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املقدمة
إن احلمـد هلل ممـدو ونسـتعينن ونسـت ورو ونتـوه إليـنذ ونعـوذ بــاهلل مـن اـرور أنوسـنا وسـي ات أعمالنـاذ مـن يدــدو اهلل
فال مضل لنذ ومن يضلل فال هادي لنذ وأادد أن ال إلن إال اهلل وحدو ال اريك لـنذ وأاـدد أن ممـدا عبـدو ورسـولنذ أمـا
بعد:
فالعدل من صوات اهلل سبحانن وتعاىلذ فدو احلح حكم العدل الذي حيكم بني عبادو يف الـدنيا واآلخـرة بعدلـن وقسـهنذ
وقد نزو نوسن سبحانن عن مضاد العدل وهو الظلم فقال﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ [سورة الكدف]34:ذ كما أمـر تعـاىل

بالعـ ــدل فقـ ــال ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [سـ ــورة النحـ ــل]41:ذ والعـ ــدل يف جانـ ــب
العقائد مـن أعظـم مـا ـب فيـن العـدلذ فقـد أمـر سـبحانن بالعـدل مـع مـن نب ضـدم فقـال﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ [سـ ــورة
املائدة]8:ذ «وإذا كان من يقضي بني الناس يف األموال والدماء واألعراضذ إذا مل يكن عاملا عادال كـان يف النـارذ فكيـف
مبــن حيكــم يف امللــلذ واألديــانذ وأصــول اإلميــانذ واملعــار اإلهليــةذ واملعــامل الكليــة بــال علــمذ وال عــدل!»()1ذ ومــن أبــر مــن
متيز بتقرير وتهبيق وحتقيق هذا العدل :ايخ اإلسالم أمحد بن عبـداحلليم بـن تيميـة ت ()118ه ـ حـ قـال بعـص أصـحابن
األكـابر« :وددت أين ألصــحاي مثلــن ألعدائــن وخصــومن»()1ذ مــن اــدة إنصــافن وعدلــن وإحســانن مــع خصــومنذ ممــا جعلـ

أختار موضوع العدل عند ابن تيمية موضوعا أتقدم بـن إىل مـؤمتر العـدل واإلحسـان يف القـرآن الكـرمي والسـنة النبويـةذ ضـمن
احملــور الثــاين :العــدل واإلحســان يف العقائــدذ وعنونتــن بـ ـ(العــدل يف العقائــد عنــد ابــن تيميــة تقريـرات وتهبيقــات)ذ وأسـ ل اهلل
تعاىل التوفيق والسداد.
أهمية البحث:
 -1عظم منزلة العدلذ وأمهيتنذ وكونن من أبر خصائص أهل السنة واجلماعة يف التعامل مع خمالويدم .
 -1أمهية تقريرات ايخ اإلسالم ابن تيمية املتعلقة بالعدل يف العقائد.
 -4متيز تهبيقات ايخ اإلسالم ابن تيمية جلانب العدل يف العقائد.
أهداف البحث:
 -1بيان معىن العدل وأمهيتن بصوة عامةذ ويف جانب العقائد بصوة خاصة.
 -1إبرا مندج السلف الصاحل يف العدل يف العقائد.
 -4معرفة تقريرات ابن تيمية ملس لة العدل يف العقائد.
( )1اجلواه الصحيح ملن بدل دين املسيح (.)118/1
( )1مدارج السالكني بني منا ل إياك نعبد وإياك نستعني (.)418/1
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 -3إظدار ما متيز بن ابن تيمية من تهبيقات وممارسات للعدل يف جانب العقائد.
خطة البحث:
قســم البحــث إىل مقدمــة ومبحثــني وخامتــةذ مث ذيلتــن بودرســني أحــدمها للمصــادر واملراجــع واآلخــر للموضــوعات
كما يلي:
أوال :املقدمةذ وتشمل ما يلي:
 أوال :أمهية البحث. ثانيا :أهدا البحث. ثالثا :خهة البحث.ثانيا :التمديدذ ويشمل ما يلي:
 أوال :تعريف العدل ل ة واصهالحا. ثانيا :أمهية العدل ومنزلتن. ثالثا :ترمجة موجزة البن تيمية.املبحث األول :تقريرات ابن تيمية للعدل يف العقائد.
املبحث الثاين :تهبيقات ابن تيمية للعدل يف العقائد.
 اخلامتةذ وتشمل أهم نتائج البحث. فدرس املصادر واملراجع. -فدرس املوضوعات.
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ا
ا
أول :تعريف العدل لغة واصطالحا

التمهيد

الع ْدل يف الل ة( )1على معنني:
يهلق ح

األول :يـدل علـى االســتواءذ ومنـن العـدل مبعــىن احلكـم باالسـتواءذ يقــال :حع حـد حل يف القضـيةة إذا حكــم بالعـدل واحلــقذ

وضدو اجلور.

الثااا ي :يقــال يف االعوجــاجذ فــاذا قــالوا يـحْنـ حعــدل يف مكــان كــذا أرادوا االعوجــاجذ ويقــال :حعـ حـد حل وانعــدلذ أي انعــرجذ

ومنن قولن تعاىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [سورة النساء ]141:مبعىن أن متيلوا يف قول أكثر املوسرين(.)1

واملراد هنا هو املعىن األول.
ومـن مرادفــات كلمـة (العــدل) :اإلنصــا والقسـوذ وبيندــا وبـني العــدل فــرور دقيقـن ذكرهــا أبـو هــالل العســكري يف

الورور الل وية(.)4

ويف االصهالح تنوع عبارات العلماء يف تعريون:

فعرفــن ســويان بــن عيينــة فقــال « :العــدل هــو اإلنصــا »()3ذ «وقــال بعضــدم :العــدل :هــو القســو يف احلــق»()1ذ
ة

وقيــل« :هــو مافظــة الشــيء علــى احلــد الــذي جعــل لــنذ ووضــعن موضــعن»()2ذ وقــال ابــن عقيــل احلنبلــي« :والعــدل :هــو
االستقامة يف الوعلذ وقيل :هو العدول إىل احلقذ وقيل :هو الوضع للشيء يف حقن»(.)1
وبعص العلماء اجتن يف بيان معىن العدل إىل ذكر صـوات العـادلذ ومـن ذلـك مـا أخرجـن ابـن أي حـاس وابـن عسـاكر
وغريمها «عن ممد بن كعب القرظي قال :قال يل عمـر بـن عبـد العزيـز :صـف يل العـدلذ قلـ  :بـخ بـخذ سـ ل عـن أمـر
جسيمذ كن لص ري الناس أباذ ولكبريهم ابنـاذ وللمثـل مـندم أخـاذ وللنسـاء كـذلكذ وعاقـب النـاس بقـدر ذنـومم علـى قـدر

