االنتصار لكتاب :
حسن المحاججة في بيان أن الله ال
داخل العالم وال خارجه
والرد على الدكتور  :حممد اخلميِّس
إعداد الفقير إلى هللا

عبد الله الحماد
للمراسلة Zad800@hotmail.com :

قال اإلمام اجملتهد حممد بن إدريس الشافعي  -رضي هللا عنه -
":إنه تعاىل كان وال مكان فخلق املكان وهو على صفة األزلية
كما كان قبل خلقه املكان ال جيوز عليه التغيري يف ذاته وال
التبديل يف صفاته "
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ِ
الرِحيم
الرحمن ّ
بِ ْسم هللا ّ
احلمد هلل اللطيف اخلبري  ,جل عن الشبيه والنظري  ,ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ,
وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد  ,وعلى آله املباركني  ,وصحبه الطيبني  ,ومن تبعهم
بإحسان إىل يوم الدين

مساه :

وبعد .

فقد وقفت على مؤلف صغري احلجم رقمه الدكتور  :حممد بن عبد الرمحن اخلميس ,

" نقض قول من تبع الفالسفة يف دعواهم أن هللا ال داخل
العامل وال خارجه "
رد فيه على الشيخ األستاذ الكبري  /سعيد بن عبد اللطيف فوده يف رسالته :

(( حسن احملاججة يف بيان أن هللا ال داخل العامل وال خارجه ))

وحيث رأيت هتجم األول على أهل السنة  ,وزعمه تبعيتهم لقول الفالسفة يف ذلك ؛
انعقدت العزمة على رد موجز يكشف القناع عن احلق يف ذلك  ,وينصب فيه احلديث
على كليات الكتاب ومفاصله ؛ دون جزئياته ؛ إذ هلا نصيب حكم كلياته تلك  ,والناظر
يف املؤلف جيد تفاصيله قائمة على كليات خاطئة  ,واملبين على ابطل ابطل " ,ومن قرأ هذا
املكتوب بفهم وإنصاف  ,جمانبا التعصب واالعتساف يثبت عنده ثبوات يقينيا _ال شبهة
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معه_استحالة اجلهة على هللا  " : وأنه ال يوصف ابالتصال واالنفصال  ,وال ابلدخول
أو اخلروج { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِريُ }

1

فكانت هذه الورقات العجلى  ,واحلديث فيها على فصلني:
أوهلما  :الكالم عن صاحب الرسالة  :الدكتور :حممد اخلميس  ,مع ضرب مثلني

يبني هبما احلال  ,وهللا ملستعان ...

اثنيهما  :الكالم عن مكتوبة السالف الذكر والذي كونه مؤلفه من فصلني رئيسني:

أوهلما  :تقريره لصفة العلو مع إثبات اجلهة وما يلزم منها .
اثنيهما  :ردوده على رسالة حسن احملاججة للشيخ سعيد فوده .
وأختمها أخريا  :خبالصة موجزة العتقاد الطائفة الناجية فيما يتعلق بذلك مع ذكر
كربايت شبه املخالفني ..
فإن كان التوفيق هلذا املكتوب مصاحبا فهو حمض فضل رب الربية  , وإن وقع فيه
الغلط والشطط فهو حال البشر واملعصوم من عصمه هللا  , وهللا ورسوله  بريئان .
سائالً هللا تعاىل أن جيعل التوفيق حظنا  ،والقبول هبتنا
وصلى اهلل وسلم على سيدنا و نبينا حممد
كتبه العبد الفقري  /عبد اهلل احلماد
Zad800@hotmail.com

 - 1الشورى]11 [:

االنتصار لكتاب حسن المحاججة

عبد هللا الحمـاد

4

الفصل األول :

الدكتور  :حممد بن عبد الرمحن اخلميس .
نظرت يف ثالثة من كتب املؤلف الدكتور :حممد اخلميس األستاذ بقسم العقيدة
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  ,فرأيته ينتسب ملعتقد أهل السنة أصحاب
احلديث وقد أخطأه يف مسائل كثرية  ,وقد تتبعت بعضا من كتبه فرأيته ينسب ألهل السنة
اعتقادات فاسدة  ,وحىت أبرهن على ذلك أسوق لك شواهد من أغالطه _ هداه هللا إىل
احلق املبني _ ولوال أن تلك التواليف قد راجت شرقا وغراب ملا عنيت قلمي ألكتب هذه
األسطر يف هذه الرسالة املوجزة  ,وخاصة تلك الرسالة اليت نسب فيها أهل السنة إىل تبعية
الفالسفة  ":نقض قول من تبع الفالسفة يف دعواهم أن هللا ال داخل العامل وال خارجه".

* انظر _ يا رعاك هللا _ مثلين شاهدين من كتبه:

األول  :يف كتابه ":اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب احلديث " -طبع ونشر

وزارة الشؤون اإلسالمية ابلسعودية.-
أما عنوانه فال يبني عما حواه بني دفتيه حيث مل يشرح كتااب معينا  ,وإمنا مجع كالما
من كالم أئمة السنة  -وأكثره عن اإلمام  :أيب احلسن األشعري  -وفق ما يريده  ,وشرحه
كما فهمه .
يقول يف ثناايه  ... ":فاحلاصل أن اجلهمية األوىل  ،والكالبية  ،واملاتوريدية ،

واألشعرية كلهم متفقون  ،وجممعون على أن هذا القرآن العريب خملوق  ،وليس كالم هللا
على احلقيقة "...

1

 -1اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب احلديث []66
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وهذا من التهويش على القراء الكرام ليومههم ابالشرتاك الكلي بني مذهب أهل السنة
ومذهب أهل البدع كاجلهمية وغريهم  ,وهذا إما انتج عن عدم فهم مذهب أهل احلق  ,أو
من جتاهله ملا هم عليه تلبيسا على القارئ .
ومن أبرز الفروقات اليت كان يتوجب على الكاتب أن يذكرها -أمانة علمية :-أن
أهل احلق _ األشاعرة واملاتوريدية -يثبتون الكالم املقدس خالفا ألهل البدع الذين جاء
ذكرهم يف كالمه فإهنم ال يثبتون الكالم مطلقا  ,وهذا من خلط اخلبيث ابلطيب  ,والباطل
ابحلق البني .
وتقرير أهل احلق يف مسألة  :الكالم ظاهرة حجته لكل من أتمل يف مواضعها من
األحباث ,مبا يغين عن ذكره هنا  ,فال يصار لقول كل من زيف احلقائق جهال ابحلق  ,أو
جتاهال له .
وكم من عائب قوال سليما***وآفته من الفهم السقيم
ويقول يف االستواء  ... " :يؤمن أهل السنة ابستواء هللا على عرشه استواءً حقيقياً
يليق جبالله " ويقول  " :هذه عقيدة أهل السنة قاطبة  ،وعقيدة األشعري كما ترى ،

ومع ذلك خالفت األشعرية إمامهم خاصة  ،وسائر أئمة السنة عامة  ،وهذا من

عجائبهم وتناقضهم ؛ ألهنم إما على التفويض الذي هو جهل وجتهيل  ،وإما على

التأويل الذي هو حتريف وتعطيل " 1أ.هـ

" قوله " استواء حقيقيا "!! ليس مسموعا وال معقوال ,إال من جهة أن يكون معىن
"حقيقي" :اثبت ,وهذا ال يفيد مذهبه.
وحىت أبرهن على أن مرادهم ابحلقيقة  :احلقيقة اللغوية املدركة أعطيك مثاال واحدا
ألحد شيوخه وهو الشيخ عبد الرمحن الرباك حني يقول يف تعليقه على فتح الباري: 2
 -1اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب احلديث []23
 - 2يف املقدمة [ ] 208
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قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا :
قوله ( :أطوهلن يدا ) أي :أمسحهن ,ووقــع ذكر اليد يف القرآن واحلديث مضافا إىل هللا
تعاىل ,واتفق أهل السنة واجلماعة على أنه ليس املراد ابليد اجلارحة اليت هي من صفات
احملداثت  ,وأثبتوا ما جاء من ذلك وآمنوا به ؛ فمنهم من وقف ومل يتأول ,ومنهم من محل
كل لفظ منهــا على املعىن الــذي ظهر له ,وهكذا عملوا يف مجيع ما جاء من أمثال
ذلك"ا.هـ كالم احلافظ .
قال الرباك :قوله" :واتفق أهل السنة واجلماعة على أنه ليس املراد ابليد اجلارحة...

