقيلها 

ق ـاطفي أو التعلـذاب العـاحلقيقي و املوضوعي يقتضي منا االبتعاد عن مواطن االجن
ة ـباخللفيات واألحكام املسبقة ، فعلى هذا املبنــى وضعت خطة حبثي املوسوم باملعرف

ة إىل ـوعليه فقد قسمت البحث بعد املقدم" مصادرها وطرقها " قدية عند ابن تيمية الع
وع ـة املوضـستة  فصول تندرج حتت كل فصل مباحث خيتلف عددها حبسب طبيع

ه ـة ـ رمحه اهللا ـ وضمنتـللحديث عن عصر أبن تيمي: فخصصت الفصل األول
: االتـذاك يف خمتلف اـائدة آنـمبحثني تطرقت يف األول منهما  لألوضاع الس

ة دون ـة والثقافيـالسياسية الداخلية واخلارجية ، والثاين تناولت فيه احلياة االجتماعي
اعي الذي ـالتطرق إىل العوامل االقتصادية على اعتبار أهنا متضمنة يف اال االجتم

ناولت فيه ت: ويف الفصل الثاين  .يعكس الصورة احلقيقية لنمط احلياة السائدة حينذاك
  ةـ باإلضافته  ونشأهملولد  حلياة ابن تيمية يف شكل مبحثني خصصت األول منهماترمجة

  ة ـة وفكريـار علميــما تركه من أث و أما الثاين تناولت فيه إىل شيوخه وتالميذه ،
ه ـعكست حبق مواقفه يف خمتلف امليادين ، وأعطت انطباعا صادقا على ما كان يتمتع ب

  .ات ومواهب جعلته  قدوة لبعض السالكني ومنارة للمهتدين الشيخ من قدر
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ني ـالح املتكلمــملفهوم املعرفة عند اللغويني ويف اصطجعلته فقد : أما الفصل الثالث 

ا ــوتعرضت فيه بإجياز إىل املراحل اليت مرت هبا اللغة وخصوصا العربية منها باعتباره
ملعرفة عند اللغويني ، وأفردت لذلك لغة القرآن ، ألصل بعد ذلك إىل مفهوم ا

  .ا  يتعلق باملبىن واملدلول اللغوي لكلمة املعرفة ــمبحث
ر ــفقد ذكرت فيه املعرفة  يف اصطالح املتكلمني   واكتفيت بذك: أما املبحث الثاين  

ة ـــا ذات صلـعرية باعتبارهـاملعتزلة ، واملرجئة ، واألش: ثالث فرق كالمية هي 
                        .يمبوضوع حبث

  :حثنيـفقد تطرقت فيه إىل مصادر املعرفة ، وضمنته مب: أما يف الفصل الرابع
د ـاملصادر الشرعية اليت اعتمدها الشيخ يف تقرير املعرفة العقدية وأقصاألول يتعلق ب

ادر ـبذلك القرآن الكرمي والسنة الشريفة ، وقد اقتصرت عليهما دون غريمها من املص
دة ـائل العقيـ ذلك ألين أرى من خالل دراسايت أن مس ,رى من إمجاع وقياساألخ

ب دون ـباعتبارمها الكفيلني باحلديث عن الغي) قرآنا كان أو سنة ( تؤخذ من الوحي
  .وأن املصادر األخرى متضمنة فيهما . غريمها 
رة ـــا الفطالذاتية املودعة يف النفس البـشرية  وأعين هب املصادر ذكرت فيه :والثاين

ت ـمث بين,و ما يتبعها من اإلدراكات القلبية واإلشراقات اإلهلاميةاليت فطر الناس عليها 
    .مراحل التدرج للفطرة ـ عن طريق العمل واالكتساب ـ حىت تغدو سوية نقية
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  : أما الفصل اخلامس 
ني  ـسمته إىل مبحثفقد خصصته لطبيعة املعرفة العقدية عند ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ وق

د ـأي أهنا تعتم. مرجعا هلا   لبيان طبيعة املعرفة لكوهنا نقلية تعتمد الوحيماوهلأأفردت 
ه ـوتوظيف، لإمهال العقعلى األدلة السمعية وتقدميها مطلقاعلى األدلة العقلية ،مع عدم 

  .لفهم النصوص  
ص ـتبار عدم تعارض النصبغتها النقلية والعقلية على اع: و أوضحت يف املبحث الثاين

ة ـرمي والسنـالصحيح مع العقل الصريح ، لكونه أداة لفهم ما جاء يف  الكتاب الك
  .الشريفة 

اهدة ـالل مشـن خـمث أشرت إىل األثر الفعال للحواس يف حتقيق املعرفة العقدية ، م
  .الكون وما فيه من دالئل اإلعجاز للقدرة اإلهلية 

  : أما الفصل السادس 
ه ـفردته لبيان املنهج الذي سلكه ابن تيمية يف إيضاح املعرفة العقدية ، و ضمنتفقد أ

  : مبحثني 
ا ـنة ، ومـأحدمها تطرقت من خالله إىل منهج املتكلمني يف التعامل مع الكتاب والس

ى ـ وقد اقتصرت عل ,اعتمدوا عليه من براهني عقلية لتأويل نصوص الكتاب والسنة
ة يف ـباعتبارها متقابل. املعتزلة واملرجئة واألشعرية : وأعين هبا ذكر ثالثة فرق أساسية 

  .مفهوم املعرفة العقدية 
هم ـ وقد تعمدت تقدمي منهج املتكلمني وموقفهم من املتشابه من الترتيل ، مث مفهوم

  .ألخلص بعد ذلك إىل ما متيز به  منهج السلف عن غريه  . للتأويل 
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نة ــت فيه كيف تعامل الشيخ مع نصوص الكتاب والسفقد  ذكر: أما املبحث الثاين 
ود اهللا ـــومع خربة السلف الصاحل من خالل استدالله باآلية وقياس األوىل على وج

لف ـنبذة من تفاسريه وأمثلة من فتاوى الس وما يليق به من  أمساء وصفات ، وأعطيت
   ـالصاحل ـ رضوان اهللا عليهم أمجعني

د  ــة توضيح منهج الشيخ املتميز خبطه السلفي املعتدل بعوقد سلكت هذا املسلك بغي
ى ـمقارنته وبيان البون بينه وبني مناهج املتكلمني الذي أطلقوا العنان للعقل وقدموه عل

  .ه النص مث حكموه في
   تذليــل ة يفـث املتمثلـقد حوصلت فيها ما توصلت إليه من نتائج البحأما اخلامتة ف

ن ـملنطلق منها لصياغة البحث ، مبديا رأيي فيما  توصلت إليه ماإلشكال والفرضيات ا
  . معلـومات 

  
هرس ـة ، وفــكما أهنيت العرض جبملة من خمتلف الفهارس ،كفهرس اآليات القرآني
هرس ـب ، وفـاألحاديث النبوية ، وفهرس األماكن واألعالم ،وفهرس الفرق واملذاه

. واملراجع وفهرس املوضوعات املصطلحات ، باإلضافة إىل فهرس املصادر  
 

ى ـر علـيسأوقد ذكرت هذه الفهارس كلها نظرا لطبيعة البحث وما يقتضيه ، وحىت 
ة إىل ـالقارئ الكرمي استعاب املوضوع والرجوع إىل مصادره ومنابعه كلما دعت احلاج

  .ذلك  
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  : وقد تطلب البحث مين استخدام املناهج التالية 
  

ة ـداث التارخييـ وهو حماولة استعاب واستعادة األح :السترداد ي ـ املنهج التارخيي ا
ى ـلعوفق ترتيبها الزمين ـ مع شئ من التحليل واالستنتاج ـ  وأحيانا أكتفي بإحالتها

  .مصادرها ، لعدم اتساع البحث إليها 
  

ه ـيخ وحياتــسلكته يف عرض الوقائع التارخيية املتعلقة بعصر الش:ـ املنهج الوصفي 
  .شخصية وما نتج عنها من مواقف سياسية وعلمية متميزة ال
  

     وأتيت به  بغية تتبع كل اثر له عالقة بابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ  :ـ املنهج االستقرائي 
ة ــح للمكانـمن معرفة شيوخه و تالميذه ومؤلفاته حىت أمتكن من إعطاء تصور واض

  .الالئقة بالشيخ ابن تيمية 
  

  :ة والنقد والتحليل  ـ منهج املقارن
ول ـوأعين بذلك مقارنة النصوص ببعضها  مث نقدها ، وهي حماولة من الباحث بعدم قب

  . كل ما وصل إليه إال بعد متحيصه ، مث حتليله واستخالص النتائج املتوخاة منه 



  
  
  
  

  الفصـــل األول
  )عصـر الشـيخ ابن تيمية ( 

 
  .العوامل  السيـــــاسية :         املبحث األول 

.العوامل السياسية اخلـارجية   
.العوامل  السياسية الداخلية    

       
  .العوامل  االجتماعية والثقـافية :       املبحث الثاين 

.  العوامل  االجتماعـــــية   
  .ــــــافيةالعوامل  الثق
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ن ـة إىل مـاإلنسان اجتماعي بطبعه منذ أن وجد يف هذا الكون الفسيح، فهو يف حاج

. اءــيؤنس وحشته وهو يف حاجة كذلك إىل من يعينه على تكاليف احلياة وحفظ البق
ل ـوال ميكن ألي فرد من أفراد اتمع أن يستغين عن هذا االجتماع البشري وأن حيص

اين ـأن االجتماع اإلنس. ( ذايت إال بالتآزر والتعاون مع باقي أفراد جنسه على اكتفاء 
اج إىل ـفهو حيت..  ألن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن حتصيل حاجته …ضروري

ة ـحىت حيصل التعاون  على الكفاية من احلاج…اجتماع القدر الكثرية من أبناء جنسه 
  1) …ألكثر من أضعافهم 

  
ة دور ـثر مبختلف العوامل واملتغريات املعاصرةله، لذلك فإن للزمكاني وعليه فهو يتأ

ن ـأساسي يف حياة اإلنسان، يظهر أثره يف توجيه حياته وبناء شخصيته ، فاإلنسان م
  . هذه الناحية كغريه من الكائنات احلية اليت تتأثر مبختلف العوامل البيئية 

  
ها ـكرا استخلف يف األرض ليعمرها فيؤثر فيغري أن اإلنسان ميتاز عنها بكونه ناطقا ومف

ريه ـفقد ذكر ابن خلدون يف مقدمته بأن اإلنسان متميز عن غ.كما يتأثر ا  ومبن فيها 
ات ـى املخلوقـرف علـمن احليوانات خبواص اختص ا ذكر منها الفكر الذي به ش

  2. األخرى 
     3)) .   خليفةوإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض: (( قال تعاىل

  4)) .  يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض: ((وقال تعاىل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .70 ، 69، .67ص/1ج/2ط / دار الكتاب اللبناين/ ـ راجع مقدمة ابن خلدون  2 ، 1
.من سورة البقرة   /  30 ـ اآلية   3  
             .من سورة ص   . /   25ـ اآلية    4
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أن يف ـان الشـوقد يكون العصر الذي يعيش فيه املرء يغلب عليه الصالح ـ كما ك

ى ـوقد يكون فاسدا فينعكس عل عهد اخلالفة الراشدة ـ فيتأثر به وينشأ بشرا سويا،
اقضات والفنت اليت فعلى الرغم من املتن. معاصره ويترك أثره فيه، وقد حيصل غري ذلك 

ل ـيعايشها الشخص ويعانيها،قد تكون له حافزا إجيابيا جيعله يسعى يف البحث عن بدي
  ) :ابن تيمية حياته وعصره ( حضاري له يقول الشيخ أبو زهرة يف كتابه 

ي ـ وتعيش فيه، فكل حمنهإن البيئة الصاحلة ال تنمو إال بسقي ورعي وجو تتغذى (   
ا ـستنشق منه والبيئة اليت تظله، فإن البيئات تفعل يف نفس اإلنسان ميتأثر باجلو الذي ي

                   1) . ال يفعله املربون ولذلك كان للعصر الذي يعيش فيه العامل األثر الذي يوجهه 
 

ال ـن أمثـأبو زهرة من خالل هذا يؤكد صحة ما ذهب إليه بعض علماء االجتماع م
  2. مقدمته من أن اإلنسان ابن بيئته وهو اجتماعي بطبعهعبد الرمحان ابن خلدون يف

 
: مث يسترسل الشيخ يف ذكر أنواع األثر الذي ختلفه فيه فيقول   

ل،وإن ـرج الفإن كان العصر فاسدا فسد  وقد يكون األثر من جنس حال العصر(...
ي يف كان صاحلا صلح، وقد يكون التأثري عكسيا فكثرة الفساد حتمل على التفكري اجلد

ح ـلمصل لوقد تكون دافعة.اإلصالح وكثرة الشر حتمل على استحصاد العزائم للخري
  3) .   ألن يفكر يف أسباب الشر فيقتلعها ويف نواة اخلري الكامنة فيغذيها 

 ـــــــــــــــــــ

.124دار الفكر العريب ـ ص / ـ ط) ابن تيمية  حياته وعصره (  أبو زهرة  ـ 3 ، 1  

  بتصرف 67ص / املرجع السابق / دون   ابن خل ـ2
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ان ــوبعد أن بني عوامل التأثري والتأثر بني اإلنسان وعصره ، صرح بأن أمثال ذلك ك

ذت ـفابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ تغ, جليا يف التجاوب الذي حصل بني ابن تيمية وعصره
ه ـ آل إليه يف كهولتروحه غذاء صاحلا نتيجة ملا تلقاه يف صباه وشب عليه يف فتوته وما

ى  ــوشيخوخته ،كان ذلك دافعاله للبحث عن ينابيع الشرع األوىل من هدي املصطف
  .صلى اهللا عليه وسلم ، وأثر السلف الصاحل  ـ رضوان اهللا عليهم 

 
ة ـش معركــوكان مبوجب ذلك التوجه واإلحساس الذي استصحبه منذ صباه ، يعي

ع ـاجـدواء النـة وبعث السنة وإحيائها لتكون النفسية شديدة يسعى من خالهلا إلعاد
رت ـة وكســوالنور الساطع لدياجري تلك الظلمات اليت عمت عصره فأضعفت األم

  . شوكتها وأذهبت رحيها
  

الغ ـها بـفعصر الشيخ ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ وما ساد فيه من أوضاع خمتلفة كان ل
  .األثر يف شخصية ابن تيمية 

  
يخ  ـت السياسية املتسارعة مبا فيها االجتماعية والثقافية اليت عاصرها الشفتلك التحوال

ن ـك مــجعلت منه رجل البطوالت والتحديات حىت غدا شاهد قرنه كما نلمس ذل
ضعفني ـانب املستـخالل مواقفه يف وجه التتار عدو األمة ، باإلضافة إىل وقوفه إىل ج

  تصبني حلقوق الرعية وصد الظاملني من الساسة املعتدين واملغ
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: العوامل السيـاسية:  املبحث األول   
ة ــالوضع السياسي يف أي بلد له انعكاسه على خمتلف جماالت احلياة األخرى اجتماعي

  .كانت أم ثقافية
ن ـوعليه فالوضع السياسي الذي ساد يف هناية القرن السابع اهلجري وبداية القرن الثام

يت ـن الـي واحملـرمحه اهللا ـ كان مستصحبا لتلك املآسوالذي عاصره ابن تيمية ـ 
الب ـعاشتها األمة منذ قرون خلت،  فقد متيز عصره بعدم االستقرار وكثرة الفنت  وتك

.األعداء   
  يصدق عليه ما رواه أبو داود والبيهقي عن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ

:  أنه قال   
األكلة على قصعتها، قيل أو من قلة حنن يومئذ تتداعى عليكم األمم كما تداعى ((   

ن ـرتعن اهللا مـال، بل أنتم كثري ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولي:يا رسول اهللا ؟ قال 
قلوب عدوكم املهابة منكم وليقذفن يف قلوبكم الوهن، قيل وما الوهن يا رسول اهللا ؟ 

  1)) .   حب الدنيا وكراهية املوت : قال 
  

ن ـوجزهايف مجلة مأاملتتالية   األمة ضعف شديد نتيجة الفنت والويالتوفعال فقد أصاب
  تقبل ـالعوامل اخلارجية والداخلية اليت كان هلا بالغ األثر يف واقع األمة وعلى مس

  .أبنائها آنذاك 
 

 ـــــــــــــ
  ـ أخرجه  أبو داود يف باب تداعي األمم على اإلسالم 1

.   4297ث رقم احلدي / 111ص  / 3ج     /   
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:العوامل السياسية  اخلارجية   
ـ ـبرونها أـوتتمثل يف احلمالت الصليبية ، وهي تلك احلروب اليت كانت تـش      د ـاض

ـ     وى ـالشعوب اإلسالمية ـ بتأييد من الكنيسة ـ حتت شعار احلرب املقدسـة وبدع
ـ     ام ـالد الـش ـاسترجاع بيت املقدس وقرب املسيح ـ حسب زعمهم ـ فـشملت ب

  . اضول ومصرواألن
ف ـففي منتص . وقد كانت يف حقيقة أمرها بدافع احلقد الدفني على اإلسالم واملسلمني            

ـ               ل ـالقرن اخلامس اهلجري يف الوقت الذي كانت األمة اإلسالمية تعاين فيه مـن عوام
ـ              رص ـالتفرقة و التشرذم  كان الغرب النصراين يتربص باملسلمني الدوائر ويـتحني الف

ـ  ـاض على بيضة  األمة  اليت ردت كيدهم وأحلقت م هزائ           املواتية لالنقض  ة ـم متعاقب
       1. طيلة القرون اخلمس اهلجرية الزاهرة 

ـ              ة ـ واملتأمل حلالة اتمع اإلسالمي قبل انطالق تلك احلروب الـصليبية يـدرك طبيع
ال ـالظروف اليت حتينها الصليبيون لتوجيه هجماهتم ضد املسلمني ،  فقد كانت مصر مث             
ـ             ل  ـتعيش مأساة احلكم الفاطمي باحنرافاته وتناقضاته وكثرة صراعاته الداخلية ، مما جع

  .الفجوة كبرية بني مصر و الشام 
لطان ـأما يف بغداد فقد كانت اخلالفة العباسية يف وضع هزيل، فقد كثر املعارضون لـس        

ـ  تالـالدولة وكثرت الثورات والصراعات املذهبية الداخلية ، وبرزت دوي         رية ـصغ
  البويهية :  متناحرة ومتطاحنة ومستأثرة ومتمردة على اخلالفة العباسية ببغداد منها 

   2. و السلجوقية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .                           بتصــرف  129 ـ 128ص / املرجـع السـابق / ـ أبو زهرة  1
  / حممد امحد احلاج . د : تق / هداية احليارى /  ـ ابن القيم 2

   .ـرفص           بتـ36 ـ 22ص /  م 1996 هـ  1416 / 1ط / دمشق /      دار القلم 
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امعني ـفمثل هذه األوضاع املزرية اليت كان عليها العامل اإلسالمي  هي اليت شجعت الط

.       ى للنيل من املسلمني ومقدساهتم وفتحت اال أمامهم الكرة تلو األخر  
ني ـلقد تعددت اآلراء وكثرت التعليقات حول األسباب واخللفيات اليت دفعت الصليبي

إىل شن محالهتم الشرسة ضد املسلمني ، فهناك بعض الباحثني من فسرها بالعامل الديين 
هما ــ اجلغرايف وموهناك من جعل الدافع هلا العامل االقتصادي ، أو الرغبة يف التوسع
ب ــافرت حسـيكن فإن األمر ال يعدوا أن يكون أحد هذه العوامل أو مجيعها ، تظ

ا ـإنن. مراحل خمتلفة فاختذها األوربيون ذريعة وحافزا لتحقيق انتصاراهتم على املسلمني 
ث ـنذكر ذلك االنتصار الرائع وذلك الفتح املبني الذي حققه املسلمون على الروم حي

ازال ــام، ومـهـ وأجلوهم عن الش13م هزمية نكراء يف معركة الريموك سنة هزموه
ة ـاب هدايـالتاريخ يذكر مقولة هرقل على إحدى تــالل السورية كما جاء يف كت

  ) . سالم عليك يا سورية سالم ال لقاء بعده : ( احليارى البن القيم
ها ـسلمون واهلزائم اليت مين برجح أن مثل تلك االنتصارات اليت حققها املأ لذلك فإنين

دا ـم حقـالصليبيون طيلة القرون اخلمس للهجرة النبوية، هي اليت كونت لدى اخلص
جاهنم ـدفينا توارثته األجيال فأصبح جزءا من كياهنم كلما تصفحوا التاريخ حتركت أش

ه ـوعلي. ومل ييأسوا من حتني الفرص وتربص الدوائر باخلصم الذي يعنون به كل مسلم 
  روبـوالدوافع اليت وجهت تلك احل فالعامل الديين التارخيي ميكن اعتباره أهم البواعث

ه يف ـالصليبية وجهتها، ويستدل الدكتور جوزيف نسيم على أمهية هذا العامل وأولويت
  : تفسري احلروب الصلــيبية مبا يلي 

م ـ هذه النظرة حىت أهن أن املؤرخني الغربيني أنفسهم من القدامى واحملدثني نظروا إليها
هم ـ ـب زعمـألهنا قامت إلنقاذ قرب املسيح ـ حس.أطلقوا عليها احلرب املقدسة 

  واألرض املقدسة من قبضة املسلمني 
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ها ـوعليه  كل احلمالت الصليبية نظمت حتت إشراف الكنيسة الرومانية والبابوية نفس

  :   هو رو برت الراهب و ليس أدل على ذلك مما قاله مؤرخ صلييب عاصر أحداثها
  1) .   أهنا كانت من عمل اهللا وليست من عمل اإلنسان ( 

 
ها ـن أهلـتلك مجلة من املربرات اليت أوجزها املستشرق جوزيف نسيم فهي شهادة م

  . لتقوية ما ذهبت إليه يف ترجيحي 
  

ى ـون علـوأما احملاوالت املزيفة اليت حياول املستشرقون الغري املنصفني والذين يعمل
ى ـعل تشويه التاريخ أو تعومي أحداثه أو جتاهل حقائقه كقوهلم بإبراز العامل االقتصادي

يب ـاعتبار أن الشرق اإلسالمي يزخر مبوارد ومنتجات فتحت شهية االستعمار الصلي
ع ـواحلقيقة غري ذلك فال العامل اجلغرايف ، وال الرغبة يف التوس. وجعلته حمل أطماعه 

ادي ـوال الباعث الشخصي يف حب السيطرة والنفوذ ، وال العامل االقتصاالستيطاين 
  .كان وراء تلك احلروب الصليبية الوحشية 

  
إن : ( وعلى الرغم مما ذهب إليه املؤرخ الفرنسـي رينيه جرسيه الــــذي قال 

   2 )احلروب الصليبية أدت إىل أول توسع استعماري للغرب املسيحي يف الشرق العريب 
ارجي ـإن احلركة الصليبية هي حركة اتساع خ:(ل زميله اإلجنليزي جورج ترفيان وقو

  3) . قامت به أوربا املسيحية اإلقطاعية ضد العرب 
  ـــــــــــــــــ

  حممد أمحد احلاج : تق/ هداية احليارى /   ـ ابن القيم 3 ، 2 ، 1
  .22 – 20ص    ) م1996 –ه 1416 (1ط/ دمشق /       دار القلـم 
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لمني ـهود واملـس  ـفعلى الرغم من تفسريات املستشرقني لطبيعة الصراع القائم بني الي         
ـ  ـاهلني ومتناس ـبالصراع االقتصادي القائم على األرض ومواردها ، متج        ائق ـني احلق

ة  ــالتارخيية اليت تؤكد الصبغة العقدية احلضارية للصراع الطويل بني املسلمني  من جه            
  :شركني من جهة أخرى  مصداقا لقوله  تعاىل وبني اليهود وامل

   1)) . لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذيـــن أشركوا  (( 
  

الل ـواحلقيقة الساطعة اليت ال ميكن تغطيتها وإن كان الغرب يعمل على تشويهها من خ             
ـ   إبعادها تلك التفسريات التضليلية ،  وهو يف عمق تفكريه ال يستطيع إغفاهلا أو             : يـه

  .احلقيقة الدينية العقدية اجلوهرية يف الصراع التارخيي املستمر بني اإلميان والكفر 
  

  
  ـــــــــــــــــــ

    من سورة املائـدة 84 ـ اآلية 1
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  :العوامل السياسية الداخلية 
ى ـاقبت علـتقلة تععرفت مصر يف العصور الوسطى عددا من الدول اإلسالمية املس

ت ـأوهلا دولة الطولونيني ،ومن بعد دولة اإلخشيديني  مث دولة الفاطميني وظل. حكمها 
ل ـحال هذه الدول يف مصر جتري يف نظام متشابه من احلياة اهلادئة ، يذهب حاكم ليح

  .حمله حاكم آخر ، وتدول دولة لتحل حملها دولة أخرى
ادي ـ على الشرق العريب يف أواخر القرن احلوظل الوضع كذلك حىت غار الصليبيون

ة ـاع الداخليـعشر امليالدي ، وهو األمر الذي  أدى إىل حدوث تطورات يف األوض
ر ـمبصر ، أسفرت عن سقوط اخلالفة الفاطمية وظهور الدولة األيوبية سنة إحدى عش

ذي ـيب الومخسمائة للهجرة ، وقد اقترن وجودها بدور كبري قام به صالح الدين األيو
   1.   ظل رمزا للشجاعة والعدل 

ة ـوبذلك وجد املسلمون يف كنفه ما خيفف عنهم  مما حلقهم من ذهاب اخلالفة العباسي
  . بعد غزو التتار 

ظ ـوبعد وفاة صالح الدين ، انقسم أبناء البيت األيويب على أنفسهم ، وعجزوا عن حف
  . يتربص م ،أو قريب منافس هلم كياهنم من األخطار اليت كانت حتيط م ، من عدو

ث ـعند ذلك اعتمدوا على املماليك للدفاع عن مصاحلهم يف الداخل واخلارج ومل يلب
  .أن ازداد نفوذ املماليك ، حىت أدى إىل سقوط األيوبيني وقيام دولة املماليك 

  ـــــــــــــ

   .138ص/ 12 ج/ الكامل يف التاريخ/  ـ ابن األثري 1
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روف ـن ـ عندئذ ـ على املماليك أن يوطدوا دعائم حكمهم على الرغم من الظوكا
  .القاسية اليت كانت حتيط م من كل ناحية 

هدأ ــلكن األمر مل يستقر هلم ، حيث كثرت الفنت واملؤامرات والدسائس ، ومل يكن ي
ةـالسللسلطان بال وتستتب له األمور حىت يتطاول أمري من األمراء حماوال اغتصاب   لط

ه  ه إلي م ممتلكات ه وض ص من ى التخل اآم إل د الح   . فيعم
 

دم       ك لع لطة ، وذل ارة أو الس ب اإلمــ ى منصـ وي عل ل الق ا یحص ر ، وبه ك العص يزات ذل ن مم وة  م ت الق  آان
م  ة الحك دأ وراث ك مب ترام الممالي  . اح

 
ذ        إن هـ لطنة فـ ب السـ ائهم منص ث أبن ي توری وا ف د نجح الطين ق ض الس ان بع ا  وإذا آ ان مؤقت اح آ  ا النج
زل    تى یع م ح ى الحك تالء عل ن اإلس اء مـ راء األقوی د األم ث أح م یلب ك  فل ر الممالي ي نظ رعي ف ير ش  وغ

ن  ك االب   . ذل
 

ر           د ظه ه فق ع قوت برس ومـ اهر بي لطان الظ و الس ر وه ك العص ال ذل وى رج ذآر أق ا إال أن ن عنا هن  وال یس
ره ا ذآ ى م ام ، عل ر والش ي مص يرون ف راء آث ه أم ریزي علي   1 . المق

ن      ي م ا أوت ل مـ ه بفع د دولت ى قاع ه وأرس ت طریق تي اعترض اعب ال ى المص ب عل ي التغل ح ف ه نج  ولكن
ة  وة وحنك  . ق

ــ      ـــــــــــ
ریزي   1 دیار      )  هـ 845 ـ 766( ـ المق ؤرخ ال ریزي ، م دین المق ي ال ادر تق د الق ن عب ي ب ن عل د ب و أحم ه  
ارة    ى ح به إل ك ونس ن بعلب له م ریة ، أص ارزة  المص ه   ( المق ي أیام ك ف ارات بعلب ن ح ه ) م ن آتب وم  : 

ار  ط واآلث ر الخط ي ذآ ار ف واعظ واالعتب نة    . الم ان س وم بلبن اء العل دار أحي ع ب 221ص / 2ج  / 1959طب  
م    ت رق ة تح مة الجزائری ة بالعاص ة المرآزی ت الجامع ود بمكتب 89/8863: موج  . 

 
 

 
 

ة ـة احلساسيـلقهم قضية يف غايهذا من جهة ومن جهة أخرى فإن املماليك كانت تق
إذ من املعروف أهنم كانوا . تتمثل يف شعورهم بوضاعة أصلهم ونظرة معارضيهم إليهم 

ق  ـيف بدابة أمرهم أرقاء يباعون ويشترون ، وقد أحضرهم إىل الشام ومصر جتار الرقي
  .مما جعلهم دائما عرضة للتجريح واحلط من قيمتهم 
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هم  ــريهم بأصلـاجعهم ، حىت وصل األمر إىل تعي فأحسوا مبركب نقص يقض مض

ا ـاليك ، ومـوأطلق الناس عليهم وصف العبيد ، ونتيجة هلذا الشعور من جانب املم
ية يف ـصاحب ذلك من إحساس العامل اإلسالمي بفراغ كبري بعد سقوط اخلالفة العباس

د ـاردة مبصر ، بعأصبحت فكرة إحياء اخلالفة اإلسالمية و.  بغداد على أيدي املغول 
  1 .أن استحال ذلك ببغداد 

  
ة ـويذكر املؤرخون حماوالت عديدة قام ا حكام املسلمني يف تلك احلقبة إلحياء اخلالف
ني ـيف بلداهنم ،  مما يساعدهم على تثبيت ملكهم وسلطاهنم بوصفهم محاةً للخالفة متمتع

  . بعطفها 
 عن أن أحدها مل يتجه حنو التفكري يف إحياء ولكن هذه احملاوالت مل تنجح ومل تتحقق فضال

  .اخلالفة العباسية يف القاهرة بالذات 
  

  ــــــــــــــــــ
  بتصرف  / 129 ـ 128ص / دار الفكر العريب / ط /  ابن تيميه حياته وعصره  /  ـ أبو زهرة 1
  
  
  
  
  
  

  
دا ــته سنواستطاع بيربس وحده الوصول إىل تنفيذ هذه الفكرة ضامنا لنفسه ولسلطن

الطني ــيعتمد عليه يف تثبيت ملكه ، وهكذا وضع بيربس قواعد السياسة اليت اتبعها س
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لطان ـاملماليك مبصر اجتاه اخلالفة العباسية  فأصبح اخلليفة يفوض األمور العامة إىل الس
ع ــني يقتنـويكتب له عهداً بالسلطنة ، وأصبح األخري يستأثر بشؤون الدولة ، يف ح

ن ــوقد عرب املقريزي عن ذلك الوضع حني قال ع.  بالتسمية وإرضاء احلاكم اخللفاء
  ال ــليس فيها أمر وال هني وحسبه أن يق: ( خالفة اخللفاء العباســــيني يف مصر 

  1) .    له أمري املؤمنني 
ى ـومهما يكن من أمر هذه اخلالفة فإن املماليك اعتربوها ضرورية إلضفاء الشرعية عل

  .واليتهم وسائر تصرفاهتم دون أن ينقص ذلك شيئا من نفوذهم وحكمهم 
اء ــة واخللفـوقد مت هلم هذا على أيسر سبيل ، وفرح الناس باحتضان مصر للخالف

.الشرعيني   
 –صاحب  حلب ودمشق -وفكرة إحياء اخلالفة العباسية تعود إىل الناصر يوسف األيويب 

-عند مولد دولة املماليك
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

  .ن الناصر يوسف من حتقيق غرضه ـ صحبت قيام املماليك مل متكث اليت††††††
 ـــــــــــــ

       بتصرف  30ص /  املرجع  السابق /   أبو زهرة 
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ره ــا ذكـك مـومن ذل. كذلك فكر السلطان املظفر قطز يف إحياء اخلالفة العباسية 

ني ــ على املغول يف ع  من أن قطز علــم وهو بدمشق عقب انتصاره )1( السيوطي 
دة ـجالوت ، علم بوصول أحد أمراء بين العباس ، فأمر بإرساله إىل مصر حىت يتخذ الع

  . إلعادته إىل بغداد غري أن املنية وافتــه قبل ذلك 
  

ن ـوهكــذا مت لبيربس وحده أمر تنصيب خليفة للعباسيــني يف مصر دون غريه م
  .سائر احلكام الذين حاولوا قبله ذلك

  
ائب ـوأما عن كيفية تنصيب اخلليفة فيذكر املقريزي أن األمري عالء الدين البندقدار ن

السلطان بيربس يف دمشق ، كتب إليه خيربه بأن أحد بين العباس وهو األمري أبو القاسم 
  ل إىل ـار ، وصــأمحد ابن اخلليفة الظاهر بأمر اهللا عم اخلليفة املستعصم الذي قتله التت

ق ـ مجاعة من عرب بين مهنا ، يشهدون على صحة نسبه وأنه يريد أن يلحدمشق ومعه
ري  ـوكان أن وجد السلطان فرصته يف جميء ذلك األم.بالسلطان الظاهر بيربس بالقاهرة 

  2. فرد على نائبه يأمره بالقيام يف خدمته وتعظيم حرمته 
  ـــــــــــ

  الرمحن بن أيب بكر بن حممد ، إمام حافظ ، ومؤرخ وأديب هو جالل الدين عبد )  هـ 911 ـ 849(  ـ السيوطي 1
  .      له حنو ستمائة مؤلف ، اعتزل الناس يف األربعني من عمره ، نشأ يف القاهرة وتويف ا 

  .حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة :       من كتبه 
  /املكتب اإلسالمي / منطق ابن تيمية /حممد حسين الزين .  ـ د 2
   بتصرف 20ص /  م 1979هـ  1399 /  1ط /    بريوت   
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   حـىتواألمراء  الصراعات الداخلية بني احلكامه بلغت الذيستوىاملمما سبق ذكره يتبني 
هما ـه  ومـان نوعـأصبح ديدهنم الوصول إىل احلكم والقضاء على  اخلصم  مهما ك

   . كانت درجة قرابته
الطني ــ وتوالت االضطرابات ، ملا أصبح السبذلك سادت الفوضى وانتشرت الفنت

يتربصون ببعضهم يف انتزاع اإلمارة وافتكاك احلكم   ومل يعد يهمهم من أمر الرعية إال 
ز ــوالؤهم ، وهم يف غفلة عما تعانيه األمة من تعسف األمراء ككثرة الضرائب وحج

   .األراضي الفالحية بدعوى متويل اجلند يف غزوهم للعدو 
  
  
   مثل هذا العصر املليء باألزمات الداخلية منها واخلارجية ، ولد الشيخ ابن تيميةففي

  . ـ رمحه اهللا ـ  
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  :العوامل االجتماعية والثقافية  : املبحث الثاين 

  : العوامل االجتماعية 
ة يف ـرية وخمتلفـصر والشام ، ميوج بأجناس كث مب- يف ذلك العصر -كان اتمع

  . والتقاليد واألخالق ، وكذلك يف فهم احلياة العادات 
  

  .وامتزجت هذه  الشعوب بعضها بالبعض يف ظل احلرب ويف ظل السالم 
. ل ـوكان هلذا املزج أثره يف خلق حالة نفسية وفكرية مل يعهدها العامل اإلسالمي من قب

دوا ـن وفالتقت يف هذا العصر أقوام خمتلفة ، أتراك ، ومصريون  وشاميون ، وعراقيو
  .مث الفرجنة والتتار واألرمن واليهود . إىل الشام ،خاصة بعد خراب بغداد

  
تردد ـعاش هؤالء على اختالف يف عاداهتم وأخالقهم وتقاليدهم ، فكان منهم جمتمع م

ي أن ــومن الطبيع .متفسخ ال يعرف اإلستقرار بل االضطراب والفوضى والدسائس 
  .بقات و مراتب تعلو بعضها فوق بعض يتألف جمتمع من هذا النحو من ط

  
ري ـ باإلضافة إىل تفشي اإلسترقاق والعبودية اليت عاشت يف ذلك العصر حىت غدا األس

  .مع عائلته يباع ويشترى كأي سلعة رخيصة 
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  : ويف ذلك يقول املقريزي يف خططه 

هم ـروا منـاق ، وأسـفلما كثرت وقائع التتر يف بالد املشرق والشمال وبالد القبج
هم ـوباعوهم ، تنقلوا يف األقطار ، واشترى امللك الصاحل جنم الدين بن أيوب مجاعة من

  .مساهم البحرية ، ومنهم من ملك ديار مصر وأوهلم املعز بن أيبك 
  

معهم الواقعة املشهورة على عني جالوت ، وهزم التتار ) للملك املظفر قطز (  مث كانت 
اهر ـمث كثرت الوافدية يف أيام امللك الظ. صاروا مبصر والشام وأسر منهم خلقاً كثرياً 

رت ـول، وانتشـبيربس  ومألوا مصر والشام فغصت أرض مصر والشام بطوائف املغ
  .عاداهتم وطرائقهم ا

   
ه  ـان وبنيــأما ملوك مصر وأمراؤها وعساكرها فقد ملئت قلوم رعباً من جانكيزخ

الم  ــدار اإلسـوكان التتار إمنا ربوا ب.هم وتعظيمهم وامتزج بلحمهم ودمهم ، مهابت
د إىل ـوالباطل ، وضموا اجلي ولقنوا القرآن وأحكام امللة احملمدية ا ، فجمعوا بني احلق

وم ـالة والصـ باألمور الدينية من الص الرديء ، وفوضوا لقاضي القضاة كل ما يتعلق
ا ـر يف القضايـ النظ هـيتام ، وجعلوا إلي وأناطوا به أمر األوقاف واأل والزكاة واحلج

  1.   الشرعية كتداعي الزوجني ، وأرباب الديون وحنو ذلك  
  

  ــــــــــــــ
  خطط املقريزي /  ـ أمحد بن علي املقريزي 1

  ) .املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار      ( 
  221ص  / 2ج/        
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  : ع كان فيه قوتان كبريتان هلما نفوذمها اتم ميكن القول بأن وبعد هذا
اه  ـاألوىل طبقة األمراء وعلى رأسهم السلطان ، وكان هلا نصيب األسد من النفوذ واجل

          ز ــوأبرز هؤالء الرجال كان ع.والثانية هي طبقة العلماء والفقهاء وكبار رجال الدين 
ؤالء ــن هـد مـ تيمية وكان واحالدين بن عبد السالم ، وحمي الدين الندوي ، وابن

  .الفقهاء والعلماء ال خياف يف اهللا لومة الئم 
الدين ـك بــفمألت هيبتهم قلوب السالطني واألمراء والناس ، مبا عرفوا به من متس

  .وكرامة العلم 
ؤالء ـزراع  وهـوكانت الطبقة الثالثة تشمل العامة من الشعب كالتجار والصناع وال

ق ـوال يصل أحدهم إىل مثرة عمله ملا كان حيل م من مظامل تره. هد عليهم الكد واجل
  .كهوهلم 

ة ـ وكان العلماء والفقهاء ، ومنهم الشيخ ابن تيمية يعملون لرفع احليف عن هذه الطبق
م ورد ـاملرهقة ويعطفون عليها ويبذلون اجلهد لدى الطبقة احلاكمة ال بعاد األذى والظل

  .، وتوجيه احلكام حنو اخلري يف الدين والدنيا اجلور عن أبناء الشعب 
ا ـل مــوكان هؤالء العلماء ورجال الدين بصفة خاصة ، يعيشون عيشة راضية بفض

تمالتهم  ـرغبة يف اس األمراء من وظائف ذات مرتبات عالية ، يغدقه عليهم السالطني و
  1.عود إليهم وضماناً لرضاهم عنهم ، ألن أمر قيادة العامة يف السخط والرضا ي

  
  ــــــــــــــــ

   بتصرف24 -23ص / املراجع السابق / حممد حسين الزين . د-1
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طلب إىل أحد القضاة التوجه إىل .  هـ 690ويف ذلك يذكر املؤرخ ابن كثري أنه يف سنة 
. ب ـمصر لتوليه قضاء القضاة بدل تاج الدين ابن بنت األعز الذي عزل من هذا املنص

  : ن بنت األعز ويقول عن اب
ة ـاس  ومشيخـوكان بيده سبعة عشر منصباً ، منها القضاء واخلطابة ، ونظر األحب( 

  1) .    الشيوخ ، ونظر اخلزانة ، وتدارس الكبار 

  
رية ــف الكبـون الوظائـانوا جيمعـيتبني من هذا أن بعض رجال العلـم والفقه ك
آرم ـاهتم ومـطني وتنفيـــذ غايويعيشون احلياة الرغيدة ، ويقومون خبدمة السال

اة ـوكل ذلك بغية احلصول على مركز ممتاز لدى السالطني يؤمن هلم احلي. والدعاء هلم 
  .الرفيعة 

لطان ـون إىل السـاء يضرعـوقد وصف السيوطي يف شرح مسهب كيف كان العلم
. اهلم ـالح حـالظاهر بيربس ، ويقبلون األرض بني يديه ، طالبني عونه وصدقته إلص

  2. وكل ذلك يف خطب ورسائل توضح تزلفهم وتفانيهم وراء املنفعة واملناصب 

  
ابن ـك لـالعلماء يف ذلك العصر ، فإنه ال ينطبق على رجبعض وإذا كان هذا حال 

  لطان ـه السـذلك العامل الذي صدق عليه القول ، إنه يقول كلمة احلق يف وج.تيمية 
  .اجلائر 

  
  ــــــــــــــ

   . 322ص  / 13ج/ البداية والنهاية / ابن كثري  ـ 1
  فبتصر . 89  - 88ص / 2ج/ القاهرة حسن المحاضرة في أخبار مصر و/  ـ السيوطي 2
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:والتاريخ يذكر البن تيمية املواقف املشهورة املتعددة ومنها ما يذكره ابن كثري   

وه  ـالوون وشتتـن قـب هـ ، وهزموا جيش الناصر 699 أنه ملا جاء التتار إىل الشام (
ر ـاء إىل مصـان العلمــ ذعر أهلها وفر كثري من أعي ,وأصبحوا على أبواب دمشق

اء ـ الزواوي ، وغريهم من كبار العلم : كقاضي الشافعية إمام الدين ، وقاضي املالكية
  .وكبار الرجال ، حىت صار البلد شاغراً من احلكام 

ه ــمتخندقا ، فلم يفر ومل خيرج هو  ابن تيميه ـ رمح ولكن عاملاً واحداً بقي مع العامة 
1  )اهللا ـ   

د ــمجع ابن تيمية أعيان البلد واتفق معهم على ضبط األمور ، والذهاب على رأس وف
  وكان ذلك امللك هو. منهم خياطبون ملك التتار يف االمتناع عن دخول دمشق 

ل اهللا يف ـو العباس أمحد بن فضوقد وصفه القاضي شهاب الدين أب). قازان أو غازان ( 
  : ترمجته قال 

ن ـجلس الشيخ ابن تيمية إىل السلطان غازان حيث جتم األسود يف أجامها ، خوفاً م ( 
ك ـقل للقازان أنك تزعم أن: ذلك السبــع املغتال ، ومما خاطبه عن طريق الترمجان 
افرين  ــك كانا كوأبوك وجد. مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا 

ت ــا وفيـوأنت عاهدت فغدرت ، وقلت فم. عاهدا فوفيا . وما عمال الذي عملت 
   2) .   مث خرج بعد هذا القول من عنده معززا مكرماً . وجرت 

  
ـــــــــــــــــ  

  .          9ص  / 14ج/ البداية والنهاية /  ـ ابن كثري 1
  .25ص /قاملرجع الساب/ حممد حسين الزين. د ـ2
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ك ـيتجلى أمامنا هذا املوقف كبرياً ومشرفاً ، إذا عرفنا أن االستبداد املطلق كان مسة ذل
  .العصر ، يستبد فيه احلاكم الذي يصل إىل احلكم بقوته

  
ب ـ وحيول العرش من بعده إىل ورثته ان استطالع ألن العيون تشخص إىل امللك وترق

اء ـ مهما كلف من تضحيات مبا فيها من إراقة الدم الفرصة الساحنة لالنقضاض عليه ،
  .وخراب البالد 

  
ة ـوكان تنازع السالطني خيتفي حيناً ويظهر أحياناً ، وكانت سلطتهم فوق سلطة اخلليف

  .نفسه 
  

. كلي ـ بل كانوا ينظرون إليه على  أنه سلطة دينية ال تتجاوز التولية ، أو التقليد الش
اس ـكم يكون مبا حيكمون  والدين هلم وبيدهم حيكمون يف النفإن آل إليهم األمر فاحل

  1  .  مجيعاً ، ومنهم اخلليفة نفسه ، فهم حمكوم م رضي بذلك أم سخط 

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  بتصرف .         86ص / 2ج/ حسن احملاضرة /  ـ السيوطي 1
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  :الثقــــافية  العوامل
ة ـو بصفـم ولـتكلأاعية اليت عاصرها ابن تيمية ، بعد هذه اللمحة عن احلياة اإلجتم

ف ـ وتتضح الصورة ـ  مبختل,موجزة عن احلياة الثقافية والفكرية ـ لتكتمل النظرة 
  .جوانب احلياة اليت عايشها ابن تيمية 

  
ية يف ـة العباسـ يف ذلك العصر متعددة ، أمهها إحياء اخلالف الثقايفإن مظاهر النشاط
وف ـقضاة والعناية بإقامة املؤسسات الدينية وتعمريها ، وانتشار التصمصر ، وتنظيم ال

ذي  ـوكان إلحياء اخلالفة يف مصر اثر بارز يف ازدياد النشاط الديين يف البالد ، األمر ال
  :يعرب عنه السيوطي بقوله 

ها  ـاعلم أن مصر من حني صارت دار اخلالفة عظم أمرها ، وكثرت شعائر اإلسالم في( 
ال ـرجال فيها السنة ، وعفت منها البدعة ، وصارت حمل سكن العلماء ، وحمط وعلت

  1) . الفضالء 

  

ام ـري نظـل يف تغيـأما عن إصالح شأن القضاء ، فإن املماليك كانوا أصحاب الفض
اضي ــفبعد أن كان الوضع يف مصر منذ زمن األيوبني  يكون فيه  ق. القضاء يف مصر 
  .كل مذهب من املذاهب السنية قاضياً أصبح ل, القضاة شافعيا

افعي ـوالسبب يف ذلك يعود إىل أن السلطان بيربس استاء من تعنت قاضي القضاة الش
كاوي ـتاج الدين عبد الوهاب ابن بنت األعز ، وتوقفه يف تنفيذ األحكام وكثرت الش

  .منه بسبب ذلك 
  ـــــــــ

  /السيوطي ـ 1
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اضي ـيا ق: ( ايا ، التفت األمري إىل تاج الدين وقال له تشدداً وتعنتاً يف كثري من القض
  1) . مذهب الشافعي لك ، ونويل من كل مذهب قاضياً  .. 
  

