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Abstract 

Ibnu Taimiyyah is one of the famous Muslim Scholars in Islamic history. He was 
also a theologian who supported the salafi movement. His kala>m thoughts are fascinating 
to be analyzed. Therefore, this paper will discuss Ibn Taimiyyah’s thoughts relating to 
several themes on kala>m in one sides: i>ma>n, tawh}i>d, Allah’s attributes, major sins, seeing 
Allah, al-Qur’an as His Kala>m, and human actions in the world. From this simple 
research it comes to conclusion that Ibn Taimiyyah agreed with Salafi scholars in the 
classification of tawh}i>d which divided into three: Tawh}i>d Rubu>biyyah, Tawh}i>d 
Ulu>hiyyah, Tawh}i >d Asma>’ wa S{ifa>t. On another side, the discussion will be in regards to 
i>ma>n, Ibn Taimiyyah considered as i>ma>n connected to words and actions, sometimes may 
increase while other times it may decrease; people who have comitted major sins, Ibn 
Taimiyyah saw it as a matter of judgement solely up to Allah. This idea differs from that 
of the Khawarij, Mu’tazilah, and Murji’ah. In matter of human actions of Ibn Taimiyyah, 
a human cannot be forced or coerced (laysa bi majbu>r) and also cannot freely decide 
independence from God, but there is the will of God within. This is different from the 
Jabariyah and Qadariyah view. The next aspect of the discussion covers the ability or 
chance to see Allah. According to Ibn Taimiyyah, every single Mu’min will see Allah in 
the day of judgment which differs from the Rafidhah, Jahmiyah, and Mu’tazilah’s view. 
Finally this paper will discuss the al-Qur’an as the kala>m of Allah and that the al-Qur’an 
is not created by man. 
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Abstrak 

Ibnu Taimiyyah merupakan salah satu ulama dan pemikir Muslim terkemuka. 
Pemikirannya seputar kalam sangat menarik untuk ditelaah. Ia juga salah satu ulama 
yang mendukung gerakan salaf. Untuk itu, dalam makalah sederhana ini akan dipaparkan 
pemikiran Ibnu Taimiyyah yang berkaitan dengan beberapa tema kalam, di antaranya; 
iman, tauhid, sifat Allah dan kalam-Nya, pelaku dosa besar, melihat Allah, al-Qur’an 
sebagai kalam Allah, dan perbuatan hamba di dunia. Dari penelitian sederhana ini 
ditemukan, bahwa Ibnu Taimiyyah sependapat dengan ulama salaf yang lain pada 
pembagian tauhid menjadi tiga; Tauh}i >d Rubu}biyah, Tauh>i }d Ulu>hiyah, dan Tauh}i >d Asma> 
wa S}ifa>t. Sementara terkait dengan iman, menurutnya iman itu adalah perkataan, 
perbuatan, kadang-kadang bertambah, namun juga berkurang. Adapun pelaku dosa besar, 
ia melihat bahwa semua itu terserah kepada Allah. Ini berbeda dengan Khawarij, 
Mu’tazilah, dan Murji’ah. Sementara dengan perbuatan seorang hamba, dalam 
pandangannya hamba itu tidak terpaksa (laisa bi majbu>r), tidak juga bebas sebebasnya 
(h}u>r bi al-it}la >q) dalam menentukan perbuatan mereka, akan tetapi di dalamnya ada 
kehendak Allah. Ini berbeda dengan pendapat Jabariah dan Qadariah. Selanjutnya 
permasalahan kesempatan seorang hamba untuk melihat Allah, menurutnya seluruh 
kaum Mukmin akan melihat Allah pada Hari Kiamat nanti. Ini berbeda dengan apa yang 
diyakini oleh Rafid}ah, Jahmiyah, serta Mu’tazilah. Terakhir, terkait dengan al-Qur’an 
sebagai kalam Allah, dalam pandangan-nya, al-Qur’an bukanlah makhluk. 

 
 Kata Kunci: Ibnu Taimiyyah, Kalam, Iman, Tauhid, Sifat Allah, Dosa Besar, al-Qur’an. 
 
 

 مقدمة
 الذين األعالم األئمة إمام منعامل و اهللا رمحه تيمية كان ابن

 اعتقاد شراح أكرب ويعد من عنه، ودافعوا السلف معتقد نشروا
 صغرية، رسائل بني ما وتفصيالته، وجزئياته ملسائله املستدلني السلف،
 اهللا رمحه تيمية ابن لكتب القارئ يكاد وال ضخمة، وجملدات وكتب،

 داخل وجيد إال األخرى العلوم يف ألفها اليت كتبه من كتاب يف يقرأ
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 االعتقاد نشر أمهية من يرى ملا االعتقاد، يف نفيسة حبوثاً الكتب هذه
 .شىت وطرق خمتلفة بوسائل وبثّه احلق،

حث عن آراء اإلمام ابن تيمية يف وانطالقا من هذا كان الب
بل حيتاج إىل  ،القضايا العقائدية من أمر الشك يف أمهيته وقيمته

 هجهد الباحث بذليحاول ويوس ،االسفار الطويل واألوراق الكثرية
مجاال مع زيادة البيان ما حيتاج إليها. ولقد تطرق إمستعينا باهللا يف حبثها 

وكان تعدد امللل والنحل يف  .لعقيدةاإلمام ابن تيمية إىل سائر قضايا ا
القضايا املتعددة واملختلفة.  من أهم العوامل يف حبث العديد منعصره 

يف هذا البحث هي نظرية اإلمام ابن تيمية  بحثسيومن القضايا اليت 
حكم و ،وآراءه ،وكالمه ،وصفات اهللا ،والتوحيد ،حول قضايا اإلميان

 عال العباد.وأف ،ورؤية اهللا ،املرتكب الكبرية
 

 منهج اإلمام ابن تيمية يف تقرير العقيدة
قبل البحث عن آراء اإلمام ابن تيمية يف تقرير العقيدة نود أن  