اخل" :لفظ اجلارحة مل يرد إطالقه يف الكتاب والسنة وال يف كالم السلف على صفة الرب

 ؛ ال نفيا وال إثباات ,وهو لفظ جممل  ,فيجب التفصيل فيه نفيا وإثباات ؛ فإن أريد

ابجلارحة الـيد اليت متاثل أيدي املخلوقني  ،فيد هللا  ليست مثل يد أحد من اخللق ،

وإن أريد ابجلارحة اليد اليت يكون هبا الفعل ،واألخذ ،والعطاء ،ومن شأهنا القبض

والبسط ؛ فيد هللا كذلك ؛ فقد خلق آدم بيديه ,وأيخذ أرضه ومساءه يوم القيامة بيديه,
ويقبض يديه ويبسطهما كما جاء يف الكتاب والسنة؛ فالنايف للمعىن األول حمق  ,والنايف
للمعىن الثاين مبطل.
وال ريب أن أهل السنة متفقون على نفي مماثلة هللا خللقه يف شيء من صفاته ـ ال اليد وال
غريها ـ بل يثبتوهنا هلل سبحانه على الوجه الالئق به مع نفي التمثيل ونفي العلم
ابلكيفية"..أ.هـ كالم الرباك .
وشواهد ذلك من كالم القوم كثرية وليس املقام لذكرها.
وقوله _أعين اخلميس_ " يليق جبالله "!! يبطل مذهبه على التحقيق؛ ألن الذي يليق
جبالل الباري  إمنا هو ما جترد عن املشاهبة واإلدراك ,فوصفه مبعاين اخللق مطابقة أو
مقاربة :تشبيه جيوز اإلدراك ,فيصري معىن "يليق به" ال مييزه عن خلقه ,بل كما تليق معاين
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األسود ابألسود واألبيض ابألبيض  ..اخل  ,وقد حتققت مما أقصده يف كالم شيخه السالف
.
ومن احلمق والتكلف املشني  :أن ننسب إىل األشاعرة خمالفة إمامهم حسب ما
نفهمه حنن  ,وال حناكمهم إىل فهمهم وهو أسد وأقوم .
مث ترى هذا األمر ماثال أمامك حني فهم الكاتب من بيان األشعرية ملعتقد إمامهم
خمالفته؛ نسبة ملا فهمه هو من كالمه!! وكأنه أفهم منهم لكالم إمامهم!!
على أن كالمه معنا ينبغي أن يكون فيما بني أيدينا من احلجج والرباهني ,ال ابلنسبة؛
فإن اعتقادان مبين على االستدالل ال الرجال  ,وهذا مبدأ يطالبون به دائما فلينازلوا يف

ساحته !!
واعتباره التفويض جهال وجتهيال! إنكار ملا كفى هللا تعاىل به املؤمنني يف هذا الباب,
1
فهو من اإلحلاد .
والتأويل الذي هو حتريف وتعطيل :ما فسر اخلطاب على غري مراد املخاطب يف
التوحيد ,واحلكم يف ذلك :حمكمات التنزيل ,وهو يشهد والعقل من ورائه :أن ما عليه أهل
السنة هو مراد هللا تعاىل ,خالفا ملا ذهب إليه املدعي وأمثاله.
الثاين  :يقول يف شرح القريوانية " : 2وهذا من املؤلف  -قوله  :وأن هللا فوق عرشه
اجمليد بذاته  -رد على القائلني ابحللول واالحتاد واجلحود  ،فأما احللولية  :من زعموا

أن هللا تعاىل يف كل مكان وليس على عرشه فوق السماء  ،وأما االحتادية  :فزعموا أن

هللا كل شيء  ،وأما اجلحودية  :وهم املعتزلة  ،واملاتوريدية ،واألشعرية فهم يقولون  :إن
 - 1على أن هذه الكلمة يرددها شيخهم األكرب ابن تيمية احلراين وينسبها إلمام أهل السنة أمحد بن حنبل  يف
ضمن كتاب منسوب إليه " :الرد على اجلهمية "وال تصح نسبته .كما نص على ذلك الذهيب يف [:سري النبالء [:
] 220/11
- 2ص 19
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هللا ال داخل العامل وال خارج وال فوق وال حتت  ،وال ميني وال مشال وال خلف وال أمام

 ،فهؤالء الفرق ضلوا وأضلوا ،وأعظمهم ضالالً اجلحودية مث الوجودية مث احللولية "أ.هـ

أقول  :األصل يف اجلاحد :أنه من ينكر الثابت ,ودليل الثبوت إمنا هو يف جنب أهل
السنة ,خالفا للمدعي ومن ذكرهم من أهل البدع الذين عد فيهم أهل السنة!!
وأنبه هنا :أن "اجمليد" صفة للباري عز وجل ال للعرش ,فيكون كالم القريواين على
مذهب أهل السنة ,وهو إثبات الفوقية مع متجيد الباري  عن كوهنا جسمية؛ إذ معىن
كالمه :ونثبت أن هللا تعاىل فوق عرشه لكن هذه الفوقية ليست جسمية ( فال يقصد هبا
فوقية املكان بل املكانة )؛ ألنه  جميد بذاته .
بل السادة األشاعرة واملاتوريدية رمحهم هللا :هم أهل السنة واجلماعة قطعا ,ورميهم
مبثل ما سبق ظلم وهبتان وعداء ألهل احلق وجهل مبقامهم .
ورحم هللا شيخ املالكية ابن رشد حني قال عن أئمة األشاعرة" : 1فال يعتقد أهنم

على ضاللة وجهالة إال غيب جاهل ،أو مبتدع زائغ عن احلق مائل  ،وال يسبهم وينسب
إليهم خالف ما هم عليه إال فاسق  ،وقد قال هللا عز وجل { :وَالَّذِينَ يُ ْؤذُونَ الْمُؤْمِنِنيَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً }

2

فكيف جيعل الدكتور _هداه هللا _ أهل السنة من األشاعرة واملاتوريدية_ أشد ضالال من
احللولية واالحتادية !
وال تعجب فقد برهن على عدم فهمه لقول أهل السنة  : إن هللا ال داخل العامل وال
خارجه  ,حني جعل ذلك رفعا للنقيضني ورفع النقيضني حمال إبطالق كذا يزعم!! ووصف
هللا تعاىل أبنه ال داخل العامل وال خارجه من هذا الباب يف نظره فيكون عدما ؛ ولذا جعل
من يعبد املوجودات من احللولية وغريهم خريا ممن يعبد العدم !! ولعلك إن وقفت على هذا
 - 1كما يف فتاواه ( ) 802 / 2
- 2سورة األحزاب اآلية [ ] 58
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احلد فقط تعرف أن رسالته بنيت على ابطل وظلم وجهل وجتهيل  ,وسيبني لك هذا األمر
جبالء بني طيات هذه الرسالة الصغرية .
فحسبنا هللا ونعم الوكيل
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الفصل الثاين :
يف الرد على كتابه

" نقض قول من تبع الفالسفة يف دعواهم أن هللا ال داخل العامل وال خارجه "
***
قسم املؤلف د  .اخلميس كتابه املذكور إىل مخسة مباحث  ,وإن كانت تلك املباحث ال
خترج عن شيئني :

أولهما  :الكالم عن العلو.

ثانيهما  :نقض لكالم صاحب كتاب":حسن احملاججة" الشيخ :سعيد فوده_حفظه هللا
_.
ولعلي آيت على مجلتها خمتصرا  -إن شاء هللا . -

املبحث األول  :الرباهني النقلية على علو هللا تعاىل على خلقه:
وقد ذكر أحد عشر نوعا من النصوص الشرعية  ,واليت تدل على إثبات صفة العلو هلل
تعاىل .
وال ريب أن صفة العلو اثبتة هلل قطعا  ,إال أن العلو نوعان:

األول  :علو املكان  :وإثبات املكان إثبات للتشبيه واإلدراك الذي نفاه هللا تعاىل

عن نفسه  ؛ إذ يستلزم اجلهة ,والتحيز ,وغري ذلك من اللوازم الباطلة اليت ال تليق ابهلل

-جل جالله -؛ "إذ املكان عند أهل السنة :هو الفراغ الذي حيل فيه اجلسم ،وال خيفى

أن الفراغ عدم حمض ". 1

 -1حاشية الدسوقي على أم الرباهني [ ]118
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قال البغدادي  -رمحه هللا – حاكيا إمجاع أهل السنة -على نفي املكان عن هللا " : 
وأمجعوا على أنه ال حيويه مكان " 1أ.هـ

بل من اعتقد أن هللا _  _ يف مكان فقد كفر  ,كما صرح بذلك مجاعة ومنهم  :ابن

قائد النجدي احلنبلي _رمحه هللا _ حيث قال  " :فمن اعتقد أو قال  :أبن هللا تعاىل

بذاته يف كل مكان ،أو يف مكان فكافر  ،فاهلل تعاىل كان وال مكان  ،مث خلق املكان

وهو على ما عليه كان قبل خلق املكان "

2

والقول بذلك يقضي أبن هللا _تعاىل_ حمتاج إليه ضرورة  ,وهذا ابطل وكفر  -نسأل هللا
العافية .-

يقول العالمة التفتازاين  -رمحه هللا  " : -لو كان يف مكان لكان حمتاجاً إليه ضرورة،
واحملتاج إىل الغري ممكن  ،فيلزم إمكان الواجب "3أ.هـ

وهللا وحده واجب الوجود ال شريك له  ,وما عداه ممكن الوجود  ..وهو  مستغن عن
خلقه  ..قال اإلمام االسفراييين  -رمحه هللا  -كما يف [:التبصري يف الدين] " : 4وأن تعلم