( )1انظر :العني ()31-48/1ذ والصحاح ()1121/1ذ ومعجم مقاييس الل ة (.)132 /3
( )1انظر :التوسري البسيو (.)131/1
( )4انظر :الورور الل وية (.)143
( )3أخرجن ابن عبدالرب بسندو عن سويان بن عيينة يف مجة اجملالس وأنس اجملالس (.)232/1
( )1توسري الهربي (.)111/8
( )2ت ويالت أهل السنة (.)4/2
( )1الواضح يف أصول الوقن (.)111/1
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أجسامدمذ وال تضربن ب ضـبك أحـدا سـواا واحـدا فتعـد فتكـون مـن العـادين»()1ذ وقـال ابـن عهيـة« :والعـدل هـو فعـل
كل موروض من عقائد وارائع وسري مع الناس يف أداء األماناتذ وترك الظلمذ واإلنصا وإعهاء احلق»(.)1

فعرفن ب نن« :وضـع كـل اـيء يف موضـعنذ كمـا أن الظلـم وضـع الشـيء يف غـري موضـعن»()4ذ وذكـر
وأما ابن تيمية ة

ب إال من يستحق العقوبة(.)3
بعص مظاهرو ة
فبني أنن يقتضي أال يور حر بني املتماثلنيذ وال ي حسو بني املتختلونيذ وأال يعاقح ح
وممــا ــب التنبــن لــن أن مصــهلح (العــدل) قــد يـحـرد يف كتــب العقائــدذ وهــو أحــد أصــول املعتزلــة اخلمســةذ ويريــدون بــن

التكذيب بالقدرذ وإنكار خلق اهلل تعاىل ألفعال العبادذ وإرادتن للكائناتذ ومصهلح (العدل) مذا املعىن ليس مرادا هنا.
ا
ثانيا :أهمية العدل ومنزلته
للعدل منزلة كرب ذ وأمهية عظمىذ فقد أمر اهلل تعـاىل بـن يف مجيـع األعمـال ويف مجيـع األحـوالذ كمـا ىـى عـن الظلـم
مهلقـاذ ويتبـني هـذا مـن خـالل النظـر يف نصــوت الكتـاه والسـنة الدالـة علـى ذلـكذ وقــد دلـ علـى أمهيـة العـدل مـن عــدة
وجوو:
 -1أم ــر اهلل س ــبحانن بالع ــدل يف ع ــدد م ــن اآلي ــاتذ ومند ــا :قول ــن تع ــاىل ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [س ــورة النس ــاء]18:ذ وق ــول
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحانن ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ﴾ [سورة النحل]41:ذ ف وجب اهلل العدل لكل أحـد علـى كـل أحـد يف كـل حـال ويف
كــل اــيء()1ذ «ومــن أعظــم العــدل العــدل يف األمــور الدينيــة؛ فــان العــدل يف أمــر الــدنيا مــن الــدماء واألم ـوال كالقصــات
واملواريث وإن كان واجبـا وتركـن ظلـم فالعـدل يف أمـر الـدين أعظـم منـن»()2ذ وأعظـم األمـور املتعلقـة بالـدين الـف ـب فيدـا
العدل أمور العقائد واإلميان(.)1
 -1ت كيــد اهلل تعــاىل علــى الت ـزام العــدل يف أوقــات قــد يزي ـ فيدــا اإلنســان و انــب العــدلذ قــال تعــاىل﴿ :ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
( )1أخرجن ابن أي حاس يف توسريو ()1144/1ذ وابن عساكر يف تاريخ دمشق (.)138/11
( )1احملرر الوجيز (.)312/4
( )4االستقامة ( )323/1وانظر :جامع الرسائل (.)114/1
( )3انظر :جامع الرسائل ()113/1ذ وجامع املسائل (.)141/2
( )1انظر :الرد على املنهقيني ()311ذ والوتاو الكرب (.)114/3
( )2جمموع الوتاو (.)111/13
( )1انظر :اجلواه الصحيح ملن بدل دين املسيح (.)118/1
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ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ [س ـ ـ ــورة املائ ـ ـ ــدة]8:ذ وق ـ ـ ــال س ـ ـ ــبحانن﴿ :ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ [س ـ ـ ـ ـ ـ ــورة األنع ـ ـ ـ ـ ـ ــام]111:ذ
وقولـ ــن عـ ــز وجـ ــل ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [س ــورة النس ــاء]141:ذ «فند ــى أن حيم ــل امل ــؤمنني
ب ضدم للكوار على أال يعدلوا عليدم فكيف إذا كان الب ص لواسـق أو مبتـدع متـ ول مـن أهـل اإلميـان فدـو أوىل أن ـب
عليــن أال حيملــن ذل ــك علــى أال يع ــدل علــى م ــؤمن وإن كــان ظامل ــا لــنذ فد ــذا موضــع عظ ــيم املنوعــة يف ال ــدين والــدنيا ف ــان
الشيهان موكل بب آدم وهو يعرض للجميعذ وال يسلم أحد من مثل هذو األمورذ دع ما سواها من نـوع تقصـري يف مـ مور

أو فعل مظور باجتداد أو غري اجتداد وإن كان هو احلق»(.)1

 -4ىى اهلل تعاىل عن الظلم ىيا عاما مهلقا يشـمل مجيـع أنـواع الظلـمذ فعـن أي ذر رضـي اهلل عنـن عـن النـي صـلى
اهلل علين وسلمذ فيما رو عـن اهلل تبـارك وتعـاىل أنـن قـال(( :يـا عبـادي إين حرمـ الظلـم علـى نوسـي وجعلتـن بيـنكم مرمـا
فال تظاملوا))()1ذ وهذا خهاه عام جلميع العباد ب ن ال يظلم أحد أحداذ وأمر هلم بالعدل يف كل ايء(.)4

 -3ومن النظر فان «العدل مما اتوق أهـل األرض علـى مدحـن ومبتـنذ والثنـاء علـى أهلـن ومبـتدمذ والظلـم ممـا اتوقـوا
على ب ضن وذمن وتقبيحنذ وذم أهلن وب ضدم...العدل ممود مبوه باتوار أهل األرضذ وهو مبـوه يف النوـوسذ مركـو
حبــن يف القلــوهذ حتبــن القلــوه وحتمــدوذ وهــو مــن املعــرو الــذي تعرفــن القلــوهذ والظلــم مــن املنكــر الــذي تنكــرو القلــوه
فتب ضن وتذمن»(.)3

كمــا أن «أمــور النــاس إمنــا تســتقيم يف الــدنيا مــع العــدل...وهلــذا قيــل إن اهلل يقــيم الدولــة العادلــة وإن كانـ كــافرةذ
وال يقــيم الظاملــة وإن كان ـ مســلمةذ ويقــال :الــدنيا تــدوم مــع العــدل والكوــرذ وال تــدوم مــع الظلــم واإلســالم...وذلــك أن

العدل نظام كل ايء فاذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قام وإن مل يكن لصاحبدا يف اآلخرة من خالر»(.)1