وهو املنهج السلفي،  .نبحث عن منهجه املتميز عن غريه من العلماء
الذي سلكه والتزمه متام اإللتزام يف كل حني حىت يف علم الكالم 

ف والفقه والتفسري وما ذهب إليه من اآلراء والفلسفة واملنطق والتصو
االجتماعية والسياسة. ولكن يف هذا البحث يرتكز حبثنا أن نتكلم من 

 خالل العقيدة االسالمية.
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أما منهجه يف تقرير العقيدة فيمكن أن يتضح من معامل متعددة 
 أبرزها يتكون من عنصرين أساسني: 

 
 االعتماد على الكتاب والسنة  .١

ية عامل من علماء هذه األمة الذي جدد لألمة إن ابن تيم
عقيدا يف القرن الثامن اهلجري مل يكن ينصر حنلة معينة، أو يؤيد 
مذهباً وطريقة غري طريقة السلف الصاحل اليت معتمدها كالم اهللا 

وقد صرح رمحه  .سبحانه وتعاىل وكالم رسوله صلّى اهللا عليه وسلّم
كتبه، فمما قاله حني نوظر، ألجل اهللا ذا يف مواضع متعددة من 

مع أين يف عمري إىل ساعيت هذه مل أدع أحداً قط " ،العقيدة الواسطية
يف أصول الدين إىل مذهب حنبلي وغري حنبلي، وال انتصرت لذلك، 
وال أذكره يف كالمي، وال أذكر إال ما اتفق عليه سلف األمة 

 ١."وأئمتها
 .ه هي الكتاب والسنةأن مصادر التلقي يف االعتقاد عند يرىو

فالعقيدة توقيفية يعتمد فيها على الوحي والنقل ال على األهواء 
والعقول، كما قال تعاىل: يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا 

أصل جامع يف " ،. ويقول ابن تيمية رمحه اهللا)٥٩النساء: ( ،الرسولَ

                                                             
هـ)، ج.  ١٤١٦، حتقيق. عبد الرمحن بن حممد، (املدينة املنورة: جممع امللك فهد، جمموع الفتاوىابن تيمية،   ١

٢٢٩، ٣. 
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اتباعه وبيان االهتداء به يف كل ما حيتاج  االعتصام بكتاب اهللا ووجوب
إليه الناس من دينهم. وأن النجاة والسعادة يف اتباعه، والشقاء يف 

فصل يف أن رسول اهللا صلّى اهللا " ،وقال عن األصل الثاين ٢،"خمالفته
عليه وسلّم بين مجيع الدين أصوله وفروعه، باطنه وظاهره، علمه 

 ٣".أصول العلم واإلميانوعمله، فإن هذا األصل هو أصل 
وعنده من الواجب هو تعظيم نصوص الشريعة، وإجالهلا، 

فَال وربك ال يؤمنونَ حتى يحكِّموك  ،والصدور عنها، لقول اهللا تعاىل
فيما شجر بينهم ثُم ال يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجاً مما قَضيت ويسلِّموا 

لسم ).٦٥النساء: (يماً توقد وصف رمحه اهللا أهل العلم واإلميان بأ، 
جيعلون كالم اهللا وكالم رسوله هو األصل الذي يعتمد عليه، وإليه "

 ٤."يرد ما تنازع الناس فيه، فما وافقه كان حقاً، وما خالفه كان باطالً
اتباع آثار " ،وجعل ابن تيمية من طريقة أهل السنة واجلماعة

هللا صلّى اهللا عليه وسلّم باطناً وظاهراً، واتباع سبيل السابقني رسول ا
األولني من املهاجرين واألنصار.... ويعلمون أن أصدق الكالم كالم 
اهللا، وخري اهلدي هدي حممد صلّى اهللا عليه وسلّم، ويؤثرون كالم اهللا 

                                                             
 .٧٦، ١٩ج.  نفس املرجع.،  ٢
 .١٥٥، ١٩ج.  نفس املرجع.،  ٣
، حتقيق. حممد رشاد سامل، (اململكة العربية السعودية: جامعة اإلمام حممد درء تعارض العقل والنقلابن تيمية،   ٤

 .٢٧٧، ١هـ)، ج.  ١٤١١بن سعود االسالمية، 
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فهذه هي طريقته، وهذا  ٥"على كالم غريه من كالم أصناف الناس...
تعظيم النصوص، من الكتاب والسنة، بوجود مهابتها يف  ،جههو منه

النفس، والتسليم هلا، واستنباط احلكم الشرعي منها وفق القواعد 
 املرعية عند أهل العلم ا.

وكذلك عنده دعم النصوص الشرعية، وتأييدها بأقوال سلف 
ه ويظهر هذا األمر من إكثار ابن تيمية رمح .األمة، وعلمائها املعتربين

وجعل أقواهلم حجة يستند إليها يف توضيح النص  .اهللا من النقل عنهم
وبيانه. وقد أخذ ابن تيمية رمحه اهللا على نفسه أن ال يقول بقول إال 
وهو مسبوق إليه، فال ينفرد بقول مل يقل به أحد قبله، فضالً عن خمالفة 

 ،هإمجاع املسلمني يف أي مسألة من املسائل. قال رمحه اهللا عن نفس
مل يقل قط يف مسألة إال بقول سبقه إليه  -وهللا احلمد  -..أن ايب ".