اة ـة قضـفعني أربع. ويبدوا أن هذه العبارة بقيت يف ذهن بيربس وأعجب ا كفكرة 
ال ـائر األعم عنهم يف أحناء البالد وسباوأباح هلم أن يولوا نوا. ميثلون املذاهب األربعة 

  . املصرية 
ذا ـوال هـ مبكانة ممتازة ومرموقة طاومع ذلك فإن قاضي القضاة الشافعي ظل حمتفظ

  .العصر 
. هم ـب مرتلتـ، القضاة يف ذلك العصر حس) 2(وقد رتب خليل بن شاهني الظاهري

  .    فوضع الشافعي يف املقدمة ، ويليه احلنفي ، مث املالكي فاحلنبلي 
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
   .238ص/ املرجع السابق/  ـ املقريزي1
  . غرس الدين وقد عرف بابن شاهني : املسمى )  هـ  813 -873(  ـ خليل بن شاهني الظاهري 2

  .وهو أمري من أمراء املماليك يف مصر ، وقد كان من املولعني بالبحث 
  .وبيان الطرق واملسالك زبدة كشف املمالك : وله تصانيف عديدة تبلغ ثالثني مصنفا منها

 157 / ص   1894/وقد اعتىن بتصحيحه املستشرق بولس راويس طبع باملطبعة اجلمهورية بباريس سنة 
  16 / 21: و هو موجود مبكتبة اجلامعة املركزية بالعاصمة اجلزائرية حتت رقم 
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ار ـداد تيتـي اشـر هـومثة ظاهرة هامة ميزت النشاط الثقايف الديين  يف ذلك العص
  . التصوف 

ا ــري ، خصوصـويبدوا أن األخطار اليت أملت بالعامل اإلسالمي يف القرن السابع اهلج
ة إىل ــجعلت كثرياً من املتدينني يرغبون يف التوبة اخلالص. على أيدي التتار يف املشرق 

ة ــسيئاهللا و الزهد يف الدنياً والعودة إىل سنة السلف الصاحل للخالص من األوضاع ال
  .اليت بات فيها املسلمون

ولعل اشتداد تيار التصوف وازدياد نفوذ رجاله كان من عوامل ضعف احلركة العلمية   
ألن التجديد واالبتكار الفكري مل يكونا من ظواهر ذلك العصر بل كانت الظاهرة اليت 

ني  ابقـلمني السـتسوده تتمثل يف العكوف على ما وصل أهله من تراث العرب واملس
ه، مث ـوهو تراث قيم بال شك ، وكان عملهم فيه هو االنكباب عليه لفهمه واإلفادة من
و ـالزيادة عليه ما وسعهم اجلهد ، دون خروج عن الروح الذي كان يسري فيه ، وه
ال ــالتقيد باألفكار واآلراء اليت وصلت إليهم عن الفقهاء واملتكلمني وحنوهم من رج

  .الدين 

ة  ـؤالء األربعـد هــ ووقف التقليد يف األمصار عن...( :ابن خلدون ويف هذا يقول 
اس إىل ــوردوا الن.. ه ـودرس املقلدون ملن سواهم ، وسد الناس باب اخلالف وطرق

ال ـ وعمل كل مقلد مبذهب من قلده منهم بعد تصحيح األصول واتص…تقليد هؤالء 
   1) . …مسندها بالرواية 

  
  ــــــــــــــــ

   /   2 ط /2   ج/   املقدمة / ابن خلدون  ـ  1
   بتصرف .   355 ص /     1961      دار الكتاب اللبناين بريوت 
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ه ــىت جعلـه حـوزاد التصوف قوة على قوته ، ما أثر عن اإلمام الغزايل من إشادته ب
وم ــاء علـإحي: الطريق الصحيح املوصل إىل اهللا تعاىل ، وذلك يف كتابيه املشهورين 

ر ـالدين ، واملنقذ من الضالل ، هذان الكتابان اللذان كان هلما أثر كبري يف ذلك العص
  .وفيما جاء بعده من عصور حىت اليوم 

 وأخريا من مالمح هذا العصر الواضحة  ما كان من عداء ملحوظ للفلسفة واملشتغلني 
الت ـيها وعلى رجاهلا، محا تعلماً وتعليماً ، وكان السبب القوي لذلك محلة الغزايل عل

 أن يبـوحس. ها ـأصابتها يف الصميم ودعت الفيلسوف ابن رشد للرد عنها وإنصاف
اً يف ـنشري إىل حادثة قتل شهاب الدين السهرودي وهو يف ريعان الصبا حىت صار معروف

 ومـأوحد يف العل( وقد كان كما يقول ابن أيب أصيبعة ) . الشاب املقتول ( التاريخ بأنه 
هاء ــولكن الفق) .  يف األصول الفقهية ، مفرط الذكاء ، جيد الفطرةااحلكيمة ، بارع

. هم ــب وأفحمـشفعوا عليه ورموا بالتفلسف واإلحلاد ، بعد أن كان ناظرهم يف حل
تئصال ــفعملوا حماضر بكفره ، رفعوها إىل السلطان صالح الدين بدمشق ، وطلبوا اس

ل ــقت اده يف كل بلد حيل فيه ، فكان هلم ما أرادوا وفعالًالشر بقتله حىت ال ينفث إحل
  1) .  عن ست وثالثني عاماً 578بأمر السلطان وكان ذلك حبلب سنة 

ان ـ من مسات هذا العصر أثر قوي يف الشيخ ابن تيمية ، فقد كلته هذا وقد كان ملا أمج
ذي ــتصوفة والتصوف ال وعلى امل,حرباً على اجلامدين واملقلدين بغري علم من الفقهاء 

فة ـكما كان شديد الثورة على الفلس. دخله الكثري من مقاالت غري املسلمني وآرائهم 
  ورجاهلا الذين اعتنقوا كثرياً من نظريات الفالسفة اليونان وأمثاهلم بغري برهان صحيح  

  ـــــــــــــــــ
 بن أيب أصيبعة  اخلليفة بن يونس موفق الدينهو امحد بن القاسم بن ) 596 - 630  (  ـ ابن أيب أصيبعة 1

  عيون األنباء يف طبقات األطباء :   ولد وأقام بدمشق ، صاحب كتاب ,  طبيب ومؤرخ
   .167ص / 2ج/  هـ 1321/مطبعة مصر /   



 

 الفصل الثاين
  ) حياة ابن تيمية  ( 

   مولده ونشأته 
 
 

:املبحث األول   
  .نشأتــه,مولده ـ 
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  :املبحث األول 

  :مولـــــده 
ـ       هو تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن أيب القاسم            راين ـبن حممد بن تيميـة احل

ي بلدة  ـهـ حبّران، وه  661بيع األول سنة    الدمشقي، احلنبلي ، ولد يوم االثنني العاشر من ر        
انت معروفـة   ـد ك ـة اآلن، وق  ـتقع بني هنري الدجلة والفرات وهي إحدى املدن التركي        

  1.  عرب تارخيها العريق كمهد للفالسفة والصابئني 
ويسمى ابن تيمية هبذا االسم ملا ذكر عن جده حممد بأنه ذهب إىل احلج وكانت امرأتـه                 

عودية ـ رأى  ـرب الـس ـبتيماء ـ وهي قرية بقرب تابوك مشال غ حامال فلما كانت 
ـ          ءطفلة حسنة الطلعة خرجت من خبا      ه ـ فلما رجع وجد امرأته قد وضعت بنتاً فقال ل

ـ              ه وقيـل إن    ـياتيمية تشبيها هلا بالطفلة اليت رآها بتيماء ، فلقب شيخ اإلسالم باسم أم
مى ـإليها وعرف هبـا ويـس     جده حممد كانت أمه تسمى تيمية وكانت واعظة، فنسب          

ـ               اك ـباحلراين نسبة إىل مدينة حّران وهي املدينة التركية اليت سبق ذكرها، وإن كانت هن
ـ             ـ  ـمدن أخرى تطلق عليها هذه التسمية كحّران من قرى حلـب، وح ربى ـّران الك

ـ              ف ـوالصغرى قريتان بالبحرين وحّران بدمشق، وقد شاع اسم حـران وذاع يف خمتل
ـ            األنصار ولعل ذلك   ه ـ قصد التيامن مبا حققته حران األوىل من سبق حضاري وما أجنبت

    2.  من عظماء مشاهري من أمثال ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ  
 
 

  ـــــــــــــــــــ
   هو إمساعيل بن كثري القرشي ، حافظ ومؤرخ وفقيه) هـ  764ـ . …(  ابن كثري / أنظر ـ 2,  1

  كتاب البداية والنهاية يف التاريخ : ثرية منها له كتب  ك تويف بدمشق ،        
  .                   104/ ـ ص  / 1ج/  مطبعة السعادة يف مصر /              
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ـ              ره يف  ـويسمى بالدمشقي ألنه عاش يف دمشق وتلقى العلم فيها وذاع صيته واشتهر أم

ع ـذي تـشب  ـة للمذهب ال  تلك املدينة العامرة بالعلم والعلماء ، ويسمى باحلنبلي نسب        
بفقهه منذ نعومته وشب عليه حىت أصبح قدوة ملشاخيه بعد أن اقتفى أثر اإلمام أمحـد يف                 

  . إحياء تراث السلف 
  :نشـأته 

ـ              تزود بـالعلم   ـنشأ ابن تيميه يف أسرة متدينة عرفت بالورع والتقى وحرصها على ال
را ـا ومفـس  ـاهللا ، فقيها حمدث   واملعرفة فقد كان جده أبو الربكات عبد السالم بن عبد           

ها ـهـ كما كان والده الشيخ شهاب الدين بن عبد احلليم حمدثا وفقي           590حنويا ولد سنة    
ـ   ـورة منتظم ـعلى مذهب اإلمام أمحد بن حنبل وكان يقوم بالتدريس بس          امع ـة يف اجل

ـ .األموي الذي كان مركزا لكبار العلماء واملدرسني ، كما ذكر ذلك ابن جحر             ا ـكم
ـ              تو الم ـىل مشيخة دار احلديث السكرية اليت كان يسكن هبا واليت ترىب ابنه شيخ اإلس

ـ  ـهـ وقد كان عمر ابنه تق      682املعروف بابن تيمية يف أحضاهنا وتويف سنة         ن ـي الدي
ـ                ه ـيومذاك مل يتجاوز الواحد والعشرين عاما ، إال أن أمه عاشت بعد ذلك فكانت مع

ـ         بقلبها ومشاعرها وعواطفها ، وقد     ى ـ كان يبعث إليها بالرسائل من سجنه ليطمئنها عل
  1. وقد كان الشيخ بارا بأمه عطوفا عليها وحمسنا  .حاله

من هذه األسرة العريقة يف العلم احندر شيخ اإلسالم تقي الدين بن تيمية  ومنها ورث 
ن ـعوامل النبوغ والتفوق ، فاجته منذ صغره اجتاه أسرته يف البحث والشغف بعلوم الدي
ام ـوالفقه حىت أصبحت القراءة ديدنه واملطالعة والتزود باملعارف لديه أشبه بالطع

  .والشراب 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة /  ابن حجر / أنظر  ـ 1
   124/ ص /  هـ 1348 دار املعارف العثمانية سنة 1ط  /  1/        ج
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  :      وقد ساعده على ذلك عدة عوامل كانت سببا يف نبوغه منها 

ه ـله حلقات ـ  نشأته يف أسرة حتب العلم فوالده كان عاملا حمدثا وفقيها حنبليا وكانت
  باملسجد األموي وكان له إشرافه وتوليه ملشيخة احلديث 

  .فتح فيها ابن تيمية عينيه بدار السكرية اليت كانت أول املدارس العلمية اليت 
  

دث ـو حــ  كانت له قدرة فائقة على احلفظ واالستعاب فحفظ القرءان الكرمي وه
صغري كما تعلم احلساب واخلط مث تدرج يف طلبه للعلم فربع يف التفسري وغاص يف دقائقه 
ومعانيه ودرس الفقه واحلديث دراسة مستفيضة وقد كان له ذلك كله وهو مل يبلغ سن 

  .لعشرين عاما ا
ان ذ ا ـفقد كان صايف الذهن مشرق النفس متزن العقل وك: ـ استعداده الفطري 

ن ـروى مـبصر نافذ ونفس حرة ال تكاد تكل من البحث وال تشبع من العلم وال ت
ت أو ـ حىت إنه مل ينقطع عن البحث والتأليف طيلة حياته سواء كان يف البي…املطالعة 
  . السجن 

ـ      :  تهاد واالنصراف إىل املفيد من العلم     ـ اجلد واالج   ان ـفكان ال يلهو هلو الصبيان وك
   1.  جماهدا يف سبيل اهللا ال يكف عن حماربة البدع والنهي عن املنكرات بالقول والعمل 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  حممد حامد  / العقود الذرية تق/  ـ ابن عبد اهلادي 1

  بتصرف  .              3ص     /  1938القاهرة /             مطبعة احلجازي 
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بقه ـوولوج باب االجتهاد، فهو مل يلتزم مبذهب أو رأي من س: ـ االستقالل الفكري 

ه ــعلى الرغم من تفقهه أول األمر على املذهب احلنبلي، إال أنه كان يفيت مبا قام دليل
ه ـك إال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليعند ه وقد أعلن أن كل أحد يؤخذ من كالمه ويتر

  . إن احلق منحصر يف األئمة األربعة : وسلم ـ  فلم يقل أحد 
  

ا ـفقد رزقه اهللا تعاىل قدرة فائقة على البيان والتعبري، وكان خـطيبا بارع: ـ فصاحته 
ل ـر، كـويقظا متفتح العقل واسع األفق حـاضر البديهة قوي احلافظة مستقيم الفك

جامه ــه وانسـت واملنح الربانية اليت أوىل هبا اهللا ابن تيمية يف تكوينه وتركيبهذه اهلبا
  .وانسجام ملكاته ، يسر له بسرعة الفهم واالستعاب 

  1.  فكان صاحب حظ وافر من العبق الثقايف والعلمي والفكري 

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
   بتصرف      4 ـ 3ص / املرجع السابق /  ـ ابن عبد اهلادي 1
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  :شيوخه 
ل ـتلقى ابن تيمية العلم أوال على والده فأخذ عنه الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنب               
ر ـحىت درس وأفىت وصنف فيه، كما تلقى احلديث عن والده أيضا، وهكذا كان يـسي              
 لـابن تيمية يف دراسته حتت رعاية والده الذي ما انفك عن مالزمته وصحبته حىت انتق              

  .األب العطوف إىل جوار ربه، وقد ترك ابنه تقي الدين من بعده عاملا جليال 
ائتني ـم املـكما ذكر املؤرخون الشيخ ابن تيمية مسع من شيوخ كثريين يتجاوز عدده

  :منهم 
ي ـالشيخ زين الدين أمحد بن عبد الدائم املقدسي والشيخ موفق الدين بن قدامة املقدس

  1.  مل تر الشام بعد األوزاع مثل موفق الدين املقدسي   : الذي قال عنه ابن تيمية
  

ن أيب ـكما أخذ عن ابن أيب اليسر، والكمال بن عبد، وابن عساكر، والصرييف وأمحد ب
ن عالن، ـاخلري، وفخر الدين بن البخاري، والكمال بن عبد الرحيم وأيب القاسم اب

ال ـ علي املالكي، وعن القاضي مجكما تلقى العلم على نور الدين بن. وأمحد بن شيبان
  2.  الدين القزويين 

  

  ـــــــــــ

                3ص /  السابق املرجع /  ابن عبد اهلادي /  راجع   ـ1
   .           36ص/ 4ج / البداية و  ا لنهاية /  ابن كثري /  ـ  راجع 2
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ـ    وقد كان هلؤالء العلماء األثر الطيب الذي رسم املعامل ال          ة يف  ـكربى لشخص ابن تيمي
ـ             رته يف  ـحياته احلافلة بالكثري من الصعوبات والتضحيات اجلسام بدأً من هجرته مع أس
  السابع من عمره فرارا من املغول إىل أن توفاه اهللا بالقلعة سجينا حمتسبا جماهدا

  .هـ 728   سنة
  :تالمذته 

ـ  ثرـكماك وتالميذهمل يعرف العصر الذي عاش فيه ابن تيمية عاملا كثر طالبه             الب ـط
ـ  ـه  م  ـوتالميذ ابن تيمية ، ولعلى تنقله بني القاهرة ودمشق ، وما  عرف ب              رأة ـن ج

ـ  ـوشجاعة يف مواجهة الكثري من القضايا احلامسة املطروحة آنذاك منها مواجه           زو ـة الغ
ـ               ذاـاملغويل وظلم املماليك ، واخلروج عن دائرة التقليد والتسليم بكل منقول ، فلعل ه
ن ـكان سببا أساسيا يف كثرة تالميذه الذين كان منهم من ورثه يف علمه ومحل املشعل م               

  :بعده نذكر منهم 
هـ  وهو من أشهر تالميذه  751ـ  691ـ احلافظ مشس الدين حممد ابن القيم اجلوزية 

ا ـهـ  ، كم ) 728 ـ 712(املباشرين له ومن الذين الزموه ملـــدة ستة عشرة سنة   
   .ه يف قلعة دمشق ومل يفرج عنه إال بعد موت الشيخسجن مع

ى ـرية علــوقد كان ابن القيم اجلوزية حافظا لعهد شيخه من بعده حيث واصل املس 
  .هنجه قوال وعمال 
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احب  ـص و 748 وىف سنةـاحلافظ املؤرخ مشس الدين أبو عبد اهللا حممد الذهيب املتـ 
  ) .االعتدال يف نقد الرجالميزان (

  
ـ  701ـ احلافظ عماد الدين إمساعيل ابن كثري البصري  ـ 774  ة ـ هـ، وصاحب البداي

  والنهاية  يف التـاريخ و  تفسري القــرءان العظيم 
  

  ـ احلافظ مشس الدين أبو عبد اهللا حممد ابن عبد اهلادي املقدسي صاحب كتاب
  ). ابن تيمية العقود الدرية يف مناقب شيخ اإلسالم ( 
  

  رون والزال ـوهناك الكثري من العلماء الذين مسعوا عنه أو تأثروا مبنهجه عرب تلك الق
ـ          ة أصـبح أي دارس أو  ـإىل اليوم حيتل مكانة كبرية يف تاريخ الفكر اإلسالمي إىل درج

ـ                دد  ـباحث يف الفكر اإلسالمي ال ميكنه أن يتغافل أو يتخطى آراء هذا اإلمام العامل اجمل
  .دون أن يكون له تأثري هبا أو موقف منها 
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   :املبحث الثاين
   :  مواقفه

ة ـاتسعت آفاق دراسته حىت أنه درس كل ما عرف يف عصره من حنل ومذاهب ، دراس               
ب وإدراك  ـ ذلك رغبة حاّرة يف الوقوف على كنه هذه املذاه         يف  حتدوه  , واسعة عميقة   

  .أنه كان أمة وحده حىت انتقل إىل رمحة ربه حقائقها ، فشهد له املؤرخون ب
  

زارة ــلقد جاء ابن تيمية يف عصر مأهول بالعلماء ، فربز عليهم يف كل علم واشتهر بغ               
رعية ـاملعرفة وسعة اإلطالع وشدة الذكاء وحصافة الرأي ، وقد مجع بني العلـوم الـش             

ـ  ـملتكلمني عل والعقلية وكان على معرفة ال نظري هلا بامللل والنحل  وآراء ا            الف ـى اخت
ـ   ـفرقهم ، ومذاهب الفالسفة على تباين آرائهم ، فضال عن ثقافته الواس            وم ـعة يف عل

ـ               انقطع ـاللغة العربية وآداهبا وبراعته يف املناظرة وقوة احلجة ، ال يعرف أنه ناظر أحدا ف
  1.  معه وال تكلم يف علم شرعي أو غريه إال فاق فيه أهله  

  ــــــــــــــ

  العقود الذرية يف مناقب ابن تيمية/  ابن عبد اهلادي املقدسي / أنظر  ـ 1
  .    23/ ص/ 1938القاهرة سنة / مطبعة احلجازي / حممد حامد :  ـ تق 
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ره ، وأمل  ـوهكذا نرى أن ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ قد أحاط علما بتراث الفكر يف عص
ان ـأعمل يف ذلك  عقله الناقد وبصره النافذ وذهنه احلاد فكبأنواع الثقافة العقلية ، مث 
ني ـأما احلديث الشريف فكان حامال لرايته حافظا له مميزا ب. بذلك حقا موسوعة زمانه 

ان ــصحيحه وسقيمه وهلذا كان أهال لتبوأ الّتدريس فيه ، مكان أبيه و بعد وفاته  وك
ان ــهـ ، بدار احلديث السكرية اليت ك683ذلك ابتداء من يوم االثنني ثاين حمرم ستة 

كره  ــيتوىل مشيختها أبوه ، وقد أشاد بعلمه من أخذوا عنه أو مسعوا منه وأطنبوا يف ش
الف ـع املخـه جتمـوقد سارت الركبان بذكره يف خمتلف األمصار ، وقد كانت دروس
ني ـومعجب  مريدينواملوافق له ، فتعمل عملها يف النفوس حىت حتول كثري من خمالفيه إىل

ن ــقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد حني سئل ع. وصار له من بيـنهم خملصون 
ه ـني عينيــرأيت رجال مجع سائر العلوم ب: ( رأيه يف ابن تيمية بعد أن اجتمع به قال 

   1.) يأخذ منها ما يشاء ويترك ما يشاء 
  .  وقلبه وإخالصه وبالغ بيانه  وقد صار مقصدا للعلماء ، فيستهدي اجلميع بفكره 

أحدمها للخاصة من الطلبة والعلماء الذين كان يذاكرهم :وقد قسم دروسه إىل قسمني 
ة ـق واحلجـويذكرهم باحلقائق اليت انتهى إىل تقريرها واستخالصها وفق النظر العمي

ا ـ موالثاين من الدروس كان خمصصا لعامة الناس ، يعظهم فيه ويرشدهم إىل. والدليل 
ذي ـني الـح البـفيه صالح دنياهم ومفاز أخراهم ، مستعمال يف ذلك أسلوبه الواض

دل ـن اجلـيتناسب مع الفطرة اليت يتقاسم الناس فيما بينهم احلد األدىن منها بعيدا ع
  .والتعقيد 

  ــــــــــــ
  .  137ص /    السـابق رجع املـ/   ـ ابن كثري 1
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ـ  ــنشأته إىل وفاته ، فقد هاجر مع أس       منذ   مبحن كثرية    لقد مر ابن تيميه      ا ـرته متخفي

ـ  كان عمره يوم ذاك سبع سنني وكأن القدر أراد أن حيتفظ          ووفارا من بطش املغول      ه ـب
  .وأن يصونه ليعود يوما سيفا مصلة يف وجه التتار الذي أخرجه من بيته وقد كان آمنا 

  
ون ـله خصومه ممن يرفض     املكائد اليت دبرها    مث توالت حمنه بعد أن شب فكان منها تلك        

ـ  ـالتجديد وألزموا أنفسهم اجلمود والتقليد ، منها تلك اليت ادعاها عليه اب            وف ـن خمل
أله ـإن اهللا فوق العرش حقيقة ، وأن اهللا يتكلم حبرف وصوت  فـس             : املالكي بأنه يقول    

ال  ـ القاضي املالكي  فق    :ومن احلكم يفّ ؟ فقيل له       :  فقال له    …القاضي جوابه عن هذا     
  دـ بع هـ 707ـ705 كيف حتكم يفّ وأنت خصمي ؟ فغضب القاضي وأمر بسجنه من 

  .  أن مكث يف السجن حوايل مثانية عشرة شهرا  
  

ود ـأما احملنة الثانية فكانت بسبب مواجهة خصومه من املتصوفة الذين قالوا بوحدة الوج
ف ـفانربى ابن تيمية لتفنيد ادعاءام ولكشوالذين خلطوا بني االستغاثة والتوسل ، 

  . جهلهم يف مسائل ادعوا العلم فيها ، وملا كان للصوفية آنذاك مكاهنم عند احلاكم 
  

جن ـة أو السـات الواقعيـخري ابن تيمية يف الرجوع عن آرائه واالستسالم لإلكراه
ة أن ـل ، واحلقيقـفاختار الثاين عن األول ظنا منه أن سجن البدن أوىل من سجن العق
اء ـه الدهـد خانـابن تيمية يف هذه احلالة ـ كما أشار إىل ذلك بعض احملققني ـ ق

 .السياسي على الرغم من امتالكه لقدراته 
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اس ــ بعدم صحة احللف بالطالق حينما ، رأى النواه أما احملنة الثالثة فكانت بسبب فت
ك ــان ذلـع مبوجبه صالت وأرحام ، فكحيلفون بالطالق ، فتشرد مبوجبه عائلة وتقط

ة  ــجنه يف القلعـمثار غضب الفقهاء الذين رفعوا ضده دعاوى للقاضي الذي أمر بس
  1.    وبقي فيها مخسة أشهر ومثانية عشر يوما 

  
ة ــأما احملنة الرابعة حينما عمد خصومه التقليديون إىل البحث عن رأي له يغضب العام

ا ــ مسألة شد الرحال إىل قبور األولياء والصاحلني اليت أصدرهواخلاصة معاً ، فوجدوا
  هـ اليت اعتمد فيها على حديث رسول اهللا 710ابن تيمية سنة 

جد ـاملسجـد احلرام ، واملس: ال تشد الرحال إال لثالث(( ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 
   ومسلم  أو كما قال عليه السالم فيما رواه البخاري))  األقصى ، ومسجدي هذا 

  
ادس ـفبدلوا وغريوا ورفعوا دعواهم للقاضي الذي أمر بسجنه يف القلعة يوم االثنني الس

 هـ وبقي هبا حىت وافته املنية يف العشرين من شهر شوال سنة 726عشر من شعبان سنة 
  2.    هـ 728

  
  ــــــــــــــــ

  رق والديانات يف عصرهابن تيميه وموقفه من أهم الف/ حممد حريب .  د / أنظر  ـ2 ، 1
   . 37ـ 32 ص  / 1978 هـ  1407 / 1ط /  دار عامل الكتب  /     
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  :وفـاته 

ـ ـاعب يف س ـومما سبق يتضح  أن الشيخ قد  تعرض لكثري من اآلالم واملت             ه  ـبيل دعوت
ـ          و نتيجة ملواقفه     م ـولكنه ظل صابرا ، قويا ، حمتسبا ، مل يضعف أمام قسوة احلكام وظل

ـ  ـم ، ومل يفوت فرصة إقامته حىت يف السجن ، حيث استغلها أحس            اخلصو تغالل ـن اس
ـ   ـووفقه اهللا للعبادة وتالوة القرآن ، وتدوين آرائه وتأليف كتبه ، كم            ائله مل  ـا أن رس

ذاع ـتنقطع عن الناس فقد كانت تأتيه املسائل فيذكر فيها موقفه ، ويبدي فيها رأيه ، في               
اكم  ــ ليؤلبوا عليه احل   ئهعداأ خصومه ، مما زاد يف حنقة        بني الناس ويتخذونه حجة عند    

  .فيجرده من كل وسيلة للتعبري عن رأيه حىت القلم والقرطاس 
  

ـ                  ىت ـومع ذلك مل تنثن عزمية الشيخ فظل جماهدا متحديا ، ال خيشى يف اهللا لومة الئم ح
ر ـلسادس عشلقي ربه ـ على الذي عاهده عليه ـ وهو يف سجنه بالقلعة يوم االثنني ا  

  1   . هـ728من شعبان سنة 

ـ            ـ  ـ وقد جتلت مكانته املرموقة للصديق والعدو ، واحلاكم واحملكوم من خ ك ـالل ذل
اء ـاال ونـس ـات ، رجـاملوكب اجلنائزي الذي ودعته فيه مجوع غفرية من خمتلف الفئ  

ـ               ى ـفغصت هبم  شوارع دمشق وشرفات املنازل ، وراح اجلميع يترحم عليه ويثين عل
  . مواقفه اليت أعزت اإلسالم واملسلمني 

  .نانه جفرحم اهللا شيخنا ابن تيمية واسكنه فسيح 
  

  ــــــــــــ
      121  ـ 120ص/ املرجع السابق /  ابن كثري /راجع  ـ 1
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  :مؤلفاته 
ـ                    اريخ ـوهو و إن كان قد قضى حنبه وأفضى إىل ما قدم ، وانتقل إىل جوار ربه ، فإن الت

ـ  ـتفظ بذكراه من  خالل تلك اجلحافل من العلماء الذين تركهم م           ما زال حي   ده ـن بع
  .حيملون مشعله وميثلون مدرسته 

  
ـ  ـون وال ـ وكذلك من خالل تلك املؤلفات اجلمة اليت كتبها برياعه امليم          اوزت ـيت جت

  .مخسمائة مؤلفا على ما ذكره املؤرخون 
  
  :  ونذكر منها يف العقائد ـ
  . كتاب اإلميان ـ 
  .كتاب االستقامة  ـ
  .كتاب اقتضاء الصراط املستقيم ـ 
  .كتاب الفرقان ـ 
  .وشرح االصبهانية ـ 

  :أما رسائله فمنها 
  . احلموية ـ
  . التدمرية والوسطية ـ
  . والكيالنية ـ
   . واألزهريةـ . والبغداديةـ

  .كالتفسري ، والفقه : وقد كتب يف خمتلف التخصصات األخرى .  وغريها كثري 
    . بشيء من التفصيل حسب ما يقتضيه مقام التعرض هلا هادث الحقا عنحتأ س



  
  
  
  

  الفصل الثــالث
  املعرفة لغة واصطــــالحا

  
  
  

  املعرفة عند اللغويني:  املبحـث األول
  .من حيث املبىن 
  .من حيث املعىن 

  
  املعرفة يف اصطالح  املتكلمني:   املبحث الثاين 

  .املعتزلة 
  .املرجئة 

  .األشعرية 
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  املعرفة عند اللغويني :  املبحث األول 
ـ  ـا خلق ـوم:  (( مصداقا لقوله تعاىل    .  اخللق لعبادته ومعرفته     لقد خلق اهللا   ن ـت اجل

   1)) .  واإلنس إال ليعبدون 
  

ـ  . و استخلف اإلنسان يف األرض ليعمرها ويشيع التعاون فيها مع بين جنسه              لّ ـقال ج
ـ            : (( جالله   احلق وال تتبـع    ـيا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض ، فاحكم بني الناس ب

   2)). وى ، فيضلك عن سبيل اهللا اهل
  

ن ـوجعل متام معرفته وكمال نعمه بواسطة رسله الذين اختارهم من خلقه واصطفاهم م            
ـ : (( عباده وأوكل إليهم مهمة تبليغ وحيه وتعليـم شرعه فقال سبحانه وتعاىل             د ـولق

  3)) .   بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت  
 4)) .   وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم : (( اً وقال أيض

  
فيحصل من ذلك البيان التفـاهم بينهم ويتم التعارف والتعايش ويسود السلـم ويعـم             

  : األمن ، هلذا قال تعـاىل 
ـ             ((  ارفوا  ، إن    ـيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتع

  5)) .  اهللا أتقاكم ،إن اهللا عليم خبري أكرمكم عند
  ــــــــــــــــــ

  . من سورة الذريات 56  ـ اآلية1
  . من سورة ص 25   ـ اآلية2
  . من سورة النحل 36 ـ اآلية 3
  . من سورة إبراهيم 05 ـ اآلية 4
  . من سورة احلجرات 13  ـ اآلية5
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ـ  ـر العم ـاون ، وينتش  فباللغة توصل الوشائج وتلتحم الروابط وينشأ التع       ىن ـران وتب
  . احلضارات ، وينموا تواصلها ويتنوع اإلبداع وليد ذلك الفهم والتفاهم 

  
ريع ـوعليه فاللغة وسيلة أساسية لربط الصلة بني اخلالق واملخلوق ولفهم املراد من التش            

  .والقيام بواجب التكليف 
  

فبـدون  :( بـــن مالك  قوله     جاء يف مقدمة حتقيق الدكتور عبد احلميد لشرح ألفية ا         
اللغة اليت هي إهلام من اهللا عز وجل ، وتعليم منه ، لن جتد اإلنسانية كماهلا ولـن تبلـغ                    

  1) .  رشدهـا 
  

دها ـذلك ألن اللغة يف احلقيقة تكاد متر بنفس األطوار اليت متر هبا الطفولة حىت تبلغ رش               
 إال اللغة العربية بعد متامها ونـزول        وهي سنة ماضية يف األلسن البشرية ، ال يستثىن منها         

  .الوحي هبا 
  

ـ   : (( فهي لغة القرءان ، معصومة بعصمته ، وحمفوظة حبفظه ، لقوله تعاىل              ا ـإنا حنن نزلن
  2)) . الذكر وإنا له حلافظون 

  
  ــــــــــــــــــ

   شرح ألفية ابن مالك البن الناظم/ عبد احلميد .د : تق/ ـ ابن مالك البن الناظم 1
  /9 ـ 5ص1998//هـ/1419ط/دار اجليل بريوت         / 

  من سورة احلجر09 ـ اآلية 2
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ان ـة اللسـب ودربـلقد اختار اهللا هذه اللغة من ولد سام خلقا ، وميزه بذكاء القل
ا ـوسالمة الذوق ، وهيأ هلذا اخللق يف أزمان سحيقة من عوامل اإلقتداء واألسوة به م

ا ـني ، كمـ اللغة وتتسم بالثراء ، بكثرة الوضع لتنوع الواضعهيأ، وذلك حىت تتسع
رتل  ـقيض هلذا اخللق من الرضى بشظف العيش ، وخشونة املطعم وامللبس ، وجفاف امل

  .ما جعلهم يتعلقون باملكان  وحيفظون اللغة من اخللق
  

ءت اـق ، مث شـ ولكنهم على أي حال قد هدوا إىل الطيب من القول واحللو من النط
رب ـحكمة اهللا أن يتم تقارب بعد طول تباعد ويأيت التالقي على مستوى األسواق ، وع

  .احلل والترحال يف األرض ابتغاء ما عند اهللا من الرزق 
ط ـفأدى ذلك التقارب إىل تصارع اللهجات ، وتبادل الكلمات ، وحدوث مزج وخل            

  .وغربلة واختيار 
  

رى ـن املألوف وال أن ختالف طبائع األشياء ، بل ج          ومل تشأ هذه اللغة إال أن تساير ألس       
ـ  ـأمرها على اإللف والعادة ، فترك التنافر واستخدم ما خف على الس            ذب يف  ـمع وع

  .النطق
ـ             اعز مـسماه يف    ـ كما أخذت من اللغات ااورة ما اقتضته طبيعة تبادل املنافع ، وم

هلا ملكا كلغتـها األصـيلة      أرضها ولكنها طبعته بطابعها ، وأخضعته لذوقها حىت صار          
 1.    ومنطقها الثابت 

  
  ــــــــــــــــــ

  9 ـ 5ص / املرجع السابق /  ابن مالك / أنظر ـ  1
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ـ                ـ  ه  ـكل هذا قد مت ليهيأ اللغة العربية ، ليترتل هبا الذكر احلكيم ، فيتسامى ب  ارـ فك
ىت ـة يف ش  ـمن احلكم ونطقا وهدفا ،  وترتقي به فتكتسب ضروبا من البيان ، وأفانني             

  1. ألوان احلياة 
  

 ، فترتقي اللغة صعدا يف مدارج الكمال ، ويكتب هلـا            الشريفةمث يأيت دور السنة النبوية      
  . من الرفعة ، والسمو ، واخللود ماال تضاهيها به لغة يف العاملني 

  
إلميـان  ل راغـب يف ا    ــمث إن عموم الرسالة احملمدية وعامليتها جتعلها تفسح اال لك         

ري ـمستظل بوارف اإلسالم ، فأقبل الناس يدخلون يف دين الناس أفواجا ، ومل يستطع غ              
ـ العريب النطق هبا قبل حصول الدربة فلم تسلم لغته من لكنة أعجمية ألن العربي              ة مل  ــ

تكن له هلجة وسليقة كالعريب األصيل ، فطرأ على اللغة أمر ليس يف لسان أهلها ، وهـو                  
  2. اللحن 

  
ه ـ  ـد أمر الرسول  ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بإرشاد من ضل ، وكان ذلك إذنا من  وق

ن مها ـعليه السالم ـ بوضع القواعد والضوابط حىت تسلم لغة الكتاب والسنة ، اللذي 
  .قوام احلياة وعصمة أمرها 

  
  ـــــــــــــــــ

  /   9 ـ 8ص / املرجع  السابق  / ابن مالك /   راجع  ـ2 ، 1
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ـ  فبدأ النحو طفال حظي بعناية العلماء ورعايتهم د ـله ، حىت شب وصار قويا فتيا،  وق
اء ـتعاونت اجلهود املوفقة حىت صار شاخما عاليا ، فكونت له مدارس برعاية علماء عظم             

ن أبرز ـوم. يف كل من البصرة ، والكوفـة ، واألندلس ، وبغداد ، وكذا مصر والشام             
ـ : ن تكامل البناء وارتفع الصرح على أيديهم ، نذكر منـهم            هؤالء العلماء الذي   ن ـاب

ـ                  ريهم ـإسحاق ، ابن عمرو ، وابن سالم وابن مالك ، سبويه ، واخلليل بن أمحد ، وغ
  1. كثري 