أن خالق العامل قائم بنفسه  ،ومعناه  :أنه بوجوده مستغن عن خالق خيلقه  ،وعن حمل
حيله  ،وعن مكان يقلُّه ".
الثاني  :علو املكانة والقدر  :وهذا هو الالئق ابهلل _  , _ فاهلل فوق كل

شيء  :فوقية الرتبة  ,واملكانة  ,والقهر  ,ال فوقية املكان واجلهة والتحيز ..وعلى هذا املعىن
– أعين فوقية املكانة  -حتمل النصوص املتكاثرة يف إثبات العلو هلل تعاىل .
 -1الفرق بني الفرق [ ]332
 2جناة اخللف يف اعتقاد السلف [ ]73
 -3شرح املقاصد []33 /3
 - 4التبصري يف الدين []156
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قال ابن جهبل _ يرمحه هللا _يف رده على ابن تيمية احلراين :
"مث ( الفوقية ) ,ترد ملعنـيني:
 أحدمها :نسبة جسم إىل جسم ,أبن يكون أحدمها أعلى واآلخر أسفل..... ,واثنيهما ,مبعىن املرتبة ,كما يـقال :اخلليفة فوق السلطان ,والسلطان فوق األمري ,وكمايقال :جلس فالن فوق فالن ,والعلم فوق العمل ,والصباغة فوق الدابغة .
وقد وقع ذلك يف قوله تعاىل :حيث قال { :ورَفعْنَا بعضَهم فَوقَ بَعْضٍ دَرَجَات},1
ومل يطلع أحدهم على أكتاف اآلخر .

ومن ذلك قوله تعاىل { :وإنَّا فوقَهُم قَاهِرُونَ } ,2وما ركبت القبط أكتاف بين

إسرائيل ,وال ظهورهم3".أ.هـ
أخي القاريء الكرمي  :أتركك مع بعض كالم املؤلف  -هداه هللا  -لتنظر ما يقول
 ,وماذا يعين ابلفوقية اليت يتكلم عنها :
❖ يقول " :فهو سبحانه وتعاىل عال على خلقه فوق عباده  ،ويلزم منه  :أنه ابئن

عن هذا العامل ؛ وإال مل يكن فوقه "..

أقول  :هذا قياس للخالق على اخللق وتشبيهه هبم ,وليس عليه من دليل يف التنزيل !!
❖ ويقول عند _قوله تعاىل_ { :خيافون ربَّهم مِنْ فَوقِهِم }اآلية

كلمة " منْ " املعينة للفوقية الذاتية احلقيقية "
- 1الزخرف []32
 2األعراف []129
 - 3ص []12
- 4سورة النحل []50
 - 5من رسالته []8

5
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أقول  :ماذا يفعل الدكتور بـ" من " يف قوله { :ولَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ونَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ
نَفْسُهُ ونَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ } 1وحنوها؟!
فإن أول هذه فليس أتويلها أبوىل من أتويل سابقتها ,بل إن أتويل الكل بفوقية املكانة
واجب؛ موافقة للمحكمات.
  

- 1سورة ق[]16
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املبحث الثاين  :اإلمجاع على علو هللا تعاىل
وهذا أمر متفق عليه  .فكل بين آدم جممعون على إثبات هذه الصفة  ,ومل خيالف يف
ذلك إال مبطل جاحد  , ....إال أن الذي يفهمه الدكتور – هداه هللا _  :العلو احلسي :
علو املكان  -وهذا ال يليق ابهلل  , فاهلل كان وال مكان وهو على ما عليه كان قبل
خلق املكان  -جل جالله – ال يطرأ عليه التبديل والتغيري  وال حتله احلوادث وال حيل
فيها .
وإمنا املراد من تلك النصوص  ,وهذا اإلمجاع الذي حيكيه  :علو املكانة والقدر هلل _تبارك
وتعاىل _ .
وقد مضى الفرق بينهما  ,وذكر كالم األئمة يف ذلك قريبا.
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املبحث الثالث  :دليل الفطرة .
يقول " :حيث إن بين آدم يرفعون أيدهم وتتجه قلوهبم إىل جهة الفوق عند الدعاء "
وجياب عن ذلك من وجهني :

أوالً  :ليست الفطرة دليال شرعيا معتدا به  ,واستداللكم حبديث  " :كل مولود يولد على
الفطرة 1" ...مردود ؛ إذ املراد  :القابلية لإلسالم واهلدى ,ولذا يقول اإلمام النووي رمحه
هللا  ":واألصح أن معناه  :أن كل مولود يولد متهيئاً لإلسالم "2أ.هـ

بل الفطرة :اليقني بوجود إله ,لكن بدون معرفته.
وأما اعتقاد أن هللا تعاىل خيلق املولود وهو عارف بفطرته فهذا ابطل ؛ لقوله تعاىل:

{واهلل أخرجَكُمْ مِنْ بطونِ أمَهاتِكم ال تعلَمُون شَيئاً} 3وكلمة  :شيء نكرة يف
سياق النفي فتعم كما هو معلوم عند أئمة األصول واللغة .
ثانياً  :رفع األيدي ابلدعاء إمنا هو ألن السماء قبلة الدعاء  ,أشار إىل ذلك أئمة

ومنهم الغزايل _رمحه هللا _حيث قال ":السماء قبلة الدعاء ،كما أن البيت قبلة

الصالة ،واملعبود ابلصالة واملقصود ابلدعاء منزه عن احللول يف البيت والسماء"..أ.هـ

- 1البخاري رقم  , ]1270[:ومسلم برقم ]4803[:
 - 2شرح مسلم ]424/8[:
- 3النحل []78
 - 4االقتصاد يف االعتقاد ]20[ :
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ويف [:الفتح ] 1للحافظ ابن حجر  ":قال ابن بطال املالكي رمحه هللا  ":واختلفوا فيه _

أي رفع البصر إىل السماء _خارج الصالة يف الدعاء  ،فكرهه شريح وطائفة  ،وأجازه

األكثرون ؛ ألن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصالة"أ.هـ.

مث أقول  :إن املشركني يرفعون أيديهم وتتوجه قلوهبم إىل شركائهم يف األرض مما يدلل بشكل
واضح أن ذلك كله إمنا أخذ بطريق العادة واالعتقاد املكتسب ليس إال .

وعند التنازع يكون الرد إىل هللا  وإىل رسوله الكرمي  كما قال هللا { : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى
اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيالً }
وهللا  ورسوله  بريئان مما نسبه املدعي (بفطرته)!! هلل . 


- 1فتح الباري [ كتاب األذان ]
- 2سورة النساء []59
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املبحث الرابع  :مناقشة كتاب " حسن احملاججة " .
وذلك من وجوه :
❖ األول  :ادعى د .اخلميس أن القول أبن هللا ال داخل العامل وال خارجة مصادم
للنصوص الصحيحة .
وقد مضى قريبا أن تلك النصوص حممولة على فوقية القدر واملكانة  ,ال فوقية
املكان  ,فليس مث مصادمة بني ما قرره الشيخ سعيد فوده  -حفظه هللا  -وبني نصوص
الوحي املباركة .
أقول :بل إثبات خالف ذلك مصادم للنصوص الصحيحة؛ والناظر إىل كالم املدعي

يشهد أبنه يرد كالم هللا تعاىل ,وذلك أن هللا تعاىل يقول {الَّ تُدْرِكُهُ األَبْصَارُ },1
بينما يصر هو على أن كل معىن ال يدركه عقله حمال على هللا !! 
❖ الثاني  :زعم أن ما قرره صاحب كتاب  " :حسن احملاججة " خمالف لعقيدة
األنبياء واملرسلني  ,ومن تبعهم إبحسان .

وهذا الزعم ابطل  -والشك  -إذ ما قرره صاحب الكتاب هو املوافق لعقيدة األنبياء
واملرسلني  ,ومن بعدهم من املؤمنني بل ما تسعى أنت لتقريره هو املخالف لعقيدة األنبياء

- 1األنعام []103
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ومن تبعهم إبحسان ؛ ذلك أن هللا ليس جبسم وال جوهر1حىت جيوز عليه االتصال و

االنفصال  " ,وكل ما كان له االتصال  ،أو جاز عليه االنفصال يكون له حد وهناية
"2وهذا الوصف حمال على احلق _ جل جالله_.
وعقيدة األنبياء عليهم السالم ظاهرة يف قصة سيدان إبراهيم عليه السالم ,اليت تربأ
فيها من اعتقاد معاين اخللق يف اخلالق كما يف قوله  { فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى

كَوْكَباً قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ ال أُحِبُّ اآلفِلِنيَ{ }76فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ
كونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّنيَ{ }77فَلَمَّا رَأَى
هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي أل ُ
الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـذَا رَبِّي هَـذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا
تُشْرِكُونَ{ , }78واعترب إثباهتا شركا ,مث نفاها عنه ابلكلية يف قوله {:إِنِّي وَجَّهْتُ
وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِنيَ{ ,}79ومل يقل
وجهت وجهي للرب الساكن يف السماء املنفصل عن العامل ! على ما يقتضيه مذهب
املدعي!!
"ويف تلك القصة كفاية ملن وفق للدراية"
❖ الثالث  :دعواه خمالفة "حسن احملاججة "ملنصوصات األئمة .
والناظر لنصوصهم  -رمحهم هللا  -يرى عدم التناقض الذي ادعاه د .اخلميس  ,إذ
هي نصوص عامة يف العلو و الفوقية  ,وقد سبق بيان املراد .
 - 1فرق بينهما مجاعة ومنهم مال قاري يف [شرحه على الفقه األكرب ص ]65بقوله ":اجلسم مرتكب ومتحيز  ,واجلوهر  :متحيز
وجزء ال يتجزأ"..
- 2التبصري يف الدين لالسفرايين []159
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خذ مثال على ذلك مما احتج به الدكتور اخلميس :
 oقال اإلمام أبو حنيفة  -رمحه هللا  " : -ومن قال ال أعرف ريب يف السماء أو يف
األرض فقد كفر" ...