العلماء، فإن كان قد خيطر له ويتوجه له فال يقوله وينصره إال إذا 
.. فمن كان يسلك هذا املسلك كيف .عرف أنه قد قاله بعض العلماء

يقول قوالً خيرق به إمجاع املسلمني، وهو ال يقول إال ما سبقه إليه 
 ٦."علماء املسلمني

                                                             
، حتقق: أبو حممد أشرف بن عبد املقصود، (الرياض: أضواء السلف، العقيدة الواسطيةابن تيمية،   ٥

 .١٢٧هـــ)، ١٤٢٠
 ١٤٢٣، حتقيق. الداين بن منري، (بريوت: املكتبة العصرية، الرد على األخنائي قاضي املالكيةابن تيمية،   ٦

 .٢٠٦هـ)، 
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ألنه يرى أن احلق دائماً مع  .وهو رمحه اهللا يسلك هذا املنهج
 ،السنة واآلثار الصحيحة، فحني حتدث رمحه اهللا عن السلف قال

الصواب معهم دائماً، ومن وافقهم كان الصواب معه دائماً ملوافقته "
إن إياهم، ومن خالفهم فإن الصواب معهم دونه يف مجيع أمور الدين، ف

احلق مع الرسول، فمن كان أعلم بسنته، وأتبع هلا كان الصواب معه، 
وهؤالء هم الذين ال ينتصرون إال لقوله، وال يضافون إال إليه، وهم 

 ٧.أعلم الناس بسنته وأتبع هلا
 ،وقال رمحه اهللا مثنياً على كالم السلف، وموافقته النصوص

باب علم أم كانوا أدق ومن تدبر كالم أئمة السنة املشاهري يف هذا ال"
الناس نظراً، وأعلم الناس يف هذا الباب بصحيح املنقول، وصريح 
املعقول، وأن أقواهلم هي املوافقة للمنصوص واملعقول، وهلذا تأتلف وال 
ختتلف، وتتوافق وال تتناقض، والذين خالفوهم مل يفهموا حقيقة أقوال 

عقول، فتشعبت م السلف واألئمة، فلم يعرفوا حقيقة املنصوص وامل
  ٨.الطرق، وصاروا خمتلفني يف الكتاب، خمالفني للكتاب

 
 اإلعتماد على العقل يف جماله .٢

                                                             
 ١٤٠٦حتقق: حممد رشاد سامل، (جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، منهاج السنة النبوية، ابن تيمية،   ٧

 .١٨٢، ٥ه)، ج. 
 .٣٠١، ٢ج.  درء تعارض...،ابن تيمية،   ٨
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سالم على الكتاب والسنة وآثار ورغم عن اعتماد شيخ اإل
سلف األمة يف حبوثه وآرئه، إال أنه أعطى للعقل حقه يناسب جماله بأال 

عليه على اإلطالق. وقد جياوز حدوده وأال يرتفع عن قدره واالعتماد 
اشترط ابن تيمية يف استخدام العقل بأال خيالف أمر اهللا ويه على سبيل 

تفَكَّروا في  كَّروا في خلْقِ اللَّه، والَ"تفَ املثال قوله صلى اهللا عليه وسلم
 .٩اللَّه فَتهلكُوا"

واتضح من ذلك أن جمال العقل هو التفكري والنظر والتأمل يف 
وأما يف  .خلقه سبحانه حىت يصل به العبد إىل اإلميان باهللا عز وجل

كما أشار إليه شيخ اإلسالم  .ذاته سبحانه فال جمال للعقل فيه
االستدالل مبخلوقاته سبحانه على وجوده وكذلك يف إثبات ربوبية اهللا 
ووحدانيته وصدق رسوله هي من األمور اليت كانت حتتاج إىل األدلة 

دق. ومن هنا يتضح منهج ن كان كثريا منها تثبت باخلرب الصاالعقلية وإ
من حيث يريد اجلمع بني السمعي والعقلي، ويؤيد أن داللة  ابن تيمية

 دين ليست جمرد خرب الرسول كما ظنالكتاب والسنة على أصول ال
املتكلمون وغريهم، بل هداهم إىل اآليات والرباهني واألدلة العقلية 

 ١٠ين.املبينة ألصول الد

                                                             
، حتقق: رضاء اهللا بن حممد إدريس املباركفوري، (الرياض: دار العاصمة العظمةعبد اهللا بن حممد األصبهاين،   ٩

 .٢١٤، ١هــ)، ج.  ١٤٠٨
 .٢٨٢، درء تعارض...ابن تيمية،   ١٠
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وبناءا على هذا املنطلق حصل ابن تيمية إىل نتيجة جيدة حيث 
 .يقدر أن يبني منهجه على أن صريح املعقول يوافق الصحيح املنقول

وال ميكن التعارض بينهما إال إذا ضعف أحدمها. وحاول ابن تيمية يف 
عالج املشكلة اليت أثارها املتكلمون يف شأن التعارض بني العقل والنقل 

  :تابه النفيس "درء تعارض العقل والنقل" حبيث يقوليف ك
"إذا تعارض العقل والنقل وجب تقدمي النقل، ألن اجلمع بني املدلولني مجع 
بني النقيضني، ورفعهما رفع للنقيضني، وتقدمي العقل ممتنع، ألن العقل قد 

اهللا عليه  ىصحة السمع ووجوب قبول ما أخرب به الرسول صل علىدل 
أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا داللة العقل، وإذا أبطلنا داللة العقل  وسلم، فلو

مل يصلح أن يكون معارضاً للنقل، ألن ما ليس بدليل ال يصلح ملعارضة 
شيء من األشياء، فكان تقدمي العقل موجبا عدم تقدميه، فال جيوز 

  ١١".تقدميه
أنه "إن من أقر صحة السمع و، وأكد ابن تيمية هذا املنهج بقوله

علم صحته بالعقل ال ميكن أن يعارضه بالعلق البتة. ألن العقل عنده 
هو شاهد بصحة السمع، فإذا أشهد مرة أخرى بفساده كانت داللة 

 ١٢."متناقضة، فال يصلح ال إلثبات السمع وال املعارضة
ولكنه يرفض  .ومن هنا يتضح على أنه حيترم العقل يف جماله