  
ن ـلذلك جئت هبذا املدخل ، كتوطئة لبيان مفهوم املعرفة عند اللغويني ، وما مرت به م               

ود ـ وموزونا ، كي حيصل املدلول ، ويفهم املقـص         مراحل أمثرت مبًىن سليماً ، مضبوطا     
  .من الكلم 

  
  :مفهوم املعرفة عند اللغويني 

يتعلقان بشكل ومضمون الكلمـة ، أي       :  ينقسم مفهوم املعرفة عند اللغويني إىل قسمني        
  مببناها ، ومدلوهلا اللغوي 

  .ما يتعلق مببىن كلمة املعرفة 
  

 ضوابط تعرف هبا أقيسة و أوزان الكلمة وخمـارج          وأعين هبا ما وضعه النحاة والقراء من      
 .حروفها 

  
  ــــــــــــــــــ

     10 ـ 6ص /  السابق رجع ال/  ابن مالك / راجع   ـ1
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  :فاملعرفة من هذه الناحية منحصرة ـ باالستقراء ـ يف سبعة أقسام هي 
ية ـ العهدية أو اجلنس   )بال  ( املضمرات ، العلم ، أمساء اإلشارة أمساء املوصول ، املعرف           

  .املضاف للمعرف ، النداء 
  

  :وهي ـ أي كلمة املعرفة ـ مشتقة من فعل ثالثي جمرد أو مزيد مثل 
  . وما سوى ذلك فهي نكرات تفيد التعميم .  عرف ، اعترف  معرفة 

  
  :ما يتعلق باملدلول اللغوي هلا 

ـ  كلمة املعرفة مهما تنوعت صيغها الصرفية ـ امسية كانت أو ف  ددت ـعلية ـ ومهما تع
ا يف  ـمعانيها واختلفت باختالف وضعها يف التراكيب واألساليب  فإهنا تلتقي على كثرهت           

  التعبري عن املراد وفهم املقصود من الكلم 
  

ـ        ( (: لقوله تعاىل . ـ جاء يف تفسري ابن كثري      ى ـيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنث
  1.  ))وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

  2.  كما يقال فالن ابن فالن من كذا ) لتعارفوا: ( فقال 
ـ                د ـأي املراد منها معرفة ونسب الشعوب والقبائل ،  وهذا ال ينايف مقياس التفاضل عن

  .اهللا ، وهو التقوى 
  ــــــــــــــــــ

  . من سورة احلجرات 13 ـ اآلية 1
  / 1985   1، ط   / 4لتراث العريب ـ جدار إحياء ا/  تفسري القرءان العظيم /  ـ ابن كثري 2

 .350/       ص
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ر ـذكأـ ذكر ابن منظور صاحب لسان العرب مجلة من املعاين اللغوية لكلمة املعرفة 
  : منها ما يلي 

ه ـأي معرفت) ) …فإن جاء من يعترفها ( : (ـ تأيت مبعىن الوصف كما يف حديث اللقطة 
  1 .  إياها بصفتها ، وإن مل يراها 

 :ـ وحديث ابن مسعود 
ف ـأي إذا وص . )) فيقال هلم هل تعرفون ربكم ؟ فيقولون إذا اعترف لنا عرفناه …( (

  2. لنا نفسه بصفة حنققه هبا عرفناه 
  

  : ـ تأيت مبعىن التأمل ، قال سبويه 
          وقالوا تعرفها املنازل من مىن      وما كل من واىف مىن أنا عارف

  .ازل اجلموع مبىن وأمعن النظر فيها أي أنه تأمل من
  . ـ تأيت مبعىن  السؤال واالستفهام 

  : قال الشاعر بشر بن أيب حازم 
        أســائلة عمرية عن أبيـها           خالل اجليش تعترف الركـــاب 

  .أي أهنا تسأل الركاب عــــــــن خرب أبيها 
  
  

  ــــــــــــــــــ

  237ص / ح ف/ج 9/ ط/ دار إحياء التراث العريب /ربلسان الع/ ـ ابن منظور 1
  .238ص /  السابقاملرجع/ ابن املنظور  ـ 2
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  .ـ تأيت مبعىن استطالع اخلرب 
  :قال الشاعر ظريف بن مالك العنربي 

            أو كلما وردت عكاظ قبيلـة         بعثوا إيل عريفهم يتوســم  
  .قصاه من الوافدين على سوق عكاظ أي أنه كان يستطلع اخلرب ويت

  
  :ـ تأيت مبعىن طاعة اهللا وامتثال أمره واجتناب هنيه 

  ) .)تعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة .....( (: جاء يف احلديث 
دة ـ فانه جيازيك عند الش, أي اجعله يعرفك بطاعته والعمل فيما أوالك من نعمته 

  .ة واحلاجة إليه يف الدنيا واآلخر
  

هره اهللا ـه وأظـوإذا أسر النيب إىل بعض أزواجه حديثا فلما نبأت ب: ( ـ وقوله تعاىل
 1) .   عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض

  
 

رف ــمن قرأ عرف بالتشديد فمعناه انه ع: قال الفراء . وقرأ عرف بعضه بالتخفيف 
  .حفصة بعض احلديث وترك بعضا 

  
  ـــــــــــ

  .ورة التحرمي من س / 03اآلية  ـ 1
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: ومن قرأ بالتخفيف أراد غضب من ذلك وجازى عليه ، كما تقول للرجل يسئ إليـك               

  .وقد جازى حفصة بطالقها : واهللا ألعرفن لك ذلك قال 
  
  

  .وهو وجه حسن قرأ بذلك أبو عبد الرمحان السلمي : قال الفراء 
  :وقرأ الكسائي واألعمش عن أيب بكر عن عاصم  :قال األزهري 

ـ :يب  ـوقرأ محزة ونافع وابن كثري وأبو عمرو اليحـص        .عرف بعضه بالتخفيف     رف ـع
ـ .(..(ويف حديث عوف بن مالك .بعضه بالتشديد ول اهللا ـ  ـلتردنه أو ألعر فنكها رس

  ))ـ صلى اهللا عليه وسلم 
  .أي ألجازينك هبا حىت تعرف سوء صنيعك ، وهي كلمة تقال عند التهديد والوعيد 

  : ا جاء يف اآلية الكرمية واحلديث الشريف أن لكلمة املعرفة معنيان  ممادستفيوعليه 
  . أفادت اإلخبار ببعض احلديث دون البعض , إذا قرئت مشددة ـ 
  .أما إذا قرئت خمففة فإهنا تفيد الغضب والتهديد والوعيد ـ 

  .أي الطبيب ملعرفته بعلمه : ـ عرف ، يعرف ، عراف ، معرفة 
  : حزام قال الشاعر عروة بن 

 1.           فقلت لعراف اليمامــة داويين       فانك إن أبـرأتين لطبيب 
 
 
 

  ــــــــــــ
 8  ـ  7ص   / املرجع السابق / ابن مالك /  ـ أنظر 1
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ـ         : قال ابن سيده    : ـ تأتى مبعىن العلم      د ـعرف ، العرفان ، مبعىن العلم ويتفاضال ن عن
  1. حتديد العلم واملعرفة 

   .))العرافة حق ، والعرفاء يف النار ( (ويف احلديث 
  

اس ــمجع عريف وهو القيم بأمور القبيلة ، أو اجلماعة من الن          : قال ابن األثري  العرفاء      
  .يلي أمورهم ويتعرف ،ويتعرف األمري منه على أحواهلم 

  
  

  .، والعرافة عمله ) عارف ( مبعىن فاعل ) عريف(فصيغة فعيل هنا 
ه ـوقول. م  ـأي فيها مصلحة للناس ورفق هبم يف أمورهم وأحواهل        : حق    رافةفقوله الع 

  مـه إذا مل يقـحتذير من التعرض للرياسـة ملا يف ذلك من الفتنة ، فان: العرفاء يف النار
سأل ابن عباس ـ رضي اهللا عنه ـ   :  حبقه أمث واستحق العقوبة ، ومنه حديث طاووس 

  .رؤساء أهل اجلنة : آن عر فاء اجلنة فقال أهل القر: ما معىن قول الناس 
  

  ــــــــــــــــــ

   ـ  يشري إىل مميزات العلم عن املعرفة ، وكو نه أمشل 1
  .        فكل علم معرفة ،  وليست كل معرفة علما 
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  :قال الشاعر 
      بل كل حي وإن عزوا و إن كرموا            عريفهم بأثايف الشر مرجوم 

  و مهما نالوا من حظوة عند مرؤوسيــهم , أن رؤساء القوم مهما بذلوا من جهد أي 
    .     فإنك جتد من يتهمهم و يرميهم ألن رضى الناس غاية ال تدرك

   
ومنه عـرف صديقـه , ه أدركعلم الشيء و  : عرفانا,  معرفة ـ عرف ، يعرف ،

   .من دون شك  أدركه: عرف حق املعرفة . مـن عدوه 
  أو يضيفـه إىل) أل ( كأن يدخل عليه :استخدمه للداللة على معني : رف اإلسم ـ ع

  أصبح متفق عليه بينهم يف السلوك و العادات و املعامالت : تعارف على األمر . معرفة 
  .إعطاء معلومات عليه : التعريف بالشيء 

  .االعتراف باجلميل و شكر صانعه  :عرف , مص , ـ عرفان 
  معرفة مباشرة تنتفي فيها الواسطة بيـن الذات العارفـة: عرف  ,مص ,  معرفة ـ

 1. واملوضوع املعروف 
  .كل فعل حسن ضد املنكر :  معروف ـ

 2)). كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف و تنهون عن املنكر : (( قال تعاىل 
 
 
 

  ـــــــــــ
   املعجم العريب / ـ املنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم 1

   . 834ص  / 1989ط / توزيع الروس     / 
  من سورة آل عمران  / 110 ـ اآلية 2
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  :املعاين التاية لكلمة املعرفة , ذكر األب سامي اخلوري يف معجمه 
  .أدرك الشيء على ما هو عليه : معرفة , عرفانا , يعرف , ـ عرف 

  .املعترف بالشيء و الدال عليه : ـ العرفان 
  .أعلمه إياه :  عرف األمر ـ

  .تطلبه حىت عرفه : ـ تعرف على الشيء 
  .دل عليه ووصفه وصفا يعلم أنه صاحبه : ـ تعرف بالشيء 

  
ه ـضد املنكر ،وهو ما استقر يف النفوس من جهة شهادات العقول وتلقت: ـ العرف 

  1. الطباع السليمة بالقبول 
  

ت يف ـها التقـتقاهتا ، لكنـدت صيغها ومشفهذه مجلة من املعاين لكلمة املعرفة ، تعد
  الداللة على املقصود ، وهو الوصول إىل كنه الشيء املعرف وحصوله يف الذهن

  

  ـــــــــــ
  املعجم العريب / سامي اخلوري / راجع  ـ 1

   500ص /  17ط/ بريوت /  املطبعة الكاثوليكية /     
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  :املبحث الثاين 
  . املتكلمنياملعرفة يف اصطالح 

قبل التطرق إىل مصطلح املعرفة عند املتكلمني ، أرى من الضروري التعرض إىل مفهـوم               
  :فأقول . علم الكالم واملتكلمني ولو بإجياز غري خمل

ـ                د ـهو علم يبحث فيه عن ذات اهللا وصفاته ،وعن النبوات يف دائرة الشرع فهو يعتم
ع ـك بإثباهتا بالرباهني العقلية ، كما أنه يداف       على النظر العقلي يف أمر العقائد الدينية وذل       

  .عنها ويزيل الشبهة عن العقائد اإلسالمية بالكتاب والسنة 
ـ ك الرباهني النظري  ـفهي ثابت بالشرع ، ويفهمها العقل منه ، ويتلمس هلا بعد ذل            ة  ــ

  .فالبحث يف الكالم إمنا يكون وفق قواعد الشرع 
  

ى ـوال الوجود املطلق وعن علل الكائنات على مقتض       أما الفلسفة فالبحث فيها على أح     
  .العقول من غري ربط بشرع أو غريه 

  
ون ـفموقف علماء الكالم أصوب على الرغم  من النقد املوجه إليهم ،ألهنم ال يؤسـس              
ون ـالعقيد على العقل مثل الفالسفة ،ولكنهم يعتمدون على دعم النقل بالعقل ، ويقدم            

ه ـ هلم تعا رض ، ويؤولون النص حىت ينسجم مع ما توصل إلي            العقل على النقل إذا بدى    
  1. العقل من نتائج

  ــــــــــــــ
   هذه حوصلة جلملة من املعاين اليت توضح مفهوم علم الكالم  ـ 1

  .و منهجهم يف التعامل مع النصوص ,   و أسلوب املتكلمني 
 34 ـ 21ص / ملرجع السابق ا/  و عليه للمزيد من البيان ميكن الرجوع  إىل ابن خلدون 
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ـ        :  قال ابن خلدون يف مقدمته       ة ـبأنه علم يتضمن احلجاج على العقائد اإلميانية باألدل

ـ               ل ـالعقلية ، والرد على املبتدعة املنحرفني عن االعتقاد من مذهب السلف و عقائد أه
 1.   السنة

 

  
لى نـصرة اآلراء واألفعـال      بأن علم الكالم صناعة يقتدر هبا اإلنسان ع       : ويرى الفارايب   

 2.  احملددة اليت صرح هبا واضع امللة وتزييف كل ما خالفها من أقاويل

  
ر ـومجلة القول أن املتكلمني متفقون على أن علم الكالم يعتمد على النظر العقلي يف أم              
ا ـالعقائد الدينية ، مث هم خيتلفون يف أن الكالم يبحث يف العقائد بالرباهني العقلية ، كم               

ذا ــيدافع عنها أم هو إمنا يدفع الشبه عن العقائد اإلميانية الثابتة بالكتاب والسنة ، وه              
ن ـاخلالف يرجع إىل اخلالف يف أن العقائد اإلميانية ثابتة بالشرع ،وإمنا يفهمها العقل ع             

ـ               ـ  ـالشرع   ويلتمس بعد ذلك الرباهني النظرية ، أو هي ثابتة بالعقل عل ىن أن  ـى مع
  .دينية قررت العقائد بأدلتها العقلية النصوص ال

  
  

ـ  )20,  19(هـ ، عند تفسريه لآليتني        606 وقد أشار إىل ذلك فخر الرازي املتوىف       ن ـم
  أن اآليات الواردة يف األحكام الشرعية  أقل من ستمائة آية : سورة البقرة حيث قال 

  . وأصناف املشركني وأما البواقي ففي بيان التوحيد والنبوة والرد على عبدة األوثان
  ــــــــــــــــــ

  الد األول / املقدمة /  ـ عبد الرمحان  بنب خلدون 1
   .821 ص / 1961  بريوت/ الطبعة الثانية      / 

 294ـ  274ص / املرجع السابق / حممد حسني الزين / راجع   ـ2 
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ـ  ـد الص وبعد أن ذكر معاقد الدالئل يف القرآن الكرمي ، مما يدل على وجو             ى ـانع وعل
ـ          ( : صفاته وعلى النبوات واملعاد قال     ر ـوأنت لو فتشت علم الكالم مل جتد فيه إال تقدي

 1  . )هذه الدالئل والذب عنها ودفع املطاعن والشبهات القادحة فيها

 

  
ـ   (..:وقال بعد ذلك  ـ ـ أما حممد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فاشتغاله ب ى ـالدالئل عل

 2.  عاد أظهر من أن حيتاج فيه إىل التطويل  التوحيد والنبوة وامل

 

  
ـ               ان ـلذلك كان لعلماء املسلمني دور عظيم يف الدفاع عن العقيدة والذب عنها ،وقد ك

ذلك ملا رأى املسلمون العرب اهلجوم على اإلسالم من التيارات املختلفة والسموم الـيت              
ـ دخلت بسبب انتشار تلك الفرق ، من مزدكية وزرادشية وخمتلف       دة  ـالزنادقة واملالح

  3.من يهود ونصارى 

  
هم ـانتداب أنفـس  ـعند ذلك هب علماء الكالم وعلى رأسهم أهل السنة واجلماعة ، ب           

ـ    ى اهللا ـللدفاع عن العقيدة الصافية واملنهل العذب الذي تلقوه عن رسـول اهللا ـ صل
ط ـن ختتلعليه وسلم ـ وأخذوها خالصة من كتاب اهللا وسنة رسوله الكرمي ، من غري أ 

  .بشهوات النفوس ورغبات العقول وأهواء امللل والنحل املختلفة ومسوم األمم الغابرة 

  
  
  

  ــــــــــــــــــ
   . 207ص / املرجع السابق / د حممد حسين الزين  ـ  1

ص/ املرجع السابق / حسين الزين    208  بتصرف  . ـ د   2 
 75ص / املرجع السابق / الشهر ستاين /  ـ أنظر 3
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  :فكان يف النصف الثاين 
  .احلسن بن احلسن البصري وأتبـــاعه : ـ  من القرن األول 
  . أبو حنيفة وأتباعـــه : ـ  ويف القرن الثاين 

  
ـ      : وأوائل الرابع   : ـ ويف القرن الثالث      و ـالطحاوي ،وأبو منصور املاتريدي واإلمام أب

ـ    الذي نصر مذهب أهل ال    ) هـ  324ت  ( احلسن االشعري    ني ـسنة من الفقهاء واحملدث
ـ   ـبالرباهني العقلية ، فزلزل سلطان املعتزلة ، والروافض والقرامطة وغ          ق ـريهم ، وأطل

ى ـعليه إمام أهل السنة ، وانتشر مذهبه من بعده على يد أتباعه الذين أقاموا العقيدة عل               
  :العقل ، وردوا املخالفني فكان 

  
  .وأبو إسحاق االسفرايين)  هـ 403ت ( الباقالين : ـ يف القرن الرابع 

  .وأبو حامد الغزايل )   هـ 478ت ( إمام احلرمني اجلو يين : ـ ويف القرن اخلامس 
  .الفخر الرازي ،واآلمدي : ـ ويف القرن السادس 
  . البيضاوي ، و االجيي : ـ ويف القرن السابع 
ـ    سعد الدين التفتزاين ،والسيد اجلرجاين ،       : ـ ويف القرن الثامن      اء ـمث من بعدهم علم

ـ              وا ـاألتراك مثل اخليايل ، والسيلكوين ، وغريهم كثري من العلماء اجلهابذة الذين صنف
  1. مئات املؤلفات و جادلوا دفاعا عن أهل احلق ونصرة الدين 

  ـــــــــــــ
  / حممد عبد القادر الفاضلي : تق /  امللل والنحل /  ـ الشهرستاين 1
  79 ـ 76ص/  م 2000 ـ 1423/ بريوت / املطبعة العصرية  / 1ط
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ـ  ـي يف حبث  ـلذلك فاملقام ال يتسع  لذكر خمتلف آرائهم ومواقفهم ، وإمنا أكتف            ذا ـي ه

   :بالتعرض لبعض آراء الفرق الكالمية ، اليت هلا صلة مباشرة باملوضوع ، وأذكر منها
  .ـ املعــتــــزلة 

  .ل وهي على خالف املرجئة باعتباره أدخلت يف اإلميان خمتلف اإلعما
  . ـ املرجئــــــة 

ـ  .  باعتبارها جعلت اإلميان جمرد معرفة بالقلب ، وال دخل لألعمال فيه             ذا يف  ـفهي هب
  .تقابل مع املعتزلة 

  .ـ األشعريـــــة 
ان ،  ـباعتبارها مجعت بني األ مرين ،عرفت اإلميان ، بأنه تصديق باجلنان ، ونطق باللـس              

ـ  . وعمل باألركان ، فكانت بذلك متثل الوسطية واالعتدال بني الفريقني            ترت ـوقد اخ
ـ    ه ـهذا املنهج حىت يتيسر يل إدراك منهج  ابن تيمية  ومفهومه للمعرفة العقدية ، وموقع

  .بني هذه الفرق الكالمية 
  : مفهوم املعرفة عند املعتزلة 

يب ، وأداء   ـامل الذي هو التصديق ، واالعتقاد القل      تعين اإلميان الك  : املعرفة عند املعتزلة    
ـ                    ؤدي ـالواجبات ، فمن صدق بأن ال إله إال اهللا ، وأن حممدا رسول اهللا ، من غري أن ي

  .األعمال الواجبة ، مل يكن مؤمنا 
ـ                ل ـفاإلميان معرفة بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعمل باجلوارح ، وأن كل فرض أو نف

  .نسان خريا ازداد إمياناً ، وكلما عصى نقص إميانه إميان ، وكلما زاد اإل
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     1)) وما كان اهللا ليضيع إميـانكم     (( واستدلوا على ذلك بأدلة كثرية منها قوله عز وجل          
  .أي صالتكم إىل بيت املقدس 

ـ                ا إىل  ـألن اآلية نزلت بعد حتويل القبلة ، وقد توهم بعض الناس أن الصالة اليت صلّوه
ـ   . ، قد ضاعت ، فسمى الصالة إمياناً ، وهي عمل            بيت املقدس  ا ورد يف   ـومن ذلك م

  :احلديث مثل قوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 
  ) ال إميان ملــــن ال أمانة له : ( وقوله ) . ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن  ( 

ـ فهم من خالل هذه األدلة اليت استدلوا هبا ،  يقررون أمرين أساسيني  وفق م                م ـعتقده
  . ومفهوم املعرفة عندهم 

  
  .إطالق لفظ اإلميان على الصالة ، ومنها على مجيع األفعال : األول 
  .ينفون اإلميان عن مرتكب املعاصي  :  الثاين

  .صغائر ، وكبائر : غري أن املعاصي عندهم تنقسم إىل قسمني 
ائر ـيد ، مث قالوا أن الكب     فالصغائر عندهم ما مل يأت فيها وعيد ، والكبائر ما أتى فيها وع            

بعضها يصل إىل الكفر ، ويستوجب اخللود يف النار ، فمن شبه اهللا خبلقه ، أو جـوره يف                   
ة ـوما عداها يعترب صاحبها فاسقا وهو يف مرتل       . مه ، أو كذّبه يف خربه ، فقد كفر          ـحك

  2. بني املرتلتني 
  

  ــــــــــــــــــــ
   من سورة البقرة /143 ـ اآلية 1
  .188ص/ 3ج /ابن حزم   ــ ـ2
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  : املعرفة عند املعتزلة 

ـ  ـأما اجلاحظ ، وهو من علماء املعتزلة ، فله رأي بالغ األمهية يف مف              ة ، إىل   ـهوم املعرف
  .درجة أنه دفع الكثري من املعتزلة إىل البحث والتقصي يف طبيعة املعرفة 

ـ      إن املعارف كلها    : قال اجلاحظ   : قال الشهرستاين    ن ـضرورية طباع ، وليس شيء م
  1. ذلك ، من أفعال العباد ، وليس للعباد كسب سوى اإلرادة ، وحيصل أفعاله طباعا

  .وهذه املسألة جرى فيها اخلالف بني علماء الكالم يف عصر اجلاحظ وبعده 
هل املعارف ضرورية أم نظرية ؟ ويعنون بالضرورية أهنا حتصل بال اكتساب ، وبال نظـر                 

  . نظرية حتصل باالكتساب والنظر وبأهنا
ـ                ان ـفكان فخر الرازي  يرى كاجلاحظ أهنا ضرورية ، وكان إمام احلرمني و الغزايل يري

  .ويرى غريهم أن بعضها نظري ، وبعضها ضروري . أهنا نظرية 
  

  ــــــــــــــــ
  / حممد عبد القادر  الفاضلي : تق/ املـلل والنحل /  ـ الشهرستاين 1 

   .52ص /  م 2000 ـ 1420 / 1ط/ بريوت / بة العصرية    املكت
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ـ ـة إىل البحـويف ضوء هذا ميكننا تفسري رأي اجلاحظ ـ وقد جر املعتزل  ذا ـث يف ه

  : املوضوع مسألتان 
  . ـ هل اإلنسان خيلق أفعال نفسه أو خيلقها اهللا فيه ؟ 1
  .   فاعل أو ال تنسب إليه ؟  ـ واألفعال املتولد عن الفعل ، هل تنسب إىل ال2

ه ؟  ـرمى حبجر يف املاء فتولدت منه دائرة ، ودائرة ، ودائرة هل تنسب إلي             : مثال ذلك   
ـ             وت ـوإذا أشعل عودا فأحرق البيت ، وتولد عن اإلحراق موت أشخاص وتولد من امل

  . أحداث ، هل تنسب إىل من أشعل العود 
اعل ـملعتزلة يرى أن األفعال املتولدة ، ال ف       ـ فكان مثامة بن األشرس ، وهو من علماء ا         

ـ                . هلا   ت ـفقد يفعل شخص فعال ، ويتولد بعد موته عنه أفعال  فال ميكن نسبتها إىل املي
ا  ـوإذا كانت قبيحة فال ميكن نسبتها إىل اهللا ألنه ال يفعل القبيح ، فهي أفعال ال فاعل هل                 

أداه إىل  ـ كان يرى  هذا الرأي ف      ويظهر أن اجلاحظ   فيجب أن تقول ذلك يف كل املتولد      
ـ                واس ، أو   ـالقول بأن املعارف ليست من فعل اإلنسان ، ألهنا متولدة ، إما من اجتاه احل

له إال توجيه اإلرادة  وما       من اجتاه النظر ، ولذلك فإن اإلنسان يف حتصيل معارفه ، ليس           
يء ـ هذا الش  حيدث بعد ذلك فاضطرار ، وطبيعة ، فإذا أنت فتحت عينيك فأدركت أن            

ـ   ـأمحر ، وهذا أخضر ، وهذا أكرب من ذاك ، ففتحك لعينيك عم             اري ـل إرادي اختي
  .كسيب 

ـ  ـفاضطراري": تتولد عنه   " وأما املعارف اليت حتصل منه ، أو بعبارة أخرى           ك ـة وكذل
ن ـالشأن يف توجيه الفكر والبحث واستعراض الربهان ، فتوجيه النظر عمل إرادي ولك            

  .أو عدمه اقتناعه ، وحتصيل العلم ضروري أو اضطراري ال كسيب اقتناع النظر 
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إذا ـومعارف اإلنسان معارف بطبعه ، فهو يلتقم الثدي بطبعه ، ويأمل ويطرب بطبعه ، ف
زم ال ـمنا عقله طبيعيا ، منت معارفه طبيعية ، فبدأ يدرك أن الكل أكرب من اجلزء وأن اجل

ه ــب الفكر والنظر ، وهو بطبعه يقبل ما صح لدييكون يف مكانيني ، وهو بطبعه يتطل
   .ويرى ما مل يصح عنه برهان من

ه ـوخالصة ما فهمناه من قول اجلاحظ يف هذه املسألة ، من قوله أن املعارف ضرورية  أن                
ـ  ملا رأى املعارف ضرورية ، استتبع ذلك أن اإلنسان عقائده ليست مكتسبة ،بل             ي ـه

ـ  ـيجة حتمية لكيفية تكوين عقله ، وما يع       مفروضة عليه فرضا ، وأهنا نت      ن آراء   ـرض م
ر إىل  ـوأهنا تفاعل طبيعي بني هذين فمن عرض عليه دين مل يستحسنه عقله ، فهو مضط              

  .عدم استحسانه ، وليس يف اإلمكان أن يستحسنه 
ري ـفمن أسلم عن نظر فإسالمه ضروري غري مكتسب ، ومن كفر ، فكفره ضروري غ              

ا ـسان من األعمال املكتسبة إال توجيه اإلرادة ، فإذا وجهها ، فم           مكتسب ، وليس لإلن   
اده إذ  ـبعد ذلك من كفر أو إميان ، ال دخل له فيه وحني إذ ال يكون مسؤوال عن اعتق                 

  .ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها 
ـ                  مف س يف  ـن أصيب بعمى اللون ، فرأى األمحر أسود فال لوم عليـه يف ذلـك ، إذ لي

ه فيه  ـن يفعل عينيه أو يقفلهما ، أما أن يرى هذا أسود أو أمحر فال دخل ل               استطاعته إال أ  
  .، وكذلك الشأن يف املعقوالت 

ة ـومن خالل هذا تبدو الرتعة العقلية جلية ، وطاغية ، يف حتليل اجلاحظ وتصوره لطبيع              
ـ الاملعرفة ، وهي من خصائص ودعائم مذهب املعتزلة ، وسيتضح لنا ذلك عند                 رقـتط

  . أصول مذهبهم ، وخصوصا  التوحيد إىل
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  : أصول املعرفة عند املعتزلة 
ة ـول اخلمـس  ـاملعتزلة هلم مبادئ يكادون يشتركون فيهامجيعا ، ويطلقون عليها األص         

ـ     :وهي  املعروف ـالتوحيد ـ العدل ـ الوعد والوعيد ـ املرتلة بني املرتلتني ـ األمر ب
  .والنهي عن املنكر 

تحق أحد ـ وليس يس(..:أحد أعالم املعتزلة يف القرن الثالث ـ قال  قال اخلياط ـ وهو  
التوحيـد ، العـدل ، الوعـد        : منهم اسم االعتزال حىت جيمع القول باألصول اخلمسة         

  . والوعيد، املرتلة بني املرتلتني ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
ه ـاملعتزلة وما يذهبون إلي   كان يزيد يذهب إىل قول      : وقال املسعودى يف مروج الذهب      

   1. ) . .يف األصول اخلمسة 

  
ـ ـله بالنظر بال قيد املعتزلة تنبثق أساساً م    وعليه فأصول املعرفة عند اال     ادهم ـن اعتق

ك أنّ  ـالقاضي بتقدمي العقل على النقل وفسح أو شرط يف كلّ قضايا الدين والدنيا ، ذل              
ـ        عندهم أصول املعرفة واجبة قبل ورود ا       هما ـلسمع ، واحلسن ، والقبيح ، جيب معرفت

  .بالعقل  
ـ ـ وواجب,أهل العدل ـ يعين املعتزلة ـ املعارف كلها معقولة بالعقل  : وقال  ر ـة بنظ

ـ  ـح جي يالعقل ، وشكر املنعم واجب قبل ورود السمع ، واحلسن والقب           هما ـب معرفت
    2. بالعقل  

 
  ــــــــــــــ

   بتصرف 63ص / سابق املرجع ال/  ـ الشهرستاين 1
 64ص / املرجع السابق / الشهرستاين / ـ انظر  2
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  :األصل األول عنـد املعتزلـة 
  :التوحـــيد 

هم ـإىل تفسري خاص ، وبلغوا يف تعليله وقد عد هذا املبدأ من أهم مبادئ املعتزلة ألن               
لترتيه عنـدهم    ذهبوا يف تفسريه وفلسفته أقصى درجة ، إعتماداً على قدرة العقل ومبدأ ا            

حىت اشتهروا به ونسب إليهم ، وكان املسلمون مجيعا ميتازون بالتوحيد وباعتقاد أن ال إله               
  .إالّ اهللا ، وحد ال شريك له 

  
  

رحها ـدوا إىل ش  ـكثرية تدل على الترتيه ، فعم      ذلك أن املعتزلة رأوا يف القرءان آيات      
ه ـم إلي ـا هداه ـ جالء ، حسب م    وحتليلها والتعمق فيها ، فأوضحوا معىن التوحيد يف       

وض يف  ـالعقل ، وهم هبذا على خالف أهل السنة ، الذين يؤمنون بالترتيه إمجاالً دون اخل              
 1.املتشابه من القرآن 

 
  ـــــــــــــ

  . 40ص/ امللل والنحل /  الشهرستاين / ـ 1
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  1)) . ى العرش استوىالرمحن عل: (( فقالوا ـ أي املعتزلة ـ يف معىن قوله تعاىل 
فـالن  :  ملا كان االستواء على العرش وهو سرير امللك جعلوه كناية عن املُلك  فقـالوا               

على العرش يريدون ملك وإن مل يقعد على السرير البتة  وقالوه أيضا لشهرته يف ذلـك                 
 2. املعىن ، ومساواته ملك يف مؤداه 

 
  3)) . اجلالل واإلكرام ويبقى وجه ربك ذو : ((ويقولون يف قوله تعاىل 

ـ                 ه ـوجه اهللا ذاته ، والوجه يعرب عنه باجلملة والذات ، ومساكني مكة يقولون  أين وج
   4. عريب كرمي ينقذنا من اهلوان 

  
  : مفهوم املعرفة عند املرجئة 

ن ـور م ـلقد تبني لنا من خالل الدراسات التارخيية ، أن مذهب املرجئة مر مبراحل تتط             
ا ـتطورت املذاهب الكالمية األخرى  وخصوصاً يف العصر العباسي ، وم          خالهلا ،  كما     

  .متيز به من انفتاح على التراث الفكري اليوناين 
  

  ـــــــــــــــــــــ
  .من سورة  طه     /  4 ـ اآلية 1
  / حممد مرسي : تق /  تفسري الكشاف /  اإلمام الزخمشري  ـ2
   .19ص / 2 ج 1977 /ـ   1397/ دار املصحف بالقاهرة  / 2ط
  . سورة الرمحن     / 25 ـ اآلية 3
  .296ص  /  رجع السابق  امل/ الزخمشري   ـ4
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  .وإذا كان للمعتزلة ـ كما مر معنا ـ األصـــول اخلمسة 
  1.  فإن مذهب املرجئة 

ة ـمعرففهو " املعرفة " مداره حول اإلميان ، وما يتعلّق به ، لذلك فاإلميان عندهم يعين 
ن ، وإن ـاهللا بالقلب فقط والتصديق به ، وال عربة باملظهر  فإن آمن بقلبه ، فهو مؤم

ان ، وال ـرار باللسـس اإلقـأظهر النصرانية ، وإن مل ينطق بلسانه بالشهادتني ، ولي
زل ـرآن نـاألعمال من صالة ، وصوم ، وحنومها  جزءاً من اإلميان ، وحجتهم أن الق

اإلميان يف اللغة هو التصديق فقط ، أما العمل باجلوارح فليس يسمى يف بلغة العرب ، و
  . اللغة تصديقاً   وعليه فال يعد إمياناً 

  :وقد جاء يف القرآن حكاية عن اخوة يوسف 
 اإلميان أن …: (( أي مبصدق ما حدثناك به ، ويف احلديث   .2)) وما أنت مبؤمن لنا(( 

  )) . ورسله  تؤمن باهللا  ومالئكته ، وكتبه ،
  .أي تصدق به 

  ــــــــــــــــــ
 :اسم فاعل من اإلرجاء ، وأن اإلرجاء يأيت يف العربية على معنيني : ـ املرجـئـة 1 
ث يف ـاه ، وابعـقالوا أرجه وأخ(  األول هو التأخري ، تقول أرجأت كذا ، أي أخرته ، ويف القرآن ، ويف قصة موسى ـ

   ، أمهله ، وأخره أرادوا) . املدائن حاشرين 
  .أرجيت فالناً ، تريد أنك أعطيته  واألمل : إعطاء الرجاء ، تقول :  الثاين لإلرجاء ـ

د ـوعليه فيجوز أن تكون تسمية هذه الفرقة ، باملرجئة مأخوذاً من املعىن األول ، ألهنم كانوا يؤخرون العمل عن النية وعق
ال تضر مع اإلميان معصية ، كما ال تنفع مع الكفر طاعة : ألهنم كانوا يقولون : ين وجيوز أن تكون مأخوذة من املعىن الثا.القلب 

  .، فقد كانوا يعطون املؤمن العاصي ، الرجاء يف ثواب اهللا 
 .  يف مسألة اإلميان واملعرفة يواملرجئة أقسام منها املرجئة اخلالصة اليت هي موضوع جزء من حبث

  
  من سورة يوسف / 17 ـ اآلية 2
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ـ  ـاإلميان باهللا ، هو املعرفة ب      :  )1 ( لذلك قال أصحاب جهم بن صفوان      له  ـاهللا وبرس
وجبميع ما جاء من عند اهللا فقط ، وأن ما سوى املعرفة من اإلقرار باللسان  واخلـضوع                  

س ـباجلوارح فلي  بالقلب واحملبة هللا ، ولرسوله ، والتعظيم هلما ، واخلوف منهما والعمل           
 2.أن الكفر باهللا هو اجلهل به من اإلميان ، و

 
 

و إالّ  ـفاملعرفة تعين اإلدراك ، والعلم بوجود اهللا تعاىل ، كما أن الكفر يف نظرهم ، ما ه                
اجلهل به ، ومن خالل هذا املفهوم ، فكل البشرية من لدن آدم ، إىل آخر بشر يف هـذه                    

  . ، وال يترتب عليه جزاء الدنيا ، يعترب مؤمناً ، ألن هذا اإلميان ال يلحق املرء تكليفاً
ـ  ـأن اإلنسان إذا أتى باملعرفة مث جحد بلسانه ، أنه ال يك           : مث قالوا    ده ، وأن   ـفر جبح

ان إال يف   ـر ال يكون  ـان ، والكف  ـاإلميان ال يتبعض ، وال يتفاضل أهله فيه ، وأن اإلمي          
 .  القلب دون غريه من اجلوارح   

 
ـ  اإلســتنتاج نـ صفوان ، فإنه ميكفمن خالل هذا القول ، ألصحاب جهم بن   أن ـ ب

و ما  ـ السؤال الذي ينتظر اإلجابة ،ه     لكن, األعمال عندهم ال دخل هلا يف اإلميان مطلقاً       
وا إليه  ـيف القلب فقط ؟ مث ما هي الضوابط اليت حتكم سلوكات املؤمنني حسب ما ذهب              

  .يف تعريفهم لإلميان ؟ 
  ـــــــــــــــ

  ) .       الضال املبتدع رأس اجلهمية : ( قال عنه الذهيب , ن صفوان الراسي هو أبو حمرز جهم ب  ـ 1
 هـ 128و قتل سنة ,    أخذ عن اجلعد بن درهم      
  حممد عبد القادر الفاضلي / تح / امللل والنحل /  الشهرستاين / ـ راجع   2

  .  111-115ص /  م 2000/ هـ 1420/ العصرية بريوت : م  / 1ط  / 1ج /          
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 :الفرقة الثانية من املرجئة 

ـ   (:وهم أصحاب أيب احلسني الصاحلي ، فقد زعموا     ط ـ أن اإلميان هو املعرفة بـاهللا فق
هم ـوهم هبذا وافقوا اجلهمية فيما ذهبوا إليه ، وزادوا عن          .  )والكفر هو اجلهل به فقط    

ك ـكنه ال يظهر إال من كافر ، وذل        القائل أن اهللا ثالث ثالثة ، ليس بكفر ، ول          (:بقوهلم  
 1 ). أن اهللا سبحانه أكفر من قال ذلك ، وأمجع املسلمون أنه ال يقوله إال كافر

 

  
ـ  ـميلإلفقوهلم بأن صاحب التثليث ليس بكافر ، فهو حكم ناتج عن تقريرهم              ه ـان بأن

ـ ـربوا صـهو عندما اعت  : جهل ، لكن اإلشكال املطروح       معرفة ، والكفر   ك ـدور ذل
ك ـالقول ال يكون إال من كافر ، واستدلوا على ذلك بأن اهللا سبحانه أكفر من قال بذل                

  .وأن املسلمني أمجعوا على تكفريه 
  

ا  ـأم. ط  ــفهذه النتيجة ال تتفق مع  مقدمتهم ، اليت عرفوا فيها اإلميان بأنه معرفة فق              
 . سول  بأنه ال يؤمن باهللا إذا جاء الرسول ، إال من آمن بالر: قوهلم 

  
ة  ــذه املعرف ـفإنه يفهم منه أنه ميكن اإلميان باهللا قبل بعثة الرسول ، ولكن ما مصدر ه              

ـ  ـا ذه ـذا م ـوهذا اإلميان القبلي ؟ أيتحقق ذلك باالعتماد على العقل ؟ وه           ه ـب إلي
ـ               ط ، دون أن    ـاملعتزلــة ، أم أن ذلك يعود إىل كون املعرفة  اضطرارية ، وفطرية فق

   . يتعداها 
  ـــــــــــــــــــ

  مقاالت اإلسالميني/  ـ اإلمام أيب احلسن علي بن إمساعيل االشعري 1
  .2007- 198ص  /  م 1985 هـ ، 1405بريوت / 2ط / 1ج        / 
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  : مفهوم املعرفة عند األشعرية 
ـ  ـرار باللس ـإذا كان املعتزلة يرون أن اإلميان يعين التصديق بالقلب واإلق          ل ـان والعم

  باألركان على اعتبار أن العمل ركنا يف اإلميان ، ويشاطرهم يف هذا التعريف اخلوارج 
  

وأن املرجئـة على خالف ذلك ، يرون أن اإلميان هو جمرد معرفة وتصديق ، وال دخـل                 
  .للعمل  يف ذلك إطالقاً 

  
ـ  ، بني هؤالء وهؤالء ، فهم يـرون أن امل          اأما األشعرية ، فقد ذهبوا مذهباً وسط       ة ـعرف

ـ   ـعندهـم تعين اإلميان ، وأن اإلميان عندهـم يكون بالتصديق  ب           رار ـالقلب ، واإلق
  .باللسـان ، والعمل باجلوارح 

  
ـ               لكن ة  ـ العمل عندهـم يعد فرعاً مالزماً لإلميان ، وليس ركناً ، كما ذهبت إليه املعتزل

  . واخلوارج 
حنوهم ، حبيث لو أن مؤمناً مات حـال         وال استثنائياً  كما ذهبت إليه املرجئـة  ومن حنا           

 1.إميانه ، لفوض أمره إىل اهللا سبحانه وتعاىل 
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  حممد عبد القادر الفاضلي : تق/ امللل والنحل /  الشهرستاين / راجع  ـ1

        بتصرف 81ـ  80ص/ م 2000هـ  1420  /1ط / املكتبة العصرية صيدا بريوت      / 
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ـ             وعلي ب  ـه فمفهوم املعرفة عند األشعرية ، ميكننا بيانه من خالل مقوالت صاحب املذه
ـ  ـاإلميان هو التصديق باجلنان ، وأما القول باللسان ، والع         : ( فقد قال    ان ـمل باألرك

ـ      : ففروعه ، فمن صدق بالقلب ، أي         ترف بالرســل   ـأقر بوحدانية اهللا تعاىل ، واع
ات ـو مـ عند اهللا تعاىل ـ بالقلب ـ صح إميانه حىت ول  تصديقاً هلم فيما جاءوا به من