وجياب عن ذلك جبوابني :

أوهلما  :من جهة

الثبوت :

حيث يرويه عن اإلمام أيب حنيفة  اثنان :

األول :أبو مطيع البلخي قال عنه اإلمام أمحد ":ال ينبغي أن يروى عنه شيء "وقال أبو
حامت ":كان مرجئاً كذاابً . 1"..

واآلخر  :هو نوح بن أيب مرمي اجلامع  ,قال ابن املبارك عنه ":كان يضع احلديث "

اثنيهما  :من جهة

2

الداللة :

قال اإلمام العز بن عبد السالم _رمحه هللا _ يف توجيه ذلك يف كتابه " حل الرموز " كما

نقله العالمة مال علي قاري _ رمحه هللا _ " :ألن هذا القول يوهم أن للحق مكاانً ،
ومن توهم أن للحق مكاانً فهو مشبه " أ.هـ .

وأيده مال علي قاري _ يرمحه هللا _ بقوله  ":وال شك أن ابن عبد السالم من أجل
العلماء وأوثقهم  ،فيجب االعتماد على نقله "

 - 1انظر لسان امليزان ()335/2
 - 2تقريب التهذيب ()1010ط .دار العاصمة
 - 3شرح الفقه األكرب [ ]198
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ونقر أبن هللا
مث انظر إليه – أعين اإلمام أاب حنيفة رضي هللا عنه  -وهو يقول ُّ " :

_سبحانه وتعاىل_ على العرش استوى  ،من غري أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه

 ،وهو حافظ العرش وغري العرش من غري احتياج  ،فلو كان حمتاجاً ملا قدر على إجياد

العامل وتدبريه  ،كاملخلوقني  ،ولو كان حمتاجاً إىل اجللوس والقرار فقبل خلق العرش أين

كان هللا ؟ تعاىل هللا عن ذلك علواً كبرياً "

1

فلماذا يتمسك الدكتور بكالم جممل عن اإلمام مل تثبت نسبته أصال  ,ويدع كالمه احملكم
الذي يوافق كالم األئمة بداللة النص ال االحتمال ؟!
 oوكذا ما نقله عن اإلمام مالك –  ": - هللا يف السماء  ،وعلمه يف كل

مكان " أ.هـ

والشاهد منه قوله  ":هللا يف السماء " فهل ترى فرقا بينه وبني قوله  (( أأمنتم من يف

السماء )) , 2وحديث اجلارية  -على فرض صحته -حني قالت":يف السماء "من حيث

الداللة ؟!
واملراد أهنا نصوص عامة قد حتمل على علو املكان  ,وقد حتمل على علو املكانة ...

إال أن املقطوع به عدم وصفه  ابملكان ؛ إذ هو خالق املكان  ,وقد برهنا على ذلك ,
فخرج االحتمال األول  ,ومل يبق إال علو السلطان والقدر  ,وهو احلق .
قال اإلمام اجملتهد حممد بن إدريس الشافعي  -رضي هللا عنه ":-إنه تعاىل كان وال مكان

فخلق املكان وهو على صفة األزلية كما كان قبل خلقه املكان ال جيوز عليه التغيري يف

ذاته وال التبديل يف صفاته " ...

3

 - 1كتاب الوصية ص 2وشرح الفقه األكرب[]75
- 2سورة امللك اآلية رقم []16
 - 3إحتاف السادة املتقني []24/2

االنتصار لكتاب حسن المحاججة

عبد هللا الحمـاد

21

لطيفة :
استشكل بعض الناس قولة ابن أيب زيد القريواين  -رمحه هللا  -يف رسالته حني قال :

" وأنه فوق عرشه اجمليد بذاته " وطار بذلك احلشوية أتييدا لباطلهم ...

وقد خرج هذه الكلمة أئمة ومنهم  :النفراوي يف " الفواكه الدواين " 1حيث قال :

"والضمري عائد على العرش أي العظيم يف ذاته  ،وقيل عائد على هللا ،واملعىن :أن هذه
الفوقية املعنوية له تعاىل مستحقها ابلذات ال ابلغري ...

واحلاصل  :أنه جيوز إطالق لفظ الفوقية غري املقيدة بلفظ الذات على هللا ،

فيجوز قول القائل  :فوق مسائه أو فوق عرشه  ،وحتمل على فوقية الشرف واجلالل

والسلطنة ال فوقية حيز ومكان الستحالة الفوقية احلسية عليه تعاىل الستلزامها اجلرمية
واحلدوث املوجبني الفتقاره املنزه عنه اخلالق جل وعال "

وأقول  :الضمري يف "ذاته" عائد على احلق تبارك وتعاىل وليس عائدا على العرش -

وهللا أعلم -وإن كان قد قرئ ابلعود على هللا  وعلى العرش كما يف قوله تعاىل { :ذُو
الْعَرْشِ الْمَجِيدُ } 2؛ ولذا يعترب قول القريواين بعد إثبات الفوقية بقوله " اجمليد بذاته "
تعقيبا إلثبات تنزيه هللا  عن معاين اخللق اليت تتبادر إىل أفهام حنو احلشوية من قوله "
وأنه فوق عرشه " .فوصفه أبنه اجمليد بذاته الذي ال حيل يف خملوقاته بعد أن ذكر أنه فوق
العرش أي فوقية العظمة واملكانة .
قال الذهيب يف العلو":3وقد نقموا عليه –يعين ابن أيب زيد القريواين -قوله بذاته فليته
تركها"أ.هـ مع أن املظنون أهنا مدسوسة فهذا الكوثري رمحه هللا تعاىل يقول":يطبق شراح
 - 1الفواكه الدواين 76/1
- 2الربوج [ ]15قرأ اجلمهور برفع اجمليد على أنه نعت لـذو وقرأ الكوفيون إال عاصما ابجلر على أنه نعت للعرش .
- 3والذي يظهر أنه ألفه يف بداايته حينما كان متأثرا اببن تيمية إذ إن آخر آتلييفه تنفي ما قرره فيه  .وهللا أعلم
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رسالته على أن هذه اللفظة إما مدسوسة أو من قبيل االحرتاس ابلرفع أي  :اجمليد بذاته ال
ابخلدم واخلول"[مبهامش تبيني كذب املفرتي ]123
وأاي كان التخريج  ,فال جيوز للدكتور وال غريه أن يتمسك ابجملمالت مهمال لتحقيق
الدالالت  ,وليعلم أنه جيب العمل بداللة النص وال ترتك لداللة الظاهر سواء يف نصوص
الشرع الكرمي أو ما ينقل عن أئمة اهلدى األبرار كما قرر ذلك أرابب الفقه والنظر .

• الوجه الرابع والخامس والسادس :
يدعي فيها أن القول أبن هللا ال داخل العامل وال خارجة مستلزم ألن يكون معدوما ؛
إذ هو قول املعطلة _..زعم _ مث أردف بنقل نصوص األئمة يف املعطلة اجلهمية ومن لف
لفهم  ..وهذا تدليس ظاهر وتلبيس بني ؛ إذ اجلهمية ومن حذا حذوهم أنكروا صفة العلو
وغريها من الصفات بينما أهل السنة من األشاعرة واملاتوريدية وأهل احلديث يثبتوهنا ال كما
ختيلها الدكتور هداه هللا !!!
انظر كيف يسوق كالم ابن عبد الرب املالكي  -رمحه هللا  -يف غري مورده  " :وهم [

أي املعطلة ]  1انفون للمعبود يالشون أي يقولون  :ال شيء "...