حث برب على أنه هو امليزان العقلي املوثوق للويرد املنطق اليوناين إذا اعت
وذلك  .يف العلوم واملعارف اإلسالمية وباخلاصة يف مسائل العقائدية

                                                             
 .١٧٠، ١، ج. درء تعارض...ابن تيمية،   ١١
 .١٧٧، ١٧٢، ١، ج.نفس املرجع  ١٢
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كما ينتقد هذا اإلمام  ،بعد تأمله وكشفه ألخطاء هذا املنطق ومعانيه
لعامل اإلسالمي الذين يعتقدون ااملنطق األرسطي واملنادين بتطبيقه يف 

 ملعصوم من األخطاء. على أنه هو القانون ا
واحلجة العقلية هي ميزان عادل يتضمن اعتبار الشيء ميله أو 
خالفه. فاستطاع به العبد التسوية بني املتماثلني والتفريق بني املختلفني 
ما جعله اهللا سبحانه يف فطر وعقول عباده من معرفة التماثيل 

 واالختالف.
الذين يستندون  ،ورفض ابن تيمية املتكلمني وفالسفة اإلسالم

دموا املصطلحات واستخ ،وجيعلونه طريقا ومنهجا ،ايناليون قإىل املنط
حبيث يرى على  ،الفلسفية يف البحث عن األمور العقائدية رفضا قاطعا

أن هذه املصطلحات يبعد عن روح اإلسالم احلقيقي املوافق للكتاب 
ري عن ألن التعب .ولذلك حاول إخضاعها للمعاين اإلسالمية .والسنة

حقائق اإلميان بعبارة القرآنية أوىل وأفضل من التعبري عنها بعبارة حمدثة. 
" و"الرد على ،املنطقواتضح هذا املنهج من خالل كتبه "نقض 

وها هي اليت أهم  "موافقة صريح املعقول لصحيح املنقول"املنطقني" و
 ١٣معامل منهج ابن تيمية كما رأى الدكتور مصطفى احللمي.

 
 التوحيد  قضيةام ابن تيمية يف رأي اإلم

                                                             
 .١١٩، (د.م: د.ط، د.ت) طبعة ثانية، املنهج السلفي ، قواعدمصطفى احللمي  ١٣
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 :ن تيمية التوحيد إىل ثالثة أقسامقسم اإلمام اب
وهو توحيد اهللا بأفعاله سبحانه، أو  ،توحيد الربوبية األول،

(إفراد اهللا سبحانه وتعاىل باخللق، وامللك، والتدبري)، فال خالق إال اهللا، 
علَى كُلِّ شيٍء وكيلٌ  اللَّه خالق كُلِّ شيٍء وهو" ،كما قال تعاىل

تبارك الَّذي بِيده  ،ال اهللا، كما قال اهللا تعاىلإوال مالك  ).٦٢الزمر: (
 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو لْكوال مدبر إال اهللا، كما  ).١امللك: (الْم

عرج إِلَيه في يومٍ كَانَ يدبر الْأَمر من السماِء إِلَى الْأَرضِ ثُم ي ،قال تعاىل
وهذا النوع قد أقر به  ١٤.)٥السجدة: (مقْداره أَلْف سنة مما تعدونَ 

الكفار على زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل يدخلهم يف اإلسالم، 
ض ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَر ،وقال اهللا تعاىل فيهم

 اللَّه قُولُنلَي رالْقَمو سمالش رخس١٥.)٢٥لقمان: (و 
وإقرار املشرك بأن اهللا رب كل شيء ومليكه وخالقه ال ينجيه 

وال يصري الرجل مبجرده مسلما فضالً عن أن يكون  .من عذاب اهللا
 ،اهللاإن مل يقترن به إقراره بأن ال إله إال  ،وليا هللا أو من سادات األولياء

 فال يستحق العبادة إال هو وأن حممدا رسول اهللا.
وهو توحيد اهللا بأفعال العباد اليت  ،توحيد األلوهية الثاين، 
مثل  .فتصرف مجيع أنواع العبادة هللا وحده ال شريك له .أمرهم ا

                                                             
 ١٤٠٣، حتقق: د. حممد رشاد سامل، (املدينة املنورة: جامعة اإلمام حممد بن سعود االستقامةابن تيمية،   ١٤

 .١٧٩، ١هـ)، ج. 
 .١٧٩، نفس املرجع  ١٥
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فال ندعو إال اهللا، كما قال  .وغري ذلك ،واالستعانة ،واخلوف ،الدعاء
كُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن وقَالَ رب ،تعاىل

 رِيناخد منهلُونَ جخديي ستادبوال خناف إال اهللا، كما  ).٦٠غافر: (ع
إِنما ذَلكُم الشيطَانُ يخوف أَولياءه فَالَ تخافُوهم وخافُون  ،قال تعاىل

إِن كُنت نِنيمؤوال نستعني إال باهللا، كما قال  ).١٧٥آل عمران: (م م
وهذا النوع من  ١٦.)٥الفاحتة: (إِياك نعبد وإِياك نستعني  ،تعاىل

 ،جاءت به الرسل عليهم السالم، حيث قال تعاىل التوحيد هو الذي 
باع والً أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدم وهنفَم واْ الطَّاغُوتنِبتاجو واْ اللّهد

من هدى اللّه ومنهم من حقَّت علَيه الضاللَةُ فَِسريواْ في اَألرضِ 
 كَذِّبِنيةُ الْمباقكَانَ ع فواْ كَي١٧.)٣٦النحل: (فَانظُر 

يف  وهو اإلميان بكل ما ورد ،توحيد األمساء والصفات الثالث،
 ،اليت وصف اهللا ا نفسه ،مساء اهللا وصفاتهأالكتاب والسنة الثابتة من 