  1) . عليه يف احلال ، كان مؤمناً ناجياً ، وال خيرج من اإلميان إالّ بإنكار شيء من ذلك 
  

ـ              ل ـفمن خالل هذا التصريح الصريح ملفهوم اإلميان عند أيب احلسن االشعري الذي جع
ل ـإىل ذلك القول باللسان والعم    أضاف   ولكنه, فيه مدار اإلميان على التصديق  بالقلب        

  .باجلوارح ، معترباً إيامها من الفروع الالزمة والضرورية لكمال اإلميان 
  

ـ  ـوهبذا يكون قد خالف املعتزلة ، واخلوارج ، الذين اعتربوا العمل ش            ياّ يف  ـرطاً أساس
ى ـن وقفاً عل  اإلميان ، كما خالف املرجئة اليت تغاضت عن العمل إطالقاً ، وجعلت اإلميا            

  .التصديق 
  

ـ        ني ـوهلذا ميكن القول  بأنّ املذهب األشعري ، يعد يف هذه املسألة مذهباً وسطاً ، مجع ب
  . التصديق بالقلب ، والعمل باجلوارح يف مسألة اإلميـان 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
    207ص /  نفس  املرجع  السابق /  ـ اإلمام أيب احلسن األشعري 1
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ـ ...: (  ا قوله فيما يتعلق بصاحب الكبرية   أم ن ـ وصاحب الكبرية إذا خرج من الدنيا م
يب ـإما أن يغفر له برمحته ، وإما أن يشفع فيه الن          . غري توبة ، يكون حكمه إىل اهللا تعاىل         

  1)) . وشفاعيت ألهل الكبائر مــن أميت : ((ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ إذ قال 
وال خيلد يف النار مع الكفار ملا ورد        .  جرمه ، مث يدخله اجلنة برمحته        وإما أن يعذبه مبقدار   

  2    ) . ..به السمع ، باإلخراج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من اإلميان 
  

ـ            ) األشعري  : ( فهو أي    ري ـيفوض أمر صاحب الكبرية إىل اهللا تعاىل ، إذا مات من غ
ـ ا قالت اخلوارج ، وال بعدمه كما قالت امل        توبة ، ومل حيكم خبلوده يف النار كم        ـرجئة ـ

  . وهبذا كان وسطا بني الفريقني 
ـ              وغ ـوقد سقت مثال صاحب الكبرية ، ألظهر مكانة العمل كفرع الزم وضروري لبل

  .اإلميان كمال ذروته 
  

و ـ ولو تاب فال أقول بأنه جيب على اهللا تعاىل قبول توبته حبكم العقل إذ ه               ..: (مث قال   
ـ             املو ـ  ـجب فال جيب عليه شيء ، بل ورد السمع بقبول توبة التائبني وإجاب وة ـة دع

ـ                  ق ـاملضطرين وهو املالك يف خلقه ، يفعل ما يشاء ، وحيكم ما يريد ، فلو أدخل اخلالئ
ـ  .بأمجعهم اجلنة مل يكن حيفاً ، ولو أدخلهم النار مل يكن جوراً              و التـصرف  ـإذ الظلم ه

ال ـق ، ف  ـالك املطل ـ الشيء يف غري موضعه ، وهو امل       فيما ال ميلكه املتصرف أو وضع     
     3 ) . ..يتصور منه ظلم ، وال ينسب إليه جور

  
  ــــــــــــــــ

    .213 / 3، أمحد   ) 2436( ، الترمذي  ) 4739(  ـ رواه أبو داود 1
 بتصرف . 80ص / املصدر السابـــــــــق /  ـ  الشهرستاين  2
         بتصرف                        81ص / جع السابق املر/  ـ الشهر ستاين 3
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  فاألشعري  هبذا سلك مسلكاً وسطاً ، حيث اعترب املؤمن املوحد ، الفاسق
  .هو يف مشيئة اهللا تعاىل ، إن شاء عفا عنه بفضلـه ، أو عاقبه بعدلـه 

  
ى ـلة ، وال عل   ومل ينب أحكامه على تصور العقل وافتراضاته ، كما هو الشأن عند املعتز            

  .العاطفة والوجدان ، كما ذهبت إليه املرجئة 
  

ـ ـفالعقل عنده ال يوجب شيئاً ، وال يقتضي حتسيناً ، وال تقبيحاً ، وإمن            ل يف ـا دور العق
ـ     : (( املعارف  كوهنا به حتصل  ولكنها بالسمع جتب قال تعاىل           ىت ـوما كنا معذبني ، ح

  1)) .  نبعث رسوالً 
  

هو ـي يف االستدالل على العقائد مسلك النقل ، ومسلك العقل ، ف           وهبذا سلك األشعر  
ـ                 له  ـيثبت ما جاء يف القرآن الكرمي ، واحلديث الشريف من أوصاف اهللا تعـاىل ، ورس

ـ    . واليوم اآلخر ، واملالئكة ، واحلساب ، والعقاب  والثواب            ة ـويتجه إىل األدلة العقلي
د أن  ـالً ، بع  ـنة عق ـ جاء يف القرآن والس    والرباهني املنطقية يستدل هبا على صدق ما      

ـ   ـر النص ـ فهو يتخذ من العقل خادماً ، لظواه       وجب التصديق هبا نقالً    ا ـوص ، يؤيده
  .ويدافع عنها 

  
  

  ـــــــــــــــــ
  .سورة اإلسراء  من  /  15 اآلية  ـ 1
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 الفصل الرابـع
  "مصادر املعرفة عند ابن تيمية " 

 
 

املصادر الشرعية: املبحث األول   
  ـ الكتاب                                         

   .ـ والسنة 
  
 
 
املصادر الذاتية: املبحث الثاين   

.ـ فطـرية   
.ـ قلبيــة   

  .ـ إهلامية                                          
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هما ـوارج ، ويف مقابلـة واخلـن املعتزلـبعد  التعرف على مفهوم املعرفة عند كلّ م

  .مفهومها عند املرجئة ، وتتوسطهما األشعرية يف تقريرها للمعرفة 
  

ى ـة علـيس املعرفـوقد تبني  من خالل ذلك أن الفرق الثالث كلها تنطلق يف تأس
ان  ـاً يف اإلميـن حيث اعتبار العمل ركناً الزمالتصديق القليب ، مث ختتلف بعد ذلك م

اره ـكما هو احلال عند املعتزلة و اخلوارج ، أو كما هو الشأن عند األشعرية يف اعتب
  .مكمالً لإلميان ، أماّ املرجئة فقد اكتفوا بالتصديق يف ذلك دون غريه

  
ات  ـلك التعريفوقد سبق يل أن ذكرت ذلك بإجياز ، حىت أمتكن من إجراء مقارنة بني ت

ه اهللا ـو ما سأتناوله بالبحث والدراسة يف مضمون املعرفة عند الشيخ ابن تيمية ـ رمح
رعية ــفاملعرفة عند الشيخ ابن تيمية ، أتناوهلا من حيث مصادرها ، وقد قسمتها إىل ش

  .وذاتية 
ة ــه األمالقرآن الكرمي ، والسنة النبوية الشريفة ، وما أمجعت علي: وأعين  بالشرعية 

  .  وما صح قياسه على الكتاب والسنة 
  . ما اشتملت عليه الذات البشرية من نوازع فطرية  وقلبية   وإهلامية : وأعين بالذاتية

  .وسيأيت تفصيل ذلك يف حمله الحقا 
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:ـ املصادر الشرعية   

ا ـة ، ومـألمونعين هبا القرآن الكريـم ، والسنة النبوية الشريفة ، وما أمجعت عليه ا
  .صح قياسه على الكتاب والسنة كما أشرت إليه آنفا 

  :فالقرآن الكرمي 
ـ  ـيعتربه ابن تيمية مصدرا أساسا ومقياسا لكل املصادر األخرى ، فكل ما وافق             هو ـه ف

ـ                ات ، أو   ـصحيح ، وكل ما خالفه فهو باطل ، السيما إذا كانت املعرفة تتعلـق باملغيب
  .الفرائض والعبادات  

  :ك فهو يقول لذل
ـ  ـففي هذه األمور العلمية الكالمية حيتاج املخرب هبا أن يكون ما خيرب ب            ...( ن اهللا  ـه ع

ـ  ـواليوم اآلخر ، وما كان وما يكون حقا وصوابا ، ويؤمر به وما ينهى عن ا ـه ـ كم
اب ـجاءت به الرسل عن اهللا ـ فهذا هو الصواب املوافق للسنة  والشريعة ، املتبع لكت 

ـ           ...نة رسوله اهللا وس  هل ، وإن   ـ وما مل يكن كذلك كان من الباطل والبدع املضلة واجل
  ) كان يسميه من يسميه علوما ومعقوالت ، وعبادات وجماهدات ، وأذواقا ومقامات 

  
  ــــــــــــــــ

   .299ص  / 2ج / االستقامة /  ـ ابن تيمية 1
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ـ  ـحة أي علم أو اعتقاد عن     ويؤيد ابن تيمية رأيه هذا بالربهان على أن ص         ه ال  ـد صاحب
ـ                  ك ـيعين صحته مطلقا ، فال يصح إطالقا إال ما جاءت به الرسل عن اهللا مث يلخص ذل

  : بقوله 
د ـفق: بيةـ وكذلك كون العلم ضروريا ونظريا،واالعتقاد قطعيا وظنيا ، أمور نس          ...( 

ـ يكون الشيء قطعيا عند شخص ، ويف حال أخرى جمهوال فضال عن أن ي          ا ـكون مظنون
ه ـوأما ما أخرب ب   . ....ونظريا لشخص آخر    .....وقد يكون الشي ضروريا لشخص      ....

ـ ـالرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  فإنه حق يف نفسه ، ال خيتلف ب   ائد ـاختالف عق
      1)  .   ............الناس وأحواهلم ، فهو احلق الذي ال يقبل النقيض

  
ـ         وعليه فبعد هذا العرض الوج     ى ـيز ألقوال الشيخ و املتضمن ألولوية الوحي اإلهلي عل

ن ـغريه من املصادر التشريعية ، فإنه ميكننا أن نتعرض ، ملا اشتمل عليه هذا املصدر ، م                
ـ               ن ـفروع للدين وأصولـه مبا فيها الرباهني اليقينية واألدلة العقلية ، كما ذكر ذلك اب

ـ  فصل: ( تيمية يف رسالة له جاء يف مقدمتها  لم ـ يف أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وس
  2) ....أصوله وفروعه ، و باطنه وظاهره علمه وعمله: ـ  بني مجيع الدين 

  
  ـــــــــــــــــ

  .          بتصرف  299ص 2ج/املرجع السابق /   ـ  ابن تيميه 1
  .معارج الوصول / الرسالة الثانية / جمموع الرسائل الكربى / ـ ابن تيمية 2

  180ص/  هـ 1824/ املطبعة املشرفية  / 1ج/ حسني أفندي شرف :  تق    / 
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  :مث رد على من زعم خالف ذلك بقوله 

راض ـ ممن سلك يف إثبات الصانع طريقة األع       ... واملتكلمون من اجلهمية واملعتزلة      ... ( 
ـ إن الصحابة مل يبينوا أصول الدين بل وال الرسول ، إما لشغلهم             : يقولون   هاد أو  ـباجل

ـ ـلغري ذلك وقد بسط الكالم على هؤالء يف غري هذا املوضع ، وبني أن أص   ن ـول الدي
ـ  وهي األدلة   , وأرسل به رسوله    , احلق الذي أنزل اهللا به كتاب        رباهني اليقينيـة   ـ، وال

ـ    ان  ـواآليات الّدالة على ذلك قد بينها الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  أحسن بي
ـ            وأنه دلّ النا   الب ـس وهداهم إىل األدلة العقلية  والرباهني اليقينية واليت هبا يعلمون املط

ـ                اد ـاإلهلية ، وهبا يعلمون إثبات ربوبية اهللا  ووحدانيته ، وصفاته ، وصدق رسوله واملع
  1)   .  وغري ذلك 

  
وأما العمليات ومـا    : (  مث انتقل للحديث عن مشولية هذا املصدر لكل أمور الدين فقال            

لم ـــالفروع والشرع والفقه ،فهذا بينه الرسول ـ صلى اهللا عليه وس :سميه ناس ي
إال بّيـن  , أو ى عنه  أو حلله أو حرمه         , فما من شيء مما أمر اهللا به        , ـ أحسن بيان    

  2 )  . ذلك
  

  ـــــــــــــــ
                     بتصرف                     183ص/ املرجــع الســابق  /   ـ ابن تيميه 1
                                       184  ـ 183ص/ املرجــع الســابق /  ـ ابن تيميه 2
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  :وقد قال تعاىل
   1 . ))اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا ( ( 

 :وقال تعاىل 
ـ ـل شـه وتفصيل كما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بني يدي   ( (  دى ـيء وه

 2.   )) ورمحة لقوم يؤمنون 

   
ـ , مث ذكر ما اشتمل عليه املصدر من املباحات واحملرمات        د ـوكونه حكما يرجع إليه عن

  .  إمنا يكون عن طريق القرآن والسنة  ,اخلالف وأن الرجوع إليه عند هذه األمة
  : لقوله تعاىل 

    3.   ) )ضطررمت إليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما ا( (
 : وقال تعاىل 

فان تنازعتم يف شيء فردوه إيل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك               ( (
  4  .  ))خري واحسن تأويال 

  
ـ                 د ـفهو هبذا قد بني للمؤمنني كلما يتقون ،وردهم إىل كتاب اهللا وإىل سنة نبيه حىت بع

ـ             حسما لكل نزاع من شأنه      ,موته ان اهللا  ـ أن يثري الفرقة بني أبناء األمة ، ولو مل يكن بي
ك ـمل يؤمروا بالرد إليه ، ويف ذل, فاصال للرتاع ـ  صلى اهللا عليه وسلم ـ  والرسول  

  .خري الدنيا واآلخرة 
  

  ــــــــــــــــــــ
   .ةسورة املائـد/  3 اآلية  ـ1
  فسورة يوس من  / 111 ـ اآلية 2
  .ة األنعــام  سور119 ـ اآلية 3
  .ورة النساء   من س/  59 اآلية  ـ4
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ـ ـاء املسـوعليه فابن تيميه ـ رمحه اهللا ـ مل خيتلف عن غريه من علم   ار ـلمني يف اعتب

  القرآن الكرمي هو الصدر األول واألساسي للتشريع ، وأنه األصل األول لإلسالم 
  ) عقائده، وتشريعـاته ، وأخـالقه وآدابه ( 
  .م و شريعته الغراء و حمجته البيضاء ، وإليه يرجع السائلون هو دين اإلسالو
  : قد قال اإلمام التهانوي وهو يتكلم عن الشريعة  و
ى ـالشريعة ما شرع اهللا تعاىل لعباده من األحكام اليت جـاء هبا نيب من األنبياء ـ صل ( 

ـ مىـل وتسـاهللا عليهم وعلى نبينا وسلم ـ سواء أكانت متعلقة بكيفية عم  ة ـ فرعي
ا ـوعملية ،ودون هلا علم الفقه ، أم بكيفية االعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية ؛ ودون هل              

  1) .   ويسمى الشرع بالدين وامللة .علم الكالم 
  

ـ يف اس)2(فقد كان ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ كسلفه اإلمام امحد بن حنبـل    تناده إىل ــ
ادر ـرحه للمـص  ـد ش ـعالم املوقني عن  كتاب اهللا كما ذكر ذلك ابن القيم يف كتابه أ         
 . اخلمس عند اإلمام امحد وخلــفه ابن تيمية

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  /مادة الشريعة / كشاف اصطالحات الفنون /  ـ حممد علي التهانوي 1

  ./  352ص/ هـ  1317  األستانةبعةط/1      ج
  / زهرة ابو / حياته و عصره و آراؤه : ابن حنبل /  ـ انظر 2

 48ص / ب ت / القاهرة / دار الفكر العريب      / 

 
 
 



 94

 
 
 

ـ        , فقد كان يفيت بالنص من كتاب اهللا إذا صادفه         ه أو  ـ دون اجلوع إيل غريه ممـن وافق
أ ـوعند عدم وجود النص من كتاب اهللا تعاىل ، يلج         , خالفه ولو كان من كبار الصحابة       

ـ  ـ فإذا وجد لبعض الصحاب    , إىل فتوى الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني       وى ال  ـة فت
ا ــ دون أن يدعي أن ذلك إمجاع      , اخذ هبا ومل يتجاوزها إىل رأي آخر       ,يعرف هلا خمالفا  

ن ـبل يقول تورعا ما يفيد انه ال يعلم شيئا يعارض هذه الفتوى ، وإذا تعددت اآلراء م                
ه ــ اهللا والسنة  أي ان     الصحابة يف املسالة الواحدة كان يلجأ إىل اختيار أقرهبا إىل كتاب          

ا ـال خيرج عن رأي من هذه اآلراء وهلذا كان يتوقف أحيانا عن الفتوى إذا مل جيد مرجع                
 1) .    لتلك اآلراء 

  
ـ ـوهكذا يتبني لنا من خالل هذا أن ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ كان وقافا عل   ص ـى الن

  .   متأثرا بسلفه اإلمام امحد الذي يوصف بالفقيه األثري 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
   .  23ص  / 1ج/ إعالم املوقعني / ـ ابن القيم 1
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  :السنة النبوية الشريفة 
در ـاره املـص  ـالمي باعتب ـبعد أن بني ابن تيمية أمهية القرآن الكرمي يف التشريع اإلس          

ـ ي األول الذي يعتمد عليه يف تبليغ رسالة الرسولـاألساس ه و سلم ـ  صلى اهللا علي  
 .وبيان وظيفته التربوية واملعرفية وما يتعلق هبا 

  
ـ            ـ    ـ شرع يتكلم عن دور السنة ومكانتها ، باعتبارها املـصدر الث رآن ـاين بعـد الق

  الكــــرمي 
ع  ـ،كما ذكر ذلك يف غري موض       والرسول أنزل اهللا عليه الكتاب واحلكمة      … (: (فقال

ـ       وقد علم أمته الكتاب واحلكمة ، وكان يذ        ر أزواج  ـكر يف بيته الكتاب واحلكمة ، وأم
  1 ))واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آيات اهللا واحلكمة: ( فقال. نبّيه بذكر ذلك  

فهـي  …نة  ـهي الس : قال غري واحد من السلف      : واحلكمة  …فآيات اهللا هي القرآن     
اطل ـق دون الب  تتضمن التمييز بني املأمور واحملظور ، واحلق والباطل ، وتعليم العلم باحل           

ري ـوهذه السنة اليت فرق هبا بني احلق والباطل ، وبني األعمال احلسنة ومن القبيحة واخل              
 2).     والشر 

  
  ـــــــــ

   من سورة األحزاب 34    اآليةـ 1

  .195ص / 1ج / جمموع الرسائل /ابن تيمية ـ  2
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وهـي  . اع املسلمني على ذلك     فالسنة الشريفة هي األصل الثاين بعد القرآن الكرمي بإمج        

 :عنـد الشـيخ ابن تيمية أنواع ثالث 
 
  

  : ـ النوع األول 
ـ                  دد ـوهي السنة املتواترة اليت تفسر القرآن ، وال ختالف ظاهره ، مثل ما جاء منها يف ع
ـ       واع  ـصلوات اليوم والليلة ، وعدد ركعات كل صالة ، ومقدار نصاب الزكـاة يف أن

ـ          األمـوال املختلفة ،وم   ام ـناسك احلج والعمرة وكيفية أدائها ، وغري ذلك من األحك
 1.اليت بينتها السنة ومل تعلم إال هبا 

  
 هــا  وهكذا نرى ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ يشدد على العمل بالسنة مىت صحت  ويعترب  

ها ـولو كانت أخبار آحاد صحت عن الثقاة ، وال يرد بعـض            أصال من أصول الدين ،    
   .وم القرآن أو ظاهره يف رأي البعضألا ختالف عم

  
بب  ـ ومالك يف ردمها لبعض هذه األخبار ، هلذا الس          )2 (  وال يذهب مذهب أيب حنيفة    

  .   د مالكـأو ألا ختالف ما عليه عمل أهل املدينة عنـ
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  ./ا ن د ـ/ التعريف بالشريعة اإلسالمية / مذكور ـ أنظر حممد سالم  1

  .       40ص / 1964          طبعة القاهرة 
    /3ط) / حياته و عصر و آرؤه ( أبو حنيفة / أبو زهرة /  ـ أنظر 2

  34 ـ 32ص  / 1960القاهرة /  دار الفكر العريب 
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ـ       –ثري من آي القرآن الكرمي ، وأحاديث الرسول         كو ده يف  ـ صلى اهللا عليه وسلم  تؤي
ز  ـه العزي ــت طاعة اهللا يف احلقيقة إال العمل مبقتضى كتاب        وليس. منهجه الذي سلكه    

ـ   وأحاديث رسوله الصادق األمني كما أن طاعة الرسول     ـ صلى اهللا عليه وســلم 
ـ  , تكون بالعمل مبا صح عنه من السنة املطهرة  ـ م  ـوالرسول ـ صلى اهللا عليه وسل

   .حذر من مغبة ترك العمل مبا ثبت عنه من السنن
ـ               ( (: فقال   ه ـال ألفني أحدكم متكئا على أريكته ، يأتيه األمر مبا أمرت به أو يت عن

  1) . ال أدري ، ما وجدناه يف الكتاب أتبعناه : فيقول 
  

ـ    ى ـفالنيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ من خالل هذا التحذير الشديد ، يؤكد بقوة عل
ـ  ـمن األحكام م  أمهية السنة يف ميدان التشريع ، خاصة إذا علمنا أن كثري             ن ـأخوذة م

ـ   ـنة ،ه ـالسنة النبوية الشريفة ، وأن كثريا من األحكام اليت ثبتت بالس           ع ـي يف الواق
  :ختصيص لظاهر القرآن وعمومه ، ومن هذا القبيل قوله تعاىل 

  . 2 ))حرمت عليكم امليتة والدم( ( 
  

 صـلى اهللا  ـول  هي من خالل نصها وظاهرها تفيد مطلق حترمي امليتة والدم ولكن الرس
السمك : أحلت لنا ميتتان ( عليه وسلم ـ يف حديث له خصص عموم هذه اآلية بقوله  

 3) .الكبد والطحال : واجلراد ، ودمان 
  
  

  ــــــــــــــــــ
  .20ـ  15ص/   هـ 1321سنة  / املطبعة األمريية بالقاهرة / الرسالة / ـ الشافعي 3 , 1
   من سورة المائدة  3 ـ اآلية 2
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ـ                 ذه ـفبدون هذا احلديث الشريف ،  فإنه يتعذر الوقوف على احلكم الشرعي  ملثـل ه
ـ                ل ـاملسالة ، لذلك فإن القول مبجانبة السنة ، واالكتفاء بالقرآن فقط ، هو عني التعطي

  . لشرع اهللا تعاىل 
  

  : ولذلك قال احلق تبارك وتعاىل يف خطابه ألهل الكتاب ومن حذا حذوهم 
زي ـببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزآء من يفعل ذلك منكم إال خ           أ فتؤمنون   ( (

  1.  ))يف احلياة الدنيا ، ويوم القيامة يردون إىل أشد العذاب ، وما اهللا بغافل عما يعملون
  

ـ  ـفاآلية أنكرت على اليهود يف قتاهلم ، قتل النفس وسلب األموال بغ            ق ألن يف   ـري ح
ها ـ  ـاس عليـكن حب الدنيا ـ وهم احرص الن نص ذلك ، ول) التوراة ( شريعتهم 

   .  و حيقق مقصدهم دفعهم إىل حتريف كتاب اهللا ، والعمل مبا يوافق هواهم
  

ريه  ـوعليه ميكن إسقاط مدلول آية ، على كل من يريد العمل ،  ببعض الترتيل دون غ                 
  :فالسنة هي من الوحي لقوله تعاىل يف حق نبـــــيه الكرمي 

    2) .  ) عن اهلوى إن هو إال وحي يوحي وما ينطق(  ( 
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  . سورة البقرة من /   85 اآلية  ـ1
  .سورة النجم من  / 4 ـ 3اآلية   ـ2
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  : ـ النوع الثاين 
ـ     د  ـوهو ما ال يفسر القرآن ، أو يقال أنه خيالف ظاهره يف شيء ، ولكنه أتى حبكم جدي

ـ           مثل السنة اليت جاءت يف       ن ـتقدير نصاب السرقة ، ورجم الزاين ، وما شاكل ذلك م
  السنن اليت جاءت بأحكام غـري منصوص عليها يف القرآن ، وال ختالف ظاهره مطلقا 

  
  

ـ  , هذا النوع من السنة      يرى ابن تيمية أن    إم ـ جيب العمل به  إال اخلوارج أو بعضهم ف
  .خالفوا هذه السنة 

  
ـ         مذهب مجيع السلف العمل هبا      و   ول بعـضهم   ـأيضا إال اخلوارج ، فإن من قوهلم أو ق

ـ  ,)أي اليت من هذا النوع ( خمالفة السنة  ه ـ حيث قال أوهلم للرسول ـ صلى اهللا علي
  : وسـلم ـ يف وجهه 

  
ـ                 ا ـهذه القسمة ما أريد هبا وجه اهللا ، وحيكى عنهم أم ال يتبعـون الرسـول إال فيم

ـ ن اإلس ـوهلذا كـانوا مارقـة م   . له   سرةبلغه عن اهللا من القرآن والسنة املف       ـالم   ـ
   1.  كمـا ميرق السـهـم من الـرمية  

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  31ـ  20ص /املعجزات والكرامات / ابن تيمية/ أنظر   ـ 1
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  : ـ النوع الثالث 
ـ اة وا ـوهو أحاديث أو أخبار اآلحاد اليت وصلت إلينا بروايات الثقاة عن الثق            اة ـملتلق
ـ           ـ ب تق ـبالقبول، ويعتـربها ابن تيمية حجـة أصال من أصـول اإلسالم ،جي دمي ــ

  .العمل هبا على كافة املصادر األخرى بعد القرآن الكرمي 
  
  

وف ـث والتص ـه ، واحلدي  ـوهذه أيضا مما اتفق أهل العلم على اتباعها ،من أهل الفق          
ر ـد  ينك  ـ وكثري من أهل الرأي ق     …وقد أنكرها بعض أهل الكالم      . وأكثر أهل العلم    

  كثريا منها بشروط اشترطها  ومعارضات دفعها به ووصفها ، كما يرد بعضها بعضا 
ألنه خيالف ظاهر القرآن فيما زعم ، أو ألنه خالف األصول أو قيـاس              ) أي من السنة    ( 

ائل ـأو غري ذلك مـن املـس      . األصول ، أو ألن عمل متأخري أهل املدينة على خالفه           
   1)  . املعروفة يف كتب احلديث والفقه وأصول الفقه 

  
  ــــــــــــــــــــ 

   .26ـ  21 ص / املرجع السابق / ابن تيمية / انظر   ـ1
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  )الفطرية ( املصادر الذاتية 

  .وأعين بالذاتية تلك النوازع  الفطرية والقلبية واإلهلامية اليت تضمنتها الذات البشرية 
روز يف معـر ـألن معرفة اهللا واإلقرار بالعبودية للخالق سبحانه ، أم:ا فطرية فكو

  : الناس مجيعاً ، قال تعاىل النفوس  وفطري يف جبالت 
هم   ـى أنفسـهدهم علـوإذ أخذ ربك من بيين آدم ، من ظهورهم ذرياهتم ، وأش(( 

 1)) .  عن هـذا غافلني ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا

  
  

ى ـهادة علـفمضمون هذه اآلية يفيد إقرار الناس كلهم ، مبعرفة رهبـم ، وهي ش
  .أنفسهم ، باملعرفة اليت فطروا عليها ، وامليثاق الذي أخذ منهم عليها  

  
ولكن أكثرهم غفلوا عماّ فطروا عليه من معــــرفة اهللا ، والعلم به ، بسبب 

الة ـل ـ عليهم الصـم ، وهلذا الغـــرض جاءهتم الرسإجتيـال الشياطني هل
  :والسـالم ـ كما قـال تعاىل 

  2)) .  جاءهتم رسلهم بالبينات ، فرّدوا أيديهم يف أفواههم … (( 
  

  ــــــــــــــــ
  من  سـورة األعراف  / 172 ـ اآلية 1
  من سورة إبراهيم  / 09 ـ اآلية 2
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اجون ــفهم حمت  فسدت فطرهتم ،فاحتاجوا إىل دواءمن الناس  هناك نوع آخر ولكن

  .إىل النظر واالستدالل 
ة ـ لذلك يرى ابن تيمية أن كثرياً من أهل الكالم قد أخطؤوا ، عند  اختيارهم للمعرف

ت ضرورة  ـأن املعرفة لو وقع: بأا ال تقع إال بنظر ، وكسب ، وحجتهم يف ذلك 
  1.بدون كسب ونظر ، الرتفع التكليف 

م ـل  أما العلـ هذا خطأً ، ألن التكليف يأيت عن طريق الرسيبني أن وابن تيميه 
اة  ــذه احليـدوا يف هـبالصانع فهو فطري ، والناس كلهم ، من مسلمني وكفار ، ول

ارفني ـوفرعون وغريمها كانوا يف الباطن ع, مفطورين على معرفة اهللا ، وكذلك إبليس 
تيقنتها ـوجحدوا هبا ، و اس( (: اً وعدواناً ، قال تعاىل برهبم ، وإمنا جحدوا ذلك ظلم

  2 .    ) )و علوا, أنفسهم ظلما 
  خلقت عبــادي حنفـاء فاجتالتهم الشـياطني(( و قوله ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  3)) . و حرمت عليهم ما أحللت هلم و أمرهتم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطانا 

 

اع إىل ـبغي على املؤمن أن يفي بعهده ، وأن يلتزم مبيثاقه ، وأن ينصين ومن هذا املنطلق 
له  ــاهللا ، ورسـومبدأه هو اإلميان ب ذلك ألن دليل العلم اإلهلي. هذه املعرفة الفطرية 

وة ـوهكذا كانت طريقة األنبياء واملرسلني ـ عليهم أفضل الصالة والسالم ـ يف الدع
  . ن ، بادئ ذي بدء إىل اهللا وعبادته بالقلب واللسا
  ـــــــــــــــــــ

    .        220 ـ 140/ املكتب اإلسالمي بريوت /  1ط/ حممد حسين الزين / منطق ابن تيمية /  أنظر  ـ1
  من سورة  النمل     / 14 اآليــة   ـ2
  /كتاب اجلنة وصفة نعيمها  / 2198 ـ 2197 / 4أنظر هذا احلديث يف مسلم  ـ 3

  ... ))        اال أن ريب أمرين أن أعلمكم  (( :     و أوله 
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ك ألن ـه ذلـويربهن ابن تيميه على أن معرفة اإلنسان لربه ، فطرية يف اإلنسان نفس

ها يف ـاإلنسان مل حيدث نفسه ، وكذلك موقفه من األمور املألوفة لديه  واليت اعتاد رؤيت
هر ـبان واآلثار اليت يراها على ظأغلب األحوال ، كالبناء الذي يراه ، ال بد له من 
  .األرض البد هلا من مؤثر وغري ذلك مما يشاهده ويألفه 

  
ك ـا لتحريـا قويـون داعيـأما املتجدد الغريب كالرعد والربق والزلزال ، فإنه يك

  .السواكن ولتأكيد املعرفة الفطرية باهللا تعاىل 
ددة ــوادث املتجـشيئا من احلوهلذا كانت فطرة اخللق جمبولة على أم مىت شاهدوا 

  . ذكروا اهللا وسبحوه 
  

ه ـوإذا علم اإلنسان أنه مل حيدث نفسه ، كما أن أحداً من البشر مل حيدثه  عرف أن ل
ن ـها عـخالقاً ، يتصف باحلياة والعلم والقدرة ، ذلك ألن هذه الصفات ميكنه معرفت

د ـطريقة األوىل ـ يعين قياس األوىل الذي سنعود إىل احلديث عنه عنطريق اإلستدالل ب
ن ـغريه م بصفـات التطرق إىل طرق األدلة عند ابـن تيـــمية  ـ و مبقارنتها

  1.املخلوقني 

 
  

  ــــــــــــــــــــــ
  / املنقول لصريح املعقول يح حموافقة ص/ ابن تيمية / أنظر  ـ 1

  /    عبد احلميد و حممد حامد الفقهي حممد حمي الدين /     تق 
   .95ص  / 3ج /ت .د/       مطبعة احملمدية 
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ا ، ـالب ، وغريهـإن علم اإلنسان إذن بنفسه املعينة املشخصة ، يفيده العلم هبذه املط

  1) .  ويف أنفسكم أفال تبصرون : ( كما قــال تعاىل
  

د ـ، والذي يظهر كأوضح ما يكون عنومن خالل هذا اإلقرار الفطري بوجود اهللا تعاىل 
ذات  ـت إىل الـالفزع إليه يف الشدائد ، باإلضافة إىل هذا االستدالل باآليات اليت تلف

 2.يسمــي ابن تيمية كل هذا  بعلم القلوب . وتدعوا إىل التدبر 
  

ّن ـ ولك( :فاملعرفة باهللا عند ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ مصدرها فطري وقليب  إذ يقول 
 3 .)علم القلوب مبقتضى اآليات والعالمات ، ال جيب أن يقف على القياس 

 
ها ، مث ـ أي أن املعرفة القلبية تستمد ضياءها من املعرفة الفطرية اليت جبلت النفس علي

 4...)  فإن العبد عندما يعرف ربه يذكره (... :يضيف قائال

   مصداقا باهللا ويربطها,  وهو هنا يشري إىل الذكر الذي يطمئن القلوب
   5 .   ))أال بذكر اهللا تطمئن القلوب ( (:  لقــوله تعاىل 

  
  ـــــــــــــــــــ 

  الذاريات من سورة  / 21اآلية  ـ 1
 247 ـ 241ص / التصوف بني الغزايل و ابن تيمية / أنظر  ـ 2
   بتصرف 242ص /  ـ التصوف بني الغزايل و ابن تيمية 4 , 3
  رة الرعدمن سو / 29 ـ اآلية 5
  

  
  



 105

  
  )القلبية (  املصادر الذاتية 

رة ـومن خالل هذا العرض لرأي الشيخ ابن تيمية حول املعرفة باهللا تعاىل أرى أن الفط
ص ـتند إىل  نــعنده من أسس املعرفة  ، وأا تتجلى عن طريق القلب ، إنه هبذا يس

ة ، إذا ــسد مضغأال وإن يف اجل(( احلديث الذي يعرف القلب بأنه سيد األعــضاء 
   1)).صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله ، أال وهي القلب 

  
  

الم ـفإذا كانت املعرفة تتم عن طريق القلب ، فكيف يتم العلم هبا ؟ فيجيب شيخ اإلس
تعدادات ـابن تيمية مبا يفيد  أن القلب يقبل العلم بنفسه ، ولك األمر يتوقف على اس

  . اإلنسان يف العلن أصبح مطلوباً وشروط فإذا رغب
  .  من اهللا ، ويصبح يف هذه احلالة موهوباً وميكن أن يأيت العلم فضال 

 

  
ها  ـفإذا رغب اإلنسان يف العلم ، فإن القلب هو الذي يوجهه حنو األشياء ابتغاء العلم ب

هات ــالسمع والبصر ، وهذه األعضاء الثالثة هي أم: مستخدماً يف ذلك وسيلتني مها 
  م ــاركه يف الشـيت تشـما يدرك به العلم الذي مييز اإلنسان عن سائر املخلوقات  ال

  .والذوق واللّمس 
  .وهنا يدرك اإلنسان ما حيب ويكره ، وما مييز به بني من حيسن إليه ومن يسيء إليه 

  
  ــــــــــــــــ

   .107 /1599  ، ومسلم يف املساقاة52ص/ كتاب اإلميان / البخاري /  ـ انظر1
          كالمها عن النعمان ابن بشري 

  309ص / 9ج/ جمموع الفتاوى /   ـ ابن تيمية 2
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  : قال تعاىل 

  األبصار و األفئدة قليال مـاوجعل لكم السمع و, ونفخ فيه من روحه , مث سواه (( 
 رـمع والبصـوال تقف ما ليس لك به علم  إن الس: ((   وقال أيضاً 1)). تشكرون 
  2)) . أولئك كان عنه مسؤوال كل , والفؤاد 

  
    ب  ـولكي يتم صالح القلب ، ينبغي أن يعقل األشياء ، وال يقتصر على العلم هبا فحس

ت ــون وقـوالذي يعقل الشيء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ، ويثبته يف قلبه ، فيك
ن أويت ـال مـو حـذلك هاحلاجة إليه غنيا به ، فيطابق عمله قوله  وباطنه ظاهره ، و

  .احلكمة 
  3 )) .يؤيت احلكمة من يشاء  ومن أويت احلكمة ، فقد أويت خرياً كثرياً : (( قال تعاىل

  
ا رجل رأى احلق بنفسه فقبله  مإ: والذي يؤتى احلكمة  وينتفع بالعلم ، هو أحد رجلني 

ل ـ يعقله بنفسه بفاتبعه ، ومل حيتج إىل من يدعوه إليه ، فذلك صاحب القلب أو رجل مل
  .هو حمتاج إىل من يعلمه ، ويبينه له ، ويعظه  ويؤدبه 

 4)) . إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد :  (( قال تعاىل 
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
  من سورة السجدة /  09 ـ اآلية 1
   من سورة اإلسراء /36 ـ اآلية 2
  لبقرة  من سورة ا /268  ـ اآلية3
   من سورة  ق /37  ـ اآلية4
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وأن . ه ـأي حاضر القلب  فيما يتلقاه ، ويسمعه ، لينطلق بعد ذلك ممتثال إياه يف واقع

  .سائر األعضاء هي مبثابة اخلدم للقلب ، فيما تنقله إليه 
ه  ــــاملشتمل على العلم إىل القلب ، والعني تبصر ما تنظر إليفاألذن مثال حتمل  

ب ـلم القلب ما نظر إليه ، فذلك مطلبه ، ولكن خصائص العني تقتصر عن القلفإذا ع
ب ـاز القلــواألذن ، ألن بواسطتها يرى صاحبها األشياء حاضرة فحسب ، هلذا ميت

ات ـة ، واملعلومـر الروحانيـوواألذن عن العني ، بأنه يعلم هبما ما غاب عنه من األم
يت ـ يعقل األشياء بنفسه ، وميتاز بذلك عن األذن الاملعنوية ، وينفرد القلب وحده بأنه

  .يقتصر دورها على محل الكالم إىل القلب 
ب ـ فإذا وصل إليه أخذ منه ما فيه من العلم ، فصاحب العلم يف حقيقة العلم هو القل

  1.  سائر األعضاء خدم له ، توصل إليه من األخبار ما مل يكن ليأخذه بنفسه وإمنا
   

ال سليمان ـ القلب فإنه قد خلق لذكر اهللا تعاىل ، والعلم به لذلك قأما الغرض من
ع ـالذكر للقلب مبرتلة الغذاء للجسد ، فكما ال جيد اجلسد لذة الطعام م: ( اخلواص 

  2)  .  السقم  ، فكذلك القلب ال جيد حالوة الذكر مـــع حب الدنيا 
  
  

  ــــــــــــــ
      بتصرف309 ـ 244ص / املرجع السابق /  عبد الفتاح حممد السيد / أنظر  ـ 1
   309ص  / 9ج /جمموع الفتاوى /  ـ ابن تيمية 2
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  ه ـفإذا كان القلب مشغوال بذكر اهللا عاقال للحق مفكرا يف العلم فقد وضع يف موضع

  هـ يوضع يف موضع أما إذا مل يصرف إىل العلم ومل يودع فيه احلق ، فقد نسي ربه فلم
الب ـيضله اهلوى عن معرفة احلق ، إما أن يشغله بفنت الدنيا ومطبل هو ضائع وس

اطل ــاجلسد وشهوات النفس ، أو يصده عن النظر يف احلق منذ البداية ويصرفه إىل الب
واء ـس ويف األهــالذي يتمثل يف اهلموم واألفكار املرتبطة بعالئق الدنيا وشهوات النف

   1.    املؤدية إىل هالك النفس 
  
 ة ـ القلوب آني(:إن القلب للعلم كاإلناء للماء  والوعاء للعسل يقول بعض السلف مث   

  2). اهللا يف أرضه فأحبها إىل اهللا أرقها وأصفاها  
ت  ــفالقلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهال يسريا ورسخ فيه العلم وأثر وثب  

  .   وإن كان قاسيا غليظا كان قبوله للعلم صعبا عسريا 
  

ا ـوالبد أن يكون مع ذلك القلب ذكيا صافيا سليما حىت يزكو فيه العلم ويثمر مثرا طيب
زرع ـوإال فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث أفسد ذلك العلم وكان كالدغل يف ال

  3. إن مل مينع احلب من أن ينبت منعه من أن ينمو ويزكو ويطيب 
  

  ـــــــــــ
   311ص   / 9ج / جمموع الفتاوى / ابن تيمية /   ـ انظر 1

 315 / 9ج / املرجع السابق /  ابن تيمية   ـ 2
 313ص / املرجع السابق / ابن تيمية / راجع ـ  3
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ة ـوعليه ما ميكن استخالصه  من كالم ابن تيمية الذي أورده يف موضوع املعرفة الفطري

  : ما يلي ـالقلبية  كما جاء يف كتابه الفتاوى 
لمني ـعرفة باهللا ـ كما يرى ابن تيمية ـ فطرية ، وأن الناس كلهم ـ من مسـ أن امل

  .وكفارـ  مفطورون  على معرفة اهللا
ح ـــ أن وسيلة املعرفة عنده هي القلب الذي هو سيد األعضاء والذي بصالحه يصل

ب ــإذا رغـياء فـوأن القلب هو الذي يعقل األش. اجلسد ، وبفساده يفسد اجلسد 
تخدما يف ـيف العلم فإن القلب هو الذي يوجهه حنو األشياء ابتغاء العلم هبا مساإلنسان 

اخلدم ـالسمع والبصر فالقلب هو أداة املعرفة باهللا وسائر األعضاء ك: ذلك وسيلتني مها
  .للقلب  

ه أول ــ كان من نتائج نظرة ابن تيمية للمعرفة القلبية بوجود اهللا أن جعل الدين نفس
  .صوله قائم بالقلب ويكمل بفروعه ما يبىن من أ