« -1أن كــل خــري فدــو داخــل يف القســو والعــدل وكــل اــر فدــو داخــل يف الظلــمذ وهلــذا كــان العــدل أمـرا واجبــا يف
كل ايء وعلى كل أحد والظلم مرما يف كل ايء ولكل أحد فال حيـل ظلـم أحـد أصـال سـواء كـان مسـلما أو كـافرا أو

كان ظاملا»(.)2

( )1االستقامة (.)48/1
( )1أخرجن مسلم يف كتاه الرب والصلة واآلداهذ باه حترمي الظلم ح(.)1111
( )4انظر :جمموع الوتاو ()121/18ذ والرد على املنهقيني (.)311
( )3منداج السنة النبوية (.)111/1
()1االستقامة (.)131-132/1
( )2جمموع الوتاو (.)122/18
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 -2أن الدين اإلسالمي قائم على أمرين مها :العلم والعدلذ ومها اريق األنبياء وأتباعدم()1ذ قال تعاىل﴿ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [سورة احلديد]11:ذ وكل
من حاد عن هذا الهريق فسو يقع حتما يف اجلدل والظلمذ قال تعاىل﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [سورة األحزاه« ]11:فاإلنسان
خلق ظلوما جدوالذ فاألصل فين عدم العلم وميلن إىل ما يدواو من الشرذ فيحتاج دائما إىل علم موصل يزول بن جدلنذ
وعدل يف مبتن وب ضن ورضاو وغضبن وفعلن وتركن وإعهائن ومنعن وكل ما يقولن ويعملن حيتاج فين إىل عدل ينايف ظلمنذ

فان مل مين اهلل علين بالعلم املوصل والعدل املوصل وإال كان فين من اجلدل والظلم ما خيرج بن عن الصراط املستقيم»(.)1
ا
ثالثا :ترمجة موجزة لنب تيمية

أ-امسه ،ونسبه ،ونشأته:
أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقيذ يلقب ب ـ ـ(تقي الدين)ذ ويكىن بـ ي العباس.
ولــد يف ربيــع األول ســنة 221ه ـ حبـ ةـرانذ وهــي بلــدة مشــدورة يف اجلزيــرة بــني الشــام والعـرارذ وليسـ هــي الــف بقــره
دمشــقذ وال الــف يف تركيــا وال الــف بقــره حلــبذ مث انتقــل مندــا -وهــو ص ـ ري -مــع والــدو وأس ـرتن إىل الشــام هربــا مــن غــزو
التتار سنة 221هـذ وكان نش تن يف بي علم وفضلذ فوالدو وجدو كالمها من العلماء.
ب-طلبه للعلم ،وشيوخه وتالميذه:
حوــا القــرآن الكــرمي وهــو صـ ريذ مث انشـ ل حبوــا احلــديث والوقــن والعربيــة وغريهــا مــن العلــوم آخــذا العلــم عــن عــدد

كبــري مــن العلمــاءذ حـ ذكــر ابــن عبــد اهلــادي أنــن أخــذ عــن أكثــر مــن ( )111اــيخ()4ذ ومــن أبــر هم والــدو عبدالســالمذ
والزين بن عبد الدائمذ والقاسم اإلربليذ واملسلم بن عالنذ وعبدالرمحن بن أي عمرذ وغريهم كثري.
ودرس يف مكـان والـدو
وقد بر ابن تيميـة وذاع صـيتن وهـو صـ ريذ فقـد بـدأ بالتـ ليف واإلفتـاء ولـن تسـع عشـرة سـنةذ ة
بعــد وفاتــن -وعمــرو إحــد وعشــرون ســنةذ وااــتدر أمــرو حـ تلقــى العلــم عنــن عــدد كبــري مــن التالميــذذ مــن أبــر هم :ابــنعبداهلاديذ وابن قيم اجلو يةذ والذهيذ وابن مولحذ وابن كثريذ والبزارذ والهويف.

( )1انظر :اجلواه الصحيح ()111/1ذ ومنداج السنة النبوية (.)12/2
( )1جامع الرسائل (.)111 /1
( )4انظر :العقود الدرية (14ذ .)44
1

ج-مكانته العلمية:
يكوــي يف بيــان منزلتــن قــول ابــن ســيد النــاس اليعمــري« :ألويتــن ممــن أدرك مــن العلــوم حظــاذ وكــاد يســتوعب الســنن
واآلثار حوظاذ إن تكلم يف التوسري فدو حامل رايتنذ وإن أف يف الوقن فدو مدرك غايتنذ أو ذاكر باحلـديث فدـو صـاحب
علمن وذو روايتنذ أو حاضر بالن ححـل وامللـل مل يـ حـر أوسـع مـن ملتـنذ وال أرفـع مـن درايتـنذ بـر يف ك ةـل فـن علـى أبنـاء جنسـنذ
ومل تر عني من رآو مثلنذ وال رأت عينن مثل نوسن»()1ذ ونقل ابن حجر أنن «كان يـتكلةم علـى املنـرب علـى اريقـة املوسـرين

مع الوقن واحلديث فيورد يف ساعة مـن الكتـاه والسـنة والل ـة والنظـر مـاال يقـدر أحـد علـى أن يـوردو يف عـدة جمـالسذ كـ ةن
هذو العلوم بني عينين ي خذ مندا ما يشاء ويذر»(.)1

د -أنبرز مؤلفاته:
تنوعـ مؤلواتــن اــيخ اإلســالم ابــن تيميــة يف عــدد مــن العلــومذ وبل ـ عــددا كثـريا ممــا عــل مــن الصــعب حصــرهاذ
ح قال أبو حوص البزار« :وأما مؤلواتن ومصنواتنذ فاىا أكثـر مـن أن أقـدر علـى إحصـائدا أو حيضـرين مجلـة أمسائدـاذ بـل
هــذا ال يقــدر عليــن غالبــا أحــد؛ ألىــا كثــرية جــدا كبــارا وصـ ارا وهــي منشــورة يف البلــدان فقـ ةـل بلــد نزلتــن إال ورأيـ فيــن مــن
تصانيون»()4ذ ومن أبر ها مؤلواتن املهبوعة يف العقائد ما يلي:
.1
.1
.4
.3

االست اثة يف الرد على البكري.
االستقامة.
اقتضاء الصراط املستقيم خمالوة أصحاه اجلحيم.
اإلميان األوسو.