له وسلم على احلقيقة. ويتضمن آأو وصفَه ا رسوله صلى اهللا عليه و
إثبات نعوت الكمال هللا بإثبات أمسائه احلسىن وما تتضمنه من 

الرمحن  ،فمن أمساء اهللا تعاىل الثابتة يف الكتاب والسنة ١٨صفاته.
 ،وقال عز وجل. ويتضمن صفة الرمحة، والسميع ويتضمن صفة السمع

                                                             
جلنة التراث العريب، د.ت)، ج.  ، تعليق. السيد حممد رشيد رضا، (د.م:جمموعة الرسائل واملسائلابن تيمية،   ١٦

٤، ١. 
 .٦٢، ٢بريوت: دار الكتب العلكية، د.ت)، ج. منهاج السنة النبوية، (ابن تيمية،   ١٧
 .٣/٢٩٢، جمموعة الرسائل...ابن تيمية،   ١٨
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فَاطر السماوات والْأَرضِ جعلَ لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجاً ومن الْأَنعامِ 
 ريصالب يعمالس وهٌء ويش هثْلكَم سلَي يهف كُمؤذْراجاً يوالشورى: (أَز

١١(. 
 يف الصفات اإلهليةرأيه 

ومذهبه يف هذه القضية واضح من قوله "ومن اإلميان باهللا، 
اإلميان مبا وصف به بنفسه ووصف به رسوله من غري حتريف وال 
تعطيل وال تكييف وال متثيل... فاتفق هؤالء السلف على أن "الكيف" 
غري معلوم لنا، فنفيت ذلك اتباعا لسلف األمة، وهو أيضا منفي 

إن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة املوصوف وحقيقة بالنص. ف
وهذا من التأويل الذي ال يعلمه إال اهللا... وكذلك  .صفاته غري معلومة

"التمثيل" منفي بالنص واإلمجاع القدمي، مع داللة العقل على نفسه 
 ١٩ونفي التكييف، إن كنه الباري غري معلوم للبشر.

  ،ويقول يف العقيدة احلموية
القول الشامل يف مجيع هذا الباب أن يوصف اهللا مبا وصف به  "مث

نفسه، أو مبا وصفه به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومبا وصفه 
به السابقون األولون ال يتجاوز القرآن واحلديث... وهو سبحانه 
مع ذلك ليس كمثله شيء ال يف نفسه املقدسة املذكورة بأمسائه 

كما يتيقن أن اهللا سبحانه له ذات وصفاته، وال يف أفعاله، ف

                                                             
 .٣٢-٣١(القاهرة: مكتبة السلفية، د.ت)،  العقيدة الوسطية،ابن تيمية،   ١٩
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حقيقة، وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس 
 ٢٠كمثله شيء ال يف ذاته، وال يف صفاته، وال يف أفعاله."

ويف تطبيق رأيه يف هذه القضية واضح متام الوضوح بإثباته 
حب وأنه أ .لصفات اهللا من العلو واالستواء وايء واإلتيان والرتول

ويرضى ملن يشاء ويفعل ما  .اإلميان وكره الكفر والفسوق والعصيان
ألنه لو  .ووجوب محل هذه الصفات حقيقة ال جمازا .يشاء وغري ذلك

وهذا ينفي  .وصف اهللا سبحانه ا جمازا مل يكن موصوفا ا يف احلقيقة
وهذا وجوب ترتيهه عن اهللا  .صفات اهللا وسلب املعىن املراد إثباته هللا

 سبحانه مادام وصف به نفسه.
وإن تأملنا النظر إىل رأي هذا اإلمام الكرمي لوجدناه واقف مبا 
وقف به سلف هذه األمة الذين ساروا على درب اهللا املستقيم وبعارة 
أخرى أن منهجه الوسطية بني التعطيل والتشبيه، والقرآن دال على أن 

مل يلد " وأنه سبحانه "يه مبخلوقاته "ليس كمثله شيءاهللا مرته عن التشب
" كما ذكر سبحانه صفاته اليت وصف ،ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد

ا نفسه من العلم والقدرة واحلياة وغري ذلك، وأمر املؤمنني بأن يؤمنوا 
 ا.

                                                             
هـ)،  ١٤٢٥، حتقيق. محد بن عبد احملسن، (الرياض: دار الصميعي، ىالفتوى احلموية الكربابن تيمية،   ٢٠

٢٦٥-٢٦٤. 
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وال شك يف تبطيل القول على من ادعى التجسيم والتشبيه على 
ازال يؤمن بأن اهللا م .ال ااز ،من أثبت هذه الصفات على احلقيقة

سبحانه مرته عن التشبيه باملخلوقات واحلوادث. ولذلك جيب على 
 العبد إثبات صفاته تعاىل كما أثبته نفسه دون تكييف.   

 
 رأيه يف قضية اإلميان

ويرى ابن تيمية يف هذه القضية مبا كان عليه سلف األمة وذلك 
يزيد وينقص، أمجع السلف أن اإلميان قول وعمل، " ،واضح من قوله

أنه قول القلب وعمل القلب، مث قول اللسان وعمل  ،ومعىن ذلك
فهو التصديق اجلازم باهللا، ومالئكته،  ،فأما قول القلب اجلوارح.

وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، ويدخل فيه اإلميان بكل ما جاء به 
.لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عمث الناس يف هذا على أقسام: الرسول ص 

 .منهم من صدق به مجلةً ومل يعرف التفصيل . أ
مث منهم من يدوم ، ومنهم من صدق مجلةً وتفصيالً . ب

 -جممالً أو مفصالً-استحضاره وذكره هلذا التصديق 
ومنهم من استبصر فيه مبا  .ومنهم من يغفل عنه ويذهل

ومنهم من جزم به  .قذف اهللا يف قلبه من النور واإلميان
وهذا "قال:  أو تقليد جازم. ،لدليل قد تعترض فيه شبهة

التصديق يتبعه عمل القلب، وهو حب اهللا ورسوله صلَّى 
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اُهللا علَيه وسلَّم وتعظيم اهللا ورسوله وتعزير اهللا ورسوله 
وتوقريه، وخشية اهللا واإلنابة إليه واإلخالص له والتوكل 

فهذه األعمال القلبية  عليه، إىل غري ذلك من األحوال.
ميان، وهي مما يوجبها التصديق واالعتقاد كلها من اإل

ويتبع االعتقاد قول اللسان، ويتبع  إجياب العلة املعلول.
عمل القلب عمل اجلوارح من الصالة والزكاة والصوم 

 ٢١".واحلج وحنو ذلك
 ،وقال بعد أن نقل عبارات السلف املذكورة يف الفصل السابق

وليس بني هذه العبارات اختالف معنوي، ولكن القول املطلق والعمل "
املطلق يف كالم السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب 

وهذا ال  .فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول املنافقني .واجلوارح
يس في يقُولُونَ بِأَلِْسنتهِم ما لَ"يسمى قوالً إال بالتقييد، كقوله تعاىل: 

 ٢٢.)١١الفتح:(قُلُوبِهِم 
وكذلك عمل اجلوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال 

فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن  املنافقني اليت ال يتقبلها اهللا.
وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب وقول باللسان "قال: " .والظاهر

ظهر، فاحتاج أن يضم وعمل باجلوارح، جعل القول والعمل امساً ملا ي
                                                             

 ).٦٧٢/ ٧...، ( جمموع الفتاوىابن تيمية،   ٢١

ألن األصل فيمن قال بلسانه شيئاً أنه يكون صادقاً يف التعبري عما يف قلبه، ويف هذا احتراز من مذهيب اجلهمية   ٢٢
 القلب وإن خالفه اللسان، واألخرى جعلته باللسان وإن خالفه القلب.والكرامية، فاألوىل جعلت اإلميان يف 
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إىل ذلك اعتقاد القلب، وال بد أن يدخل يف قوله: اعتقاد القلب أعمال 
القلب املقارنة لتصديقه، مثل: حب اهللا وخشية اهللا، والتوكل على اهللا 

فإن دخول أعمال القلب يف اإلميان أوىل من دخول أعمال  وحنو ذلك.
 ٢٣"اجلوارح باتفاق الطوائف كلها.
إن من قال من "مه الشبيه ذا قوله: وقد سبق ضمن كال

لب واللسان، وعمل القلب السلف: اإلميان قول وعمل، أراد قول الق
فإذا قالوا: قول وعمل، فإنه يدخل يف القول قول "وقوله:  ".واجلوارح

وعند هذه العبارة علق احملقق بقوله: وعلى  "القلب واللسان مجيعاً
إقراره ومعرفته وتصديقه،  هامش النسخة اهلندية: وقول القلب هو

 ٢٤وعمله هو انقياده ملا صدق به .
 

 حكم مرتكب الكبريةرأيه يف 
 رأى كما الكبرية حكم مرتكب يف ابن تيمية اإلمام يرى

فإنه حتت   .اهللا إىل أمره مرجأ العاصي أن على السلف الصاحل قبله
ية ويعتمد ابن تيم. عنه عفا شاء وإن عذبه شاء مشيئة اهللا سبحانه إن
الطوائف  وخيالف ماكانوا عليه الديين، النص يف هذه القضية على

واملعتزلة  كب الكبرية كافرتإن مر ،من اخلوارج الذين يقولون املنحرفة

                                                             
 .٧/٥٠٦ ...، جمموع الفتاوىابن تيمية،   ٢٣
 .٧/١٧٠، نفس املرجع  ٢٤
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كب الكبرية يف مرتلة بني املرتلتني ال مؤمن تالذين يذهبون على أن مر
 كما ،معصية اإلميان مع التضر: "يقولون الذين وال كافر واملرجئة من

 مسألة يف ابن تيمية اإلمام يؤكد ولذلك ".طاعة الكفر مع تنفع ال
 اهللا، وهذا واضح من حتت مشيئة التام التفويض على الكبرية مرتكب

 السنة أهل وسائر وأئمتها األمة فسلف الكبرية، صاحب وأما" ،قوله
 قال كما له، يغفر اهللا أن يتجوزون بل بالنار، له يشهدون ال واجلماعة

 يشاُء لمن ذَلك دونَ ما ويغفر بِه يشرك أَن يغفر الَ اللّه إِنَّ" :تعاىل
 ).١١٦سورة النسآء: ( ."عظيماً إِثْماً افْترى فَقَد بِاللّه يشرِك ومن
 يا قُلْ: "تعاىل قوله وأما. باملشيئة قيدها فإنه ،يشرك مل من حق يف فهذه

يادبع ينفُوا الَّذرلَى أَسع طُوا لَا أَنفُِسهِمقْنن تم ةمحر إِنَّ اللَّه اللَّه رفغي 
وبيعاً الذُّنمج هإِن وه فُورالْغ يمحيف فهذا ).٥٣سورة الزمر: ( ،"الر 

 ٢٥.وعم أطلق ولذلك ،تاب من حق
 

 رأيه يف أفعال العباد
قضية موافق ملا يعتقده إن ما يعتقده ابن تيمية يف هذه ال

بل  ،على أن اإلنسان ليس مبجبور وال حر باإلطالق يف أفعاله ،السلف
واتضح ذلك من قوله: "للعبد  .تدخل فيها مشيئة اهللا سبحانه وإرادته

                                                             
 .٢٩٠، نفس املرجع  ٢٥
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ال جمازا، مع  ةقدرة وإرادة وفعل وهبها اهللا له لتكون أفعاله حقيق
 ٢٦اعتقادهم أن اهللا خالق كل شيء."