فباهلل عليك  :هل األشاعرة واملاتوريدية معطلة ؟!! مث هل ينفون املعبود ...؟!!
سبحانك هذا هبتان عظيم !!
ودعواه  :أبن رفع النقيضني يستلزم العدم  ,ليس صحيحا ؛ إذ مث أشياء يف واقعنا
موجودة حمسوسة جيتمع فيها رفع النقيضني على السواء ؛ حينما مل يكن احملل قابال لوصفه

أبحدمها  .فقولنا  :هذا احلائط ليس أبعمى وال بصري  ,ال يصريه عدما " ,بل جيوز اخللو
-1الزايدة من إيضاح الدكتور كذا قال هبامش ( )24
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عن املعىن وضده كما يقال يف اجلماد ال عامل وال جاهل وال قادر وال عاجز وال كاتب

وال أمي .وصحة االتصاف هبذه املباينة مشروط ابحلصول يف اجلهة على ما تقرر من

مدلوهلا .والبارئ  منزه عن ذلك "1أهـ من كالم املؤرخ الشهري ابن خلدون رمحه هللا .
وإمنا هذا يف املخلوق  ,فكيف ابخلالق العظيم جل جالله القائل  " :ليس كمثله شيء

وهو السميع البصري " !!! 2فوصفه ابلدخول يف العامل أو االنفصال عنه تنقص له تعاىل ,
إذ ال يوصف بذلك إال األجسام ..

لطيفة :
أطلق بعض السلف كلمة  " :مباين من خلقه " وليس مرادهم االنفصال كما يفهمه

الدكتور ومن شاكله  ,بل املراد  :املغايرة خللقه  ,صرح بذلك مجاعة ومنهم ابن خلدون

يف[:مقدمته]3حيث قال  ":وليس املقصود املباينة يف احليز واجلهة اليت يقابلها االتصال

 ،فإن هللا – - منزه عن  :احليز واجلهة  ،واالتصال واالنفصال ." ...

•

الوجه السابع :

 - 1من كالم ابن خلدون []452
- 2سورة الشورى ]11[:
 - 3مقدمة ابن خلدون [ ]452
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زعم الدكتور اخلميس  :أن القول  :أبن هللا ال داخل العامل وال خارجه خمالف لبداهة
1
العقول  ...مث ساق مناظرته..
وأقول  :إن بداهة العقول تقتضي أن املماثلة يلزم منها جراين حكم املتماثلني على
بعضهما ,فإثبات هللا  على معىن من معاين اخللق _ ووصفه ابالتصال أو االنفصال
من ذلك _ يلزم منه قدمهم أو حدوثه ,وكالمها ابطل .
وحنن نقول  :بل هو موجود وجودا حقيقيا ال ذهنيا  ,وليس هو  هذه األكوان -
كما يقول االحتادية  -وال هو حال فيها  -كما يقول احللولية  , -وال نقول هو يف جهة
حيل فيها وال هو منفصل عنها  -أي األكوان  ,فال يوصف هللا بداخل وال خارج كما
توصف اجلواهر واألجسام  ":ليسَ كَمِثلِهِ شيءٌ وهُو السَّميِعُ البَصِري ".

قال النسفي رمحه هللا  ":أال ترى أن العرض القائم جبوهر ال يوصف بكونه داخالً فيه وال
خارجاً منه ؟ فكذا القدمي لما مل يكن جسماً ال يوصف بذلك"2أ.هـ

مث ليعلم الدكتور  :أن اجلسم واجلوهر  :قائمان بذاهتما  ,أما العرض فال يقوم بذاته  ,وإمنا
حيتاج حملل يقوم به  ,فإذا ثبت أن العرض حيتاج حملل فهو حادث  ,وهو ال يقوم إال يف
اجلسم واجلوهر  ,فإذا ثبت حدوثه هبا ثبت حدوثها به  ,ومع قيامه هبا فال يصح وصفه
بكونه داخال فيها أو خارجا عنها فكيف ابلباري  الذي ال حيل يف احلوادث وال حتله
احلوادث ؟!!
ومع ذلك فإان نقول للدكتور وألمثاله :
هل العامل قدمي أو حادث ؟
فإن قلتم  :قدمي .
 - 1ص31
 _ 2من رسالته شبهات اجملسمة العقلية ]3[:
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فقد جعلتم مع هللا شريكا يف صفة القدم ...
وإن قلتم حادث  ,وهللا أحدثه .
فهل أحدثه وحل فيه  ,أو أن هللا حتيز عنه وانفصل حني أحدثه ؟.
فإن قلتم ابألول  :فهو الكفر الذي ترمون به احللولية  -وهو كذلك . -
وإن قلتم بل خارج عنه منفصل عنه  -وهذا الذي تقولونه صراحة .-
فأين كان هللا قبل خلق العامل ؟!
وهو  الذي ال يطرأ عليه التغري والتحول .

25

قال سيدان حممد بن إدريس الشافعي  ": إنه تعاىل كان وال مكان فخلق املكان وهو

التغري يف ذاته  ،وال
على صفة األزلية كما كان قبل خلق املكان  ،وال جيوز عليه ُّ

التبديل يف صفاته "

1

  

 - 1إحتاف السادة املتقني 24 /2
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المبحث الخامس  :في رده شبهات الشيخ سعيد فودة .
الشبهة األوىل :
استدالل الشيخ  :سعيد يف دعواه بقوله تعاىل {ليسَ كَمِثلهِ شَيء}.
وقال _ أعين الدكتور اخلميس _" ومل يفهم أحد من السلف هذه األمة من هذه

األمة 1ما فهمه املعطلة  :إن هللا ال داخل العامل وال خارجه  ،بل السلف قاطبة على

أن هللا تعاىل فوق العامل ابئن من خلقه "أ.هـ

وجواب ذلك يف

2

أمور :

أوهلا  :ركاكة العبارة املذكورة  .وأتملها غري مأمور!!..

اثنيها  :وصفه ألئمة اإلسالم _ والذين مرت بك قاالهتم _ ابملعطلة .

اثلثها  :وجه استدالل الشيخ سعيد _ حفظه هللا _واضح  ,إذا إن الوصف ابلداخل

واخلارج من صفات األجسام وهللا  منزه عن مشاهبة األجسام .

رابعها  :دعواه إمجاع السلف على ما يعتقد من أن هللا  منفصل متحيز فوق العرش
 ,وقد مضى بيان تلك الدعوى و املقصود بذلك اإلمجاع .

جواب الشبهة من الثانية إىل الرابعة :
قوله  ":زعم صاحب كتاب حسن احملاججة أن هللا تعاىل لو كان فوق العلم خارجاً
عنه – لزم أن يكون حمدوداً  ،وأن يكون يف جهة مكان"
 - 1لعله أراد اآلية .
 - 2ص33
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يقول جوااب _ والكالم للدكتور اخلميس _ على ذلك  ":أئمة السنة قالوا يف مثل هذه
الشبهات  :إن هذه الشبهات هي شبهات املعطلة قدمياً وحديثاً واجلواب عنها من

وجهني :

األول  :إمجايل  ،وهو أن هذه األلفاظ  -كلمات جمملة واصطالحات كالمية حمدثة ال
جيوز قبوهلا وال ردها قبل بيان تفسريها " ...

الثاين  :جواب تفصيلي  :وهو أن نقول  :ما املراد من قوهلم احلد ؟"....

اثبتة.

أ.هـ

وجوااب على ما ذكره الدكتور أقول :
أوال  :معلوم أنه ال مشاح يف االصطالح  ,مث أن املقصود منها  :تسمية موجودات
ثانياً  :من هم أئمة السنة الذين قالوا بذلك – اي دكتور -؟!

اعلم – أيها القرئ الكرمي  : -أنك لن جتد أحدا قال هبا قبل سلفه ابن تيمية ومن تبعه ,
وهؤالء هم أئمة السنة يف نظره دون غريهم ؟!!
مث بدأ الدكتور يفصل يف مسألة احلد ويقول  " :إن كنتم تعنون أن يكون هللا تعاىل
حمبوساً حماطاً فهذا منفي عن هللا تعاىل بال ريب  ..وإن كنتم تعنون ابحلد واحملدود:أن
هللا تعاىل متميز عن اخللق ابئن عنه فاحلد هبذا املعىن صحيح"

 - 1ص34

1

االنتصار لكتاب حسن المحاججة

عبد هللا الحمـاد

28

وجوااب على ذلك أقول :
ما دليلك على انتفاء احلبس؟! فكل ما تستدل به على ذلك نستدل به عليك يف
دعواك.
مث من قال هبذه القسمة من السلف الصاحل ؟ وهل أييت احلد ابملعىن الثاين يف شرع أو
لغة ؟!
قال سيدان علي –  " : - من زعم أن إهلنا حمدود  ،فقد جهل اخلالق املعبود "

1

وكان من دعاء سيدان زين العابدين – وقدس سره " : -أنت هللا الذي ال حتد فتكون
حمدوداً "

2

وقاتل هللا الكرامية واهلشامية الرافضية  :إذ زعموا أن هللا –  - حمدود من حتت  ,حيده
العرش .

قال البغدادي يف " أصول اإلميان " " : 3قوم زعموا أن اإلله يف مكان خمصوص متمكن

فيه مماس له  ،وهذا قول الكرامية واهلشامية من الروافض  ،وزعموا مجيعاً أنه مالق
لعرشه من فوق على وجه ال يكون بينهما واسطة "...