 .1اإلميان الكبري.
 .2ب ية املرتاد.
 .1بيان تلبيس اجلدمية.
 .8اجلواه الصحيح ملن ب ةدل دين املسيح.
 .4درء تعارض العقل والنقل.
 .11الرد على املنهقيني.
 .11ارح العقيدة األصودانية.
 .11ارح حديث النزول.
( )1العقود الدرية (.)12-11
( )1الدرر الكامنة (.)114/1
( )4األعالم العلية (.)14
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 .14الصودية.
 .13العقيدة التدمرية.
 .11العقيدة احلموية.
 .12العقيدة الواسهية.
 .11قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة.
 .18منداج السنة النبوية يف نقص الشيعة والقدرية.
 .14النبوات.
ه -وفاته:

تويف ايخ اإلسالم يف ادر ذي القعدة من سنة 118هـ يف مكان حبسن بقلعة دمشق(.)1

( )1للتوسع يف ترمجة ابن تيمية رمحن اهلل ينظر كتاه :اجلامع لسرية ايخ اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرونذ حملمد عزير مشس وعلي
العمران.
4

املبحث األول :تقريرات انب تيمية للعدل يف العقائد
هــذا املبحــث ميثــل اجلانــب الت صــيلي النظــري الــذي بـ ةـني فيــن ابــن تيميــة قضــية العــدل يف العقائــد مــن خــالل كالمــن
وتقريراتنذ وعند الت مل يف تقريرات ابن تيمية للعدل يف العقائد جند أنن ميكن تقسيمدا إىل ثالثة مهالب:
املطلب األول :العدل نباعتباره صفة م صفات اهلل تعاىل

نقل ابن تيمية اتوار املسلمني وغريهم على تنزيـن اهلل تعـاىل عـن الظلـم()1ذ فدـو سـبحانن ال يظلـم مثقـال ذرةذ وهـذا
يستلزم وصون سبحانن وتعاىل بكمال العدل.
وقد استدل لوصف اهلل تعاىل بكمال العدل بعدة أدلة:
 -1قولن سبحانن :قولن تعاىل ﴿ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [سورة آل عمران)1(]181:ذ وقولن
سبحانن ﴿ :ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ﴾ [سورة فصل ]32:ذ وقولن تعاىل﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾
[سورة ر ]14:فدو «سبحانن الوعال ملا يريدذ ذو احلكمة البال ةذ والعدل الشاملذ والوضل الذي خيتص بن» ()4ذ وهذو
اآليات تستلزم ثبوت العدل هلل تعاىل(.)3

ومثلن هذا يف القرآن ما ورد  -يف غري موضع -أن اهلل ينتصف من العبادذ ويقضي بيندم بالعدلذ وأن القضاء

بيندم ب ري العدل ظلم ينزو اهلل عننذ وأنن ال حيمل على أحد ذنب غريوذ وال يبتخس عامل عملن()1ذ يشري إىل قولن
تعاىل﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [سورة هود]111:ذ وقولن سبحانن﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [سورة يونس]31:ذ وقولن تعاىل﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [سورة اإلسراء]51:ذ
وقد ثب يف الصحيح من حديث أي ذر رضي اهلل عنن عن الني صلى اهلل علين وسلمذ فيما رو عن اهلل تبارك وتعاىل

أنن قال(( :يا عبادي إين حرم الظلم على نوسي وجعلتن بينكم مرما فال تظاملوا))(.)2

( )1انظر :جمموع الوتاو (.)111/8

( )1وردت هذو اآلية مذا النص يف موضعني آخرين من القرآن الكرميذ يف سورة األنوال اآلية رقم)11( :ذ ويف سورة
احلج اآلية رقم.)11( :
( )4درء تعارض العقل والنقل (.)111/8
( )3انظر :ارح العقيدة األصودانية (.)141
( )1انظر :جمموع الوتاو ()134/18( )111/11ذ ومنداج السنة النبوية ()142/1ذ والوتاو الكرب (.)81/1
( )2سبق ختر ن.
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فالظلم «الذي حرمن اهلل على نوسنذ مثل أن يرتك حسنات احملسن فال زين ماذ ويعاقب الربيء على ما مل يوعل
من السي اتذ ويعاقب هذا بذنب غريوذ أو حيكم بني الناس ب ري القسوذ ومو ذلك من األفعال الف يتنزو الره عنداذ
لقسهن وعدلنذ وهو قادر عليداذ وإمنا استحق احلمد والثناء؛ ألنن ترك هذا الظلم وهو قادر علينذ وكما أن اهلل منزو عن
صوات النقص والعيبذ فدو أيضا منزو عن أفعال النقص والعيب»(.)1
 -1قول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاىل﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ﴾ [ســورة آل عمـران« ]18:فلــن الوحدانيــة يف إهليتــنذ ولــن العــدل ولــن العــزة واحلكمــةذ وهــذو األربعــة إمنــا يثبتدــا
الســلف وأتبــاعدم...واجلدمــي اجلــربي :ال يثبـ عــدال وال حكمــةذ وال توحيــد إهليتــنذ بــل توحيــد ربوبيتــنذ واملعتــزيل ال يثبـ
توحيد إهليتنذ وال عدال وال عزة وال حكمة»(.)1
 -4قول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن تع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاىل﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾ [س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة
األنعــام]111:ذ فقيامــن تعــاىل بالقســو يتضــمن أنــن يقــول الصــدر ويعمــل بالعــدلذ فدــو ســبحانن الصــادر العــدلذ املســمى

ب مسائن احلسىنذ املنعوت بصواتن العلىذ الصادر العدل يف كلماتن التامات صدقا وعدال(.)4

 -3قولــن تعــاىل﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ [ســورة هــود ]12:فـ خرب أن اهلل علــى صـراط مســتقيمذ وهــو العــدل
الذي ال عوج فينذ فانن سبحانن عامل عادل قادر ي مر بالعدل وهو قائم بالقسو على صراط مستقيم(.)3
َ
املطلب الثاني :العدل نباعتباره حق اهلل على العباد
قرر ابن تيمية أن أصل العدل هو العـدل يف حـق اهلل تعـاىلذ وهـو عبادتـن وحـدو ال اـريك لـنذ فـان الشـرك هـو أظلـم

الظلــمذ والشــرك بــاهلل تعــاىل فســاد ألصــل العــدل()1ذ «فــان رأس العــدل عبــادة اهلل وحــدو ال اـريك لــنذ كمــا أن رأس الظلــم
هو الشركذ إذ كان الظلم وضع الشيء يف غري موضعنذ وال أظلم ممن وضع العبادة يف غـري موضـعدا فعبـد غـري اهللذ فعبـادة
اهلل أصــل العــدل واالســتقامة»( )2مــن جدتــني :مــن جدــة أن العبــادة حــق للتخــالق وحــق اخلــالق أعظــم مــن حــق املتخلــوقنيذ