خيالف ما اعتقده اجلربية على أن اإلنسان جمبور  ومن املهم هذا
وكذلك خيالف  .وكان فعله جمازيا ال حقيقة عندهم .على فعله

مااعتقده القدرية من نفاة القدر الذين يعتقدون على أن اإلنسان هو 
ته دمستقال متاما بغري مشيئة اهللا فيه وإرا ،الذي خيلق فعله بنفسه

 سبحانه.
 

 رأيه يف قضية رؤية اهللا
سلف هذه ذهب ابن تيمية يف قضية رؤية اهللا مبا يذهب إليه 

على أن املؤمنني سريون رم يوم  ،األمة من الصحابة والتابعني واألئمة
جا بقوله سبحانه (وجوه يومئذ وليست الرؤية يف الدنيا حمت ،القيامة

(للَّذين و ٢٨،ظُرونَ)و(علَى األرائك ين ٢٧،ناضرةٌ  إِلَى ربِّها ناظرةٌ)
هذه النصوص القرآنية كلها تثبت على  ٢٩أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ).

رؤية املؤمنني رم يوم القيامة، وأيدها احلديث النبوية " إِنكُم سترونَ 
اس فَإِن ،هتيؤي رونَ فامضالَ ت ،رذَا القَمنَ هورا تكَم ،كُمبأَنْ ر متطَعت

                                                             
 .٤٩، ٦، ج. درء تعارض...ابن تيمية،   ٢٦
 .٢٣-٢٢سورة القيامة اآلية   ٢٧
 .٣٥سورة املطففني  اآلية   ٢٨
 .٢٦ية سورة يونس اآل  ٢٩
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وهذا  ٣٠".الَ تغلَبوا علَى صالَة قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ غُروبِها فَافْعلُو
اجلزاء الذي وعده اهللا عز وجل للمؤمنني خاصة دون الكفار يدل على 

 ٣١.(كَال إِنّهم عن ربِّهِم يومئذ لَمحجوبونَ) ،ذلك قوله سبحانه
ن تيمية يف هذه القضية خمالف ملا يعتقده نفاة الرؤية من ورأي اب

الذين يستدلون وحيتجون على أن إثبات  ،واملعتزلة ،واجلهمية ،الرافضة
وإن كان على جهة لكان  .الرؤية يلزم منه إثبات على أن اهللا يف جهة

واجلواب على شبهتهم هذه بأن  -واهللا مرته عن ذلك–اهللا جسما 
فإن أريد به أنه سبحانه حال يف  .هة فيه إمجالنقول على أن لفظ ج

وترده األدلة، وإن أريد باجلهة أنه عز  .شيء من خملوقاته فهذا باطل
فهذا ثابت هللا سبحانه ونفيه باطل وهو ال يتناىف  ،وجل فوق خملوقاته
 ٣٢مع رؤيته عز وجل.

" واجلواب يف ذلك ،أما احتجاجهم بقوله عز وجل "لن تراين
كما تثبته  .دل على نفي الرؤية يف الدنيا ال يف اآلخرةأن هذا النص ي

واختلف أحوال الناس يف الدنيا بأحواهلم يف  .النصوص األخرى
ال تدرِكُه اآلخرة. وكذلك اجلواب يف احتجاجهم بقوله عز وجل (

                                                             
، حتقيق. حممد زهرب، (د.م: دار طوق ٥٥٤، باب فضل صالة العصر، صحيح البخاري حممد بن إمساعيل،  ٣٠

 .١١٥، ١هـ) ج.  ١٤٢٢ااة، 
 .١٥سورة املطففني اآلية:   ٣١
، (فونوروكو: دار السالم علم الكالم تاريخ املذاهب اإلسالمية وقضاياها الكالميةأمل فتح اهللا زركشي،   ٣٢

 .٢٠٩هـ)،  ٢٠٠٦باعة والنشر، للط
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(ارصاألب رِكدي وهو ارصعلى أن هذه اآلية تنفي اإلدراك وال  ٣٣،األب
ومعىن اإلدراك هي اإلحاطة، فاهللا عز وجل يراه املؤمنون  تنفي الرؤية.

بل نفي اإلدراك يلزم منه وجود الرؤية، والنصوص  -وال حييطون به
 ٣٤القرآنية تدل على إثبات الرؤية.

 
 رأيه يف قضية القرآن كالم اهللا

والقرآن عند ابن تيمية هو كالمه سبحانه مرتل على خلقه غري 
ود وتكلم اهللا به حقيقة ال كالم غريه. وليس خملوق، منه بدأ وإليه يع

جبائز وال مباح إطالق القول بأن القرآن حكاية عن كالمه سبحانه أو 
عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه يف املصاحف مل خيرج بذلك 
عن أن يكون كالم اهللا سبحانه حقيقة. فإن الكالم إمنا يضاف حقيقة 

من قاله مبلغا مؤديا. وهو كالمه سبحانه ال إىل  ،إىل من قاله مبتدئا
جبميع حروفه ومعانيه، وليس هو كالم اهللا احلروف دون املعاين وال 

 ٣٥عكسه وال املعاين دون احلروف.

                                                             
 .١٠٣سورة األنعام اآلية   ٣٣
هـ)،  ١٤١٦(بريوت: دار الصحابة، املنحة اإلهلية يف ذيب شرح الطحاوية، عبد اآلخر محاد الغنيمي،   ٣٤

٢٨٥-٢٨٤. 
 ١٤١٣ملنار ، (القاهرة: دار االعقيدة السلفية بني اإلمام أمحد بن حنبل واإلمام ابن تيميةعبد العزيو السيلى،   ٣٥

 .١٨٥هـ)، 
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والكالم صفة من صفاته سبحانه، أضافه إىل نفسه إضافة الصفة 
إىل موصوفها، وصفاته وكالمه غري خملوق. وقد خالف اجلهمية هذا 

يم حبيث يقولون  إن اهللا ال يتكلم وإمنا خلق كالما يف غريه املنهج السل
 .وعندهم على أن إضافة الكالم إىل اهللا جماز ال حقيقة وجعله يعرب عنه،

ألنه خلق الكالم فهو متكلم مبعىن خالق الكالم يف غريه. فإنه من احملال 
م حقيقة، فكيف يقال قال اهللا عز أن يسمى متكلما إال مبن قام بالكال

وكيف يقال كالم اهللا وهو كالم غريه. وال شك  .وجل والقائل غريه
 ٣٦أن هذا القول باطل خيالف مبا دل عليه النصوص والعقل.