ه ـ إن هذه املعرفة الفطرية جمملة حتتاج إىل تفصيل حيث ميده القرآن مبا يرغب يف معرفت
ق ــأو مبعىن أدق فإنه يعمق هذه املعرفة وينميها ويفصلها ويوضح للسالك غايته وطري

و اهللا ـراد وهـ املالوصول إليها ، مث يأيت دور الرسول  فإن اإلرادة البد فيها من تعيني
ل ــفإذا التقى العلم باهللا مع العم. سبحانه وتعاىل والطريق إليه هو ما أمرت به الرسل 

  بأمره فقد اجتمع منهجي النظر والعمل يف أمت صورة ، فالعلم النافع إمنا هو من علم اهللا   
روعة ــبادات املشهبذه املعرفة يصل العبد إىل أفضل ما يف الدنيا ، وال يتم ذلك إال بالع

ع ـواتباع الطريقة اإلميانية احملمدية ، وعندما جيرب املؤمن معرفة اهللا يف الدنيا ، فإنه يتطل
  .إىل أمسى الغايات األخروية يف اجلنة  

ن ـيخ ابـ تلكم هي أهم النقاط اليت استخلصناها مما سبقت اإلشارة إليه من كالم الش
  .رفة الفطرية القلبية تيمية رمحه اهللا عند حديثه عن املع
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  ) اإلهلامية ( املصادر الذاتية 

 اإلهلام هو حالة من الكشف والشفاف الروحي يصل إليها اإلنسان الصاحل املؤمن حقا  
  .فينكشف له بعض أمور الغيب يف مقام تكرمي اهللا له 

  
 كما حدث ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ ففي الصحيحني عن أيب

ل ـه: (( الـهريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ق
م ـترون قبليت ها هنا ؟ فواهللا ما خيفـى علي خشوعـكم وال ركوعـكم ، إين ألراك

   1)).من وراء ظهري 
  

  :   يقول ابن حجر يف شرحه هلذا احلديث وتقرير داللته 
ه ـ، وأن هذا اإلبصار إدراك حقيقي خص  بوالصواب املختار أنه حممول على ظاهره (

  2) .  ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ اخنرقت له فيه العادة 
  

  ــــــــــــــ
   109ص/ 418رقم /ومسلم يف الصالة  / 418ص /  ـ البخاري يف الصالة 1
   613ص  /1ج/ الفتح الباري /  ـ ابن حجر 2
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ن ـ فلكل من كان م…من بىن على الكشف فهذا حكم : ( وقال الشاطيب يف املوافقات 
ر ـأهل الكشف واالطالع أن حيكم مبقتضى اطالعه وكشفه ، أال ترى إىل قضية أيب بك

ه  ـفيما حنلها إياه مث مرض قبل أن تقبضما ـ  ـ رضي اهللا عنه مع ابنته عائشة الصديق
ت ـيا أب: لت إمنا مها أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب اهللا ، قالت فق: ((قال فيه 

  ــن بنـتذو بط: واهللا لو كان كذا وكذا لتركته  إمنا هي أمساء فمن األخرى ؟ قال 
   .2   )1))  خارجة أراها جارية 

  
هاه ـأمره وينـظ يـوكذلك احلديث الشريف الذي يبني أن يف قلب كل مؤمن واع

  . بالترغيب والترهيب 
رب اهللا ـض: ((ه وسلم ـ أنه قال عن النواس بن السمعان عن النيب ـ صلى اهللا علي

ة ـواب مفتحـمثال صراطا مستقيما ، وعلى جنبيت الصراط سوران ، ويف السورين أب
وق ــ وداع يدعو على رأس الصراط ، وداع يدعو من ف وعلى األبواب ستور مرخاة

ة ــواب املفتحـالصراط ،فالصراط املستقيم هو اإلسالم ، والستور حدود اهللا  واألب
د اهللا ال ـ يا عب:م اهللا ، فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من تلك األبواب ناداه املناديحمار

اب اهللا  ــراط كتــى الصــي علـتفتحه ، فإنك إن تفتحـه ، تلجـه والداع
  2)).   والداعـي فوق الصـراط واعـظ اهللا يف قلب كل مؤمن 

  
  ـــــــــ

  752ص  /   2ج/ب األقضية   ـ احلديث أخرجه مالك يف املوطأ يف كتا1
    45 ـ 44ص/  4ج/املوافقات / الشاطيب /  ـ أنظر 2
  / 37ص / 1ج / املستدرك /   ـ احلاكم  3
  ) .صحيح على شرط مسلم وال أعرف له علة ومل خيرجاه : ( وقال  
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دت ـيستفاد من احلديث أن النفس إذا كانت طاهرة ، وبقيت الفطرة سليمة معافاة وج
ن ـؤمرية املـه اهللا يف بصـهلا وازعا قلبيا ، يتمثل يف ذلك اإلهلام القليب ، الذي يقذف
  . احملتسب هللا ، فيكون له عونا وهاديا على الصراط املستقيم 

  
ام ـوللتمييز بني اإلهلام املوقظ للفطرة ، وبني نفث الشياطني ، هو أن يكون ذلك اإلهل

  .مطابقا ألمر القرآن ويه ، فيحصل التوافق بني الفطرة السليمة واإلهلام 
  .طرهم وقوة إميام واملؤمنون تتفاوت درجاهتم ، بتفاوت نقاء ف

  
ي ـويستدل ابن تيمية على ذلك مبا جاء يف الصحيحني عن أيب موسى األشعري ـ رض

  : اهللا عنه ـ عن النيب ـ صلى اهللا عليه وســـلم ـ أنه قال 
ل ــمثل املؤمن الذي يقرأ القرآن ،كمثل األترجة رحيها طيبة ، وطعمها طيب ، ومث(( 

ذي ـمثل الثمرة ال ريح هلا وطعمها طيب ، ومثل املنافق الاملؤمن الذي ال يقرأ القرآن ك
رأ ـذي ال يقـيقرأ القرآن ، كمثل الرحيانة ،رحيها طيب ، وطعمها مر ،ومثل املنافق ال

  1)) . القرآن كمثل احلنظلة ليس  هلا رحيها و طعم   مر 
  
  

  ــــــــــ
   / 5427رقم /  ـ أخرجه البخاري يف األطعمة 1

   .244ص /  728رقم /  صالة املسافرين      ومسلم يف
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  :اىل ـوقد يقوى أحدمها باآلخر، أي الوعظ امللهم ، والقرآن اآلمر الناهي كما قال تع

   . 1)) نور على نور، يهدي اهللا لنوره من يشاء  (( 
  

ا ـت حينمـور الزيـار ونـور النـن:  قال ابن كثري يف معىن اآلية نقال عن السدي 
  .ا  أضاءا  ، وال يضئ واحد بغري صاحبه اجتمــــع

ون ــكذلك نور القرآن ونور اإلميان حني اجتمعا ـ أي اإلميان الفطري ـ فال يك
  .واحد منها إال بصاحبه 

  . ))يهدي اهللا لنوره من يشاء : (( وقال يف تفسري قوله تعاىل 
  . أي يرشد اهللا إىل هدايته من خيتاره 

  
األثر ـنطق باحلكمة ، وإن مل يسمع فيها بأثر، فإذا مسع بقال بعض السلف هو املؤمن ي

يزان ـا أن املـكان نورا على نور ، نور اإلميان الذي يف قلبه يطابق نور القرآن ، كم
  2.  العقلي يطابق الكتاب املرتل ،فإن اهللا أنزل  الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط 

  
  ـــــــــ

   من سورة النور / 35 ـ اآلية 1
  دار إحياء التراث العريب/تفسري القرآن العظيم / ابن كثري /  ـ أنظر 2

  484 ـ 481ص /  3ج/  م 1985  هـ1405/ 1ط       / 
  
  
  
  
  
  

  



 114

  
ب ـل واحلـواإلهلام يف القلب يشمل االعتقاد والعلم والظن ، كما يشمل أيضا العم

ا ـ القلب إيل أحدمهواإلرادة والطلب  فإذا وقع يف القلب ما هو راجح وأصوب ، مال
  .دون اآلخر ، فهذا هو اإلهلام 

  
                                                                        

ر ـا فسـوقد يكون بدليل ينقدح يف قلب املؤمن وال ميكنه التعبري عنه وهذا معىن م( 
  1) . باالستحسان 

  
ة ، وتعذر ترجيح أحدها على اآلخر ، فينقدح يف وقد يلهم املؤمن اجملتهد عند تكافئ األدل

ه ـده وعمارتـن قصـقلبه نور  يهديه إىل ترجيح حكم على آخر،وهذا مع حس
ه ـبالتقوى ، ويف احلديث عن أيب سعيد ـ رضي اهللا عنه ـ عن النيب ـ صلى اهللا علي

  : وله تعاىل مث تال ق)) اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهللا : (( وسلم ـ أنه قال 
  2)) .  إن يف ذلك آليــــات للمتومسني (( 
  

  ــــــــــــ
  .  23ص/ نفس املصدر / شرح كلمات الشيخ عبد القادر /  ـ  ابن تيمية 1 

   .32 ـ 31ص  / 14ج / تفسري الطربي /  ـ  انظر   2
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و ـيه القلب حنهذا اإلهلام الذي حتدث عنه ابن تيمية ، وبني ما كان له من اثر يف توج

  .املعرفة احلقيقية 
   

ة  ــائق اليقينيـجند اإلمام الغزايل يتحدث عنه ويتناوله يف موضوع احلدس القليب للحق
ز ـمبينا أن النور اإلهلي ، هو الذي  يساعد القلب على حدس احلقائق اليقينية اليت تعج

  . عقولنا وحواسنا عن إدراكها 
  

توانا البشري ،وال ـن هناك حقائق يقينية أعلى من مسويفسر الغزايل هذا املعىن ، بأ
توى ـريقى إىل املسـاهد لـيدركها إال من خلع عن نفسه رداء الدنيا واحلسد ، وج

ك ـي ، وتلـالروحاين  العلوي ، حيث يقذف اهللا تعاىل حينئذ يف قلبه ذلك النور اإلهل
  .النفحات الربانية اليت متثل احلقائق اليقينية 

  
نبعث يمن ذلك النور ينبغي أن يطلب الكشف ، وذلك النور ....:( لك بقوله فيؤكد ذ

  ى ـلـ صعن اجلود اإلهلي يف بعض األحايني ، وجيب التعرض له كما قال رسول اهللا 
   2 ) 1)) إن لربكم يف أيام دهركم لنفحات ، أال فتعرضوا هلا ((اهللا عليه وسلم ـ 

  ـــــــــــــ

   / 233ص / 10ج / جممع الزوائد  ـ  أورده اهليثمي يف 1

  )رواه الطرباين يف األوسط ، والكبري  بنحوه ، وفيه من مل أعرفه ، ومن عرفته وثقوا : (        وقال 

    335 ـ 333ص/ املنقذ من الضالل / اإلمام الغزايل /  ـ أنظر .2
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 هـصل لمن مارس العلوم حي...: (مث يواصل احلديث يف موضوع املعرفة احلسية فيقول 
ن ـعن طريق احلدس قضايا ال ميكنه إقامة الربهان عليها ، وال ميكنه أن يشّك ، وال ميك

  1...) . إال أن يبدل الطالب على الطريق الذي سلكه , أن يشرك غريه فيها بالتعليم 

دس إىل ـ أن الذي يشتغل بالعلوم يتوصل كذلك عن طريق احل,ومن هذا النص يتضح 
رء عن ـ أنه ال يستطيع أن يربهن عليها ، وهذه املعارف يصل إليها املمعارف كثرية ، غري

  .طريق عقلي و علمي دارس 

ارف ـكما أن الذي حيصل على هذه املعارف ، ال يستطيع أن يشك فيها ، ألن هذه املع
  .احلدسية فيها اليقني املطلق 

يس ـ  ، التأسوهكذا يشاهد الباحث على احلقيقة من خالل هذا النور املرسل من اهللا
  .املطلق للحقيقة اليت تتمثل يف معرفة اهللا تعاىل 

  2) .  إن معرفة اهللا حتدث بواسطة هـذا النور …:(  لذلك يقول الغزايل

  

  ـــــــ ـــــ

  بتصرف  .       333ص / املرجع السابق   / ـ الدكتور عبد الفتاح أمحد السيد   2 ، 1
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ّد ـة ، والعلم هو انطباع صورة األشياء يف املرآة ، وال بويرى الغزايل أن القلب كاملرآ
الء ــم جـ تستطيع أن تعكس بدقة حقائق العلوم ، وال يتأن تكون املرآة جملوة حىت

ان ـالقلب إالّ بذكر اهللا تعاىل ، واإلقبال على طاعته حىت يطمئن ويثبت ولوال ذلك لك
  1)) ا ـؤمن اشد تقلبا من القدر يف غلياقلب امل:(( اشد تفلتا وغليانا، قال عليه السالم 

   .2)) قلب املؤمن بني أصبعني من أصابع الرمحن : (( وقال 

ل أن ـلو فرضنا حوضاّ حمفوراً يف األرض ، حيتم…: ( يعطي مثاالً على ذلك ، فيقول 
ه ـيساق إليه املاء من فوقه بأار تفتح فيه ، وحيتمل أن حيفر أسفل احلوض ، ويرفع من

ون ـلتراب إىل أن يقرب من مستقر املاء الصايف فينفجر املاء  من أسفل احلوض ، ويكا
م ـذلك املاء أصفى  وأدوم ، وقد يكون أغزر وأكثر ، فذلك القلب مثل احلوض  والعل

  3)  .  مثل املاء ، وتكون احلواس مثل األار 

اهدات  ـ واالعتبار باملشوقد ميكن أن تساق العلوم إىل القلب بواسطة أار احلواس ،…( 
د ـحىت ميتلئ علماً ، وميكن أن تسد هذه األار باخللوة والعزلة ، وغض البصر ، ويعم

ابيع ـر ينـىت تنفجـه حـب عنـات احلجـع طبقـإىل عمق القلب بتطهريه،ورف
    .4... ) العـــــلم من داخله 

ان  ـما كان اقرب إىل اهللا ، ك ومن هذه األمثلة اليت ساقها الغزايل ، يتضح أن القلب كل
اىل ـ يف ـبحانه وتعـأصفى ، وعندها يكون حمال للوعظ امللهم الذي يقذفه اهللا ـ س

  .قلب من يشاء من عباده 

  ـــــــــــ

  .ـ أخرجه مسلم من حديث ابن عمر   2. ـ أخرجه امحد واحلاكم وصححه من حديث املقداد بن األسود 1

  بتصرف   . 19 ـ 3ص / 3ج / بريوت / دار القلم / ت . د  / 1ط / علوم الدين  إحياء /   ـ  الغزايل 4 ، 3
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  : وعليه فخالصة  ما سبق من قول ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ ومن قول اإلمام الغزايل 

 هتدي ـاهلداية فيباالنور الذي يقذفه يف قلب من سبقت له  يقرر منهما كال أن

  .نية احلقيقية املتمثلة يف معرفة اهللا تعاىل بواسطة ذلك النور إىل املعرفة اليقي

دس  ـومن هنا يظهر مدى تأثري ذلك اإلهلام  ـ كما يسميه ابن تيمية ـ   أو ذلك احل
  .ـ  كما يشري إليه اإلمام الغزايل  ـ يف القلب ليصل إلــى  معرفة اهللا تعاىل 
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  الفصل اخلامس
  "طبيعة املعرفة العقدية عند ابن تيمية " 

  
  نقلية: املبحث األول 

  
  .ـ األدلة السمعية مقدمة على األدلة العقلية 
  .ـ تقدم النقل ال يعين  إمهــــال العقل 

  
  .نقلية عقلية  : املبحث الثاين 

  
  .ـ العقل الصريح ال يعـارض النص الصحيح 

  .املعـرفة النقلية العقلية ـ احلواس و أثرها يف 
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  :نـقليــة 

ه ـ ـعين هبا كل ما وصل إلينا عن طريق السمع من أخبار متواترة ، واملتواتر نقصد بأو 
اس ـن النـكما يعرفه علماء احلديث ـ أن ينقل اخلرب أو احلقيقة العلمية مجع غفري م

ل ـترطون يف العمـني يشـوإن كان بعض املتكلم. يستحيل تواطؤهم على الكذب 
ه ـال جيوز أن تكون معرفتنا ب: فقالوا. باملتواتر أن يكون مؤسسا على املشاهدة  واملعاينة 

ن ـري عــ تعاىل ـ واقعة باخلرب ألن اخلرب إمنا يفضي إىل املعرفة  إذا أخرب به خلق كث
بل إذا ليس من شرط أهل التواتر أن خيربوا عن مشاهدة :ويقول يقول ابن تيمية. مشاهدة

.  به مشاهداً أخربوا عن علم ضروري حصل العلم مبخرب أخبارهم ، وإن مل يكن املخرب
 ومن هذا يرى ابن تيمية أن اخلرب املتواتر يعترب مصدرا للمعرفة مستقال عن املشـاهدة 

ت ـق تثبـوالفس وهلذا كانت العدالة: منها قوله . يؤيد ذلك بأمثلة وبراهني كثرية 
 كما املسلمون كلهم أن عمرو بن عبد العـــزيز,  يشهد هبا بذلك وباإلستفاضة ، 

اهر  ـالظلم ليس أمراً مشاهداً بالظ و والعدل  ،ً كان ظاملا كان عادالً ، وأنّ احلجاج
ن ـإذا رأى ما تواتر عند أهل الطب والنحاة م,وكذلك من ال يعرف الطب و النحو 

و الطب ـاء بـيه ، علم  أن هؤالء علمعلم أبقراط وجالينوس وأمثاهلما واخلليل سبو
اهدة  ـليست معرفة املخربين بذلك عن املشو, وإن مل يعرف هو الطب و النحو, النحو 

ه ـرب بـان املخـفالعلم مبخرب األخبار ، حيصل إذا كان املخرب عاملاً بالضرورة سواء ك
  1.    مشاهداً أو مل يكــن 
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ك ـفبعد أن بني ابن تيميه عدم إلزامية املشاهدة يف قبول اخلرب املتواتر، إذ يكفي يف ذل
  .حصول اخلرب عن مجاعة مستفيضة 

 …ال  ـ بني بعد ذلك مساواة أمهية العلم بالتواتر واخلرب ، ألمهية العلم باملشاهدة فق
و رورة  ـادق وكذب الكاذب  يعلمه من  جربه  وباشره ضوهكذا العلم بصدق الص

يعلمه من تواتر عنده يف طريق اخلرب و لذلك العلم بأن حممداً ـ صلى اهللا عليــه 
  . ـ كان صادقاً معروفاً بالصدق  ال يكذب ، متواتراً عند  من مل يباشرهوسلم 

ن ـم عـ باملشاهدة والعل وعليه يستخلص مما سبق أن ابن تيمية ال يرى فرقاً بني العلم
وب ـكتباً كثرية ، وقّدموا فيها ما يدلّ على وجطريق اخلرب املتواتر صنف العلماء 

  .االعتصام بالكتاب و السنة الشريفة املطهرة 

ريعات ـش تبه الرسل الكرام عن اهللا سبحانه وتعاىل منفإنه ملا تـواتر اخلرب جاءتنا  
د ـات إىل غريها ، لذلك كان عنده الطريق الوحيمساوية ، وجب األخذ هبا دون االلتف

  للوصول إىل العلم اليقني  وهو ما جاء به الرسول ، ألن الرسول بني الّدين

  1) . أصوله وفروعه ( 
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وأنّ :ولـك يقـه لذلـ بوابن تيمية يرى أنّ القرآن الكرمي ،  هو اإلمام الذي يقتدى
ليـس إمياناً جازماً الرجل ال ميكن أن يكون مؤمنا حىت يؤمن جبميع ما أخرب به الرسول 

 و أن ال يتكلم يف شيء من الدين إال تبعا ملا جاء به الرسـول, مشروطا بعدم املعارض 
ع ـم يف مجيـا احلكــ صلى اهللا عليه وسلم ـ   فالقرآن الكرمي والسنة الشريفة مه

ائر ـه سـأ إليـاألحكام الدينية اإلعتقادية والعملية ، ويعتد هبما كمرجع جيب أن تلج
  .الفرق املتنازعة يف شأن العقائد 

هل ـ ففي كتاب اهللا من فنون األدلة ومتنوع الرباهني  اجملال الواسع للعقل يستطيع أن ين
  .منها دون أي تعثر أو ريب 

ا ـكي ال يعدل به شيئا آخر ، وال يلتفت إىل م ويكفي أن يكون النص صحيحا عنده 
  1.   يعارضه من أقيسة نظرية أو مكاشفات صوفية  أو غري ذلك من طرق املعرفة 

  

ن ـومن خالل هذا يستنتج أن طبيعة املعرفة عند ابن تيمية هي نقلية إ ذا تواتر اخلرب م
ة ـ األدلة العقلي وأن األدلة السمعية مقدمة على,طرق صحيحة ال يرقى الشك إليها 

ال ـوال ، إمهـللوصول إىل معرفة اخلالق وإثبات اليقني  وهذا ال يعين حبال من األح
  ا ـاألدلة العقلية إذ هي متضمنة يف األدلة السمعية الصحيحة واليت ال تتناقض مها مطلق
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رع ـد يف الشـصدد يقول ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ والقول كلما كان أفسويف هذا ال
اده ـواهللا فطر عب. فان احلق ال يتناقض ، والرسل إمنا أخربت حبق . كان أفسد يف العقل 

  .على معرفة احلق ، والرسل إمنا بعثت بتكميل الفطرة ال بتغيري الفطرة 

  :نقليـة عقليـة 

ول ـتقدمي اخلرب املتواتر املنق: عرض ابن تيمية هلذه املسألة  من تهعين هبا حسب ما فهمأو
رحا ـش(إلينا عما جاءت به الرسل عن اهللا تعاىل ،وأن العقل يأيت بعد ذلك خلدمة النص 

ه ـفالعقل ال يعارض النقل أبدا ، فما ثبتت صحته نقال اقتضى ثبوت). وتذليال، وتدعيما 
ول ــاملنقول الصحيح ال يعارضه معق: ( ضوع عقال لذلك يقول ابن تيمية يف هذا املو

وص ـوقد تأملت  ذلك يف عامة متنازع الناس فيه فوجدت ما خالف النص…صريح قط 
وت ــالعقل ثبـ شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطالهنا ، بل يعلم ب…الصحيحة الصرحية 

   .1) نقيضها املوافق للشرع 

ائل ـات ، ومسـل التوحيد ، والصفوهذا تأملته يف مسائل األصول الكبار كمسائ…(
ووجدت ما يعلم بصريح العقل مل خيالفه مسع قط . القدر والنبوات ، واملعاد وغري ذلك 

ح أن ـفال يصل. بل السمع الذي يقال أنه خيالفه ، إما حديث موضوع أو دالله ضعيفة 
     2)ليكون دليال لو جترد عن معارض العقل الصريح ، فكيف إذا خالفه صريح املعقو
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ل ـول الصحيح والعقـفمن هذا القول الصريح البن تيمية الذي يزاوج فيه بني املنق
ر  ـل يقـ والذي  ال يهمل فيه  العمل بالعقل ـ كما روج عنه املفترون ـ بالصريح

ه ـبتالزمهما أما إذا اختلفا فذلك لعلة تكمن يف فساد أحدمها ، بل يعترب أن للعقل قدرت
ده ـعلى اإلدراك والتمييز ، وهو املرجع األخري إلدراك احلقائق الثابتة ، وهو كذلك عن

  .أصل النقل 

ة ـذا تعارضت األدلة السمعية والعقلية أو السمع والعقل أو الظواهر النقليإ…: ( فيقول 
ني ـوالقواطع العقلية أو حنو ذلك من العبارات فأما أن جيمع بينهما وهو حمال ألنه مجع ب
ل ـالنقيضني ، وأما أن يرادا مجيعا ، وأما أن يقدم السمع ، وهو حمال ، ألن العقل أص

دح يف ـ كان ذلك قدحا يف العقل الذي هو اصل النقل ، والقفلو قدمناه عليه. النقل 
احث ـفمن خالل هذا القول الفصيح البن تيمية ، ميكن للب . 1)أصل الشيء قدح فيه 

ه ـأن يدرك الدرجة املرموقة واملكانة السامية اليت وضع ابن تيمية العقل فيها حىت جعل
. لـفقوة النقل تقتضي موافقة العقللنقل أصال أي أنه ال ميكن معارضة أحدمها لآلخر 

ن ـفإذا تعارض النقل والعقل ، وكان االثنان قطعيني ، فال يكون م: ( لذلك فهو يقول 
ه ـني فإنـوأما إذا كانا ظني. تعارض بينهما لكون االثنني قطعيني ، فهما ملتقيان حتما 

و ـمن اآلخر وليقدم الراجح منهما على اآلخر، إذ ميكن أن يكون أحدمها أكثر يقينا 
القطع ـوأما يف احلالة الثالثة اليت يكون فيها أحدمها قطعيا واآلخر ظنيا ، ف. كانا ظنيني 

ة يف ـهو املقدم مطلقا ، وإذا افترضنا أن العقل كان قطعيا والنقل كان ظنيا ، فابن تيمي
                              2) .   مثل هذه احلالة يقدم العقل ال لكونه عقال ، بل لكونه قطعيا 
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د ـوابن تيمية حني يعطي األمهية للعقل ، ال لكونه جوهرا قائما بذاته كما هو الشان عن
امى ـانية ، تتسـالفالسفة ، بل لكونه  غريزة مستفيدة من اخلربات والتجارب اإلنس

  .تكون قطعية الداللة مكانتها حينما 

ه ـن كونـوابن تيمية يرى أن تقدمي الدليل العقلي بشكل مطلق دون العلم والتأكد م
ي يف ـل النقلـقطعيا هو خطأ فادح ، كما ال جيوز أن يرجح الدليل العقلي على الدلي

  .حال كون االثنني ظنيني، حبجة أن العقلي يرجح ألنه عقلي 

ارة ـمية يقدم الدليل العقلي تارة ،والسمعي أو النقلي توأرى من هذا الرأي أن ابن تي
ن ــفأيهما كان قطعيا قدمه على اآلخر ، إذ أن الغاية القصوى اليت يرجوها م. أخرى 

ة اهللا ـــاألدلة مهما كان نوعها هي الوصول إىل احلق الذي ال ريب فيه ، وهو معرف
  1.    سبحانه وتعاىل 

ور العقل ال يريد أن حيمله أكثر من طاقته وخارج جماله وابن تيميه حينما يتحدث عن د
  .فهناك أمور جتري يف النفس ال سبيل للعقل إليها 
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دم ـرب عـا ، ويعتـوهناك قضايا يعجز العقل عن اخلوض فيها وينبغي له أن يسلم هب
ن ـا مـذات اهللا تعاىل وصفاته العلية  وغريه: ند العقالء ـ إدراك مثلإدراكها ـ  ع
ة ال ـودة ثابتـوتلك األمور ال جمال الستشارة العقل فيها ، فهي موج. األمور الغيبية 

ه ألن ـه إليـح نقلـحتتاج لشهادة العقل هبا ، أما العقل  فما عليه إال أن يقبل  ما ص
ن ـفابن تيمية يضرب أمثلة رائعة يبني م. قول الصريح املنقول الصحيح ال يعارض املع

 ن اهللاـه عـخالهلا ضرورة تسليم العقل للنقل املتواتر عن الرسل الكرام فيما جاءوا ب
ع ـإذا كان العقل يوجب على اإلنسان أن ينقاد ألوامر الطبيب ويتب: نذكر منها. تعاىل 

ه ـى وجـتعماهلا علـربة ويتبع كيفية اسما أخربه به من مقدرات من األغذية واالش
ب ـخمصوص ، مع ما يف ذلك من الكلفة واألمل ، وكل ذلك ألن املريض يظن أن الطبي
ن األمل ـأعلم منه ، ويعتقد أنه بتصديقه الطبيب ، ميكن أن يصل إىل الشفاء والتخلص م

ف ــصا يـفى مبـولكن الطبيب خيطئ ويصيب وخيطئ كثريا ، ومن الناس من ال يش
دواء ـال  لـمع هذا يقب  هالكه و بل قد يكون استعمال الدواء  من أسباب. الطبيب 

وز ـفكيف حال اخللق مع الرسل الكرام ؟ والرسل صادقون ال جي.ويتبع أوامر الطبيب 
ا ـفكيف جيوز أن يعارض ما مل خيطئ قط مب. أن يكون خربهم على خالف ما أخربوا به 

ل ـ الرس ةـأن طاعـب: يصل ابن تيميه من هذا إىل القول و.مل يصب يف معرضة له قط
اء ـاألنبي ه ـو إن صادف أن الظن واالجتهاد خيالفان ما أخرب ب. واجبة ألهنم أعلم منا

ل ــ حم هاـذلك أن العقول متفاوتة املدارك مما جيعل. فاالنقياد للرسل ال للعقل الظنني 
ول ـ العقل واحلال هذه، فإنه يتعذر الوصنزاعات وصراعات خمتلفة ومتعددة ، فإذا قدم

  1.إىل أمر متفق عليه 
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و يف ـأما إذا قدمنا الشرع على العقل ، فإننا نرتكز يف ذلك على التسليم بأن الشرع ه
م ـاس ، والعلـاختالف أحوال الننفسه قول صادق ، وهذه صفة الزمة له ال ختتلف ب

  . بذلك ممكن ، ورد الناس إليه ممكن 
  .ولذا جاء القرآن الكرمي برد الناس إيل كتاب اهللا وسنة رسوله  عند التنازع 

وم ـفإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا والي:(( قال تعاىل 
  1)) . اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال 

  
ني ـفاآلية تدعوا إىل الرجوع إىل كتاب اهللا وسنة نبيه باعتبارمها الكفيلني بفض الرتاع ب

  . املؤمـنني 
ض ـوهكذا يوجب ابن تيمية  تقدمي السمع وبالتايل الشرع على العقل ، ذلك ألن بع
ريه  ـالناس قد يعلم بعقله ما ال يعلمه غريه ، وقد يصعب عليه شرح بعض املعلومات لغ

   يف احلقيقة ما يعلمه صريح العقل ، ال ميكن أن يعارضه الشرع أبدا ولكن
 2     .ألن املنقول الصحيح ال يعارضه معقول صريح  

ه  ـهي قاعدة جليلة يقررها ابن تيمية بعد فهم عميق ملراد الشرع احلكيم ومدى اهتمام
اب أو ـأو األلبول ـلذوي العق بالعقل السليم ، إذ جند يف أكثر من آية توجيه النداء

  .القلوب ، أو ما يقوم مقامها من األساليب واأللفاظ الداعية إىل النظر أو التأمل 
  

  ـــــــــــ
  .من سورة النساء  / 58ـ اآلية 1 
 89 ـ 86ص / املرجع السابق / ابن تيمية / راجع  ـ 2
  

  



 128

  
ه ـقتل ، ألن ثـى العقـوإذا كان ابن تيمية ـ كما مر ـ يوجب تقدمي الشرع عل

ك ـبالشرع تنبع من استناده إىل قول الرسول األمني الذي ال ينطق عن اهلوى ، ومع ذل
ن ـأكد مـفهو يسعى جاهدا للتأكد من صحة إسناد ذاك اخلرب إىل  النيب الكرمي ، ويت

ه ـذ منـعـدم خمالفـته  لصريح العقـل ، فهـو ال يقبل أي حديث يصل إليه ليتخ
  .مته من العلل املؤدية إىل ضعفـه أو وضعه دليال ، حىت يتأكد من سال

اته ـر يف دراسـابه ، وال الفكـل يف حسـأن ابن تيمية مل يهمل العقن بمن ذلك ميك
ليم ـوأحباثـه ، ومل يعمل على إمخاد جذوة العقل يف اإلنسان ، بدليل أنه مل يقبل بالتس

اديث ـ لقبل كل األحللمنقول إال بعد إخضاعه للعقل الشرعي  ولومل يركن إىل العقل
ل ـوكل ما يف األمر أن ابن تيمية مل جيع.معان نظر أو روية وحتقق إوالنصوص ، دون 

ون ـوأراد أن يك. العقل حاكما على النصوص القرآنية أو األحاديث النبوية الصحيحة 
ذا ـيف ميزان الشريعة كتاهبا املقدس الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه وك

ل على ـنة رسوله الصحيحة ، هبذا الميكن أن يقع تعارض بني العقل والنقل ، وخري دليس
ا به ــ وحنن مل ندع أن أدلة العقل باطلة ، وال أن م..: (هذا ما قاله ابن تيمية بنفسه 
ه ـوتقدميه علي ولكن ذكرنا أنه ميتنع معارضة الشرع بالعقل يعلم صحة السمع باطل
ن يف ــ تكماهنبأه من إشكالية تقدمي العقل أو تأخريه عن النقل وابن تيميه يوضح موقف

  : قوة الدليل وقطعيته اليت ال تسمح باملعارض مهما كان نوعه ومصدره فهو يقول
. ما عارضه الدليل العقلي فليس هو عندي دليال يف نفس األمر ، بل هو باطل 

مر ، بل هو باطل وهكذا ما عارضه الدليل السمعي فليس هو دليال يف نفس األ
فإن .فحينئذ يرجع األمر إىل أن ينظر يف داللة الدليل ، سواء كان مسعيا أو عقليا .

  .1 ) ..وهذا هو احلق. كان دليال قطعيا مل جيز أن يعارضه شيء
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  : احلواس وأثرها يف  املعرفة النقلية العقلية 
ل ـص كـجيعل ابن تيميه للحواس عموما قوة حتصيلية ، ووظائف متنوعة ، حيث ختت

م ـن قواسـها مـحاسة بنوع معني من اإلحساس ، وإن كانت من جنس واحد ملا بين
  .مشتركة

رة ـال حيصل إال مبباش أما الشم والذوق واللمس فحس حمض،...:(فيقول يف ذلك 
ها ـواحد  فاجللود إن خصت باللمس ، مل يدخل فياحليوان لذلك فالثالثة كاجلنس ال

س ـالشم والذوق ، إن قيل بل يدخل فيها عمت اجلميع ، وإمنا ميزت عن اللم
إن ـف. الختصاصها ببعض األعضاء وببعض املدركات وهو الطعــوم ، والروائح 

رد ار والبـاــسائر البدن ال مييز بني طعم وطعم  ، وريح و ريح ولكنه مييز بني احل
                  1 )  ... ...واللني والصلب ، والناعم واخلشن ، ومييز بني ما يلتذ به وبني ما يتأمل به

  
ها ـاضل بينـوابن تيميه وإن كان جعل بعض احلواس مشتركة الوظائف ، لكنه ف

ن ـل مــكتفاضله بني السمع والبصر، وإن كان البصر يف جمال اإلدراك هو أفض
ود إىل ــك يعـلسمع حيصل به العلم أكثر مما حيصل بالبصر ، وذلالسمع ، لكن ا

  .كثرة عدد الذين يسمعون إذا قيسوا بعدد الذين يعاينون بأنفسهم أو يشاهدون 
ر يف ـوإذا كان البصر أقوى وأكمل ، فإن السمع أعم وأمشل ، وألمهيته قدم عن البص

 .2 ))كان عنه مسؤوال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك ( (: قوله تعاىل 

  ــــــــــــــ
  /منطق ابن تيمية منهجهه الفكري / حممد حسين الزين : الدكتور  ـ1

        بتصرف 164 ـ 155  ص/  م 1979 ـ 1399 / 1ط / بريوت /      املكتب اإلسالمي 
  .من سورة اإلسراء  / 36ـ اآلية  2
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ه ـئل حتصيل املعرفة ،  مبا تقف عليستنتج من ذلك أن ابن تيميه جيعل احلواس من وساي
الق ـة اخلـى عظمـمن دالئل القدرة اإلهلية وبديع صنعها يف املخلوقات اليت تدل عل

ل ـراك العقـن إشـوهو بذلك ال جيعل األمر وقفا عليها ،بل البد م.سبحانه وتعاىل 
  .والتجربة يف تقرير تلك املعارف وسبل حتصيلها 

رّي معـه ل ـاء حيصـقد علموا أنّ شرب املمة الناس ويضرب مثال على ذلكبأن عا
  . وقطع العنق ، حيصل معه املوت ، والضرب الشديد يوجب األمل 

   .و موت شخص معني , فإن احلس يدرك ريا معينا , هذه القضايا هي حسية جتريبية 
رت ـبشخص واحد بالذّات ، واحنصإذا تعلقت , وهنا ينفرد احلس بعلم هذه القضية 

ه ـلأما إذا أردنا أن نعمم هذه احلالة على كل من حيصل .الة به دون غريه من الناس احل
ا ـذلك ، لنعرف نتيجة ما يصري إليه ، فإن هذه القضية ال تدرك باحلس وحده ، بل مب

ه  ـبب يف موتـفإذا كان قطع عنق فالن من الناس قد تس. يتركب من احلس والعقل 
ه ـيبية حمسوسة ، فالقـول بأن كـل من يقطع عنققضية مدركة يف احلس ألهنا جتر

س يف ــواشتراك احل. ميوت  هي قضية ال تدرك باحلس وحـده ، بل باحلس والعقل 
  .تكوين  هذا العلم يسبق العقـل ، أو هو اخلطـوة األوىل يف طريق تكوينـه 
ل ـنا أن كفيجب أن نعلم حبواسنا حالة معينة ، سببت نتيجة معينة لنعلم بعد ذلك بعقول

  . من يتعرض ملثل هذه احلالة تصيبه نفس هذه النتيجة 
ـه يف ـوقد مسى ابن تيميه مثـل هذه احلـالة بقـياس األوىل ، وسـيأيت احلـديث عن

ـل ـن فعـل مـرون بالعقــوينب ابن تيميه بعد ذلك بأن احلـس املق. حملـه 
ا ـأما إذا كـان خارج. اإلنـسان كـاألكل والشرب وتناول الدواء يسمى جتريبيا 

  1.عن قـدرته ، كتغري أشـكال القمر عنـد مقابلة الشمس فيسميه حدسيا 
 ـــــــــــــــــــ

    93ص / الرد على املنطقيني /  ـ ابن تيميه 1
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ن ـواملقصود بالتجربة عند ابن تيميه ، هو ما جربه اإلنسان بعقله وحسه ، وإن مل يكن م

ا ـوابتعاده شمس يوجب انتشار الضوء ، وغياهبا ينشر الظلمةفطلوع ال. فعله وقدرته 
اهر األرض ـعن الرؤوس جيلب الربد ، إذا جاء الربد ، سقط ورق الشجر ، وبرد ظ

  . وسخن باطنها 
اهد ـكلها مظاهر طبيعية ، جرهبا اإلنسان عرب حياته اململوءة باملشاهدات ، واملش

ا و ـشتركة بني مجيع الناس الذين اعتادوهفأصبحت معلومة وم. واملالحظات والتجارب 
هم  ــة يف تكوينـفحركت فيهم سواكن الفطرة املودع.أدركوها حبسهم وعقوهلم 

م  ـفانتبهوا إىل ما حوهلم من املخلوقات ، فأعملوا فيها فكرهم ،وتدبروا فيها بعقوهل
 1. وخالطوها حبواسهم ، واستخلصوا منها جتارهبم 

و رب ـذا الكون الفسيح وما فيه ، إله واحد الشريك له هفحصلت هلم قناعة بأن هل
  : قال اهللا تعاىل .السماوات واألرض وما فيهن ، وهو على كل شيء قدير 

ق ذات ـه حدائـأّمن خلق السماوات واألرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا ب( (
ل األرض ـون أمن جعاهللا بل هم قوم يعدلأإله ّمع , هبجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها 

أإله ّمع اهللا بـل , قرار وجعل خالهلا أهنارا وجعل هلا رواسي وجعل بني البحرين حاجزا 
اء ـم خلفـأّمن جييب املضطر إذا دعاه ، ويكشف السوء وجيعلك.أكثرهم ال يعلمون 

ن ـ يهديكم يف ظلمات الرب والبحر، ومأّمن, أإله مع اهللا قليال ّما تذكـرون , األرض 
   . 2 ))تعاىل اهللا عما يشركونأإله ّمع اهللا , سل الرياح نشرا بني يدي رمحته ير
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 162ـ  160ص / املرجع السابق / ابن تيمية /  أنظر  ـ 1
  63 , 62,   61:اآلية . سورة النمل  ـ 2 
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  :مناهج املتكلمني  
ـ  تاملتكلمون من معتزلة ،ومرجئة ،وشيعة ، وخوارج ، وأشاعرة كان          هم منـهجهم   ـ ل

ـ  ـهج الق ـاخلاص يف البحث ، والتقرير ، والتدليل ، خيالف من جهة من            رمي ـرآن الك
السـفة  هج الف االف من ختومن جهة أخرى    . واحلديث النبوي الشريف ، وأقوال الصحابة     

ـ         .يف البحث والتقرير والتدليل    رآن ـفأما خمالفتهم ملنهج القرآن الكرمي ،فذلك ألن الق
اد ـى االعتق ـاعتمد يف الدعوة على أساس فطري، فيكاد يكون كلّ إنسان مفطورا عل           

 تـبوجود إله خلق العامل ودبره ، ويكاد الناس بفطرم جيمعون على ذلك مهما اختلف             
ندهم ، واختلفت صفاته ، يستوي يف ذلك املمعن يف البداوة واملغرق            اء اهللا احلسىن ع   مسأ

  يف احلضارة،وهذا ما يعجب له الباحث االجتماعي ، إذ يرى إمجاع القبائل ـ حىت اليت 
مل تتصل بغريها أي اتصال ، واليت التعرف من العامل إال رقعتها من األرض ، وغطاءها من                 

رآن ـا فيه فخالف يف األمساء  أو االختصاص ،فالقالسماء ـ على إله خالق ، إن اختلفو 
ـ            ة وينميهـا ويقويهـا     ـاعتمد على هذه الفطرة ، وخاطب الناس مبا حيي هذه العاطف

اهللا ـف ،ويصلح ما اعتورها من فساد اإلشراك ،وما إليه ، أدار الدعوة على هذا األساس             
وق هللا  ـته ، كلما فيها خمل    تعاىل خلق اإلنسان أحاطه ببيئته ينتفع ا يف تسيري شؤون حيا          

ـ                 ريه ال  ـتعاىل ، وهو واهب الوجود هلا كلها ، وواضع نظامها الذي ال حتيد عنه  ،وغ
ـ          ((: قال تعاىل   . يستطيع إن خيلق ذبابا      ا ـإ ن الذين تدعون من دون اهللا لن خيلقوا ذباب