 - 1حلية األولياء  73 /1وإن كان يف إسناده مقال .
 - 2إحتاف السادة املتقني 380/4
 - 3ص 65
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❖وأما تفصيله في مسألة الجهة :
بقوله  " :فإن كان املراد هبا جهة خملوقة  -فال شك يف إبطاهلا " ...
أقول للدكتور  :ما دليلك على إبطال اجلهة املخلوق ؟! فكل ما تستدل به على
ذلك يستدل به عليه يف نقض دعواك اآلتية .
وكالم الدكتور السابق يدل داللة واضحة أنه –هداه هللا -يعتقد وجود جهة غري
خملوقة  -أي قدمية -ويسميها  :جهة معدومة !!
وها هو ذا يصرح بذلك فيقول  " :إن كان املراد "ابجلهة "  :جهة عدمية غري

خملوقة  ..فهذا هو املعىن الصحيح "

أقول  :هذا مجع بني نقيضني!! فكيف جيتمع موجود مبعدوم؟!
وهل للمعدوم صفة حىت خيلع عليه معىن ,فضال عن أن إسناده إىل غريه ,أو العكس ؟!!
اي دكتور حممد  :هل هلذه اجلهة العدمية  -حقيقةً يف الذهن أو خارجه ؟!

قطعا هي موجودة يف اخلارج مادام أن هللا  فيها كما تقول !!
فبطل قوله بعدميتها .
مث هل هذه اجلهة  -العدمية  -قدمية بقدم الذات ؟ أو تلك ختيالت وهروب عن احلق
املبني ؟!!
وال خيفى أنه إبثبات قدمها ينقض التوحيد ويلحق املعبود ابلعبيد .

قال اإلمام الغزايل -رمحه هللا  -يف [ اإلحياء] " :1فكيف كان يف األزل خمتصاً جبهة ،
واجلهة حادثة ؟ وكيف صار خمتصاً جبهة بعد أن مل يكن له ؟ " أ.هـ

161/1- 1
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وهذا اإلمام الطحاوي -رمحه هللا  -يقول يف [:عقيدته الشهرية] " :ال حتويه اجلهات

الست كسائر املبتدعات " أ.هـ

قال العالمة أمحد بن حممد الدردير املالكي _ عن هللا  ":_ منزه عن احللول واجلهة

واالتصال واالنفصال والسفه"1أ.هـ

❖وأما تفصيله في المكان :
بقوله ":إن أريد به أنه يف شيء خملوق ( مظروف لظرف خملوق ) فهذا ابطل ...

وإن أريد ابملكان ما فوق العامل فهذا املعىن صحيح "

2

عجبا للدكتور !! كيف ارتضى تنزيه املكان املوهوم عنده عن معاين اخللق ,ومل يرتض
ذلك يف حق هللا  ؟!!
مث يقال له :ما هو ذلك املكان؟ وما الدليل عليه :أنه على الوصف الذي ذكرت؟!
وجواابً خمتصراً على هذا أقول ما قال السلف  :كان هللا وال مكان وهو على ما عليه

كان  ,مل يطرأ عليه التغيري وال التبديل ال يف ذاته وال يف صفاته  ,وعلى هذا أطبق املسلمون
وعقالء اإلنس واجلن .
مث يقال  :هل املكان خملوق أو ال ؟
فإن قلتم خملوق  -وهذا الظن بكم  -فهل خلقه هللا مث حل فيه ؟!!

قال البغدادي  -رمحه هللا – حاكيا إمجاع أهل السنة " : -وأمجعوا على أنه ال حيويه

مكان " 3أ.هـ

- 1اخلريدة البهية (من مهات املتون )25
] 38 [- 2
 -3الفرق بني الفرق [ ]332
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قال اإلمام جعفر الصادق  -قدس هللا سره " : -من زعم أن هللا يف شيء  ،أو من

شيء  ،أو على شيء فقد أشرك ؛ إذ لو كان على شيء لكان حمموالً  ،ولو كان يف

شيء لكان حمصوراً  ،ولو كان من شيء لكان حمداثً  -أي خملوقاً "1أ.هـ

وكان زين العابدين -قدس هللا سره -يدعو  " :أنت هللا الذي ال حيويه مكان "2أ.هـ

بل من اعتقد أن هللا _  _ يف مكان فقد كفر  ,كما صرح بذلك مجاعة ومنهم  :ابن
قائد النجدي احلنبلي _رمحه هللا _ حيث قال  " :فمن اعتقد أو قال  :أبن هللا تعاىل

بذاته يف كل مكان ،أو يف مكان فكافر  ،فاهلل تعاىل كان وال مكان  ،مث خلق املكان

وهو على ما عليه كان قبل خلق املكان "

3

والقول بذلك يقضي أبن هللا _تعاىل_ حمتاج إليه ضرورة  ,وهذا ابطل وكفر  -نسأل هللا
العافية .-
يقول العالمة التفتازاين  -رمحه هللا  " : -لو كان يف مكان لكان حمتاجاً إليه

ضرورة ،واحملتاج إىل الغري ممكن  ،فيلزم إمكان الواجب "4أ.هـ

 - 1رسالة القشريي [ ] 6
 )5(- 2إحتاف السادة املتقني 380/4
 3جناة اخللف يف اعتقاد السلف [ ]73
 -4شرح املقاصد []33 /3
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جواب الشبهة اخلامسة :
وهو قول الشيخ سعيد  -حفظه هللا  " : -هل كان هللا تعاىل يف هذه احلال

[ أي قبل خلق هذا الكون ] جهة وغريها ؛ " ...

1

مل جيب املؤلف د .اخلميس على هذه الشبهة بل ذهب يؤكد ما ذكره قبل  :أن هللا  يف
العلو املطلق وهو صفة ذاتية له أزلية أبدية ..
وقد ابن لك  -أخي القارئ  -مراد أهل احلق يف ذلك  ,وهللا اهلادي للصواب .

جواب الشبهة السادسة :
قول صاحب كتاب حسن احملاججة  " :نسألكم هل أدركتم حقيقة هللا تعاىل فعلمتم أنه

يف جهة الفوق ؟ "

فأجاب  :أبن هللا أخربان أنه فوق العامل على عرشه " ...
أقول  :عبارة " فوق العامل على عرشه " ابطلة؛ لعدم ورودها.
مث هل العرش من العامل أو ال ؟
فإن كان من العامل – وهو الذي يقر به الدكتور -فكيف يقول  ":فوق العامل على عرشه
؟!!
2

- 1حسن احملاججة ص 6
 - 2ص 39
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الشبهة السابعة إىل العاشرة :1
اعرتاضه على الشيخ سعيد حني مثل أبمثلة تبطل لزوم اتصاف املوجود بكونه داخال أو
خارجا "
كاحلب والبغض واألبوة والبنوة وغريها  ...أبن هذه األشياء أعراض  ,والكالم عن
موجودين خارجني عن الذهن ....
واجلواب  :أن املقصود تقرير حقيقة مهمة تبطل زعمكم  :أنه ال ميكن اتصاف

شيء بكونه ال داخل وال خارج وال شك أن األعراض أشياء موجودة تقوم ابألجسام
واجلواهر ...فاملقصود التدليل على أصل القاعدة بذكر بعض مفرداهتا  ,فإن صح هذا يف
األعراض سواء كانت خارج الذهن أو ال  ..فاهلل أعلى وأجل أن يوصف مبا مياثل اجلواهر

واألعراض {.فَالَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ األَمْثَالَ }جبعل األشباه واألنداد له  يف ذاته وصفاته
وأفعاله { إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ } أن ال مثل له وال ند له {وَأَنتُمْ الَ تَعْلَمُونَ } 2مغبة فعلكم
وعاقبة أمركم بقولكم يف هللا شيئا إدا.

الشبهة احلادية عشرة :
وهذه الشبهة مبنية على فهم خاطئ من الدكتور لكالم الشيخ سعيد فوده  ,إذ كانت يف
معرض اجلدل هلم  ,ال أن الشيخ سعيد _ وفقه هللا _ يعتقد أن القائم بنفسه يف جهة

 - 1أمجلتها هنا إلمجاله يف كتابه (ص)40
 - 2النحل74
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مطلقا  ,ومن مث أصبح القول  :إن (القائم بنفسه) أمر مشرتك بني هللا وبني األجسام من
كل وجه كما فهم الدكتور ..
وكم من عائب قوال سليما ** وآفته من الفهم السقيم

لطيفة :
قال الدكتور اخلميس  ":فإن هللا تعاىل خالق هلذا الكون موجود خارجي ذات واجب
الوجود غين عن العاملني "..

مث يقول بعد  ":ومل يقل أحد من السلف أيضاً ؛ إن هللا تعاىل ال متصل ابلعامل وال

منفصل عنه ". 1

أقول  :هل صرح الرسول  وأصحابه الكرام رضي هللا عنهم  :أبن هللا واجب الوجود -
هبذا اللفظ _؟
فجوابك حينئذ عن لفظة  :واجب الوجود هو جوابنا عن لفظة  :االتصال واالنفصال .
مث إن تعبريك بلفظة " :واجب الوجود" خمالف لقاعدتكم  :من أن األلفاظ احملدثة اليت مل
يقلها الرسول  وأصحابه الكرام يسكت عنها ويستفصل عن املراد هبا!!..
فهو هبذا _ هداه هللا_ينقض غزله وغزل غريه .