ومن جدة أخر أنن سبحانن أعدل احلاكمني سبحانن(.)1

( )1الوتاو الكرب (.)81/1
( )1جمموع الوتاو (.)111/8
( )4انظر :جمموع الوتاو ()131/12( )111/13ذ ودرء تعارض العقل والنقل (.)143/2
( )3انظر :جمموع الوتاو (.)111/13( )112/11
( )1انظر :اجلواه الصحيح ()44 /2( )112 /1ذ وجامع املسائل ()141/2ذ جمموع الوتاو (.)121/18( )81/1
( )2جامع املسائل (.)124/1
( )1انظر :بيان تلبيس اجلدمية (.)311/1
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واستدل هلذا التقرير بعدة أدلة :مندا قولن تعاىل﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ﴾ [سورة لقمان]14:ذ وقولن تعاىل﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ [سورة األعرا ]14:ذ وقولن سبحانن﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [سورة آل عمران]23:ذ ويف الصحيحني من حديث عن
عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنن قال(( :س ل الني صلى اهلل علين وسلم :أي الذنب أعظم عند اهلل؟ قال :أن جتعل
هلل ندا وهو خلقك))(.)1
وذكر ابن تيمية من تهبيقات هذا العدل :توسو أمة ممد صـلى اهلل عليـن وسـلم يف إثبـات صـوات اهلل تعـاىلذ قـال
ابن تيميـة« :وأمـا أمـة ممـد صـلى اهلل عليـن وسـلم فـان اهلل هـداهم ملـا اختلـف فيـن األمـم قـبلدم مـن احلـق باذنـنذ وهـذا ب ةـني
فــاىم علــى احلــق والعــدل الوســو بــني اــريف البااــلذ وهــذا ظــاهر يف اتبــاعدم احلــق الــذي اختلوـ فيــن اليدــود والنصــار يف
التوحيد واألنبياء واألخبار والتشريع والنسخ واحلالل واحلرام والتصديق والتكذيب وغري ذلك.
أما التوحيد فان اليدود ابدوا اخلالق باملتخلور فوصووا الره سبحانن بصوات النقص الذي خيتص ما املتخلورذ
فقالوا :إن اهلل فقري وخبيلذ وأنن يتعب وغري ذلكذ والنصار وصووا املتخلور بصوات اخلالق صوات الكمال الذي خيتص

ما اخلالقذ فقالوا :عن املسيح أنن خالق السماوات واألرض القدمي األ يل عالم ال يوه القادر على كل ايء
و﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [سورة التوبة ]41:اآليةذ واملسلمون هداهم اهلل ملا
اختلووا فين من احلق فلم يشبدوا اخلالق باملتخلور وال املتخلور باخلالقذ بل أثبتوا هلل ما يستحقن من صوات الكمالذ
ونزهوو عن النقائص وأقروا ب نن أحد ليس كمثلن ايء وليس لن كووا أحد يف ايء من صوات الكمال فنزهوو عن
النقائص خالفا لليدودذ وعن مماثلة املتخلور لن خالفا للنصار »(.)1
املطلب الثالث :العدل مع املخلوقني
ميكن بيان كالم ابن تيمية يف جانب العدل مع املتخلوقني من خالل عدة نقاط:

 -1وجوه العدل مع مجيع اخللقذ فدو واجب لكل أحد على كل أحد يف كل حال()4ذ سواء كانوا مسلمني أم

كوارذ ظاملني أو غري ظاملني()3ذ لقولن تعاىل﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
( )1أخرجن البتخاري يف كتاه التوحيدذ باه وما ذكر يف خلق أفعال العباد وأكسامم ح()1181ذ ومسلم يف كتاه اإلميانذ باه كون
الشرك أقبح الذنوه وبيان أعظمدا بعدو ح(.)82
( )1اجلواه الصحيح ()121-121/1
( )4انظر :الصودية ()411/1ذ وجمموع الوتاو ()444/41ذ ومنداج السنة النبوية (.)111/8( )112/1
( )3انظر :الوتاو الكرب ()41/1ذ وجمموع الوتاو (.)481/18( )122/18
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ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ [سورة املائدة« ]8:ف مر اهلل املؤمنني
بالعدل على الكوار وإن كانوا يب ضوىم ب ضة أمر اهلل ما ورسولن قال تعاىل﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [سورة املائدة]31:ذ وقال ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ﴾ [سورة البقرة.)1(»]141:
وكــذلك الظــامل ال ــو أن يظْلح ـمذ بــل ال يعتــد عليــن إال بقــدر ظلمــنذ كمــا قــال تعــاىل﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [ســورة البقــرة]144:ذ وقــال﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [ســورة البقــرة« ]143:ومعلــوم أن الظلــم الــذي يســتحق بــن العقوبــة-س ـواء كــان يف حــق اهلل أو
حقــور عبــادو -ال خيــرج عــن ظلــم يف الــدينذ وظلــم يف الــدنياذ وقــد تمعــانذ فــاألول كــالكور والبــدعذ والثــاين كاالعتــداء
على النووس واألموال واألعراضذ وال الب أن الظلم يف الـدين يـدعو إىل الظلـم يف الـدنياذ وقـد ال يـنعكس...مث مـع هـذا ال
و أن يعاقب هذا الظامل وال هذا الظامل إال بالعدل بالقسوذ ال و ظلمن»(.)1

 -1أن اهلل تعاىل أمرنا بالعدل مع من نب ضدم من الكوارذ «فكيف يف ب ص مسلم بت ويل وابدة أو مو

نوس؟ فدو أحق أن ال يظْلح حمذ بل يـ ْع حد حل علين»(.)4

 -4أن أصحاه رسول اهلل صلى اهلل علين وسلم أوىل من ب العدل معدم يف القول والعمل(.)3
« -3أن اهلل تعاىل مل ي مرنا أن ندفع األقوال الباالةذ من أقوال الكوار وغريهاذ باألقوال الباالة؛ بل أمرنا أن

نكون قوامني بالقسوذ ادداء هللذ وأن ال نقول على اهلل إال احلق»()1ذ واستدل بعدة أدلة مندا :قولن تعاىل﴿ :ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ﴾ [سورة األعرا ]14:ذ وقولن تعاىل﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [سورة األنعام]111:ذ وقولن سبحانن:
﴿ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [سورة املائدة]8:ذ وقولن تعاىل﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ [سورة األعرا ]124:ذ وقولن سبحانن﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [سورة النساء.]111:
( )1الصودية (.)418/1
( )1جامع املسائل (.)31-44/2
( )4منداج السنة النبوية (.)111/1
( )3انظر :منداج السنة النبوية (.)111/1
( )1بيان تلبيس اجلدمية (.)443/1
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املسلم على رؤية أخهاء املتخالف كائنا من
 -1ضرورة النظر إىل عيوه النوس وقصورهاذ وأال حيمل التعصب
ح
كانذ والت افل عن رؤية أخهاء النوسذ قال ابن تيمية« :وكثري من هذو الهوائف يتعصب على غريوذ وير القذاة يف
عني أخينذ وال ير اجلح حذع املعرتض يف عيننذ ويذكر من تناقص أقوال غريوذ وخمالوتدا للنصوت واملعقولذ ما يكون لن من
األقوال يف ذلك الباه ما هو من جنس تلك األقوالذ أو أضعف منداذ أو أقو منداذ واهلل تعاىل ي مر بالعلم والعدل