 ذلوب م ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً ال يستنقذوه منه ضعف الطالب واملط            
  1) . قدروا اهللا حق قدره إ ن اهللا لقوي عزيز 

  
  ـــــــــ

  .من سورة احلج  / 72 ـ 71 ـ اآلية 1
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  طفة الفطرية بطلب النظر يف كل ما حوهلا ، فذلك سلم إىل قوة يف امث غذى هذه الع
  .دين ، وإميان يف يقني 

  با مث شققنا األرض شقا  فلينظر اإلنسان إىل طعامه إنا صببنا املاء ص(: ( قال تعاىل 
   1 . ))فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا وخنال وحدائق غلبا وفاكهة وأبا

فلينظر اإلنسان مما خلق ، خلق من ماء دافق خيرج مـن بـني الـصلب                : ( وقال تعاىل   
   . 2 ))والترائب انه على  رجعه لقادر

  
  ، وإىل السماء كيف رفعت أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت ( (: وقال سبحانه 

        3.) إىل اجلبال كيف نصبت ، وإىل األرض كيف سطحتو
 وآية هلم األرض امليتة أحييناها ، وأخرجنا منها حبـاً  فمـــنه              (: (وقال جل جالله    

  4 ) .)يأكلون 
ـ  ـتبارك الذي جعل يف السماء بروجاً ، وجعل في        ( (:  وقال  عز من قائل       راجاً  ـها س

  5 . ))اًوقمرا منري

  ــــــــــــــــــــ
  من سورة التكوير  / 31 ـ 24 ـ اآلية  1

   من سورة الطارق /    8ـ 5   ـ اآلية2
  من سورة الغاشية  / 20 ـ  17  ـ اآلية3
  من سورة يس / 32 ـ اآلية 4
  من سورة الفرقان  / 61 ـ اآلية 5
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لى ذلك باملألوف من تنازع ذوي      وسلك يف الدعوة إىل التوحيد هذا املسلك ، فاستدل ع         
  .السلطة وما يؤدي إليه الرتاع من فساد 

  1) لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا: ( لقوله تعاىل 
ما اختذ اهللا من ولد ، وما كان معه من إله ، إذاً لذهب كل إله مبا خلق، ولعال                   : ( وقال  

  2) . بعضهم على بعض
نـهج يف إثبـات قدرتـه وعلمـه ، وهـذا            وهكذا سار أسلوب القرآن على هـذا امل       

تجابة ـ يساير الفطرة ويغذيها ويشعر كلّ إنسان يف أعماق نفسه ، باالس           ,األســلوب
لّ ـله واإلصغاء إليه ، وهو منهج يوافق العامة ، وهم السواد األعظم يف كل أمة ويف ك                

  .جيل كما يناسب اخلاصة وهم األقلون دائماً 
  3). )فلينظر اإلنسان مم خلق ، خلق من ماء دافق ( (: اىل  فنظرة العامي إىل قوله تع

اة ـ إىل  ـامل احليـتثري فيه إمياناً ساذجا بعجيب القدرة ، كما أن نظرة البيولوجي ـ ع 
ـ  ـمنشأ اإلنسان وخلقه  ، تثري عجبه وإعجابه ، وحريته دائماً ، وإميانه العمي              الق ـق خب

 امي إىل ـرة العـونظ. م ، وأغشى بصريم الكون ، إال قليال ممن ختم اهللا على قلو
ـ   ـالسماء ، وتأللؤ جنومها ، تبعث عنده اإلميان مبدير هذا الكون وعظمت            ي ـه ، والفلك

ة ـمبعرفته الواسعة حلركة النجوم وسريها  ونظامها ، وأبعادها ، أقدر على معرفة العظم             
  . ومديرها  وأشد إعجاباً خبالقها

  ــــــــــــــ
  من سورة األنبياء/  22ية  ـ اآل1
  من سورة املؤمنون  / 92 ـ اآلية 2
  من سورة الطارق  / 6 ـ 5 ـ 3
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ـ           ة ـوهكذا الشأن يف مجيع أصحاب التخصصات العميقة والدراسات العلمية املوضوعي
ـ     الف ـاملتجردة من األهواء ، ونوازع الذات فهم يتأثرون ذا املنهج الرباين ، على اخت

ـ     .   ومداركهم ، و عواطفهم  وعقوهلم         يف استعدادام  أليف ـفالقرآن ال يؤلف برهانه ت
ر  ـاملنطقي ، من مقدمة صغرى وكربى ونتيجة ، وال يتعرض أللفاظ الفلسفة ، من جوه              

وعرض ، وحنومها ، وال حيددمها ، وال يثري املشاكل العقلية ويفصلها ويبين عليهـا ، ألن                 
ل ـظّ أق ـ للعلماء وحدهم ، فالفلسفة والعلم ح      الدين مل  يأت للفالسفة وحدهم ، وال       

  . عدد من الناس 
ـ   ـعلى الفطرة والعاطفة ومها قدر مشترك بني الناس مجيع        القرآن  إمنا اعتمد  ن مثّ  ـاً ، فم

ا ـق ، فم  ـكان ممن آمن علماء ، وفالسفة ، وغريهم ، ولو اتبع الدين سبيل علم املنط              
ـ         ولكن جاء يف القرآن آ    .آمن معه إال قليل      ى ـيات متعددة املطالب ، منها ما يـدل عل

ـ  ـاجلربومنها ما يدل على االختيار ، فكيف ميكن التوفيق بني هذه اآليات وم             ي ـا ترم
ماوات ـإليه ، وباإلضافة إىل اآليات اليت تثبت هللا وجها ، ويدا ، وتعرب عنه بأنه يف الـس      

ـ   آمنتم من يف السماء أن خيسف بك      ( (:ويف األرض لقول عز وجــل       إذا ـم األرض ف
   2.))وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية( (:  وتذكر أن له عرشاً 1). )هي متور 

   3 ).)الرمحن على العرش استوى( (
ـ  ـات وغريه ـفهذه آي .  فكيف يتفق هذا وما ورد يف القرآن من الترتيه           ا ورد يف    ـا مم

هج ـفهمها باختالف من  القرآن ، مسيت باملتشاات ، كانت جمال البحث والنظر،خيتلف          
  .  تعرض إىل ذكر بعضها بإجيازأالسلف عن باقي مناهج املتكلمني من السلمني ،واليت س

  ــــــــــ
   من سورة امللك 16/ ـ اآلية 1
   من سورة احلاقة /16 ـ اآلية2
  من سورة طه/  04 ـ اآلية 3
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  :منهج السلف يف املتشابه من القرآن 
ـ          األولون من املسلمني ،آ منو     ـ  ـا ا وصدقوها من غري حبث كثري و ال ج ل ـدال طوي

  .فهموا هذه اآليات فهما جممال واكتفوا به 
  

ل ـوكان كثري من ذوي العقول الراجحة يف العصر األول ، يرى أ ن الدخول يف تفصي               
لمني ،وال يـستطيع فهمـه      ـة املـس  ـ واجلدال فيها ليس من مصلح     ,هذه املتشاات 

ـ  ـ خوض ، وأن يكتف    ى فيها باملعىن اإلمجايل من غري     مجهورهم ، فأوىل أن يكتف     امل ـي الع
ـ                 د ـواسع النظر ، عميق الفكر مبا يرشده إليه عقله لنفسه دون اجلمهور من األمة ، فق

ـ ـقبل رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قول اجلارية اليت ك   د أن اهللا يف ـانت تعتق
ه ـ  ـروي عن علي ـ رضي اهللا عن السماء ألن عقلها ال يقوى على أكثر من ذلك ، و

  ).حدثوا الناس مبا يفهمون ،أ ن تريدون أن يكذب اهللا ورسوله : ( أنه قال 
  

  وجاء من  بعدهم قوم  ساروا على  هذا النحو ، فقد روي عن الوليد بن مسلم 
سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن األخبار الـيت             : ( أنــه قال 

  1) . امروها كما جاءت بال كيف : ( ات ـ يعين صفات اهللا ـ فقالواجاءت يف الصف
  

   ـــــــــــــــــــ
  180ص / ط / دار الفكر العريب / تاريخ املذاهب اإلسالمية/  ـ أبو زهرة 1
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ـ .) الرمحـان علـى العـرش اسـتوى       : ( ربيعه الرأي يف قوله تعـاىل      سئل  و ف ـكي

ن اهللا  ـول ، وم  ـغري جمهول والكيف غري معق    االستواء  : ( استـــــوى ؟ فقال    
ـ  ـوروي عن مالك بن أن    ).الرسالة ، وعلى الرسول البالغ ، وعلينا التصديق          نه ـس أ

ـ       : ( كيف استوى ؟ فأطرق برأسه مث قال        : سئل   ري ـاالستواء  غري جمهول ، والكيف غ
لف ـالـس ن  ـاء م ـفهؤالء العلم ) .معقول ، واإلميان به واجب ، والسؤال عنه بدعة          

ـ                    ك ـالصاحل رأوا ، الوقوف عند ما جاء يف الدين ، من غري تفسري ، وال تأويـل ، وذل
  : ألحد السببني 

ـ  ـإما ألن هذه البحوث ال تصلح للعامة من الناس ملا يسببه هلم م            : األول   ان يف  ـن افتت
ـ  ـألن ما يتعلق باهللا وصفاته ، هو شيء وراء العقل ، ال ميكن أن يـص               .دينهم   ه ـل إلي

ـ                   ا ـاإلنسان ، إال بأن يقيس اهللا على نفسه ، وذلك خطأ كبري ، فاألوىل أن نقف على م
 1.ورد فيه النص من غري  سؤال ، بكيف؟ ، وأين ؟ 

ـ  ـده ، فك  ـي وبع ـر العباس ـة إىل العص  ـوقد استمرت هذه املدرس    هم يف  ـان إمام
ـ . ويف العصور بعده ابن تيمية     أمحد بن حنبل  : العــــهد العباسي    ـ  ـّأم ة ـا طريق

وله  ـاملتكلمني وشيوخهم ، فهي تغاير هذين األصلني ، فهم  آمنوا باهللا ، وما جاء به رس                
ة ـفنقلوا الوضع من فترةوعاطف   ,مث أرادوا أن يربهنوا على ذلك باألدلة العقلية والنظرية          

م ـ عل وخماطبة هلما بالنظر يف آيات اهللا ، إىل دائرة العقل والتفكري ، فمن فن مجيل ، إىل                
   : قوله تعاىل ومنطق ، ومن قلب إىل رأس ، فبدالً من أسلوب القرآن يف حنو

ر ـوضعوا طريقتهم يف حدوث العامل ، واضط     ) )أيف اهللا شك فاطر السماوات واألرض     ( (
ها ـبعضهم إىل القول بتركيب األجسام من أجزاء ال تتجزأ ، أو إقامة الدليل على حدوث              

   تعاىل  إىل أن يصلوا إىل إثبات اهللا
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وهكذا سلكوا هذا السبيل يف إثبات وحدانية اهللا ، وسائر صفاته وكانت كل خطوة من               

ـ               ها إىل  ـهذه اخلطوات ، تثري أسئلة وجدالً ، وتفتح موضوعات جديدة ، فـساروا في
  .هنايتها 

اات  ـهذه ناحية ، والناحية األخرى أهنم مل يقنعوا ـ كما قنع غريهم ـ باإلميان باملتش  
ـ          . مجلة من غري تفصيل      ار  ـفجمعوا اآليات اليت قد يظهر بينها خالف ، كاجلرب واالختي

ـ   ـوكاآليات اليت تظهر منها اجلسمية ، وسلطوا عليها عقوهلم ، فأداهم النظ            ل ـر يف ك
  .مسألة إال رأي 

  
ان ـا ، فك  ـالف األوىل فأولوه  ـإذا وصلوا إليه ، عمدوا إىل اآليات اليت يظهر أهنا خت          و
ات ـتأويل من أهم مظاهر املتكلمني ، فإذا أداهم البحث إىل أن اإلنسان خمتار أولوا آي              ال

عر ـاجلرب ، وإذا أداهم البحث إىل أنّ اهللا مرتّه عن اجلهة واملكان أولوا اآليات اليت تـش                
  .بأنه تعاىل يف السماء 

ـ              ـ  ـوهكذا ، فالتأويل عند املتكلمني يعترب من أهم العناصر ، ومن أكرب املم ني ـيزات ب
ه ـوطبيعي أن هذا املنحى يف التأويل ، وإعطاء العقل حريت         . منهجهم ، ومنهج السلف     

يف البحث والنظر ، واجتاهه إىل أي جهة يراها ، يستلزم اختالفاً كبرياً ، فإن أدى النظـر                  
ـ                 ات ـقوماً إىل االختيار ، وتأويل آيات اجلرب ، قد يؤدي النظر عند غريهم إىل إثبات آي

  .رب ، وتأويل آيات واالختيار اجل
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ذان ـما اللـأويل ، هـهذان األمران ـ أعين االعتماد يف الرباهني على العقليات والت 

ـ  ـيعلالن ما استفاض يف عصور املتكلمني من خالف ، ومن أقوال ال ع             ا ، وال   ـداد هل
در ـال الـص حصر هلا ، مما مل يكن معروفاً يف عهد النيب ـ صلى اهللا عليه وسلّـم ـ و  

  1.األول 
  :ويظهر أن الذي دعا إىل هذا التحول ، أمران 

ـ               : األول   ل ـهو أن أوائل املتكلمني قد دخلوا يف حوار عميق ، مع أقوام من خمتلف املل
وكانت قد تفلسفت عقوهلم ، وهؤالء مل يكفهـم         ) يهودية ، نصرانية ، ووثنية      ( والنحل  

ا ـوع إىل قضاي  ـدون الرج ـأو حديثاً ، بل يري    يف اإلقناع أن تذكر هلم آية من القرآن         
ـ               ول يف  ـتستند إىل قدر مشترك من العقل ، فدفع ذلك املتكلمني إىل حماكام ، والدخ

  .منهجهم ، وأن يسلكوا سبيلهم ، فيؤلف األدلة العقلية على وجود اهللا تعاىل 
م  ـ السياسة ، والعل   ما يف طبيعة كل أمة تتمدن من انقسام إىل حمافظني وأحرار يف           : الثاين  

ـ          . والفلسفة  ، والدين      خروج ـفاحملافظون يف الدين رأوا الوقوف عند النص ، وعدم ال
كت ـقيد أمنلة عما صرح به ، والنطق مبا نطق به يف حدود ألفاظه ، والسكوت عما س                

ـ وها عق ـون في ـواألحرار ال يريدون الوقوف عند ظاهر النصوص بل يعمل        .عنه   هم  ـل
ـ             ويصرحون مبا  ول ـ يؤديهم إليه رأيهم ، ويأولون ما خيالفه ، فكان اخلالف بينهم يف أص

ـ  ) وهم ميثلون احملافظني    ( الدين ، شبيها بينهم يف الفروع ، من أهل احلديث            ل ـ، وأه
  ) . وهم ميثلون األحرار ( الرأي 

  ــــــــــــــــ
  :  ـ أنظر هذين الكتابني البن رشد 1

  " .ل فيما بني احلكمة ، والشريعة من االتصال فصل املقا"        ـ كتاب 
  " .الكشف عن مناهج األدلة ، يف عقائد امللــــة  "       ـ كتاب 
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ات ،  ـفة يف اإلهلي  ـهذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن طبيعة اخلالف بني منهج الفالس            
  : وبني منهج املتكلمني ، يرجع إىل أمور نذكر منها 

  
ـ ـوا ـوا قواعد اإلميان ، وأقروا بصحتها ، وآمنـ  أن املتكلمني اعتقد    ذوا ـا  مث اخت

ـ  ـن الق ـأدلتهم العقلية للربهنة عليها ، فهم يربهنون عليها عقليا كما بره           ها ـرآن علي
  .وجدانياً 

ـ  ــ أما الفالسفة ، فهم يبحثون املسائل حبثاً جمرداً ، ويفرضون أن عقوهلم خالي              ن ـة م
وة ـون النظر منتظرين ما يؤدي إليه الربهان ، سائرين خط         مؤثرات ومعتقدات ، مث يبدء    

  .خطـوة ، حىت يصلوا إىل النتيجة ، كائنة ما كانت فيعتقدوهنا 
ها ـوعليه فموقف املتكلمني ، موقف حمام خملص ، اعتقد صحة عقيدة  وتوىل الدفاع عن              

ـ وهذا. يصوغ هلا من احلجج واألدلة ما يؤيدها  ويثبت ما اعتقد من صحتها           ار ـ ما أش
  : إليه ابن خلدون يف مقدمته عند قوله 

 وباجلملة فموضوع علم    ...ونظر املتكلم يف الوجود،من حيث أن يدل على املوجد        ( ...
ن ـالكالم عند أهله ، إمنا هو العقائد اإلميانية بعد فرضها صحيحة من الشرع حبيث ميك              

  1 . ...)أن يستدل عليها باألدلة العقلية
  ـــــــــــــــ

   بتصرف 390ـ  389ص / املقدمة /  ـ ابن خلدون 1
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  القرآن الكرمي  : منهج ابن تيميه يف التعامل مع 
ه ـليس كل من ادعى اعتماد الكتاب والسنة يف فهم أمر أو اقتباس حكم أو دعم رأي
ق يف ـومذهبه يف إثبات حقيقة من حقائق العقيدة ، موثوقا وال مسلما برأيه ، حىت يواف

ن ـالف هذيـد خيـال ، فقـتباسه أو استشهاده املنهج العلمي املسلم به يف هذا اجملاق
ة األوىل ـذلك أن فهم القرآن والسنة يأيت بالدرج . املصدرين وهو يظن أنه يوافقهما 

ي أن ـومما ينبغ: فصل : ( عن طريق النيب ـ صلى اهللا عليه وسلـم ـ قال ابن تيميه 
لم ــإذا عرف تفسريه من جهة النيب ـ صلى اهللا عليه وس: يعلم أن القرآن واحلديث 

: ـ مل حيتج يف ذلك إىل االستدالل بأقوال أهل اللغة وال غريهم وهلذا قال الفقهاء 
ده ــونوع يعرف ح. نوع يعرف حده بالشرع كالصـالة والصـيام : األمساء ثالثة 

روف يف ـلقبض ولفظ املع،كلفظ ا  باللغة كالشمس والقمر ، ونوع يعرف حده بالعرف 
رع  ـده بالشـرف حـا يعـفأما م( .   2 )1     .))وعاشروهن باملعروف( (: قوله تعاىل 

اس أو رأي أو ـفتفسريه من جهة النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم  وال جيوز معارضته بقي
هم ـكان من أعظم ما أنعم اهللا علي معقول كما اتفق على ذلك الصحابة والتابعون فقد

ابعني ـبه اعتصامهم بالكتاب والسنة ، فكان من األصول املتفق عليها بني الصحابة والت
ه ـأو مبعقول هلم بإحسان أنه ال يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه ، أو بذوقـه

  4)فكان القرآن هو اإلمام يقتدى به (   3 ).أو بقياسه وال بوجده 
  .، وإما بالسنة ، فإذا توافرا مل يقدم عليهما شرح فإما أن يفسر القرآن بالقرآن والسنة 

  ــــــــــ
  سورة النساء من / 19 اآلية    ـ 1
  19ص/1ج/ رسالة الفرقان /جمموع الرسائل الكربى /  ـ ابن تيميه 2
 20ص /  ـ نفس املرجع السابق 3
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  منا آراءههـك إذا عدنا إىل منهج ابن تيميه يف تفسريه للقرآن الكرمي ، نكون قد فللذ
اىل  ـاب اهللا تعـع كتـيف جممل الصفات والعقائد اليت استخلصها من خالل تعامله م

ه ـه عقيدتـفإدراكنا ملنهجه يف التفسري يعد جزءا مهما من منهاجه العام الذي متيزت ب
وة ـلف خطـار السـالسلفية ، والذي يتجلى لنا من خالله مدى حرصه على تتبع آث

  .خطوة 
ـ            ذلك ألن اعت   خ  ـقاده يف الصحابة الذين التقوا بالرسول وعاشوا معه ، هو اعتقاد راس

فالصحابة هم الذين اخذوا عن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وتعلموا منه وشـهدوا    
ات ـم اآلي ـقرائن الوحي بني يديه ، فقد بني ابن تيمية حرص هؤالء الصحابة على تعل             

انوا ـحدثنا الذين ك  : قال عبد الرمحن السلمي     : ( ل  وفهمها ومتحيصها  و تطبيقها  بقو      
وا ـوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد اهللا بن مسعود وغريمها ، أهنم كانوا إذا تعلم              ئيقر

      1) . من النيب عشر آيات مل جياوزوها ، حىت يتعلموا ما فيها من العلم والعمل 
 

ذوا ـبتفسري الصحابة الذين أخمما سبق ذكره يتبـني أن ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ يثق 
ن ـالعلم عن النيب ، وبالتابعني الذين ورثوا ذلك العلم عن الصحابة ، وسوف يورثونه مل
رآن ـجاء بعدهم ، ويرى ذلك هو الطريق القومي ، واملنهج السليم ، يف التعامل مع الق

ر ـ املباشالعـالكرمي ألنه ميثل منهج أهل السلف األوائل الذين كانت هلم فرصة اإلط
  .على العلم وأخذه من النيب ـ صلى اله عليه وسلم ـ فهم أحرى باالتباع من غريهم 

  
  ـــــــــــ

   بتصرف 268ص / املرجع السابق /  ـ الدكتور حممد حسني الزين 1
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الل ـوحرصاً من ابن تيمية على هداية الناس هلدي رسول اهللا ، وخوفاً عليهم من الض
ب يف ـالصحيح للعقيدة السمحاء ، فقد جعل التفسري طبقات ومراتوالبعد عن املنبع 

هم ـالعلم بعضها فوق بعض ، وصنف املصادر اليت بوسع الناس استقاء تفسريهم وعلم
  : منها ، وجعلها متفاضلة حبسب ثقة الناس ا فجعل أوالها وأعالها 

ا ـ نراه, يغمض فهمهااليت الكرمي فهناك بعض اآليات القرآن) تفسري القرآن بالقرآن ( 
ر  ـمفصلة يف آيات أخرى ، وما كان خمتصراً منها يف موضع ، قد يوضح يف موضع آخ

  هو يف أعلى املراتب ألنه تفسري اهللا لكالمه ) أي تفسري القرآن بالقرآن ( وهذا الطريق 
  

ان ـ قال الشيخ أبو عبد اهللا بن رشيق وك(...:لذلك قال احلافظ حممد بن عبد اهلادي 
ب ـمن أصحاب الشيخ ـ ابن تيمية ـ أنه ملا حبس يف آخر عمره  كتبت له أن يكت

ني ـو مبـا هـإن القرآن فيه م: مجيع القرآن تفسرياً مرتباً على السور ، فكتب يقول 
ريها ـبنفسه ، وفيه ما قد بينه املفسرون يف غري كتاب ، ولكن بعض اآليات أشكل تفس

. له تفسيـرها  الع اإلنسان عليها عدة كتب وال يتبنيعلى مجاعة من العلماء فرمبا يط
ري ـفقصدت تفس.ورمبا كتب  املصنف الواحد يف آية تفسرياً ، ويفسر غريها بنظريه 

  .نظائرها و إذا تبني نوع آية تبينت معاين . تلك اآليات بالدليل ألنه أهم من غريه 
ن ـمن معاين القرآن ، وم) قال من مرات االعت( قد فتح اهللا علي يف هذه املرة :  وقال 

ايت ـأصول العلم  بأشياء كان كثري من العلماء يتمنوهنا ، وندمت على تضييع أكثر أوق
   1 . ...)يف غري معاين القرآن ، أو حنو هذا 

  ـــــــــ
 269ص / املرجع السابق / حسني الزين حممد .  ـ د1
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رآن ـ مل حياول تفسري الق– رمحه اهللا - من خالل هذا العرض ميكننا القول بأن ابن تيمية
رآن  ـكله وإن كان فهمه برمته ، وأن ما فسر منه ، وإن كان قليالً بالنسبة جملموع الق
 ا ، وال ـإال أنه يوضح منهجه السلفي فيه ، كما هو شأنه يف سائر العلوم اليت اشتغل

: ول ـلذلك فهو يق. يرى تفسري الكتاب بالرأي الذي ال يسنده حديث أو قول مأثور 
  1) . فأما تفسري القرآن مبجرد الرأي فحرام ( 

ري ـيذكر أحاديث كثري تدعم وجهة نظره يف عدم االعتماد على الرأي وحده يف التفـس              
ـ ((:  قال – صلى اهللا عليه وسلم   –عن ابن عباس ،أن رسول اهللا       :نذكر منها    ال ـمن ق

يف لـل   من ق : وعن جندب انه قال     ( () . )ر  يف القرآن بغري علم ، فليتبوأ مقعده من النا        
  . األمر من بابه ت أي أنه مل يأ))القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ 

ار ـفهذه اآلث : ( وبعد أن ذكر آثار كثرية يف املوضوع قال يف مقدمته يف أصول التفسري              
ري ـالصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف ، حممولة على حترجهم عن الكالم يف التفس             

ـ  ـفأما من يتكلم مبا يعلم من ذلك ، لغة وشرعا فال ح           . مبا العلم هلم به      ه ،  ـرج علي
ـ                 ا ـوهلذا روي عن هؤالء وغريهم أقوال يف التفسري ، وال منافاة ، ألهنم قد تكلموا فيم

فإنه كما جيب السكوت    .علموه ، وسكتوا عما جهلوه وهذا هو الواجب على كل أحد            
ـ        عما ال علم للمتكلم به ، فك       ه لقــوله   ــذلك جيب القـول فيما سئل عنه مما يعلم

  :تعاىل
م ـ من سئل عن علم فكتمه أجل      (: (وملا جاء يف احلديث     ) )لتبيننه للناس وال تكمونه   ( (

   2) .يوم القيامة بلجام من النار 

  ــــــــــــــ
                       27ص/ العقود الدرية /  ـ ابن عبد اهلادي 1
  55 ـ 50ص/ مقدمة أصول التفسري / ية  ـ ابن تيم2
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ولعل حرص ابن تيميه على عدم اخلوض يف التفسري ، بدون علم ، ودون االسـتناد إىل                 
ـ  ـأثر، يعود إىل خوفه على املفسرين من الوقوع يف اخلطأ أو تف            ـ   ـرق األم ة ـة ، نتيج

ـ  من هؤالء قوم اعتقدوا معـاين ، مث         : ( لذلك يقول   . للتفسريات اخلاطئة  ل  ـأرادوا مح
ن ـومنهم قوم فسروا القرآن مبجرد ما يسوغ أن يريده بكالمه م          . ألفاظ القرآن عليها    

ـ                ن مث  ـكان من الناطقني بلغة العرب من غري نظر إىل املتكلم بالقرآن واملخاطب به ، وم
  1) . كان خطأهم وضالهلم  مجيعا يف كثري مما ذهبوا إليه 

ر ـرب يف نظ  ـن كله ، ولكنه وضع جمموعة تفسـري تعت       ابن تيميه مل يفسر القرآ    و عليه ف  
ات ـة آلي ـاملؤول. الم  ـبعض العلماء تفسريا لبعض سور القرآن ، ومناظرة لعلماء الك         

الصفات واملعطلة ملعانيها اللغوية والشرعية ، أمثال اجلهمية و املعتزلة والقدرية كما أهنـا              
ـ  ـ اجملموعة تكمن يف أهن    وقيمة .توفيق بني صحيح املنقول وصريح املعقول        ت يف  ـا كتب

ي  ـخلوة الشيخ بسجنه وهو منعزل عن الناس ، وتتالف هذه اجملموعة من ست سور ه              
 2.  ى الشمس ، الليل ، العلق ، البينة ، والكافرون ـاألعل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ  
       ـ بتصرف ـ127ص/  بريوت /2ط /م ابن تيميه حياة شيخ اإلسال/ ـ الشيخ حممد جة البيطار 1
صفحة عدا 480 ـ  وقد طبعت يف اهلند مع مقدمة باللغة اإلجنليزية كتبها عبد الصمد شرف الدين ، ويبلغ عدد صفحاا 2

ل ـصيل اجملموكان للمقدمة اليت وضعها السيد عبد الصمد شرف الدين ، األثر الكبري يف تبيني ما أم منها ، وتف. الفهارس 
خ ـكما خرج األحاديث وترجم لألعالم ، وذكر ما اشتهروا به مع تواري. مبا أضافه عليها من توضيحات يقتضيها البحث 

رى ـويف اليس. رة ـوفيام ، وقد طبع شرف الدين هذه اجملموعة ، وجعل يف رؤوس الصحائف اليمىن أمساء السور املفس
ة ـل بضعـباحث ، ويف الشواهد القرآنية أمساء سورها ، وأرقام آياا ، وبني كـخالصة ما تضمنته تلك الصحائف من م

هرس ـويف أول الكتاب فهرس عام ملباحث سوره املفسرة ، ويف آخره ف. أسطر من األصل عنوان للناشر مبا اشتملت عليه 
ت ، ويتلوا هذا الفهرس جدول اخلطأ مفصل ألمساء األعالم ، والفرق ، والكتب مع اإلشارة إىل أرقام صحائفها مهما تكرر

ام ـند إىل اإلمـكواكب الدراري يف ترتيب مس( وقد ظفر واضع املقدمة ذه اجملموعة كما يقول ، يف كتاب . والصواب 
ب ـوهذا الكتاب حمفوظ خبزانة دار الكت.  هـ 837البن عروة الدمشقي احلنبلي املتوىف سنة ) أمحد على أبواب البخاري 

 .  تفسري 645حتت رقم املصرية 
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ـ  ,طبق منهجه يف تعامله مع القرآن      لقد علمنا من خالل ما مر أن ابن تيميه         ك يف  ـ وذل

ـ  ـ وجود اهللا تعاىل  ووجود صفات الكمال ل        : إثبات العقائد الدينية ، مثل     ة ـه ،وصل
يت ـ ال العبد بربه وما جيب اإلميان به من القضاء والقدر إىل غري ذلك من العقائد اإلميانية              
  .استدل عليها من الكتاب والسنة ، وكان مييل إىل آراء السلف ويستأنس ا كثريا 

  
ـ   ـوذا املنهج القومي ، استطاع أن يبعد عن علم الكالم ك           فة ـن الفلـس  ـل دخيل م

ـ  ـويعتقد اهن . وعناصرها وينتقد الفالسفة واملتكلمني كما انتقد املناطقة         وا يف  ـم أدخل
ـ              أصول الدين ما خيال    كاالت ـف القرآن ، وما مل يأذن به اهللا ، وأوقعوا النـاس يف إش

  .وضالالت جعلتهم يضلون عن سواء السبيل 
  

اب ـويذكر أن الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قد بني أصول الدين اليت جاء ا كت  
ـ                ون ـاهللا تعاىل ، وقد دل الناس وهداهم إىل األدلة العقلية ، والرباهني اليقينية اليت يعلم

  .ا إثبات ربوبية اهللا ووحدانيته 
  

وقد عرف ابن تيميه أصول الدين ـ  من خالل ما أدركه واستوعبه من معاين القـرآن   
  .الكرمي 
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إما أن تكون مسائل جيب اعتقادها ، وجيب أن تذكر قوال ، أو تعمل عمال : ( بقوله 
  1) ...د أو دالئل هذه املسائلكمسائل التوحيد ، والصفات ، والقدر ، والنبوة ، واملعا
ؤالء ـ وه...: (ول ـرمي فيقـوينتقد مواقف املعرضني عن كتاب اهللا وسنة رسوله الك

ه ـاملغالطون ـ يريد املتكلمني من أصحاب الفرق ـ الذين أعرضوا عن القرآن وما في
ا ــزابمن الدالئل العقلية والرباهني اليقينية صاروا ـ إذا صنفوا يف أصول الدين ـ أح

ق ـه احلـط فيـيتكلمون يف جنس النظر وجنس الدليل ، وجنس العلم ، بكالم اختل
  2) .  بالباطل 

وا ـيبدو لنا مما ذكره الشيخ ، أنه ينتقد بشدة املتكلمني الذين أسرفوا يف التأويل ، وخلط
  .احلق بالباطل ، حىت أفسدوا على الناس عقائدهم 

ان ـأي بي: ري  ــجال السلف الصاحل ، وهو التفسلذلك فالتأويل عنده ، هو تأويل ر
ة ـول ألن الصحابـأويل مقبـو تـاملراد من النص القرآين أو نصوص  احلديث ، وه

ف ـوالتابعني كانوا على علم بتأويل القرآن الذي فهموه وفسروه كله ، وال جيوز التوق
ه ـرآن ونفهمـر القـا أن نتدبـوترك بيان معىن آية من آيات القرآن ، ألن اهللا أمرن

هم إال ـمل يترك هذا من  غري بيان للصحابة ، الل والرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ
ها ومل ـأن يقال أن الرسول كان ال يعلم معاين القرآن الذي أنزل عليه ، أو كان يعلم
  يبلغها كلها مع أنه مأمور من اهللا بالتبليغ ، وكل ذلك غري معقول وال منقول 

  ـــــــــــــــ
  بتصرف  /         13ص / 1ج / املوافقة /  ـ ابن تيميه 1
          بتصرف                                  4ص / طبع باملكتب اإلسالمي ، بريوت / معارج الوصول /  ـ ابن تيميه 2
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ة  ـملتـصوف لمني واـفة املسـكثري من الفالس وأما النوع اآلخر من التأويل الذي قال به    

ا ـورجال علم الكالم ، فهو أمر آخر غري النوع األول ، إنه يف اصطالحهم اخلاص كم               
ـ           : ( يذكر ابن تيميه نفسه      ىن ـصرف اللفظ عن املعىن املدلول عليه ، املفهوم منه إىل مع

    1) . آخـر خيالف ذلك 

  
ني ـه بـلم ـ فإن ـوهذا ضرب من التأويل مل يغب عن الرسول ـ صلى اهللا عليه وس 

ـ               ك ـبنفسه كل موضع جيب فيه ترك املعىن الظاهري إىل املعىن اآلخر املراد باللفظ وذل
ـ             : ( ألنه   ن ـال جيوز عليه أن يتكلم بالكالم الذي مفهومه ومدلوله باطل ، ويسكت ع

ـ                . بيان املراد احلق     م ـوال جيوز أن يريد من اخللق أن يفهموا من كالمه  ما مل يبينـه هل
    2) .  ويدهلم عليه 

  : طريقتني .ويقول الشيخ إن يف معاجلة نصوص األنبياء عند الفالسفة 
  :طريق التبديل وطريق التحريف ، أما أهل التبديل فهم نوعان ( 
   أهل الوهم والتخيل ـ
  3) .   و أهل التحريف والتأويل ـ 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .10  ص / 1ج / موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول /  ـ ابن تيمية 2 , 1
   . 11ص / املرجع الســــابق / ابن تيمية /  ـ راجع 3
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هدون يف ـهم جيتـهم أنـويشرح ابن تيمية أقوال أهل التحريف والتأويل ، و يقول عن
ن ـويالت ، وخيرجون اللغة عتأويل أقوال األنبياء إىل ما يوافق آراءهم بشىت أنواع التأ

الء املؤوين ـطريقتها املعروفة ، ويستعينون بغرائب اجملازاة واالستعارات ، مث إن عق
ون ـيعلمون أن أكثر ما يتأولونه ال يطابق املعىن الذي يريده األنبياء من كالمهم ، وحيمل

ل ـرض  ومحالكالم أحياناً غري املقصود منه ، وقد يكون تأويلهم من باب دفع املعا
 1.اللفظ على ما ميكن أن يريده ، متكلم بلفظه ، ال مراداً ملتكلم به 

و ـويرى ابن تيميه أن التأويل الذي ال يقصد به بيان مراد املتكلم ، وتفسري كالمه ، ه
أويل يف ـظ التـويصل بعد ذلك ـ أي ابن تيمية ـ إىل املراد من لف. تأويل كاذب 

ه ، وإن ـ يف القرآن يــراد بــه ما يؤول األمــر إليإن لفظ التأويل: ( القرآن 
ري ـه تفسـكما يراد ب. كان موافـــقاً ملدلــول اللفظ ومفهــومه يف الظاهر 

الح ـو اصطـالكالم وبيـــان معناه  وإن كــــــــان موافقاً له ، وه
ظ ــويراد به أيضـاً صرف اللف. املفســــرين املتقدمـــني كمجاهد وغريه

  2.   عن االحتمال الراجح ، إىل االحتمال املرجوح لدليل يقترن بذلك 
ح إىل ـويذكر ابن تيميه أن لفظ التأويل ، الذي يعين صرف اللفظ عن االحتمال الراج

  .املرجوح ، إمنا يوجد يف كالم بعض املتأخرين 
لفظ ـون ـفال خيصـ. أما الصحابة والتابعون هلم ، وسائر أئمة املسلمني وغريهم 

ه ـالتأويل ذا املعىن ، بـل يريدون بالتأويل املعىن األول والثاين ، أي ما يؤول األمر إلي
 3.وإن كان موافقـاً ملدلول اللفظ ومفهومه يف الظاهر ، وهذا هو املعىن األول 

   
  ــــــــــــــ

 5ـ  4ص  / 1ج / موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول  / ابن تيمية /  ـ أنظر 3, 1
 5ص / املرجع السابق /  ـ ابن تيمية 2
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ذا ـوبيان معناه و إن كان موافقاًله فالتأويل , أما الثاين للتأويل ، فهو تفسري الكالم 

  .املعىن هو ما ارتضاه السلف ، وارتضاه ابن تيمية ، وأقره 
   .    هيالتـالالت والتجـواع الضـأما غري ذلك من أنواع التأويل ، فما هي إال من أن

ـ ويرى ابن تيميه أنه إذا كـان بعـض الناس ال يعلـــم وال يفـــهم                ا أراد  مـ
ـ            ه الرســــول أو    ـالنبــي من كالمــه ، وبعض الناس مل يسمع كثرياً مما قال

  . يشتبه عليه ما أراده ، فإن هذا ال يدل على نقــص يف كالم األنبياء ورساالم 
ني ـ وأهل العلم يدركون ذلك ، ومييزون ب       .ني مراده   كالم النيب حمكم ومقرون مبا يب     بل  

ـ               ة ـاملنقول الصحيح ، واملعقول الصريح من جهة ، وبني النقل الكاذب املفترى من جه
  .أخرى

اس ـكما أهنم يعرفون أن اهللا تعاىل أمر رســوله بالبــالغ املبيـن ، وهو أطوع الن             
ـ  .  يعتريه تلبيس وال تدليس      فال بد أن يكون قد بلغ بالغاً مبيناً ، ال         . لربه   ن ـوليس م

  .حاجة إلـى االنسيـاق وراء التأويــالت ، وحتميل الكالم غري املراد منه 
  

 .أما عن اآليات القرآنية ، اليت ذكر اهللا فيها أهنا متشاات ، ال يعلـم تأويلـها إالً اهللا                   
ا  ـريها ومعناه ـلم تفس إن اهللا تعاىل نفى عن غريه علم تأويلها  ال ع          : يقول ابـن تيمية    

ـ  .))الرمحن على العرش استوى   ( (:فإنه ملا سئل اإلمام مالك عن قول اهللا تعاىل           ف ـكي
ـ                ه ـاستوى ؟ قال االستواء معلوم  والكيف جمهول ، واإلميان به واجب ، والسؤال عن

 1.بدعة  

  ــــــــــ
 168ص  / منطق ابن تيمية و منهجه الفكري/ حممد حسين السيد . د/  ـ أنظر 1
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ـ    .فبني أن معىن االستواء معلوم ، وأن كيفية االستواء جمهولة            ن ـفالكيف اجملهول هو م
ن ـالتأويل الذي ال يعـــلمه إىل اهللا ، وأما ما يعلم من االستواء وغيــره ، فهو م               

ـ         . التفسيــر الذي بينه اهللا ورسوله       ه ـواهللا تعاىل أمرنا أن نتدبر القرآن ، وأخربنا أن
ن ـا م ـوأم. وال يكون التدبر والتعقل ، إال لكالم بني املتكلم مراده منه            . نزله لنعقله   أ

هم وال أن   ـن أن يف  ـتكلم بلفظ حيتمل معاين كثرية ، ومل يبني مراده منها ، فهذا ال ميك             
  . يعقل 

ـ . فإن عامة الذين يزعمون أن كالم اهللا حيتمل وجوهاًكثرية          : وخالصة قولــه    إن ـف
ـ                كالمهم ه ـ باطل برأي ابن تيمية ، بل يف كالمهم من الكذب يف السمعيات نظري ما في

  .من الكذب يف العقليات 
  

كحرف  ويؤكد بعد ذلك أن املعاين تتنوع بتنوع ما يتصل ا من احلروف والصالت
ة ـاالستعالء ، والغاية ، وواو اجلمع ، أو ترك تلك الصالت ، وأن كالم اهللا مبني غاي

عليه فال حاجة إىل تأويل ومحل للفظ على غري ما حيتمل ، وليس هنــاك البيان ، و
أويل ـمشكلة امسها التأويل ، تتطلب حالً هلا ، ألنه   ـ أي ابن تيمية ـ  يعتقد أن الت
ها ، وال ـاملبين على اجملاز، والذي يدفع إىل االعتقاد بالباطل هو بدعة الحاجة للدين ب

  .  ميكن قبوهلا 
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أويل عنده ذا املنحى هو عني الضالل واالحنراف عن السنة والعقيدة الـصحيحة ،              والت
وهو نفس املوقف الذي وقفه مالك والسلف الصاحل من هذا التأويل عندما أجاب علـى               

  .سؤال االستواء 
  

وعليه فهو يرى أن كل تأويل يريد معىن موافقا لقول النيب ـ صلى اهللا عليه وسـلم ـ    
 تأويل يريد معىن خمالفا لقول  الرسول ـ صلى اهللا عليـه وسـلم ـ      يكون حقا ، وكل

  .يكون باطال 
  

مـن اآليـات     لبحث إىل أن مشكلة التأويل مل تعرض البن تيميـة ، ومل جيـد             اوينتهي  
والنصوص ما يضطره إىل االستعانة بالتأويل ، وامنا هو عرض مشكلة التأويـل ليفنـدها               