- 1ص 45
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الشبهة الثانية عشرة :
عنه "

قال  " :ومل يقل أحد من السلف أيضاً ؛ إن هللا تعاىل ال متصل ابلعامل وال منفصل

• أوالً  :هذه دعوى  ,ودليلها االستقراء التام من ذي أهلية ولست كذلك  ,كما
قلتم قبل يف احلد واجلسم وغريها .

• اثنياً  :كون السلف مل يقولوا  :ال داخل العامل وال خارجه  ...أو غريها من

الكلمات احملدثة كما تقولون ؛ إال أن تلك األلفاظ يعتقد السلف فيها شيئا قطعا

فاسم ( القدمي ) الذي مينع منه كثري من احلشوية  -؛ ألنه من األلفاظ احملدثة

بزعمهم -يعتقد فيه السلف شيئا قطعا : 1وهو صحة وصف هللا  به ؛ ألن هللا
تعاىل قدمي بال ابتداء  ,دائم بال انتهاء ..
ومن ذلك ما حنن بصدده فالسلف يعتقدون  :أن هللا تعاىل ال داخل العامل وال
خارجه قطعا وإن مل يتلفظوا بذلك ؛ الستقراره يف األذهان .
مث قولكم يف وصف احلق تبارك وتعاىل " :هو خارج العامل  ،منفصل عنه " .

أقول لك اي دكتور حممد  :هل قال السلف هذه الفظة وكان مرادهم ما تفهمه عن
مثل هذا اإلطالق ؟!! هاتوا برهانكم !!

 - 1جاء يف احلديث  :عبد هللا بن عمرو بن العاص عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان إذا دخل املسجد قال  ":أعوذ ابهلل العظيم وبوجهه الكرمي
وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم " [أبو داود برقم  ]466ووصف وصفه وصف له سبحانه وتعاىل حىت أقر بذلك ابن تيمية احلراين .
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وقوله  " :فال شك أن الكون كله حتت خالق هذا الكون دل عليه نصوص صفة

العلو هلل والسيما حديث الرؤية ففيه أهنم يرون رهبم من فوقهم  ...فنقول  :الزم احلق
حق  ،إن لزم عن فوقية هللا تعاىل أن يكون الكون حتت خالق هذا الكون " ...

1

فمن قوله هذا  :يتبني لك أن الدكتور – وأمثاله كثر – قد أيقنوا مبا هم عليه  ,حىت
مل يعد للشك جمال يساورهم فيما يعتقدون – نسأل هللا العافية – .

أما حديث الرؤية والذي أخرجه ابن خزمية يف [:كتاب التوحيد]

من حديث أيب عاصم العباداين عن الفضل الرقاشي عن حممد بن املنكدر عن جابر رضي
ا هلل عنه قال  :قال رسول هللا ": بينا أهل اجلنة يف نعيمهم إذ سطع هلم نور فرفعوا
رؤوسهم فإذا الرب جل جالله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السالم عليكم اي أهل
اجلنة فذلك قوله عز وجل {سالم قوالً من رب رحيم} ".

فهو حديث منكر ال تقوم احلجة به يف الظنيات فضال عن القطعيات وأخرجه ابن ماجه
أيضا وفيه أبو عاصم العباداين وهو منكر احلديث كما قاله غري واحد من األئمة كالعقيلي
[:يف الضعفاء] وأعله العسقالين يف [:التقريب]
مث وإن صح فليس كما فهمه الدكتور من املقابلة  ,واجلهة  ,واملسافة  ,فأهل احلق
يثبتون الرؤية الشريفة مع اعتقادهم أهنا بال جهة وال مقابلة إذ مها من لوازم املتحيز وهللا 
ال يوصف بشيء من ذلك .
قال سيدان اإلمام أبو حنيفة النعمان – عليه من هللا الرضوان –  " :وهللا تعاىل يرى

يف اآلخرة ويراه املؤمنون  ،وهم يف اجلنة أبعني رؤوسهم بال تشبيه وال كمية  ،وال يكون

بينه وبني خلقه مسافة "أ.هـ
]48[- 1
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قال مال علي قارىء شارحا  ( " :وال يكون بينه وبني خلقه مسافة ) أي  :ال غاية من
القرب وال هناية يف البعد  ،وال يوصف ابالتصال وال بنعت االنفصال " ...

1

وقال العالمة الغنيمي (ت  _ )1298 :رمحه هللا _ يف شرحه للطحاوية :2

" ونقول ( الرؤية ) إىل الذات املقدسة املنزهة عن اإلحاطة واجلهة ( حق ) أي

اثبتة ( ألهل اجلنة ) لكن ( بغري إحاطة

) جبانب املرئي وحدوده  ،لتعاليه تعاىل

عن التناهي واالتصاف ابجلوانب واحلدود ( وال كيفية

) من مقابلة وجهة وارتسام

واتصال شعاع  ،وثبوت مسافة بني الرائي واملرئي ؛ ألن هذا كله يف رؤية األجسام "

أ.هـ

الشبهة الثالثة عشرة :
قول الشيخ سعيد – وفقه هللا -يف مقام املناظرة  " :إذا كان هللا تعاىل – عندكم – فوق

العامل ابئناً عنه خارجاً منه فهو – إذاً إما أن يكون مماساً للعامل " ...

 مل جيب عنه الدكتور – وأّن له ذلك – إال اهلروب لتأصيل ما قر يف عقله من أن هللا_تعاىل عن قوله_ ابئن من خلقه ..وقد ابن لك قبل الفرق بني إطالق السلف هلذه
اللفظة وبني ما يقوله الدكتور اخلميس ..
 (- 1ص  )137شرح الفقه األكرب .
]68[ - 2ط.دار الفكر
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يقول :

" إن هللا تعاىل فوق العامل ابئن منه عنه  ،وهذا القدر كاف يف العقيدة "
وذكر أن السلف مل خيوضوا يف ذلك خشية الدخول يف الكيف ...

 -أيها القارىء العزيز – ماذا تفهم من قوله  " :فالواجب على املسلم أن يعتقد أن هللا

تعاىل فوق العرش وقاهر فوق عباده عال على الكون ابئن من خلقه  ،وال يدخل يف

الكيف ولكن إذا خاصمنا مبتدع معطل فالبد أن نقول له  :بذاته قلعاً لشبهاته وقطعاً
لدابره "...أ.هـ؟ !!
أمل يقرر – قبل – أنه " ابئن من خلقه " مبعىن  :منفصل عنهم  ,مث يقول هنا  " :وال
يدخل يف الكيف " ؟
أليس من الكيف الدخول يف تفاصيله كاالنفصال واخلروج عن العامل " ...؟
 مث هل تلحظ  :تردده يف وصف هللا بذلك حني ال يدخل يف الكيف إال عنداملخاصمة  ،و إال فاألصل عنده  :أن ال يقال بذاته إال عند التنازع .

وما الذي منعه أن يصفه قبل التنازع وبعده مبا هو أهل له – إن كان يعتقد صحة

وصفه بذلك -تعاىل هللا علواً كبرياً ؟!!

مث هو يقبل هنا مبا اعرتض عليه من التفويض ولو من وجه.
نسأل هللا لنا وله العافية والسالمة
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الخاتمة
وبعد أخي القارئ الكرمي يبني لك صحة القول  :أبن هللا  منزه عن النقص الذايت

والعارض  ,وأنه تعاىل عن الشبيه والنظري {ليس كمثله شئ وهو السميع البصري } ,
وأختم هذا املكتوب مبلخص العتقاد الفرقة الناجية أهل السنة واجلماعة يف ذلك مع بيان
كربى شبه املخالفني والرد عليها ابختصار فأقول مستعينا ابهلل تعاىل :
اعلم _ علمك هللا _ أن اإلميان ابهلل  له ثالثة أركان ال يصح بدوهنا:
أوهلا  :فإثبات وجوده  إذ هو واجب الوجود ,وما عداه فمخلوق (ممكن الوجود) .
اثنيها :إثبات الكمال املطلق هلل تعاىل .
اثلثها  :نفي النقص املطلق _ ذاتيا كان أو عارضا _ عن املوىل تبارك وتعاىل  ,ومن ذلك :
أنه ال حتويه اجلهات كسائر املبتدعات  ,منزه عن املكان والزمان " قدمي بال ابتداء  ,دائم
بال انتهاء "  ,وإن وردت نصوص اشتبهت على بعض الناس وأخذوا بظواهرها ...
فإذا علمت ذلك  ,فلتعلم أخرى أمنا وقع للقوم إمنا كان عن أخذ بظواهر النصوص احملتملة
ولعلي هنا أمجل شبهات القوم الكربى يف املسألة والرد عليها:
الشبهة األولى  :نصوص الفوقية :
ومن ذلك قوله تعاىل  {:خيافون رهبم من فوقهم  }..اآلية .
وقد سبق معك يف أول الرسالة  :أهنا ألفاظ حمتملة للفوقية املكانية  ,ولفوقية املكانة والرتبة
 .وال ميكن محلها على املعىن احلسي احلقيقي  ,وإال لزم لوازم ابطلة كالتحيز وغريه ,وكذا