ويذم اجلدل والظلم»(.)1
 -2أن عدم العدل مع اخلصوم واملنا عني وترك عذرهم باخله يف االجتداد فين مذوران :األول :ظلم اإلنسان
لنوسنذ والثاين :خمالو ة مندج أهل السنة واجلماعة يف التعامل مع خمالويدمذ قال ابن تيمية« :ومن مل يعدل يف خصومن
ومنا عين ويعذرهم باخله يف االجتدادذ بل ابتدع بدعة وعاد من خالون فيدا أو ك ةورو؛ فانن هو ظلم نوسنذ وأهل السنة
والعلم واإلميان يعلمون احلق ويرمحون اخللق؛ يتبعون الرسول فال يبتدعونذ ومن اجتدد ف خه خه يعذرو فين الرسول

عذروو»(.)1

 -1أن من مقتضيات العدل وجوه قبول احلق من أي اتخص كائنا من كانذ ولو كان يدوديا أو نصرانياذ ومن
باه أوىل إن كان خمالوا من أصحاه الورر الف تنتسب لإلسالمذ وال يـحرد من كالم املتخالوني إال الكالم الباال و ب
االعرتا مبا يف كالمدم من احلقذ قال ابن تيمية« :واهلل قد أمرنا أال نقول علين إال احلقذ وأال نقول علين إال بعلمذ وأمرنا
بالعدل والقسوذ فال و لنا إذا قال يدودي أو نصراين -فضال عن الرافضي -قوال فين حق أن نرتكن أو نردو كلنذ بل ال
نرد إال ما فين من الباال دون ما فين من احلق»(.)4

( )1درء تعارض العقل والنقل (.)324/1
( )1جمموع الوتاو ()42/12
( )4منداج السنة النبوية (.)431/1
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املبحث الثاني :تطبيقات انب تيمية للعدل يف العقائد
هذا املبحث ميثل اجلانب التهبيقي العملي الذي ابةق فين ابن تيميـة قضـية العـدل يف العقائـد مـن خـالل املمارسـات
العملي ــةذ وهل ــذا ف ــال يتص ــور وج ــود اجلان ــب التهبيق ــي إال م ــن خ ــالل ممارس ــة الع ــدل م ــع املتخل ــوقنيذ وبع ــد الت م ــل يف ه ــذو
التهبيقات ميكن تقسيمدا إىل مهلبني:
املطلب األول :التطبيقات العامة
وأع بن األمثلة التهبيقية العامة للعدل عند ابن تيمية الف ابقدا علـى أوصـا عامـة أالقدـاذ كتهبيـق العـدل علـى
بعص الورر أو األديان أو بعص تواصيل أقواهلمذ ومن ذلك ما يلي:
 -1بيان أن بعص املتخالوني يف العقائد يف عموم أقواهلم أقره إىل احلق من البعص اآلخرذ وهلذا عدة أمثلة:
أ -ير ابن تيمية أن اليدود والنصار -ح بعد النسخ والتبديل -أقره إىل احلق يف األمور اإلهلية مـن الوالسـوةذ
قــال ابــن تيميــة عــن الوالســوة« :وأمــا مــا جــاءت بــن األنبيــاء فــال يعرفــن هــؤالء البتــة وليس ـوا ق ـريبني منــنذ بــل كوــار اليدــود
والنصــار أعلــم بــاألمور اإلهليــةذ ولسـ أعـ بــذلك مــا اخــتص األنبيــاء بعلمــن مــن الــوحي الــذي ال ينــال غــريهم فــان هــذا
ليس من علمدم وال من علم غريهمذ وإمنا أع العلوم العقلية الـف بيةندـا الرسـل للنـاس بـالرباهني العقليـة يف أمـر معرفـة الـره
وتوحيدو ومعرفة أمسائن وصواتن ويف النبوات واملعادذ وما جاءوا بن من مصـاحل األعمـال الـف تـور السـعادة يف اآلخـرةذ فـان
كثـريا مــن ذلــك قــد بينــن الرســل باألدلــة العقليــةذ فدــذو العقليــات الدينيــة الشــرعية اإلهليــة هــي الــف مل يشــموا رائحتدــا وال يف
علومدم ما يـدل عليدـاذ وأمـا مـا اختصـ الرسـل مبعرفتـن وأخـربت بـن مـن ال يـب فـذاك أمـر أعظـم مـن أن يـذكر يف ترجيحـن
علــى الولســوةذ وإمنــا املقص ــود الكــالم يف العل ــوم العقليــة الــف تعلــم باألدلــة العقليــةذ دع م ــا جــاءت بــن األنبيــاء فانــن مرتبــة
عالية»()1ذ لكن ابن تيمية قيةـد هـذا بـ ن ال يـدخل اليدـود والنصـار يف الولسـوةذ «فـان تولسـف اليدـودي والنصـراين كـان

كورو من جدتني»(.)1

ه -أن دي ــن اليد ــود والنص ــار أق ــره إىل دي ــن اإلس ــالم م ــن دي ــن املش ــركني الص ــاب ني ال ــذين يعب ــدون الكواك ــب

واألصنام باتوار املسلمنيذ وهلذا كان التورر واالختال يف الصاب ني أكثر منن يف اليدود والنصار (.)4
ج -ذهب ابن تيمية إىل أن اريقة أهل الكـالم مـن املعتزلـة والشـيعة والكراميـة واألاـعرية ومـوهم أقـره إىل اإلسـالم
والسنة واحلق نقال وعقال من الوالسوةذ وإن كانوا ضالني فيما خالووا بن السنة(.)1

( )1الرد على املنهقيني ()441-443ذ وانظر :الرد على املنهقيني ()331ذ واجلواه الصحيح ()141/4ذ وجامع الرسائل ()124/1ذ
ودرء تعارض العقل والنقل ()112/11( )311/4( )111/2ذ والصودية (.)412/1
( )1جامع الرسائل ()124/1ذ وانظر :درء تعارض العقل والنقل (.)112/11
( )4انظر :بيان تلبيس اجلدمية ( )381/1( )311/1( )24-21/1والرد على الشاذيل يف حزبين (.)132
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د -يــر ابــن تيميــة أن املعهلــة كــانوا أبعــد عــن احلــق مــن اجملســمةذ قــال ابــن تيميــة« :فــان كــل قــول يكــون أبعــد عــن
احلــق تكــون حجــج صــاحبن أضــعف مــن حجــج مــن هــو أقــل خه ـ منــنذ وقــول املعهلــة ملــا كــان أبعــد عــن احلــق مــن قــول
اجملسمةذ كان حجج أهل التعهيل أضعف من حجج أهل التجسيم»(.)1

هـ -ذهب ابن تيمية إىل أن املعتزلة أقره إىل السنة من الشيعةذ وهلذا كان الشيعة أعظم تورقا واختالفا مـن املعتزلـةذ