  . دى مباينتهم ألصول التفسري الصحيح وفهم النصوص ويبني مغالطة املشتغلني ا ، وم
 

  كما ميكننا أن نستخلص من ذلك كله بأن التأويل ليس من مميزات منهج ابن تيمية
  كما هو الشأن عند املتكلمني ، ذلك ألنه حذا يف منهجه حذو منهج السف الصاحل

  . الذي حاول جتسيده بكل أمانة يف حبوثه ومناظراته 
  

ن فالبن تيمية عليهم انتقادات كثرية فيما يتعلق مبناهجتهم و طرق تعاملهم أما املتكلمو
  .مع خمتلف القضايا األصولية كإثبات العقائد الدينية 
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 طرق االستدالل عند ابن تيمية 
ـ    ـة ال ـإذا كان ابن تيمية يعرف امليزان العقلي بأنه تلك املعرفة الفطري            ا ـيت زود اهللا

ـ          اإلنسان للتمييز ب   ـ  ـني املتماثلني واملختلفني ، فهو ذا يعد ه منهجا يقيني ارف ـا للمع
ـ     رمي ـالبشرية ، لذالك ذكره اهللا ألمهيته ودوره بعد ميزان الشرع املتمثل يف القرآن الك

ـ           : ( قال تعاىل    اس ـلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقـوم الن
   1.) بالقسط 

ـ   وقد قسم طرق اإل ني ـستدالل عنده ـ استنادا إىل القرآن الكرمي ـ إىل قسمني أساس
  :ومها 

  ـ اإلستدالل باآليات القرآنية 
  ـ اإلستدالل بقياس األوىل  

ـ   ـوقد كان هذا التنوع عند الشيخ نابعا من اعتقاده بأن طريقة األنبي            تدالل ـاء يف اإلس
ـ  ـانوا غالب ـوىل  فك  على اهللا جل جالله كانت بواسطة آياته وبواسطة قياس األ          ا ـا م

ـ  اسـيستعملون اآليات يف االستدالل على اهللا تعاىل ، وإن استعملوا القي           ان األوىل  ـك
  .دون اللجوء إىل التمثيلي منه أو الشمويل 

  .فلم يستعملوا القياس التمثيلي ألن اهللا تعاىل غين  عن املثيل والشبيه والنظري 
ـ     ومل يعمدوا إىل الشمويل ألن اهللا ال       هو أي اهللا ـ جيتمع وغريه حتت كلي يستوي أفراده ف

  2. تعاىل ليس كمثله شئ 
  ـــــــــــــــ
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  : االستدالل باآليات القرآنية 

ـ  ـاس ، فيذكر أن اآلي     يبدأ ابن تيمية كالمه عن اآليات بالتفريق بينها وبني القي          ي ـة ه
العالمة ، وهي الدليل الذي يستلزم عني املدلول ، وال يكون مدلوله أمرا كليا مـشتركا                

مس ـفكما أن الـش   . بني املطلوب وغريه ، بل نفس العلم به يوجب العلم بعني املدلول           
ـ        : ( آية النهار قال تعاىل      ـ  ـوجعلنا الليل والنهار آيتني فمحونا آية الليل وجعلن ة ـا آي

ـ . نفس العلم بطلوع الشمس يوجب العلم بطلوع النهار          . 1)النهار مبصرة    ر ـويذك
ـ    را ـآيات النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ لتأكيد على أن املدلول القرآين ال يكون أم

ـ  : ( كليا مشتركا بني املطلوب وغريه فيقول  لم ـآيات نبوة حممد ـ صلى اهللا عليه وس
   2) . العلم بنبوته بعينه ، وال يوجب أمرا مشتركا مع غريه ـ نفس العلم ا يوجب 

ـ  الة حممـد ـ   ـهذه اآليات اليت نزلت يف القرآن لتبشر بالنيب ، هي نفسها لتؤكد رس
ود ـم بوجـوالعلم ذه اآليات يوجب العل. صلى اهللا عليه وسلم ـ وليس معه غريه  

اىل  ـاليت تتعلق باهللا سبحانه وتعوكذلك اآليات  .النيب حممد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   
ـ   ـذا العل ـفإن نفس العلم ا يوجب العلم بوجود اهللا تبارك وتعاىل ، وه            ون ـم ال يك

ـ  . مشتركا بينه وبني غريه ، والعلم بكون هذا مستلزما هلذا هو وجه الدليل               ذا ـومن ه
ون ـبد أن يك  املنطلق يكون مدار االستدالل مبنيا على التالزم ، فكل دليل يف الوجود ال            

وب  ـمستلزما للمدلول ، وهكذا توجب اآلية القرآنية العلم باستلزام املعني للمعني املطل           
ـ  وتكون كما يرى ابن تيمية أقرب إىل الفطرة من القياس املنطقي الـذي ينتقـل               ن ـم

  .األحكام الكلية إىل األحكام اجلزئية 
 ـــــــــــــــــــــ
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ـ    . م بغـريه  ـويؤكد ابن تيمية أن القضايا الكلية إذا مل تعلم معيناا بالتمثيل فإهنا ال تعل
ـ           وذا يك  م ـون قد حصر العلم باجلزئيات ال بالكليات ، ألن الكليات  ال تؤدي إىل عل

  . بدون املعينات اليت هي دائما جزئيات 
و ـذي هـفإذا كان اإلنسان تصور املعني أو اجلزء ، فإن باستطاعته أن يتصور الكل ال

ا ـراكنإد: ا مثلـأعظم من اجلزء ، وهذا من القضايا املدركة يف الذهن إدراكا فطري
ن ـلألشياء املساوية لشيء واحد هي متساوية و  الضدان ال جيتمعان و الكل أعظم م

ذه ـور هـاجلزء  و  البدن أكرب من اليد  و  السماء أعظم من الكواكب  و وحنن نتص
  1. القضايا الكلية قبل أن تصبح موضوعة بشكل قضايا كلية 

ن ـ الذهن أمر بديهي وضروري موإذا قال أهل املنطق بأن حصول القضية الكلية يف
ن ـ إن حصول القضايا املعينة واجلزئية يف الذهن مِيؤكدبن تيمية اواهب العقل ، فإن 

ود ـواهب العقل هي أقرب ، والعلم إذا كان كليا فإنه ينشأ من العلم  باجلزء ، ووج
   .العام تابع لوجود اخلاص 

ات ـت ، وكل ماسوى اهللا من املمكنويرى ابن تيمية أن إثبات وجود اهللا يكون باآليا
  .وميتنع وجود هذه املمكنات بدون وجود اهللا .فهو مستلزم يف وجوده لذات اهللا تعاىل 

ود ـن وجـكما يرى أن الوجود املطلق ال حتقق له يف األعيان بل يف األذهان وليس م
م ـ اهللا يعلمث إن. له مطلق يف األعيان إال للخالق وما سوى اهللا كله مستلزم يف وجوده

الكليات أهنا كليات فيلزم من وجوده وجود العام املطلق  فوجود هذا اإلنسان يستلزم 
ة ـوجود اإلنسان املطلق ، ووجود هذا اإلنسان أيضا يستلزم وجود اإلنسانية واحليواني

ن ـني هذيـالقائمة به ، وهكذا يكون العام املطلق تابع يف وجوده لوجود اخلاص ، وب
 2.قوم عالقة لزومية ال غىن عنها الوجودين ت

  ـــــــــــــــــ
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ق ـب حتقـ وجوده هللا وهو املعني ، فإذا حتقق الوجود الواجوالوجود املطلق يتبع يف(..
اىل ـ وهو اهللا تعالوجود املطلق  املطابق للمعني ، وإذا كان هناك من فاعل لكل شيء 

ابق ـفإنه يتحقق وجود الفاعل املطلق ، وإذا حتقق الغىن عن كل شيء حتقق الغىن املط
ق ـوإذا حتقق رب كل شيء حتقق الرب املطابق وإذا حتقق اإلنسان املطلق املطابق ، حتق

   1 . ) . .احليوان املطلق املطابق

  

 
ة ـ املعني فجميع املوجودات القائم    معىن هذا الكالم ، ال وجود للمطلق إال بوجود الرب         

  بصفة مطلقة  كالفعل والغىن ، والقدرة اإلنسانية ، كلها تستمد وجودها من وجود اهللا  
ود اهللا   ـوذا يكون ابن تيمية قد أقام عالقة بني الوجود املطلق القائم يف الذهن وبني وج              

ين ـ وإذا قال أن املطلق يع     وطابق بني  االثنني واستدل على وجود املطلق من وجود اهللا ،           
ى ـتدل عل ـد اس ـون ق ـالكلي أو الكليات ، واهللا هو املعني القائم يف األعيان ، فيك           

ـ  ـات ال ـالكليات باجلزئيات وهذا اإلستدالل يأيت يف القرآن عن طريق اآلي          ت ـيت تثب
 اهللا  ريـود بغ ـالصفات املوجودة يف العامل واملطابقة للوجود املطلق ، فإذا استحال الوج          

  . وكان هناك موجودات ، فإن هذه املوجودات داللة على اهللا 
  

ات ـم للماهيـوهذه اآليات تدل على أن اهللا هو خالق املوجودات العينية ، وهو املعل
وده ، ـالذهنية ، وكل ماهو موجود يعترب آية نستدل ا على وجود اهللا  ومستلزمة لوج

ود ـان وجـمنا يعلم من آياته ، فإذا علم اإلنسوال يعلم الرب من الوجود املطلق ، وإ
اً ـاً مطلقـإنسان مطلق وحيوان مطلق مل يكن عاملا بنفس املعني ، كذلك من علم واجب

  .وفاعال مطلقاً مل يكن عاملاً بنفس رب العاملني وما خيتص به عن غريه 
  ـــــــــــ
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ة اهللا ، ـيميه من خالل هذا الطرح يرى أن العلم باملطلق ال يقودنا إىل معرفوعليه فابن ت
ن ـوإمنا االستدالل باآليات يعلمنا بوجود اهللا ، فآياته تستلزم عينه اليت مينع تصورها م

وقوع الشركة فيها واهللا دليل على الزمه ، وال يتحقق شيء من املمكنات إال مع حتقق 
ا إذا ـ ملزومة بنفس رب العاملني وهي دليل عليه وآية له ، أمومجيع املخلوقات. عينه 

ي ـأردنا االستدالل على اهللا بطرق قياس املناطقة الربهاين ، فإننا نصل إىل األمر الكل
ة اهللا  ـاملطلق الذي ال يتحقق إال يف الذهن ، وهذه الرباهني املنطقية ال تقودنا إىل معرف

  هو أمر كلي ال خيتص باهللا حىت جيعلوه جمرد الوجودفإن ما يثبتونه من واجب الوجود 
ه ـي منـطي التمثيلـمما سبق يتبني أن اآلية ختتلف اختالفاً كبرياً عن القياس األرس

ي ـى جزئـي علـتدالل جبزئـوالشمويل ، ألن اهللا ليس كمثله شيء ، فاآلية هي اس
الق  ـني اخلـباه بـألشلتالزمهما ، وليس ذلك من قياس التمثيل الذي يضع النظائر وا

ي ـى اجلزئـوينتقل ابن تيميه  إىل القول بأن اإلستدالل باآلية باجلزئي عل.واملخلوق 
  .املالزم له وبالكلي على الكلي املالزم له واملطابق له 

وده ـب وجـوهنا يربر الفرق بني االستداللني، فاالستدالل باجلزئي على اجلزئي يوج
ما االستدالل بالكل على الكل ال يوجب ذلك ، فإذا أردنا بين. الوجود وعدمه العدم 

ذا ـهور هـاالستدالل على هنار معني بطلوع الشمس ، فإن من الواجب أن نقرن ظ
هار ـالنهار بطلوع الشمس كدليل مالزم لوجود النهار ، فإن طلعت الشمس طلع الن

ستدالل باجلزئي على ،وإن مل تطلع الشمس مل يطلع النهار  ومن هنا كان القول بأن اال
: ي ـاجلزئي يوجب وجوده الوجود وعدمه العدم ، ومن االستدالل باجلزئي على اجلزئ

 1.االستدالل بظهور كوكب على ظهور نظريه ، واالستدالل بغروبه على غروب آخر 
  ــــــــــــــــــــ
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اً ـستدالل بظهور الثريا على ظهور ما قرب منها مشرقاً ومغرباً وميينويقول أيضاً أن اال
ان ـاً كـومشاالً من الكواكب هو استدالل جبزئي على جزئي ، فإن قضى به قضاء كلي

ني ـأحد الكليـل بـاستدالال بكلي على كلي ، وليس استدالالً بكلي على جزئي ، ب
 1. املتالزمني على اآلخر 

  
وت ـه بثبـ على بطالن الشيء ببطالن الزمه كما يستدل على ثبوتويستدل ابن تيميه

ل إىل أن ـالزمه ، فإذا كان الالزم باطالً  فامللزوم مثله باطل ، ومن هذا االستالل يص
ذي ـاملخلوقات مستلزمة لثبوت اخلالق وال يلزم من عدمها عدم اخلالق ألن الدليل ال

   2. جيب عكسه يستلزم دائماً املدلول عليه جيب طرده وال

  
أي أن املخلوقات اليت هي ممكنة الوجد ، ال يكون من شرط عدمها عدم موجدها ، بل 

  وجودها يكون آية على موجدها وهو اهللا واجب الوجود
  

  ــــــــــــــــــــ
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   : االستدالل بقياس األوىل
ى ـقياس األوىل اليت سلكها ابن تيمية اقتداء بفعل السلف ، إمنا تعتمد أساسا علطريقة 
ق ـاىل بطريـإن ما يثبت لغري اهللا تعاىل من كمال ال نقص فيه فإنه ثابتا هللا تع: القول 
ل ـن كـرته هللا أوىل عـوما يترته غري اهللا عنه من النقائص واآلفات ، فإن الت. األوىل 

ال ـي والكمـأي أن مجيع ما يتمتع به بنو البشر من صفات الرق.النقائص واآلفات 
  كالقدرة اإلرادة والعلم وغريها من صفات الكمال فاهللا سبحانه وتعاىل أحق ا وأوىل
اىل ـوقيس األوىل كان يسلكه سلف األمة اتبعا للقرآن الكرمي الذي دل على أن هللا تع

م ـا علموه ثابتا لغريه مع فارق عظيمن صفات الكمال ماال نقص فيها ، وهو أكمل مم
 1) .ليس كمثله شيء وهو السميع البصري : ( بني التصورين قال تعاىل 

وق ـفكمال اهللا أكرب وأعظم من كمال غريه وال وجه للمقارنة بني كمال اخلالق واملخل
م أن ـان ،و يعلـوالعقل البشري يدرك الفرق بني حالني من الكمال يتميز ما خملوق

ت ـل اهللا على كل خملوق هو أعظم من فضل خملوق على خملوق ، ويدرك أن ما يثبفض
ع ـهللا أعظم مما يثبت لغريه من املخلوقات  فقياس األوىل يثبت أمرا اهللا تعاىل خيتص به م

ن ـويقول ابن تيميه أن قياس األوىل استعمله اإلمام أمحد وم. علمه جبنس ذلك األمر 
ول ـر أصـاإلسالم ، ومبثل هذا القياس جاء القرآن يف تقريكان قبله وبعده من أئمة 

ي ـم اإلهلـوز يف العلـه ال جيـويرى أن.الدين يف مسائل التوحيد والصفات واملعاد 
ه ـاالستدالل بقياس متثيل يستوي فيه األصل والفرع ، وال بقيس مشول يستوي  في

ء ـوايف ذلك قياس األوىل ، سفإن اهللا ليس كمثله شيء ، بل جيب أن يستعمل . أفراد ه 
 2  . ))وهللا املثل األعلى ( (: كان متثيال أو مشوال ، كما قال تعاىل 
  ـــــــــــــــ
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ن ـه مـه بوجـممكن أو احملدث ال نقص فيوذا القياس نعلم أن كل كمال ثبت لل
. ه ـالوجوه ـ وهو ما كان كماال للوجود غري مستلزم للعدم ـ فالواجب القدمي أوىل ب

تفاد ه ـفإن هذا الكمال قد اس, ق كما أن كل كمال ال نقص فيه ثبت نوعه للمخلو
س ـفويؤكد أن كل نقص وعيب يف ن.من خالقه وربه ومدبره فهو أوىل به منه وأحق 

ن ـهذا املخلوق ـ وهو ما تضمن سلب هذا الكمال ـ إذا وجب نفيه عن شيء ما م
اهللا ـف.هذه املخلوقات واملمكنات واحملدثات ، فإمنا جيب نفيه عن اهللا تعاىل بطريق األوىل 

رر ـويق. أحق بالوجودية من كل موجود ، وأما األمور العدمية فاملمكن احملدث أحق ا 
ود إال إىل ـر األقيسة املنطقية إذا استعملت يف العلم اإلهلي  فإهنا ال تقابن تيميه أن سائ

ة ـملا سلك طوائف املتفلسفة واملتكلم (  :اخلطأ وال يصل ا اإلنسان إىل يقني  فيقول
ب ـمثل هذه األقيسة يف املطالب اإلهلية مل يصلوا ا إىل يقني بل تناقضت أدلتهم وغل

   .1 )عليهم االضطراب واحلرية 
ول إىل ـفبهذا القياس ، قياس األوىل الذي يعتمد على الرباهني العقلية ، نستطيع الوص

  إدراك القدرة عند اهللا على اخللق ، مث القدرة على القيامة وبعث األجساد بعد فنائها 
ة ـكما نستدل ذا القياس على سائر الصفات اليت يتصف ا اهللا تعاىل وندرك بالبداه

ذا ـخلق السموات واالرض أعظم وأكرب من خلق الناس ، وقدرة اهللا يف هالعقلية أن 
ين آدم ـ ـاخللق أبلغ من قدرته على خلق البشر ، فيكون هذا األيسر ـ أي خلق ب

ادر ـأوىل باإلمكان من خلق ما هو أعظم وأكرب كخلق السموات واالرض وكذلك الق
ال ـق. أن خيلق من التراب حيوانا على أن خيلق من الشجر األخضر نارا ، أوىل بالقدر 

ى ـأو ليس الذي خلق السموات واالرض بقادر على أن خيلق مثلهم ، بل( (:اهللا تعالـى
  2 . ))وهو اخلالق العليم 

  ـــــــــــــــــ
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ار ـعناصر اهلوائية واملائية ، أوىل باإلمكان من تكون النفتكون احليوان من األجزاء وال
الذي جعل لكم من الشجر األخضر نارا فإذا أنتم منه : ( قال تعاىل .من الشجر األخضر 

  1)  .  توقدون 
هو ـف.ب ـفبني سبحانه وتعاىل أنه أخرج النار احلارة اليابسة من الشجر البار الرط

التوحيد ــوكذلك فيما يتعلق ب.ى كل شيء قدير سبحانه اخلالق لكل شيء ، وهو عل
ه ـبني سبحانه وتعاىل بواسطة قياس األوىل  أن املخلوق ال يكون مملوكه شريكه يف ملك

واهللا ال يرضى أن يكون املخلوق  شريكا . أوماله ، وميتنع أن يكون اململوك نظريا للرب 
  .يدعى ويعبد كما يدعى اهللا ويعبد 

ون هللا ـبأنه أوىل بأن يرته عن األمور الناقصة من اإلنسان فكيف جيعلكما بني اهللا تعاىل 
ه ـما يكرهون أن يكون هلم ؟ ويستحيون من إضافته إليهم ، وال يرتهون اهللا وينفونه عن

ي ـواهللا سبحانه وتعاىل بعث الرسل الكرام مبا يقتض.وهو أحق بنفي املكروهات عنهم 
 ـلص أو متثيـل نقـجه التفضيل والنفي لكالكمال من إثبات أمسائه صفاته على و

ه ـوالترتيه كما يعرف.وصفاته تعاىل يف الكمال ال غاية فوقها ، فهو مرته عن كل نقص 
ن ـرى ابـوي.نفي النقص ، ونفي مماثلة غريه له يف كل صفات الكمال : ابن تيمية هو

ر ـم والقديـل العليتيمية أن أمساء اهللا اليت تتضمن صفاته ، ليست جمرد أمساء أعالم مث
ود ـب الوجـوالسميع والبصري وسائر أمسائه ، فهو مستحق للكمال املطلق ألنه واج
ر ـإذ لو افتق. بنفسه ، ميتنع العدم عليه ، وميتنع أن يفتقر إىل غريه بوجه من الوجوه 

والرب بدون ذلك الكمال يعد .إلىغريه مل يكن كماله موجودا بنفسه بل بذلك الغري 
   2. والناقص ال يكون واجبا بنفسه ، بل ممكنا مفتقرا إىل غريه ناقصا 

  ــــــــــــ
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ون ـويرى ابن تيميه أن كمال الشيء هو من نفسه وداخل فيه فالواجب بنفسه ال يك
و ـا همـفمىت افتقر . فتقر إىل سبب منفصل عنه واجبا إن مل يكن ما هو يف نفسه ال ي

داخل فيه إىل سبب منفصل عنه ، مل تكن نفسه واجبة بنفسه ، وكل ما هو ليس يف نفسه 
  : ال يكون من كماله ، بل يكون شيئا مباينا له ، وهنا حيدث يف ذات اهللا شيئان 

و ـلوجود هونفس واجب ا. أحدمها واجب بنفسه ، واآلخر شيء قرن به وضم إليه 
  أكمل املوجودات ، إذ الواجب أكمل من املمكن بالضرورة 

  
اىل ـوينظر ابن تيمية إىل اهللا جل شأنه وتبارك امسه ، نظرة سلف األمة وأئمتها بأن اهللا تع

وله ـيوصف مبا وصف به نفسه أو وصفه به رس بائن ومميز عن خملقاته يف أمسائه وصفاته
ف وال ـ من غري حتريف وال تعطيل ، ومن غري تكييالكرمي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ

 .     فهو يوصف بصفات  الكمال دون صفات النقص . متثيل 
  

  . ويقسم ابن تيمية الصفات اليت يوصف ا اهللا تعاىل إىل صفات إثبات وصفات نفي 
  .ويرى أن هذين النوعني من الصفات يتضمنان املدح لذات اهللا وقدرته 

   .1)) بكل شيء عليم ((هللا يف القرآن بأنه فاإلثبات كإخبار ا
 . 3 )) ومـ ال تأخذه سنة وال ن((:والنفي كقوله تعاىل  . 2))  وعلى كل شيء قدير((

نة ـالس ينفوهكذا فإن عامة ما وصف اهللا به نفسه من النفي يتضمن إثبات  املدح ، ف
 4.والنوم يتضمن كمال احلياة والقيام 
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ا مل ـا هو ممـكما يقرر ابن تيمية أن كل نفي للصفات عن اهللا تعاىل ، ال يستلزم ثبوت
 بأن اهللا ال يتكلـم: أي الذين قالوا الذين ال يصفونه إال بالسلوبف.يصف اهللا به نفسه 

  فهم يف احلقيقة مل يثبتــوا . أو مل يستوي على العرش ,أو ليس فوق العامل , أو ال يرى 
ى ـ كما يرى ابن تيمية أن األمساء والصفات اليت تطلق عل.و ال موجودا , إهلا حممودا 

وع ـته ، هي أمساء منقولة بطريق التشكيك ، الذي هو ناهللا تعاىل وعلى غريه من خملوقا
ذا ـ ومحل غريه هذه الصفة أو هءمن التواطؤ العام ، فإذا محل اهللا صفة أو امساً من األمسا

  م ،ـاالسم ، فليس معىن ذلك اشتراك اخلالق مع هذا الغري يف نفس الصفة ونفس االس
العلم ـقدرة ، واهللا سبحانه يوصف بولو فرضنا أن زيداً من الناس قد وصف بالعلم وال

  .والقدرة ، فليس معىن ذلك أن علم اهللا وقدرته من نـفس علم زيد وقدرته 
ق ـريه بطريـى غـى اهللا وعلـويبني ابن تيميه هذا االختالف بني الصفات املقولة عل

ذي ـليست بطريق االشتراك اللفظي وال بطريق االشتراك املعنوي ال: التشكيك فيقول 
ري إذا ـفإن اهللا والغ.ماثل أفراده ، بل بطريق االشتراك املعنوي الذي تتفاضل أفراده تت

ة يف ـني متفاوتـاشتركا يف الصفات ، كانت الصفة الواحدة اليت أطلقت على املوصوف
اض ـظ البيـويضرب أمثلة على ذلك بلف.مدى شدا وعمقها بني هذين املوصوفني 

  لبياض كالثلج ، وعلى ما هو أخف منه بياضاً كالعاج الذي يطلق على الشيء الناصع ا
ل  ـوكذلك لفظ الوجود فإنه يطلق على الواجب املمكن ، وهو يف الواجب أمكن وأفض

درك ـس يـوكذلك بالنسبة للصفات اليت تطلق على اهللا فإهنا أفضل من غريها مبا لي
كن أن يقع التشابه وال والتفاضل واجب يف االشتراك اللفظي مع اهللا وال مي.العقل مداه 

فقدرة اهللا وعلمه مها أكرب مبدى ال . التقارب يف األوصاف بني العزة اإلهلية وبني غريها 
  .يدرك من قدرة وعلم غري اهللا 
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ن وأن ـب وممكـم إىل واجـ كما أن الوجود ينقس– أي ابن تيمية –ه فهو يرى وعلي
ود  ــم الوجـالواجب أكمل وأفضل ، فإنه ال مانع من اتفاق الواجب واملمكن يف اس

تراك ــومعىن هذا أن األمساء ، وإن اشتركت يف املعىن الكلي فيما بينها ، فإن هذا االش
اس ـن النـيت تشترك يف املعاين ، فلو اتصف عدد مال يوجب التساوي بني األشياء ال

ن ـبالذكاء والقوة ، فإنه من املؤكد أن مقدار الذكاء والقوة بني هؤالء الناس خيتلف م
  .واحد آلخر ، وتتفاوت أحيانا درجاته تفاوتاً كبرياً 

ي ـم احلـوهذا حيدث يف سائـــر األمساء اليت تطلق على اخلالق واملخلوق كإس
ه ـكعلم األمسـاءرـوحيدث أيــضا يف سائـ.  والسميع والبصري وغريه والعليم

اء ـن األمسـه الرسـل مـوقدرتــه ورمحته ورضاه ، وسائر ما نطــقت ب
الف ـوهذا االشتراك يف األمساء بني اخلالق واملخلوق أدى إىل قيام خ. والصفـــات 
  .ونزاع بني الناس 

ات ـإن هذه الصف: لذين ســـبقوا اجلبائـي  فقالت طائفة من شيوخ املعتزلة ا(..
  .هي حقيقة يف اخلالق جماز من املخلوق 

الق ـاز يف اخلـوقالت طائفة من اجلهمية والباطنية والفالسفة عكس ذلك ، أي هي جم
  .حقيقة يف املخلوق 

ل ـهاء ، وأهـوقال غريهم من طوائف النظار من املعتزلة واألشعرية والكرامية والفق
  . 1.) .هذه الصفات املشتركة هي حقيقة يف اخلالق واملخلوق : والصوفية احلديث 

  
  ـــــــــــ
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ر ـويذكــر ابن تيميه بأن املسلمني أخــذوا بالرأي األخري ، فكما أن الوجود أم
وق ـاء املشتركة بني اخلالق واملخلمشترك بني الواجب واملمكن ، فإن الصفات واألمس

ذا ـهي حقيقة يف كليهما ، وكـل من اخلالق واملخلـوق خيتـص مبا يتميز به من ه
  . القدر املشتـرك 

  
  .و مبا أن األمساء املشتركة بني اخلالق واملخلوق  هي متواطئة باعتبار القدر املشترك 

ت ـككة حتــملتقدمون األمساء املشفان ابن تيميه يرى أنه هلذا السبب أدرج الفالسفة ا
اء ـوي يف األمسـفاملتواطئة إذن هم الذين يقولون بوجود اشتراك معن. لفظ املتواطئة 

يت ـوالصفات بني اخلالق واملخلوق مع وجود تفاضل يف قدر هذه الصفات واألمساء ال
  . يتميز ا كل من اخلالق واملخلوق 

  
 بوـر بـرب واملـإثبات قدر مشترك كلي بني الكما يرى بأن املتواطئة البد هلم من 

ق ـيكون أساسه التفاضل الواقع يف هذه الصفات املشتركة بني االثنني ، وهذا هو طري
س ـوت نفـاألوىل املؤدي إىل مدلول األقيسة الربهانية القرآنية اليت يستلزم ثبوا ثب

   1. الرب 
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رد ـوعلى مزاعم القائلني بأن هناك من املعاين املطلقة الكلية ما هو موجود يف اخلارج ، ي
ود ـبأن القول بوجود رب حي عليم ، وبوج: ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ عن ذلك بقوله 

  .عبد حي عليم 
ود ـقاد بأنه يلزم من ذلك القول وج حيمل بعض اخلائضني يف احلقائق اإلهلية على االعت

  .موجود يف اخلارج ، أو معىن كلي يشترك فيه الرب والعبد 
د  ـرب والعبـودة يف الـويعتقدون بأن تلك املعاين املطلقة يف اخلارج هي عينها املوج

ريه ـفالوجود صفة موجودة يف اخلارج يشتر فيها كل موجود حىت الرب يشترك مع غ
  .ذلك بالنسبة للعلم ولبقية الصفات يف هذه الصفة ، وك

  
يزه ــبأنه البد أن يكون لرب ما مي: ويتعرض أبن تيمية هلذه القضية بالتفصيل فيقول 

   :عن املخلوق،وجيعل الصفات على مرتبتني
ني اهللا ـألوىل وهي الصفات اليت يتصف ا كل خملوق ، وتكون على القدر املشترك با

  .وت يف درجات االتصاف وبني سائر املوجودات  مع تفا
ا دون ـوهي الصفات اليت خيتص ا الباري سبحانه وتعاىل وحده ومييز :واملرتبة الثانية 

  1  . سائر املوجودات كصفات الذات واحلقيقة واملاهية والوجود
  
 

  ـــــــــــــ
 12 ـ 11ص / شرح حديث الرتول / ابن تيمية /  ـ راجع 1
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ول ـإن الوجد وغريه مق: ئمة ، فتقول طائفة منهم األون من ويف الوجود حيار الكثري
  .باالشتراك اللفظي فقط ، ويشترك يف لفظ الوجود اخلالق واملخلوق 

الب ـابن كـات ، كـويبني ابن تيميه أن هذا غلط عظيم وأن املتكلمة من أهل اإلثب
ماء ـأن هذه األسعلى  واألشعري ، وابن كرام وغريهم ، بل وحمققي املعتزلة هم متفقون

ع  ـالعامة ، هي أمساء متواطئة يشترك فيها اخلالق املخلوق ، ولكنها تقبل التقسيم والتنوي
ود ــبأن املوج: يكون إال يف األمساء املتواطئة وذلك كالقول وهذا التقسيم والتنويع ال

  . ينقسم إىل قدمي وحمدث ؛ وواجب وممكن 
ض ـه بعـعاين الكلية خارج الذهن ، هو قول نقلويعترب ابن تيمية أن القول بوجود امل

ق ـالفالسفة عن أهل املنطق اليوناين كالرازي وأمثاله من املتأخرين ، فقد نقلوا عن منط
ب ـاليونان قواعده الفاسدة ، وظنوا أن الكليات املطلقة ثابتة يف اخلارج ، ويقتضي تركي

رب ـمن كالمهم هذا أن يكون الاملعني من ذلك الكلي املشترك ومما خيتص به ، فيلزم 
  واجب الوجود مركبا من ذلك الوجد املشترك ، أو مما خيتص به من الوجود واملاهية 

ا ـات إمنـوأن هذا مغالط ملا هو مشهور عند أهل املنطق ، فعندهم أن الكلي: فيقول 
ارج ـة خـاين كليـتكون كليات يف الذهن وليس يف األعيان ، فكيف يكون هناك مع

ودات ال ـمث يتعرض ابن تيميه لرأيه هذا بالشرح واإليضاح معتربا أن املوج. هن الذ
ها ـتشترك كلها يف صفات واحدة وبنفس القدر ، وإن كانت هذه الَصفات موجودة في

ابه ـد تتشـيت قـال. أصال ، بل كل موجود يتميز بنفسه وله صفاته وأفعاله اخلاصة 
 1.وختتلف تبعا لذات املوصوفني 

  ــــــــــــ ـــ
 13 ـ 12ص / املرجع السابق / ابن تيميه / أنظر  ـ 1
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ا ـف مقاديرمهـه ختتلـفإن. د ـفاإلنسان مع اإلنسان اآلخر ، وإن كان من نوع واح
ني ـفلو قيل أن ب. وصفاما ، حبسب اختالف ذاتيهما ، ويتشاان حبسب تشابه ذلك 

ة أن ـما حيوان ، وبينهما اختالف من جهاإلنسان والفرس تشاا من جهة أن كال منه
ابه ـن التشـرس مـاإلنسان والف: هذا ناطق ، وهذا صاهل ، فإنه يكون بني االثنني 

ن  ـوتقدير الذات اجملردة عن الصفة يعود إىل الذه. واالختالف حبسب ذات كل منهما 
ودات يف ـوجومن هذا يصل بنا إىل أن امل. كما أن الذهن يقدر وجودا مطلقا ال يتعني 

ني وال ـنفسها ، ال يكون فيها وجود ذات جمرد ة عن كل صفة وال وجود مطلق ال يتع
  .  يتخصص 

العلو ـه بــوجممل القول أن مجيع النصوص اليت تصف اهللا تعاىل ، إمنا تدل على وصف
ق ـفالعقل املواـوإن صفاته مباينة هلا وتعلم تلك املباينة ب. والفوقية على سائر خملوقاته 

ا ـوال ينفي ابن تيميه أن بعض الصفات اليت يوصف ا اخلالق قد يوصف .للسمع 
ر ـا مـاملخلوق كما ذكر غريه ، إمنا قال باختالف مقادير الصفات حبسب الذات كم

  وقد قال عن الذين أرادوا نفي االشتراك يف الصفات بني اخلالق واملخلوق . معنا 
  : بأهنم وقعوا يف حماذير منها 

  .التمثيل : ـ أهنم ظنوا أن مدلول النصوص الواردة بذكر صفات اهللا هو 
  .أي أن صفات اهللا تعاىل مثل صفات املخلوقات 

ـ                ن ــ انطالقا من ذلك املفهوم مفهوم التمثيل ، فقد عطلوا النصوص عما دلت عليه م
  . ذا أساءوا هللا ولرسوله . إثبات الصفات الالئقة باهللا تعاىل 

ـ  ـكره نستطيع أن ندرك مفهوم الصفات عند ابن تيميه بأهنا ليس          مما سبق ذ   : ال  ـت متثي
ان  ــفليست الصفات اليت تطلق على اهللا تعاىل هي مثل الصفات اليت تطلق على اإلنس             

  .    بل هي صفات مشاة هلا ، وخمتلفة عنها حبسب الذات 
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ات بـل يعترب أن ليس معطال للصف, كما يفهم مما سبق عرضه أن الشيخ ابن تيمية 
عطيل هو احلاد يف أمساء اهللا تعاىل مث أن الصفات حبد ذاا  هي خري ما يعرب عن العزة الت

  .اإلهلية وجاللة اخلالق سبحانه وتعاىل 
ي ـوق ، هـالق واملخلـوال يقر بأي حال من األحوال أن الصفات املشتركة بني اخل

وق ـ هي غريها عند اإلنسان أو أي خملصفات بنفس املقادير واحلدود ، فالقدر عند اهللا
  1. كان ، ذلك ألن قدرة اهللا ال حدود هلا ، وقدرة حمدودة 

  
ه ـا دل عليـوعليه فخالصة منهج ابن تيميه يف االستدالل ، هو أنه يعتقد أن كثريا مم

ل ـه العقـتدل بـوأن القرآن الكرمي قد بني ما يس. السمع ، هو معلوم بالعقل أيضا 
ك ـه ، كتلـففي اآليات القرآنية ينب اهللا ما يرشد العباد إليه ويدهلم علي. يه ويرشد إل

ه ـاليت تدل على وحدانيته وعلمه ، وتلك اليت تدل على نبوة أنبيائه وعلى الغيب وما في
  . من معاد وبعث ونشور 

رعي مــــــن   ـب ش ـويرى ابن تيميه أن االستدالل بآيات القرآن ، هو مطل         
  : جهتني 

  .أن الشارع احلكيم أخرب ا ، ودعا للعمل ا : وىل األ
ا ـأن األدلة اليت يستدل ا ، واألمثلة املضروبة يف القرآن هي أقيسة عقلية ألهن: الثانية 

   2.تعلم من جهة العقل أيضا 

  
  

  ــــــــــــــــ
 54 ـ 53ص / نفس املرجع السابق / ـ ابن تيمية  2,  1
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أهل الكالم يسمي هذه األدلة باألصول العقلية العتقاده بأهنا ال ويؤكد ذلك بأن بعض 
م ـوخرب الصادق ال يعل , تعلم إال بالعقل فقط ، وأن السمع هو جمرد إخبار الصادق

صدقه إال بعد أن حيصل ذه األصول العقلية ، كما أن ما يعارض الكتاب و السنة إذا 
  .ت ال من املعلومات وزن بامليزان الصحيح ، وجد أنه من اجملهوال

ادر  ــواملقصود من ذلك أن من صفات اهللا ما قد يعلم بالعقل ، كالعلم بأنه عامل وأنه ق
وأنه حي ، ويتفق ابن تيميه مع مثبتة الصفات على أن احلياة والعلم والقدرة واإلرادة 

ب ـوكذا السمع والبصر والكالم هي صفات تعلم بالعقل أيضا ، كما يعلم إثبات احل
ات ـى املخلوقـأ، علو اهللا عل: فيقول . والرضا والغضب من جهة العقل كذلك 

  .    كما أثبت ذلك اإلمام أمحد بن حنبل وغريه  ومباينته هلا هو مما يعلم بالعقل
أن اهللا :  ويرى ابن تيميه أن الطريق الذي سلكه األئمة ومن اتبعهم من نظار السنة هي 

رى ـني املتقابلتني  لوجب أن يوصف بالصفة األخلو مل يكن موصوفا بإحدى الصفت
القدرة ، لوصف بـلو مل يوصف باحلياة لوصف باملوت ، ولو مل يوصف و.املقابلة هلا 

. بالعجز ، ولو مل يوصف بالسمع والبصر والكالم ، لوصف بالصمم واخلرس والبكم 
اين ـه مبـف بأنأن اهللا لو مل يوص:  يرى  )1 ( وعلى قياس الطرد.تعاىل اهللا عن ذلك

وت ـتلزم ثبـه ، يسـفسلب إحدى الصفتني املتقابلتني عن. للعامل ، لكان داخال فيه 
ها ـالق عنـوإذا كانت تلك صفة نقص يرته عنها املخلوقات ، فإن ترتيه اخل, األخرى 

 2.  أوىل 
 ـــــــــــــ

املتماثلني ومها النص األصلي و احلالة املماثلة له و اليت يراد  ـ هو اجلمع بني املتماثلني عن طريق اطراد العلة و انطباقها على 1
  .تطبيق النص عليها أي أن تكون العلة اليت علق احلكم عليها موجودة يف الفرع من غري معارض مينع حكمها 

   /318ص  / 2ج / رسالة القياس / جمموعة الرسائل / ابن تيمية /  ـ راجع 2
   . 11 ـ 10ص / بريوت /منشورات دار اآلفاق اجلديدة / اس يف الشرع اإلسالمي القي/ ابن تيمية /    أو أنظر 
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  :اخلامتــــة 
ـ   يتضحمن خالل ما مر،  ل ـ أن ابن تيميه ـ رمحه اهللا تعاىل ـ قضى حياته كلها من أج
  ) .دعوة ـ وجهادا ( التمكني لإلسالم 

ـ ـكتاب اهللا وسن نذر نفسه لتعلم ,ففي جمال الدعوة جنده منذ نعومة أظافره  ه ـ  ـة نبي
ـ ـصلى اهللا عليه وسلم ـ حىت غدا شيخ زمانه ـ مبا فتح اهللا به عليه وأخصه ب   ن ـه م

  .مواهب ـ فدفع الشبهات ودحض اخلصوم وأنار السبيل للسالكني 
  

ار ـه التت ـف يف وج  ـ خاضه من أوسع أبوابه ، فهو الذي وق        ,يف سبيل اهللا    أما اجلهاد   
   .لى مقدسا ت األمة و أرادوا النيل منهااملغول عندما زحفوا ع

اد ـاة اإلحلـ دع له مواقف جهادية يف هدم الكثري من الشبهات اليت أثارها كما كانت
ه ـباإلضافة إىل املناظرات اليت سجلها يف وجه خصوم. والزيغ من أمثال الفرق الباطنية 

   .من املتكلمني  والفالسفة املسلمني املتأثرين بالفكر اليوناين
  

فة ـات الفالسـفاجتهد يف تنقية الفكر اإلسالمي مما علق به من أوهام جاءت من خترجي
ني ـافر بـومجود الفقهاء وتأويالت الباطنية ، هذه األوهام اليت أدت إىل التناحر والتن

  .خمتلف الفرق اإلسالمية 
اب ـعن الكتثار ابن تيمية يف وجه هذه الطوائف كلها ، فأظهر بطالهنا وزيغها وبعدها 

  .الكرمي والسنة الشريفة 
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كما كانت تلك املواقف اجلهادية له حمل معاداة من طرف كثري من علماء عصره وقضاته 
  : ، حىت وصفوه باالنفراد يف مسائل عدة منها

  
وعلى الرغم من ذلك كله فقد خالطهم وصرب على . التوسل والشفاعة و زيارة القبور 

متنقال بني السجون صابرا وحمتسبا أجره على اهللا دون أن أذاهم وقضى حياته كلها 
  . خيشى يف سبيله لومة الئم 

  
  : أما آراؤه يف املعرفة العقدية فإنه ميكن استخالصها فيما يلي 

ة ـرية جمبولــ يرى ابن تيمية أن املعرفة باهللا سبحانه وتعاىل فطرية أي أن النفس البش
ذا املرجئة غري أهنا توقفت عليها  وقد قال. ا عهدها عليها منذ أن خلقها اهللا وأخذ منه

  .دون القول والعمل 
ن ـفالقلب مبا قذف اهللا فيه من نور يهتدي إىل معرفة اهللا و م: ـ يرى أن املعرفة قلبية 