يلزم محل مثل قوله تعاىل {:ووَجَدَ اهلل عنده} على املعىن احلسي احلقيقي.
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وكذا {إني ذاهب إىل ربي} فيلزم منه مكان وجودي هلل يقطع ابملسافة .
وحديث أنس مرفوعا" :إن أحدكم إذا قام يف صالته فإنه يناجي ربه  ,أو إن ربه بينه وبني

القبلة فال يبزقن أحدكم قبل قبلته  ,ولكن عن يساره أو حتت قدميه" 1على أن هللا تعاىل
بني العبد وبني قبلته حسا !!
وغري ذلك من النصوص الكثرية احملتملة .
اثنيها  :ظاهر حديث اجلارية وفيه  :أن النيب  قال هلا " :أين هللا ؟" قالت  :يف

السماء"احلديث .
وهذا احلديث جوابه من جهتني :
أوالمها  :الثبوت :
إذ إن لفظة ("أين هللا ؟ قالت  :يف السماء) غري حمفوظة يف سندها هالل بن علي بن
أسامة  ,ضعفه أبو حامت وغريه .2
واملثبت عند مجاعة من احملدثني  ":أتشهدين أن ال إله إال هللا؟" قالت نعم  ..احلديث .
ومما يقوي ذلك ما ذكره الفقهاء وأهل الكالم  :من أن الكافر ال حيكم إبسالمه حىت ينطق
الشهادتني .

اثنيهما  :الداللة :
وهو أن لفظة ":أين هللا ؟ " حتتمل معىن آخر وهو  :أينية املكانة وهو املعىن الالئق
ابهلل  إذ املعىن الظاهر غري مراد ابالتفاق يقول القاضي عياض رمحه هللا كما يف شرح
 _ 1البخاري [:رقم ]450 :
 _ 2انظر التلخيص احلبري للحافظ ابن حجر _ رمحه هللا _()223/3
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مسلم للنووي": 1ال خالف بني املسلمني قاطبة فقيههم وحمدثهم ومتكلمهم ونظارهم
ومقلدهم أن الظواهر الواردة بكون هللا تعاىل يف السماء كقوله تعاىل {:أءمنتم من يف
السماء أن خيسف بكم األرض  }..اآلية وحنوه ليست على ظاهرها بل متأولة
عند مجيعهم "..
الشبهة الثانية  :رفع األيدي إلى السماء حال الدعاء .
وليس يف هذا دليل على كونه  يف تلك اجلهة .
وبطالن ذلك من جهات :
أوهلا  :أان أمران ابلتوجه للكعبة حال الصالة  ,وليس هو  جهة الكعبة .

اثنيها  :أمران برمي أبصاران إىل موضع سجودان يف الصالة وليس هو  حتت األرض حىت
نتوجه إليه .

اثلثها  :املتحري للقبلة واليت اشتبهت عليه  ,أمر ابلصالة حيث بلغ به اجتهاده فقد

يتوجه للشام أو اليمن أو املشرق أو املغرب وهللا تعاىل ليس يف تلك اجلهات  ,بل قال

سبحانه وتعاىل {:فأينما تولوا فثم وجه اهلل}..اآلية أي قبلة هللا تعاىل كما أوهلا اإلمام
جماهد بن جرب رمحه هللا كما عند ابن جرير 2وغريه .

رابعها  :رفع األيدي ابلدعاء إمنا هو ألن السماء قبلة الدعاء  ,أشار إىل ذلك أئمة ومنهم
الغزايل _رمحه هللا _حيث قال ":السماء قبلة الدعاء ،كما أن البيت قبلة الصالة،
واملعبود ابلصالة واملقصود ابلدعاء منزه عن احللول يف البيت والسماء"..أ.هـ

 - 1شرح مسلم []27/5
 - 2انظر تفسري ابن جرير الطربي رمحه هللا تعاىل []548/1
 - 3االقتصاد يف االعتقاد ]20[ :

3
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ويف [:الفتح ] 1للحافظ ابن حجر رمحه هللا  ":قال ابن بطال املالكي رمحه هللا  ":واختلفوا

فيه _ أي رفع البصر إىل السماء _خارج الصالة يف الدعاء  ،فكرهه شريح وطائفة ،
وأجازه األكثرون ؛ ألن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصالة"أ.هـ.

الشبهة الثالثة  :اإلشارة الحسية إليه 
حيث استدلوا على إثبات اجلهة جبواز اإلشارة احلسية إليه ابألصابع وحنوها مبثل ما صح

أنه  يف خطبة عرفات جعل يقول " :أال هل بلغت؟ " فيقولون :نعم.

فريفع إصبعه إىل السماء وينكتها إليهم ,ويقول" :اللهم اشهد" غري مرة!!
قال ابن جهبل رمحه هللا  ":هل يف ذلك داللة على أن رفعه كان يشري به إىل جهة هللا
تعاىل؟!

ولكن هذا من عظيم ما رسخ يف ذهن املُّدعي من حديث اجلهة ،حىت إنه لو مسع

مسألةً من عويص الفرائض والوصااي وأحكام احليض ،لقال :هذه دالة على اجلهة!!"

2

وقال اإلمام السبكي رمحه هللا ":إن القلب متوجه إىل الرب العايل قدراً وقهراً على كل

شيء  ،واإلشارة إىل العلو اليت هي حمل ملكه وسلطانه ومالئكته والعليني عن خلقه ،
وقبلة دعائه  ،ومنزل حبه "أ.هـ

3

وقال سيدي الشيخ طارق السعدي _ قدس هللا سره_  ":ثبت من عادة املشهد ،أنه يرفع
إصبعه إىل السماء وينكتها حنو املشهود عليه ،ولو مل يكن املستشهد هو هللا تعاىل ،وال يزال ذلك

متبعا بني الناس على اختالفهم".4
- 1فتح الباري [ كتاب األذان ]
 - 2طبقات الشافعية الكربى []38/5
 _ 3السيف السقيل ]104[:
 _ 4من حاشية كتاب ابن جهبل ]31[:
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تنبيه :
معتقد اجلهة أحد اثنني :

األول منهما  :أن يكون عاملا مبا يقول مع إثباته اللوازم الباطلة من اجلسمية والتحيز وقدم

اجلهة وغريها فهذا يكفر  ,وممن صرح بتكفريه اإلمام النووي الشافعي  ,واإلمام ابن أيب
مجرة املالكي  ,والعالمة ابن حجر املكي رحم هللا اجلميع .

قال السبكي رمحه هللا ":وأما من مجع بني الرواية والدراية على زعمه  ،وألف يف ذات

هللا وصفاته  ،وصدر منه مثل هذا  ،فال يوجد بني علماء املسلمني من يعذر مثله  ،بل
أطبقت كلماهتم على إلزامه مقتضى كالمه "أ.هـ

1

الثاين  :أن يكون من العوام  ,أو ال يثبت اللوازم الباطلة ؛ إذ الزم املذهب ليس مبذهب

ما مل يلتزمه كما هو املرجح عند مجاهري األصوليني يقول ابن حجر املكي الشافعي رمحه هللا
":املعتمد عندان عدم كفر اجلهوية واجملسمة إال إن اعتقدوا احلدوث  ,أو ما يستلزمه وال
نظر إىل الزم املذهب ؛ ألن األصح يف األصول أن الزم املذهب ليس مبذهب ؛ جلواز أن
2
يعتقد امللزوم دون الالزم ".أ.هـ
فهذا الثاين ال يكفر  ,وإن وقع يف هذه البدعة املكفرة على قول ؛ إذ اعرتض بعض العلماء
رمحهم هللا على االستدالل هبذه القاعدة األصولية ألنه إمنا يستدل هبا يف الظنيات وال
تصلح يف ابب القطعيات إذ الزم املذهب يكون مذهبا للشخص حني يكون الزما بوجه
القطع واليقني فحني يقول قائل هللا يف جهة فوق العرش وله مكان وحمدود من أسفل ..مث
يقول بعد ذلك أان أنزه هللا تعاىل عن اجلسمية فإان حنكم عليه بعدم سالمة العقل فالزم
املذهب حينئذ مذهب كذا كان اعرتاضهم.
وهللا املوفق ال سواه .
 _ 1السيف الصقيل ]5[:
 _ 2وانظر رسالة رفع االشتباه يف استحالة اجلهة على هللا " للشيخ يوسف النبهاين رمحه هللا
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هذا ختام ما يسر لي أن أرقمه  ،فإن أصبت فلله تعاىل احلمد واملنة  ،وإن زللت فمن
نفسي وأستغفر اهلل تعاىل من زللي
واحلمد هلل رب العاملني
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد
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