ح قيل :إىم يبل ون اثنتني وسبعني فرقة()4ذ قال ابن تيمية« :والرافضة فـيدم مـن هـو متعبـد متـورع اهـدذ لكـن ليسـوا يف
ذلــك مثــل غــريهم مــن أهــل األه ـواءذ فاملعتزلــة أعقــل مــندم وأعلــم وأديــنذ والكــذه والوجــور فــيدم أقــل منــن يف الرافضــةذ
والزيدية من الشيعة خري مندم :أقره إىل الصدر والعدل والعلمذ وليس يف أهل األهواء أصدر وال أعبد من اخلـوارجذ ومـع
هــذا ف هــل الســنة يســتعملون معدــم العــدل واإلنصــا وال يظلمــوىم؛ فــان الظلــم ح ـرام مهلقــا كمــا تقــدمذ بــل أهــل الســنة

لكل اائوة من هؤالء خري من بعضدم لبعصذ بل هم للرافضة خري وأعدل من بعص الرافضة لبعص»(.)3

و -ذهب ابن تيمية إىل أن معتزلة البصـرة أقـره إىل السـنة واإلثبـات مـن معتزلـة ب ـدادذ وهلـذا كـان البصـريون يثبتـون
كون البارئ مسيعا بصريا مع كونن حيا عليما قديراذ ويثبتون لن اإلرادةذ وال يوجبون األصلح يف الدنياذ ويثبتون خـرب الواحـد
والقياسذ وال يؤمثون اجملتددينذ وغري ذلك(.)1

 يـر ابــن تيميــة أن القدريــة اجملوســية أقــره إىل الكتــاه والســنة والرســول والــدين مــن كثــري مــن املتكلمــة واملتصــوفةأهل اإلباحة وموهمذ ألن مذهب القدرية فين تعظيم لألمر والندي والثواه والعقـاهذ خبـال أول ـك الـذين عهلـوا وأنكـروا
األمر والنديذ وهلذا مل يظدر هؤالء وموهم يف عصر الصحابة والتابعني لقره عددهم بالنبوة(.)2

وهــذا كلــن مــن بــاه تنزيــل النــاس منــا هلمذ واهلل حيــب الكــالم بعلــم وعــدل وإعهــاء كــل ذي حــق حقــنذ فمــن كــان

مندم أقره إىل احلق والسنة عرف مرتبتن ووجب تقدمين يف ذلك األمر على ما كان أبعد عن احلق والسنة منن(.)1
 -1بيان أن بعص تواصـيل أقـوال املتخـالوني أقـره إىل احلـق مـن الـبعص اآلخـرذ وإن كـان كـال القـولني بـااالذ وهلـذا
عدة أمثلة:

( )1انظر :الصودية (111/1ذ )111/1( )121ذ ودرء تعارض العقل والنقل ()111/4( )141/8( )111/2( )24/2ذ وجمموع
الوتاو (.)111/2
( )1درء تعارض العقل والنقل (.)438/2
( )4انظر :درء تعارض العقل والنقل (.)14/8( )111/1
( )3منداج السنة النبوية (.)111/1
( )1انظر :درء تعارض العقل والنقل (111/1ذ .)414
( )2انظر :جمموع الوتاو (.)144/12
( )1انظر :جمموع الوتاو ()111/11ذ وبيان تلبيس اجلدمية (.)412/3
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أ -يــر ابــن تيميــة أن مــن أثبـ رؤيــة اهلل عــز وجــل يف اآلخــرة مــع نويــن لعلــو اهلل ســبحانن أقــره إىل احلــق ممــن نوــى
الرؤية والعلو معاذ ألنن إن كان قول مثبتة الرؤية ومنكري العلو مكابرة للعقلذ فقول من أثب موجـودا قائمـا بنوسـن ال يـر

وال ميكن أن ير أكثر مكابرة وبعدا من العقل(.)1

ه -ذه ــب اب ــن تيمي ــة إىل أن ق ــول املعتزل ــة :إن الص ــوات راجع ــة إىل ال ــذات ال ائ ــدة عليد ــا أق ــره إىل احل ــق م ــن

األااعرة(.)1
ج -وصــف ابــن تيميــة قــول املعتزلــة يف اإلميــان واإلســالم ب نــن أقــره إىل احلــق مــن قــول اجلدميــة مــن جدــة االســم يف

الدنياذ وأما من جدة احلكم يف اآلخرة فاجلدمية أقره إىل احلق(.)4
د -وصـف ابـن تيميــة القـول :بـ ن اهلل تعـاىل لـيس فــور العـر ولــيس جبسـم ب نـن أقــره إىل العقـل مــن القـول ب نــن ال
داخــل العــامل وال خارجــنذ ألن القــول ب ـ ن ال داخــل العــامل وال خارجــن تنوــر منــن النــاس بوهــر مذ ويعرفــون بهالنــن ببدائــن
عقــوهلمذ وضــرورات قلــومم()3ذ قــال ابــن تيميــة« :فكــان الســلف يــردون خــري ق ـوليدم وأقرممــا إىل املعقــولذ وذلــك مســتلزم
فساد القول اآلخر بهريق األوىل»(.)1
ك يتبـني بـن أن كـل مـن كـان إىل
وبني ابن تيمية هذا األمر فقال« :فدذو الهريق وموهـا مـن املنـاظرة العقليـة إذا سـل ح

الســنة أقــره كــان قولــن إىل العقــل أقــرهذ وهــو يوجــب نصــر األق ـربني إىل الســنة بالعقــل»()2ذ وهــذا النصــر هــو مــن العــدل
واإلنصا للتخصوم.
املطلب الثاني :التطبيقات اخلاصة
وأع بن األمثلة التهبيقية اخلاصة للعدل عند ابـن تيميـة الـف ابقدـا علـى أاـتخات معينـني ب مسـائدمذ ومـن ذلـك مـا
يلي:
أ -ذهــب ابــن تيميــة إىل أن ابــن ســينا -مــع فســاد أقوالــن وتناقضــدا -كــان أقــره إىل احلــق مــن أرســهوذ وأثــىن عليــن
ملتخالوــة للوالســوة يف مسـ لة العلــم وعــد هــذو املتخالوــة مــن ماســنن وفضــائلن ألنــن علــم بعــص احلــق وعمــل بــن()1ذ قــال ابــن

( )1انظر :منداج السنة النبوية (.)441/1
( )1انظر :درء تعارض العقل والنقل (.)111/11
( )4انظر :جمموع الوتاو (.)114-118/1
( )3انظر :بيان تلبيس اجلدمية ()111/4( )341/1ذ ودرء تعارض العقل والنقل ()121-121/2( )111/2ذ وجمموع الوتاو
(181/1ذ  )428ومنداج السنة النبوية (.)442/1
( )1درء تعارض العقل والنقل (.)113/2
( )2منداج السنة النبوية (.)431/1
( )1انظر :درء تعارض العقل والنقل (.)131/11
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تيميــة« :وأرســهو مل يكــن يقســم الوجــود إىل واجــب وممكــنذ وال يقــول :إن األول موجــب بذاتــن للعــاملذ بــل هــذا قــول ابــن