خالل ذلك الذوق الرباين الذي يغمر القلب ويهتدي به إىل معرفة احلق وفق ما جاء به 
ن ـلقلوب كثريا ما جيدون يف نفوسهم من الذوق والوجد عفأرباب ا. الكتاب والسنة 

ربة ـوا باخلـطريق الرياضة وتصفية القلوب وهلذا يسمون بأهل املعرفة ، ألهنم عرف
  .والذوق ما يعلمه غريهم باخلرب والنظر 

  
 فهما اهمـمن أجل ذلك جعل الكتاب واآلثار سنده األول يف حبوثه ، ودعا إىل فهم

اب ـقلب واع وعقل حصيف ، علما بأنه فتح باب العقل  وأغلق بصحيحا وعميقا ، ب
  .التأويل املطلق 
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وما متيز به ابن تيمية عن غريه يف نظرته للعقل ، هو موافقته بني العقل والنقل ، فال يسلط 
العقل على النقل ، بل جيعله يف خدمة النصوص الصحيحة الستيعاا وفهم مقاصد 

ما خلق اهللا من عوامل خمتلفة وذلك ليصل اإلنسان إىل معرفة الشريعة منها ، ومالحظة 
الصانع احلكيم واخلالق القديرـ سبحانه وتعاىل ـ دون الغوص املطلق اجملرد من 

  1.  الضوابط ، كما هو الشأن عند الفالسفة واحللوليني 
  

مع وهلذا جند ابن تيميه يف هناية املطاف يصل إىل احلكم بعدم تعارض النقل الصحيح 
  .العقل الصريح 

  
أما منهجه يف اإلهليات  فليس فيه نوع من التشبيه وال التجسيم ، ولكن خصومه دسوا 
عليه ، وأولوا كالمه ، أو بتروه حىت اليفي باملقصود فأشاعوا عنه ذلك ،  ولذلك قال 

   2 ) .أنا أعلم أن أناسا يزورون علي ، كما فعلوا ذلك غري مرة : ( عنهم 

  ــــــــــــ
  .  إرجع إىل مناظرته يف العقيدة الواسطية  ـ 1
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الفين يف ـلقد أمهلت من خ: ( كما حتدى خصومه أن يأيت بدليل يقيم عليه دعواه فقال 
   1) . ذلك ثالث سنني على أن يأيت بنص عن القرون الثالثة األوىل خيلف ما أقول 

  
ل ـ هللا كله دون اخلوض فيه كما فعفابن تيميه حتدث عن األمساء والصفات واثبت ذلك

  .غريه من املتأولة  بل وقف عند النص واثبت هللا ما أثبته لنفسه واخرب به عنه رسوله 
  

فهو مل يؤول تأويال مطلقا ، ألن التأويل عنده مبعىن التفسري الذي يؤدي إىل إظهار معىن 
  اآلية ، ال إىل كيفها ـ كما ذهب إليه غريه 

  
روا يف ـضوان اهللا عليهم ـ مل يكفوا عن بيان معىن اآلية وال قصفالسلف الصاحل ـ ر

  .ذلك، ولكن كفوا عن التأويل الذي يؤدي إىل الكيف 
  . وقد كان عبد اهللا بن عباس حرب األمة أعلم بالتأويل املراد منه التفسري

  
  

  ــــــــــــــ
   ـ أرجع إىل مناظرته يف العقيدة الواسطية 1
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ب ـ البحث فإنه ميكن القول بأن مذهب ابن تيميه يف املعرفة العقدية هو مذهوخالصة

أثبت هللا ـالسلف الصاحل ، فهو قد اكتف مبا ورد به السمع من غري زيادة أو نقصان ، ف
يم   ـما أثبته لنفسه من األمساء والصفات من غري تأويل وال تعطيل ، وال تشبيه ، وال جتس

   . وفق ما اخرب به نبيه عنه
  

ق ـه للحـوإنصافا للرجل فإنه ميكن القول بأنه كان حرا يف تفكريه ، جريئا يف دعوت
اهدا ـواضحا يف منهجه الذي اتسمت به كتبه ورسائله وجتلى يف فتاويه ، وقد ظل جم

  .حمتسبا أجره على اهللا حىت انتقل إىل جوار به 
  

ه ـ ـند الشيخ ابن تيميوبعد هذه احلوصلة الشاملة لبحث موضوع املعرفة العقدية ع
تخدمت يف ـرمحه اهللا تعاىل ـ من حيث املصادر املستقاة منها ، والطرق واملناهج اليت اس

  .حتقيقها خاصة منها ما تعلق باملقارنة والنقد والتحليل 
  

  :فإنه ميكننا التأكيد على التوصيات التالية 
رمي ـوهو كتاب اهللا الكـ وجوب دراسة املعرفة العقدية من مصدرها األول واألساسي 

ها ـوسنة نبيه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ذلك ألن داللة األلوهية والربوبية ، قد وضح
ى ـ، وبينها أحسن بيان مبا قدم من الرباهني الفطرية والعقلية عل) كتاب وسنة ( الوحي 

الق ـوجود اهللا سبحانه وتعاىل ، وعلى وحدانيته وانفراده بالتصرف يف ملكه ، فهو اخل
  .الذي ال رب سواه ، وهو اإلله الذي ال معبود غريه 

يت ـوذا نكون قد ابتعدنا يف دراستنا للجانب العقدي عن مسالك اإلثارة والشبهات ال
  .تنتج عن خوض وتعقيدات أهل اجلدل 
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ة ، ألن هذه ـاليبهم اجلدليــ أن ال خنضع األدلة القرآنية لتفسريات املتكلمني وأس

تجابة  ـن اسـرية مـآنية حتمل معها براهني صدقها مبا جتده يف النفس البشاألدلة القر
الء ـفطرية قلبية باإلضافة إىل مظاهر الكتاب املفتوح يف الكون الفسيح واليت توضح جب

  .ال لبس فيه دالئل القدرة اإلهلية 
  

دى ـي مـ أن نقارن مناهج القرآن والسنة بغريها من املناهج ، ليتبني للدارس املوضوع
س و ـومدى خلوها من اللب. موافقة املناهج القرآنية للفطر السليمة والعقول الصرحية 

د ـق عنـالغموض والتعقيد فهي بسيطة بساطة الفطرة البشرية يف استجابتها لنداء احل
ام ـوإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذري:(( أخذه امليثاق منها ، قال تعاىل 

  1)) . بلى شهدنا : م ألست بربكم ؟ قالوا وأشهدهم على أنفسه
ها ـأي أنت ربنا وخالقنا ، فكل النفس البشرية جمبولة على ذلك العهد  إال تلك اجتالت

  .شياطني اإلنس واجلن 
  

ن أراء ــ أن تقوم جمموعة من أهل االختصاص على تنقية كتب التفسري مما علق ا م
د أن ـالدين وما هي من أصوله ، خاصة بعوتأويالت تسربت إليها على أهنا من أصول 

ىت ـالمية حـثبت أن هذه التأويالت والتفسريات ترجع يف أصلها إىل مصادر غري إس
  .مسيت باإلسرائيليات 

   
  ــــــــــ

   من سورة األعراف 172 ـ اآلية 1
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ا ـل تلقاهـ ال تتفق مع روح الشريعة اإلسالمية ، ب, اليت سبق ذكرها ذه التأويالته
  :املسلمون عن رحال التفسري على أهنا متثل أصول الدين ، ومل يتساءلوا 

   هل هي من أصول الدين حقا ؟ أم أصول املذاهب املختلفة ؟ ـ
وهل مصدرها إسالمي أم غري إسالمي ؟ وهل تتفق مع ما فطر اهللا عليه عباده وجاء به ـ 

  وحيه أم ، ال ؟
  
  

هم باألقدمني وما تركوه هلم من مرياث عقدي   بل تلقاها املسلمون انطالقا من حسن ظن
رق ـدون الرجوع إىل مقارنته مبا يف كتاب اهللا وسنة نبيه ـ عليه السالم ـ ليعرفوا الف
ن ـبني ما جاء به القرآن ، وما دس يف كتب املتقدمني من إسرائيليات ، ونقلوه عن حس

ه ـال يأتيه الباطل من بني يديظن ، ذلك ألن امليزان الذي ال يعتريه تبديل وال تغيري ، و
  .وال من خلفه إمنا هو الترتيل من احلكيم العليم أال وهو القرآن الكرمي  
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ب ـري يف جوانـل تقصـوخري ما أهني به هذا البحث املتواضع ، هو االعتذار عن ك
ع ـثرة املراجـموضوع هذا البحث العميق الذي تظهر صعوبته ويكمن إشكاله يف ك

  . صادر اليت تناولته على اختالف مناهجها ، ال يف قلتها وندرا وامل
  
  

وعليه فليس من السهل على الباحث الفيت أن يلم به وأن حييط جبوانبه املتشعبة تشعب 
  .مصادره 

  
ة إن ـكما أعتذر عن كل اهلفوات والسقطات اليت فاتين تداركها ، وعن األخطاء املطبعي

ا ـول إىل مـيف مراجعتها وتصحيحها ، قاصدا الوصوجدت ، مع أين بذلت جهدي 
  .يقرب من الكمال 

  
ل ــوأخريا أسأل اهللا العلي القدير أن ينفعنا مبا علمنا ، وأن يعلمنا ما جهلنا ، وأن يتقب

احثني ـام البـمنا هذا اجلهد املتواضع خلالص وجهه الكرمي فينفع به ، وجيعله حمل اهتم
  .بغية إثرائه وتدارك نقائصه 

  . إنه مسيع قريب جميب الدعوات ، واحلمد هللا رب العاملني 
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  فهرس اآليات القرآنية
 

 صفحةنص اآلية السورة ورقم اآلية
وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض    )30(سورة البقرة 

.خليفة 

. 17 

  .  17.يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض    ) 25( سورة ص 

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود    ) 84( سورة املائدة 
.ركوا والذين أش

. 24  

سورة الذاريات 
 )56(   

.56.وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون   

ولقد بعثنا يف كل أمة رسوالً أن اعبدوا اهللا    ) 36( سورة النحل 
.واجتنبو ا الطاغوت 

 
. 56 

 56 ..وما أرسلنا من رسول إىل بلسان قومه ليبني هلم    )05( سورة إبراهيم 

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى     ) 13( سورة احلجرات 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند 

. اهللا أتقاكم 

. 56 

 62 ..وإذا اسر النيب إىل بعض أزواجه حديثا    ) 03( سورة التحرمي 

كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف    ) 110(سورة آل عمران 
.وتنهون عن املنكر 

66.  
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  بقرةالسورة 

)143(   
وما كان اهللا ليضيع إميانكم إن اهللا بالناس لرؤوف رحـيم 

.  
73.  

 سورة طه
 )04(   

  79 .  .الرمحن على العرش استوى 

 سورة الرمحن
)25(  

  79 .  . ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام 

 سورة يوسف
)17 (   

  80 .  .وما أنت مبؤمن لنا ولو كنا صادقني 

 اإلسراءسورة 
 )15(  

  86 .  .وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال 

 سورة األنعام
)119(   

  

  92 .   .وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررمت إليه 

  سورة النساء
 )58(  

فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم 
  . تومنون باهللا و اليوم اآلخر دلك خري وأحسن تأويال

. 92  

  املائدة سورة
)03( 

  

اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت        
  .لكم اإلسالم ديناً 

. 92  

   يوسفسورة
) 111( 

  

ه ـني يديـذي بـما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق ال
  . لقوم يومنون وتفصيل كل شيء وهدي ورمحة

. 92  
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  سورة األحزاب
)34(  

احلكمة إن اهللا واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آيات اهللا و
  كان لطيفا خبريا                       

. 95 

  
  سورة املائدة

 )03(   

  
  .حرمت عليكم امليتة والدم 

. 97 

  سورة البقرة
 )85(   

أفتومنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من 
يفعل ذلك منكم إال خزي يف احلياة الدنيا ويوم القيامة 

  اهللا بغافل عما يعملون يردون إىل أشد العذاب وما 

. 98  

  

 سورة النجم
   )4 ـ 3(

 98 . وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى

  سورة إبراهيم
)09(  

 101 ..جاءهتم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم يف أفواههم 

  سورة النمل
 )14(   

 102 .وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً

  سورة الذريات
)21(  

 104 ..نفسكم أفال تبصرون ويف أ

 سورة الرعد
 )29(  

 

الذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر اهللا ، أال بذكر اهللا 
.تطمئن القلوب 

. 104 

 
 



 184

 
 
 

 سورة السجدة
)09(  

  
  

مث سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع واألبصار 
  .واألفئدة قليال ما تشكرون 

. 106  
  

 سورة اإلسراء
)36(  

  

 ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد وال تقف ما
  .كل أوالئك كان عنه مسؤوالً 

. 106  

  
 سورة البقرة

)268(  
يويت احلكمة من يشاء ومن يوت احلكمة فقد أويت خرياً 

  .كثرياً وما يذكر إال أولوا األلباب 

. 106  

  سورة ق
 )37(   

إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو القى السمع وهو 
  .شهيد 

. 106 

  سورة النور
 )35(   

.ي اهللا لنوره من يشاء دنور على نور يه    . 113 

  رسورة احلج
 )75(   

.إن يف ذلك آليات للمتومسني   .  113 
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  سورة اإلسراء

 )36  (  

  
                عن انـك كـل أوالئــإن السمع والبصر والفؤاد ك

  .مسؤوال
  

  سورةالنمل     
)62.63.61(  

أمن خلق السماوات واألرض و أنزل لكم من السماء ماًء 
فأنبتنا به حدائق ذات هبجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها  

راراً ـأإله مع اهللا بل هم قوم يعدلون  أمن جعل األرض ق
ني ـل بـوجعل خالهلا أهناراً ، وجعل هلا رواسي ، وجع

 ال يعلمون ، أمن البحرين حاجزاً ، أإله مع اهللا بل أكثرهم
اء ـجييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء وجيعلكم خلف

  . األرض ، أإله مع اهللا قليالً ما تذكرون , األرض 
  
  
  
  

. 131  

. 129 
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  سورة احلج
  )72 ـ 71 (

ون ـيا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ، إن الذين تدع
إن يسلبهم من دون اهللا لن خيلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ، و

الذباب شيئاً ال يستنقذوه منه ضعف الطالب واملطلوب ما 
  .قدروا اهللا حق قدره إن اهللا لقوي عزيز 

. 133 

  
  
  

                    
  سورة التكوير

   )31 ـ 24( 
فلينظر اإلنسان إىل طعامه ، إنا صببنا املاء صباً ،  مث شققنا 

اً ـوزيتوناألرض شقاً ، فأنبتنا فيها حباً ، وعنباً و قضباً ، 
 .وخنال ، وحدائق غلباً ، وفاكهة وأباً 

. 134 
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  سورة الطارق
 )5 , 6 , 7 , 8(   

فلينظر اإلنسان  مما خلق ، خلق من ماء دافق ، خيرج من 
  . بني الصلب و الترائب ، إنه على رجعه لقادر 

. 134 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  134 .ت وإىل السماء        سورة الغاشية         أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلق
   وإىل السماء كيف رفعت ، وإىل اجلبال كيف نصبت              )  20 ـ 17( 

  .                       وإىل االرض كيف سطحت 
  

  سورة يــس       وآية هلم االرض امليتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه 
   134 .                                                               .           ياكلون  )                 33( 
  

  سورة الفرقان        تبارك الذي جعل يف السماء بروجا وجعل فيها سراجا 
  134 ..                                                وقمرا منريا  )                61( 

  135 .    .                       يهما آهلة إالّ اهللا لفسدتا سورة األنبياء       لو كان ف
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 )   22              (  
  135 .سورة املؤمنون      ما اختذ اهللا من ولد وما كان معه من اله ، إذا لذهب       

  .   كل إله مبا خلق  ولعال بعضهم على بعض )          91    ( 
     

  135 .نسان مم خلق ، خلق من ماء دافق                سورة الطارق      فلينظر اإل
 )   5 – 6(   

            136 .          سورة امللك        ءامنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض       

                                                                                                                                        

  .فإذا هي متور  )           16(      
  
  
  
  
  

                    سورة احلـاقة     وامللك على أرجائها ، وحيمل عرش ربك        
  .فوقهم يومئذ مثانية  )            16  ( 

                    سورة طــه      الرمحـن على العرش استوى                       

 )  4(   
  سورة النسـاء    وعاشروهن باملعروف                                    

 )   19(   
  سورة احلديد       لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب        

  .القسط وامليزان ليقوم الناس ب )             25   (
  سورة اإلسراء     وجعلنا الليل والنهار آيتني ، فمحونا آية الليل          

. 136 
 
 
 
. 134 
 
 
. 143 
 
 
 
. 155 
 
 
 
.  156 
 
 
 
. 161 
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  .وجعلنا آية النهار مبصرة  )             12  ( 
  سورة الشورى    ليس كمثله شيء وهو  السميع البصري                  

)   11(   
             سورة يـس      الذي جعل لكم من الشجر األخضر ناراً     

  فإذا أنتم منه توقدون )            80  (
  

  سورة يـس      أو ليس الذي خلق السماوات واألرض بقادر                
  على أن خيلق مثلهم بلى وهو اخلالق العليم)            81  ( 
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 فهرس األحاديث النبوية
 

   
  الصفحة نص احلديث

م األمم كما تتداعى األكلة على قصعتها ، قيل أو من قلة حنن             تتداعى عليك 
ال ، بل أنتم كثري ولكنكم غثاء كغثاء السيل ،          : يومئذ يا رسول اهللا ؟ قال       

وليرتعن اهللا من قلوب عدوكم املهابة منكم  وليقذفن يف قلوبكم الـوهن ،              
  .وما الوهن يا رسول اهللا ؟ قال حب الدنيا وكراهية املوت : قيل 

20 .  

املسجد احلـرام واملـسجد األقـصى       : ال تشد الرحال إال لثالث مساجد       
  .ومسجدي هذا 

52..  

  62 .  . فيقال هلم هل تعرفون ربكم ، فيقولون إذا اعترف لنا عرفناه …

  63 .  تعرف إىل اهللا يف الرخاء ، يعرفك يف الشدة 

  64 .  .لتردهنا أو ألعرفنكها رسول اهللا …

  65 .  .عرفاء يف النار العرافة حق ، وال

  73 .  .ال يزين الزاين حىت يزين وهو مؤمن 

  73 .  .ال إميان ملن ال أمانة له 

  85 .  .شفاعيت ألهل الكبائر من أميت 

  97 .  .و دمان الكبد و الطحال . السمك و اجلراد : أحت لكم ميتتان 

  
عنه  فيقول  هنيتأللفني أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه األمر مبا أمرت به أو 

  .ما وجدناه يف الكتاب اتبعناه . ال أدري : 
. 97  
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هل ترون قبليت هاهنا ؟ فواهللا ؟ فواهللا ما خيفى على خشوعكم و ال رعوعكم 

  .إين ألراكم من وراء ظهري 
. 110 

  111 .   .عن النواس ابن مسعان عن النيب ضرب اهللا مثالً صراطاً مستقيماًً

رأ القرآن كمثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيـب ،          مثل املؤمن الذي يق   
ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة ال ريح هلا وطعمها طيـب ،               
ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر ، ومثل             

  . املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة ليس هلا طعم و رحيها مر 
  

. 112  

  114 .  اتقوا فراسة املؤمن فإنه يرى بنور اهللا
  115  .  .أال فتعرضوا هلا , إن لربكم يف أيام دهركم لنفحات 

 117  .  .قلب املؤمن بني أصبعني من أصابع الرمحـــن 
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     فهرس املصطلحات
  الصفحات        املصطلحات

 71 .  الطبع االجتماعي  

  71 .  ضاري البديل احل

  85 .  اإلصالح 

  20 .  التحوالت السياسية

  20 .  االستصحاب 

  21 .  اإلكراهات اخلارجية

  20 .  احلرب املقدسة

  20 .  بيضة األمة

 164 . 135 .  الصراعات املذهبية 

  23 .  االستيطاين

  25 .  االستهالكية

 135 .  25 .  الصراع التارخيي 

  25 .  املماليك

  33 .  مشيخة
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  .39  استعداده الفطري

  ، 107،  90،  89  ,40  االستقالل الفكري 

   .176 ، 158 ، 135 ، 44  علم شرعي 

  .160  املنهج الرباين 

   .160 ، 142 ، 140 ، 108 ، 107 ، 45  الداللة العقلية

  .45  مريدين 

 97 .96 .95 .91 .90 .89 .88 .87 .86 .80 . 46  الفطرة 
.99. 100. 101. 156. 157. 159. 160.   

   .46  اإلكراهات الواقعية 

   .46  الدهاء السياسي 

   .52  التعايش 

   .105 .102 . 101 .100 .99 .97 .91 .86 .53  اهلام 

   .148 .147 .144 .143 .137  نقلية 

   .145 .139 .138 .137  التواتر

   .148 .147 .143 .142 .141  نقلية عقلية 

   .176 .171 .170 .160 .159 .156  املنهج 
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  فهرس األعالم
  الصفحـــات             األعالم
  .27  رينيه جرسيه : املؤرخ  الفرنسي 

   .27  جورج تريفيان: املستشرق اإلجنليزي 

29 .  صالح الدين األيويب 

         31 . 32 . 34 .  املقريزي

33 .     الناصر يوسف األيويب 

 33 .  املظفر قطز 

   33 .  ربسبي

   34 .  البند قار

 34 .  الظاهر بأمر اهللا 

  34 .  املستعصم 

   37 .  أبو الربكات 

   37 .  شهاب الدين 

  41 .  عبد الدائم املقدسي

  41 .  ابن قدامة املقدسي 

  41 .  األوزاعي
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  41 .  أيب يسر

  41 .  ابن عساكر

  41 .  ابو اخلري 

  41 .  الصرييف

  41 .  فخر الدين 

  41 .  ابن عالن 

  41 .  ابن عبد الرحيم 

  41 .  ابن شيبان

  41 .  ابن علي املالكي

  41 .  مجل الدين القز ويين 

  42 .  مشس الدين ابن القيم 

  43 .  الذهيب 

  43 .  ابن كثري

  43 .  اهلادي املقدسي 

  45 .  ابن دقيق العيد 

  56 .  ابن إسحاق

  56 .  سبويه
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  .. 56  ابن عمرو 

  ..56  اخلليل بن امحد 

  56 .  ابن سالم 

  . 56  بشر بن أيب حازم 

  56 .  ابن منظور

  59 .  ابن مالك العنربي 

  60 .  الكسائي 

  60 .  األعمش

  .60  عاصم 

  .60  محزة

  .60  نافع 

  . 60  أبو عمرو اليحصيب

  60 .  عروة بن حزام 

  .65  ابن خلدون 

  .65  الفارايب 

  68 .  .66  الرازي 

  68 .  احلسن البصري 

  68 .  أبو حنيفة
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  68 .   الطحاوي 

  68 .  االشعري

  68 .  الباقالين

  68 .  االسفراييين

  68 .  اجلو يين

  68 .  الغزايل

  68 .  اآلمدي 

  68 .  البيضاوي 

  68 .  االجيي

  68 .  التفتزاين 

   68 .  اجلر جاين 

  68 .  اخليايل 

   68 .  السيلكويت 

  75.  اخلياط 

  75 .  املسعودي 

  160 . 168 .  مالك بن أنس 

   164 .  سفيان الثوري 

  
  
  



 198

  
  .فهرس القبائل والطوائف واملذاهب واألديان 

    22 .31 . 33  . 42 . 46 .  التتـار

   24 . 29 .  الفاطميون 

   28 . 67 . 165 .  اليهود 

  28 . 67 .  املسلمون 

   29 .  الطولونيون 

   29 .  اإلخشيديون 

  31 . 33 .  ملماليك ا

   36 . 64 . 156 . 160 . 168.  الفالسفة

   36 .  الصابئون 

   47 .  املتصوفة 

   67 .  املزدكية 

   67 .  زرادشية 

  67 . 165 .  نصارى 

   24 .  السلجوقية 
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   24 .  البويهية 

  . 37 . 40 . 41 . 164 .. 37  املذهب احلنبلي 

  64 . 65 . 66 . 77 . 156 . 165 . 167. 168 .  املتكلمون 

  65 .  السلف 

   69 . 71 . 72 . 75 . 76 . 78. 81 . 82 . 86 . 108 .  املعتزلة 

  69 .77 . 78. 82. 80 . 169.  املرجئة 

   69 . 81 . 82. 83 . 84  االشعرية 

  . 108  اجلهمية 
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  فهرس األمـاكن والبلدان
   24 .   بيت املقدس

  24 . 31 . 41 .مصر 

  24. 31 . 33  . بغداد

   26 .سوريا 

  26 .الكنيسة الرومانية 

   36 .37 .الكنيسة البابوية 

  33 . 34 . 36 . 37 .دمشق 

  . .37 ..36حران 

  36 . 37 .التركية 

   36 .دجلة 

   36 .الفرات 

   36 .تيماء 
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    ..36تابوك 

    .37 الكربى حران

  37 .حران الصغرى 

    ..37البحرين 

   37 .اجلامع األموي 

  .. 38املدرسة السكرية 

    ..59قبيلة عكاظ 

   38 .دار السكرية 
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  فهرس املصادر واملراجع

  اليت اعتمد عليها يف إجناز البحث
  نيـرة لبعض املؤلفـمع ترمجة خمتص

  
  

  :العامة   ـ املراجع 
   اسم املؤلف                                                     اسم الكتاب

   
  الكــــامل يف التاريخ ............................................... ابن األثري 

   هـ630 ـ 555

  علي بن حممد بن عبد الكــرمي أبو احلسن
  د ــ ول ابن األثري مؤرخ عامل بالنسب واألدب ،
  ل ـــونشأ فـي جزيرة بن عمر ، وسكن املوص

  ) امل ــالك( ومات هبا ، من أهم مصنــفاته 
  ـجلداً مرتباً تيف التاريخ ، وهو اثنا عشر مــ

  . هـ 629غلى السنني ، بـــــلغ فيه عـام 
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   2طبقات األطباء ج. ………………………………………………ابن أيب أصيبعة 
  . هـ 1321طبعة مصر                                                هـ       66 ـ 596

 أمحد بن القاسم بن اخلليفة بن يونـــس 
 موفق الدين بن أيب أصيبعة ، طبيـــب 

عيون األبناء يف طبقـات( ومؤرخ صاحب   
جملدان ، ولد وأقام يف دمشق )   األطباء   

.وتويف بصرخد يف حوران سوريـــــة   
 
  

      
 

  1الــدرر الكامنـة ج. ………………………………………………ابن حجر العسقالين 
   .                               طبعة اهلند                                                         هـ852 ـ 773  

 أمحد بن علي بن حممد الكناين العسقالين
  من أئمة العلم والتـاريخ واحلديث ، مـن 

الـــدرر الكامنة يف أعيـان ( فاته مصن  
) .املائة الثـامنة   
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  اإلحكام يف أصول األحكام . .........................................................ابن حزم  

  . ، طبعة القاهرة 4 هـ                                                           ج556 – 384 
بن سعيد الظاهــــــري علي بن أمحد   

 األندلسي ، ولد بقرطبة وانصرف إلــــى 
 العلم والتأليف ، وكان فقيــهاً حافـــظاً 
 له حنو أربـعمـائة جملداً ، من أشـــهر

) . الفصل يف امللل واألهواء والنحل( مؤلفاته   
 
                     ــةــقدمـامل. ....................................................ن خلدونـــاب

  . علي عبد الواحد وايف :حتقيق الدكتور               هـ                       808 – 732
 عبد الرمحن بن حممد ، فيلسوف ومؤرخ

تماعي ، أصـله من إشبـــيليا وعامل اج  
 تويف يف القاهرة ، واشتهر بكتابـــه 

) .العرب وديوان املبتـــدأ واخلرب (   
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               فـــوات الوفـيـات .........................................ابن شاكر الكتيب 
  . 1951 طبعة القاهرة 1ج                                               هـ      764 -...

  حممد بن شاكر بن أحـــمد بن عبد 
  الرمحن الكتيب ، مؤرخ وباحث عارف

  باألدب ، ولـــد يف داريا من قرى 
  دمشق ونشأ وتويف هبا ، وكان فقري أ

  جداً ، وقد اشتغل بتجارة الكــــتب 
  )فوات الوفيات( فأثرى ، وهو صاحب 

  ولــه . رمجة   ت572جزءان اشتمال على 
  خمــطوط من ست ) عيون التواريخ ( 

  .جملدات 
  

  البداية والنهاية يف التاريخ. ...........................................ابن كثيـر 
   1932 هـ                                            مطبعة السعادة مبصر 764 - .....

  خإمساعيل بن كثري القرشي حافظ ومؤر
  ومن كتـــبه . وفقيه ، تويف بدمشق 

  ) .البداية والنهاية  ( 
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  أعالم املوقعني عن رب العاملني. .....................................ابن القيم اجلوزيية 
   1955 هـ                                               طبعة دمشق 751 – 691

  دــ سعحممد بن أيب بكر بن أيوب بن
  ن ــالدمشقي ، أبو عبد اهللا مشس الدي

  يعد من أركان اإلصالح اإلسالمي ، ولد
  ـخ ـو تويف يف دمشق ، تتلمذ عن شيـ

  اإلسالم ابن تيمية ، حىت كان ال يـخرج 
  ن ـعن شيء من أقواله ، وهو الذي سج
  ـهاـمعه بدمشق له مؤلفات كثرية ، من

  )د اـــزاد املع( و  ) أعالم املوقعني ( 
  ....وغريها ) مفتاح دار السعادة ( و 
  
  

  العقيدة والشريعة يف اإلســـــالم . ………………………………أكناس كولد تسيهر 
  .                                                  الطبعة الثانية مصر 1940تويف 

  مستشرق جمري ترجم من كتبه إىل
  العربية عن األملانية كــــتاب 

  ونشر بعض )  والشريعة العقيدة( 
  .الكتب بالعربية  
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  ول الدين ـــأص. .............................................البغـــــدادي 

  1928الطبعة األوىل اسطمبول  هـ                                                                 429تويف  

  عبد القادر بن الطاهر بن حممد بن 
  عبد اهللا البغدادي ، عامل مـن أئمة 

  .أصول الدين ، ولد ببغداد 
  
  

   حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة .......................................السيـــوطي
  . هـ 1321 هـ                                           مطبعة املوسوعات ، مصر 911 – 849

  لرمحن بـنهو جالل الدين عبد ا
  أيب بكر بن حممد ، إمام حافــظ 
  ومؤرخ وأديب ، له حنو ستــمائة

  مؤلف ، اعتزل الناس يف األربعني 
  من عمره ، نشأ يف القاهرة وتويف 

  .هبا 
  

  ل والنحل ـــاملل. ......................................الشهرستاين 
        هـ1348 طبعة القاهرة 1ج                                 هـ 548 – 479 
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   كتاب املعترب ، نشره سليمان الندوي............................ــدادي ـالبغـــ
  . هـ 1350 هـ                                         يف حيدر أباد الدكن 547 -.....

  أبو الربكات البغدادي هبة اهللا بن
  .علي بن ملكا البغدادي 

  
  الرسالة املطبعية األمريية. .......................................الشافعي اإلمام 

   .1321 هـ                                                  بالقاهرة 204 – 150
  حممد بن إدريس بن العباس بـن

  عثمان بن شافع أحد األئمــــة 
  األربعة عند أهل السنة وإليـــه

  شافعية كافة ، توفــــينسبه ال
  مبصر وقربه معــروف بالقاهرة 

  له كتب عدة أشهرها كتـــاب 
  يف الفقه سبع جملـدات) األم ( 

  .…والرسالة يف أصول الفقه وغريها 
  

  األوضاع الــتشريعية يف الدول العربية. ...............................صبحي احملمصاين 
   .1909 بيــروت 2                             ط                             
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  ه ــاملختـــصر يف الفق. .............................................الطحاوي 

   هـ 1370     طبع دار الكتاب العريب بالقاهرة             هـ                    321 – 239 
  أمحـد بن حممد بن سالمــــة 

  نفي ، ولد يف طحــا من فقيه ح
  صعيد مصر ، عاش يف زمن بـن 

  .طولون ، وتويف بالقاهرة 
  طبعــه ) منت يف العقيدة ( له 

  املكتب اإلسالمي مع شرحـــه
  البن أيب العز ، وختريج احملدث

  .األلبـــاين 
  
  

  كزبدة كشف الــممال.. ....................................خليل بن شاهني الظاهري 
  . هـ                                                         طبعة القاهرة 873 – 813

  غرس الدين وقد عرف بابـــن
  شاهني ، وهو أمري من أمـــراء
  املماليك يف مصر ، كان مـــن 
  املولعني بالبحث ولع تصانيــف 
  :عديدة تبلغ الثالثني مصنفاً ومنها

  ــانزبدة كشف املمالك وبي( 
  ) .الطرق واملسالك 
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  مناهج البحث عن مفكري اإلسالم.........................................   علي سامي النشار 

  .                                                                   طبعة دار املعارف املصرية  
  

  ــــددون يف اإلسالم اجملـ. ………………………………………عبد املتعال الصعيدي 
   .1965                                                                    طبعة القاهرة 

  
   طبعة دمشـق–املنقذ من الضالل . …………………………………………………الغزالــي 

   حمك النظر يف املنطق -                                                   505 – 450 
   .1951 مصر 1    املطبعة األدبية ، ط            مد بن حممد بن حممد الغزايل                 حم

   القسطاس املستقيم ، حتقيق األب-         الطوسي أبو حامد ، حجة اإلسـالم                
  ــع  فتكور شلحت اليسوعي ، طب      فيلسوف متصوف له حنو مائتــي                    

   اجلام العوام عن علم الكــالم-        مصنف ، مولده ووفاته فـــي                   
  . 1932 طبعة مصر                                ).قصبة طوس خبرسان (  الطابران 
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   آراء ابن تيميه السيــــاسيــة……………………………………………هنري الوست 
HENRY LAOUST       1939                       واإلجتماعية ، طبع القاهرة   

  :                                                           وباللغة الفرنسية      
 Essai sur les doctrines sociales 

 et  politiques de IBNTAIMYA     
  

  اإلستقراء واملنهج العلمي طبعـة.  ....................................حممود زيدان 
   .1966                                                                 بيـروت 

  
   من اإلسكندرية إىل بغـــــداد ..................................ماكس مارهوف 

MAX MEYERHOFترمجة عبد الرمحن بدوي يف كتاب                            
   هـ                                      التراث اليوناين يف احلضـــــارة1364 – 1291  
  . طبع مصر – م                                         اإلسالمية 1945 – 1874  

  مستشرق طبيب أملاين ، نشـــر 
  األمساء الطبية جلالينوس بالعربية
  مع ترمجة أملانية وشروح ولــه

  تب عديدة يف الطب أمههـاك
  ) .العشر مقاالت يف العني ( 
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   البيان واإلعراب عما بأرض مصر-. ……………………………………………………املقريزي 

   .1963 هـ                                                من األعراب طبعة مصر 845 – 766 
   املواعظ واالعتبار يف ذكـــر-          أمحد بن علي بن عبد القادر تقي                 

  اخلطط واآلثار املطبعة األمرييــة       الدين املقريزي مؤرخ الديـــار                 
   .1994 ببوالق     املصرية ، أصله من بعلبك ، ونسبه                   

  1 ملعرفة دول امللوك ج السلوك-         من حـارات                ( إىل حارة املقارزة 
   نشر جلنة التأليف والترمجـــة    ومن كتبـــه                  ) . بعلبك يف أيامه 

   .1942املواعظ واالعتبار يف ذكر اخلطط                 والنشر ، القاهرة ( 
  وغريها ) . واآلثار 

   
  يف بالشريعة اإلسالمية طبعة التعر. ..................................حممد سالم مذكور 

   .1964                                                                 القاهرة 
  

  ابن تيمية الطبعة الثانية دار الفكر . ........................................حممد أبو زهرة 
  
  

  شيخ اإلسالم ابن تيمية حياة . .............................حممد دهجة البطار 
  1972 الثانية املكتب اإلسالمي بريوت          الطبعــة                                     
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  إرشاد الفحول. ............................................حممد علي الشوكاين 
   ـعلم األصول  حتقيق احلق من إىل                                         هـ1250 – 1173  

  1951 مطبعة صبيح بالقاهرة                                                                 
  
  
  

  كشاف اصطالحات الفنون ، مادة . ....................................حممد علي التهانوي 
  الشريعة                           هـ                                 1158تويف بعد 

            هـ1317طبعة األستانة                                    هو ابن القاضي حممد حامـد بن
  صابر الفاروقي احلنفي التهاوين

  باحـــث هندي له كشـــاف 
  .اإلصطالحات يف جملدين 

  
  . مية تاريخ الشعوب اإلسال. …………………………………………كارل بروكلمان 
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  فهرس مراجع ومصادر الشيخ ابن تيميه
  
  . ـ جمموع الفتاوى الكربى 1
  . ـ مقدمة أصــول التفسري 2
  . ـ منهاج السنـــــــة 3
  . ـ العقيدة احلموية الكربى 4
  . ـ الرسالة التـــدمرية 5
  . ـ اإلميـــــــــان 6
  . ـ شرح حديث النــزول 7
  .ـول  ـ معارج الوصــــ8
  . ـ رفع املالم عن األئمة األعالم 9

  . ـ قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة  10
  . ـ الواسطة بني احلق واخللق 11
  . ـ املظامل املشتركة 12
  . ـ الفرقان بني أولياء الرمحان وأولياء الشيطان 13
  . ـ الكلم الطيب 14
  . ـ صحيح الكلم الطيب 15
  . ـ العبودية 16
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  .يدة الواسطية  ـ العق17
  .  ـ موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول 18
  )ملحق باجمللد الرابع من الفتاوى (  ـ االختيارات العلمية 19
  . ـ  درء  تعارض العقل والنقل 20
  . ـ القياس يف الشرع اإلسالمي 21
  . ـ الرد على املنطقيني 22
  . ـ نقض املنطق 23
  . ـ االحتجاج بالقدر24
  .  يف املعجزات والكرامات  ـ قاعدة25
  .   ـ جمموعة التفســــــــري 26
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  فهرس املوضوعات                           

  ص .…………………………………………………………………اإلهداء 
   . ………………………………………………………………………العرفان 

  ...…………………………………………………………الرموز املستعملة 
  ..………………………………………………………………………املقدمة 

                                    الفصل األول 
  )عصر الشيخ ابن تيمية                           ( 

  
   :    العوامل السياسية  -: املبحث األول                      

  21. ............………………………………… العوامل السياسية اخلارجية 
  25..………………………………........... الداخلية      العوامل السياسية

  
  : احلالة اإلقتصادية واإلجتماعية -: املبحث الثاين 

  31 .......……………………………………………العوامل اإلجتماعية       

  37 ........……………………………………………العوامل الثقافيـة       

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
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 الفصـل الثاين

  )حياة ابن تيمية( 
 

:  األول         املبحث  
  42 ...…………………………………………………………نشأته ,          مولده 

  43. ……………………………………………………...…تالمذته, شيوخه          
 

:       املبحث الثاين   
  46. ………………………………………………………......………         مواقفه
  47.  .......………………………………………………………………         وفاته

  54 ...........................................................        مؤلفاته 
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  :الفصل الثالث 

  املعرفة لغة واصطالحاً
 
  

  : املعرفة عند اللغويني -: املبحث األول                 
  60 .……………………………………………………………املعرفة من حيث املبين 
  61……………………………………………………املعرفة من حيث املعين 

  : املعرفة يف اصطالح املتكلمني -:  املبحث الثاين               
  74.. ..................................................:املعرفة عند املعتزلة 

  76 ………………………………… هل املعارف ضرورية أم نظرية -
  77 .……………………………………: من أصول املعرفة عند املعتزلة       
  79. ....................................................:عرفة عند املرجئة امل

  81. .................................. املعرفة عند جهم بن صفوان -
  82. .........................................  املعرفة عند الصاحلي -

  83 ....................................................:املعرفة عند األشعرية 

  84. . …………………………………………… املعرفة تعين اإلميان -

  85..……………………………… القول باللسان والعمل باألركان  -
  
 

 



 219

 
 الفصل الرابع

)مصادر املعرفة عند بن تيمية (   
 

: املصادر الشرعية -: املبحث األول   
  89.  …………………………………………………: الكتاب  -
  96 . ………………………………………………: السنـة  -

 
 
: املصادر الذاتية -: املبحث الثاين  

  101. …………………………………………………………………:الفطريـة 
  105.   ……………………………………………………………………:القلبية  

  110. ……………………………………………………………………: اإلهلامية 
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 الفصل اخلامس
)طبيعة املعرفة العقدية عند الشيخ ابن تيمية (   

 
نقلية: بحث األول امل  

  120  ……………………….………: األدلة السمعية مقدمة على العقلية 
  125.………………………………………: تقدم النقل ال يعين إمهال العقل 

 
:نقلية عقلية  :   املبحث الثاين   

  127. ……………………………: العقل الصريح ال يعارض النقل الصحيح 
  129. ……………………………: احلواس وأثرها يف  املعرفة النقلية العقلية  
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 الفصل الســـــادس

  )منهج ابن تيمية( 
 

:املبحث األول   
                                :مناهج املتكلمني يف التعامل مع 

  133. ….……………………………………………………… الكتاب -
  141. …………………………………………………………… السنة -

 
:املبحث الثاين   

  : التعامل مع منهج ابن تيمية يف
  143.………………………………………………………… الكتاب -
  148. ……………………………………..………………… والسنة -

 
              :طرق االستدالل عند ابن تيمية 

  156. ………………………………………باآليات القرآنية  -

  161.……………………………………………بقياس األوىل  -
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  173...........................................................اخلامتة 

  188 .........................................: فهرس اآليات القرآنية 
  190 .......................................: فهرس األحاديث النبوية 

  191 ............................................: فهرس املصطلجات 
  193 .................................................: فهرس األعالم 
  197 .................................................: فهرس القبائل 

  199 .........................................فهرس األماكن والبلدان 
  201 .....................................فهرس املراجع واملصادر اليت 

  ليها البحث مع ترمجةاعتمد ع
  .خمتصرة  لبعض املؤلفني 

  213 ................................فهرس مراجع ومصادر ابن تيمية 
  .اليت هلا عالقة بالبحث 
  215..............................................فهرس املوضوعات

  
  
  
  
  

  