 
 الدراسة النقدية

شيخ اإلسالم حول مسائل بعد تأمل النظر إىل حتليل آراء 
رأى الباحث بأن هذا اإلمام وقف موقف السلف والتزم  العقائدية،

وهذا واضح متام الوضوح من  .االلتزاما جذريا مبنهجهم املستقيم
 :موقفه حول هذه املسائل

يرى بوجوب إفراد اهللا تعاىل بربوبيته  .مسألة التوحيداألول، 
يرى بوجوب  .مسألة الصفات اإلهليةالثاين،  وألوهيته وأمسائه وصفاته.

ووصف به رسوله من غري حتريف وال  ،اإلميان مبا وصف به بنفسه

                                                             
 .٣٠١، نفس املرجع  ٣٦
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أن اإلميان يعتقد ب .مسألة اإلميان. الثالث، تكييف وال متثيلتعطيل وال 
 .قول وعمل، يزيد وينقص

 مرجأ العاصي أن يذهب على .مسألة مرتكب الكبريةالرابع، 
 عفا شاء وإن عذبه شاء فإنه حتت مشيئة اهللا سبحانه إن .اهللا إىل أمره

 .العباد مسألة أفعالاخلامس،  عنه خالفا للخوارج واملعتزلة واملرجئة.
بل  ،وال حر باإلطالق يف أفعاله ،أن اإلنسان ليس مبجبوريرى على 

 خالفا للجربية والقدرية. تدخل فيها مشيئة اهللا سبحانه وإرادته
على أن املؤمنني سريون رم يعتقد  .مسألة رؤية اهللالسادس، 

ملا يعتقده نفاة الرؤية من خالفا  وليست الرؤية يف الدنيا ،يوم القيامة
يرى ابن  .مسألة القرآن كالم اهللالسابع،  .الرافضة واجلهمية واملعتزلة

كالمه سبحانه مرتل على خلقه غري خملوق، منه بأن القرآن هو تيمية 
 بدأ وإليه يعود وتكلم اهللا به حقيقة ال كالم غريه.

 
 ستنتاجاال

: ثالثة أقسام إىل للتوحيد قسمته اإلمام ابن تيمية يف وعبارة
 عبارات عن الخترج ،الربوبية واأللوهية واألمساء والصفاتالتوحيد 

 التعبري يف تنوعهم صور ومن .واحملتوى املعىن جهة من علماء السلف
ختتلف.  وال تتوافق مضموا يف العبارات وهذه .التوحيد أنواع عن
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وحصل ابن تيمية هذا التقسيم بعد تتبع النصوص واستقراءها مواقفا ملا 
 وص القرآنية واألحاديث النبوية واآلثار السلفية.دل عليه النص

إن الضابط يف حقيقة مذهب ابن تيمية يف قضية صفات اهللا 
املوافق ملذهب السلف هو إثبات بال متثيل وال حتريف وال تكييف 
وترتيه بال تعطيل على ضوء اآلية الكرمية (ليس كمثله شيء وهو 

 السميع البصري).
الدرب ما سار عليه سلف األمة   سار اإلمام ابن تيمية على

بالتزام املنهج الوسط يف العقيدة بني الفرق املنحرفة، وعلى سبيل املثال 
 يف استخدامه العقل يف جماله.  

 
 خامتة

ثالثة  إىل للتوحيد قسمته اإلمام ابن تيمية يف عبارةكانت 
 عن الخترج ،: التوحيد الربوبية واأللوهية واألمساء والصفاتأقسام

 يف تنوعهم صور ومن .واحملتوى املعىن جهة من علماء السلف راتعبا
 وال تتوافق مضموا يف العبارات وهذه .التوحيد أنواع عن التعبري

ختتلف. وحصل ابن تيمية هذا التقسيم بعد تتبع النصوص واستقراءها 
مواقفا ملا دل عليه النصوص القرآنية واألحاديث النبوية واآلثار 

 السلفية.
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الضابط يف حقيقة مذهب ابن تيمية يف قضية صفات اهللا إن 
املوافق ملذهب السلف هو إثبات بال متثيل وال حتريف وال تكييف 
وترتيه بال تعطيل على ضوء اآلية الكرمية (ليس كمثله شيء وهو 

 السميع البصري).
سار اإلمام ابن تيمية على الدرب ما سار عليه سلف األمة  بالتزام 

يف العقيدة بني الفرق املنحرفة، وعلى سبيل املثال يف  املنهج الوسط
 استخدامه العقل يف جماله.  

تيمية عامل من علماء هذه األمة الذي جدد هلا  ابنكان اإلمام 
دينها وسار على الطريق السلف والتزم به التزاما جذريا. وكان آراءه 

ين جاءوا من الذ ،وفتاواه من أكثر ما أخذه أبناء هذه األمة من العلماء
بعده وطلبة العلم ملوافقته باملنهج السلفي والتزامه به طوال حياته. 
وحاول هذا اإلمام الكرمي من خالل كتبه ومؤلفاته نشر العقيدة 
الصحيحة هلذه األمة مع بيان أخطاء آراء الفرق املنحرفني عن طريق 

 اهللا املستقيم.
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