سينا وأمثالنذ وهو -وإن كان أقره إىل احلق مع فسادو وتناقضن -فليس هو قول سلون»(.)1
ه -أنصف ابن تيمية أبا القاسم األاعري الشافعي ووصون ب نن كان ثقة يف نقلـنذ عاملـا بونـن كالتـاريخ ومـووذ وإن

خالون يف عقيدتن(.)1
ج -عــدل ابــن تيميــة مــع ال ـزايل ووصــف كالمــن يف كتــاه إحيــاء علــوم الــدين ب ـ ن غالبــن جيــد وإن كــان فيــن م ـواد
فاسدة()4ذ كما أثىن على كالم الوالسوة يف باه الهبيعيات وذكر أن غالبن جيد وإن كان فين بعص الباال(.)3

د -أنصــف ابــن تيميــة ابــن عــري الصــويف ف ـذكر أنــن يوجــد يف كالمــن مــن الكــالم اجليــد كثــريذ وبـ ةـني أنــن أقــره إىل

اإلسالم من ابن سبعني ومن القونوي والتلمساين وأمثالن من أتباعن(.)1
ه -عدل ابن تيميـة مـع أي الربكـات -صـاحب املعتـرب -وابـن راـد احلويـد وأمثاهلمـا وذكـر أىمـا أقـره إىل اإلسـالم
من ابن سينا وأصحاه رسائل حي بن يقظان()2ذ وذكر أن يف قوهلمـا مـن اإلثبـات للصـوات مـا هـو خـري مـن قـول جدـم؛
فان املشدور عندم إثبات األمساء(.)1

و -دافــع ابــن تيميــة عــن أي احلســن األاــعري وذكــر أن مــن قــال إن قولــن يف الصــوات هــو قــول جدــم «فقــد قــال
الباال .ومن قال :إنن ليس فين ايء من قول جدم فقد قال الباال واهلل حيـب الكـالم بعلـم وعـدل وإعهـاء كـل ذي حـق
حقــن وتنزيــل النــاس منــا هلمذ وقــول جدــم هــو النوــي احملــص لصــوات اهلل تعــاىل وهــو حقيقــة قــول القرامهــة الباانيــة ومنحــريف
املتولسوة»(.)8

كمـا أنصـون فقـال« :واألاــعري أقـره إىل السـلف مـن القاضــي أي بكـر البـاقالين .والقاضـي أبــو بكـر وأمثالـن أقــره
إىل الســلف مــن أي املعــايل وأتباعــن فــان هــؤالء نو ـوا الصــوات :كاالســتواء والوجــن واليــدين...وأمــا األاــعري نوســن وأئمــة
أصــحابن فلــم خيتلــف قــوهلم يف إثبــات الصــوات اخلربيــة ويف الــرد علــى مــن يت وهلــا كمــن يقــول :اســتو مبعــىن اســتوىلذ وهــذا
مــذكور يف كتبــن كلدــا كــاملوجز الكبــري واملقــاالت الصـ رية والكبــرية واإلبانــة وغــري ذلــك .وهكــذا نقــل ســائر النــاس عنــن حـ
املتـ خرون كــالرا ي واآلمــدي ينقلــون عنــن إثبــات الصــوات اخلربيــة وال حيكــون عنــن يف ذلــك قـولنيذ فمــن قــال :إن األاــعري
( )1درء تعارض العقل والنقل (.)21/4
( )1انظر :الوتاو الكرب (.)223/2
( )4انظر :جمموع الوتاو (.)11/2
( )3انظر :جمموع الوتاو ()141/4ذ والرد على املنهقيني ( )134وبيان تلبيس اجلدمية (.)323/1
( )1انظر :جمموع الوتاو (.)141/1
( )2انظر :الرد على الشاذيل يف حزبين (.)131
( )1انظر :جمموع الوتاو (.)111/11
( )8جمموع الوتاو (.)111/11
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كــان ينويدــا وأن لــن يف ت ويلدــا قـولني :فقــد افــرت عليــن؛ ولكــن هــذا فعــل اائوــة مــن متـ خري أصــحابن كـ ي املعــايل ومــوو؛
فان هؤالء أدخلوا يف مذهبن أاياء من أصول املعتزلة»(.)1
فضــلن علــى بعــص احلنابلــة فقــال« :وكــان األاــعري أقــره إىل مــذهب أمحــد بــن حنبــل وأهــل الســنة
بـل إن ابــن تيميــة ة

مــن كثــري مــن املتـ خرين املنتســبني إىل أمحــد الــذين مــالوا إىل بعــص كــالم املعتزلــةذ كــابن عقيــلذ وصــدقة بــن احلســنيذ وابــن
اجلو يذ وأمثاهلم»(.)1

 -أنصف ابن تيمية ابن كاله ووصون ب نن أقره إىل مذهب السلف وأكثر خمالوة ألقوال جدم(.)4

وهـذو جمــرد أمثلــة قليلــة مــن كــالم كثـري البــن تيميــة يف العــدل واإلنصــا مــع اخلصـوم ب عيــاىمذ وقــد وضــع ابــن تيميــة

قاعدة نصب عينين هي أنن كلما كان الرجل إىل السلف واألئمة أقره كـان قولـن أعلـى وأفضـل()3ذ فكـل «مـن كـان أكثـر

صوابا وأقوم قيال كان أحق ب ن يقدم على من هو دونن تنزيال وتوضيال»(.)1

( )1جمموع الوتاو (.)114/11
( )1درء تعارض العقل والنقل (.)111/1
( )4انظر :جمموع الوتاو (.)111/11
( )3انظر :جمموع الوتاو (.)114/4
( )1ارح العقيدة األصودانية (.)111
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اخلامتة
بعد استعراض موجز ملس لة العدل عند ايخ اإلسالم ابن تيمية تبني ميكن استتخالت النتائج التالية:
 -1أن مودوم العدل عند ابن تيمية هو وضع كل ايء يف موضعنذ وأن أهم مظاهرو عندو هـي :عـدم التوريـق بـني
يستحق العقوبة.
املتماثلنيذ وعدم التسوية بني املتختلونيذ وأال يعاقب إال من
ة
 -1أن مصــهلح (العــدل) لــن عــدة مرادفــات كالقســو واإلنصــا وغريمهــاذ وأن (العــدل) قــد ي ـرد يف كتــب العقائــد
مبودوم آخر عند بعص الورر كاملعتزلة.
 -4أمهيـة العــدل ومنزلتــنذ خاصــة يف جانــب العقائــد ألنــن أعظــم مـن غــريوذ فلـ ن كــان العــدل مهلوبــا ممــن حيكــم بــني
الناس يف األموال والدماء واألعراض؛ فهلبن أوىل ملن حيكم يف امللل واألديان وأصول اإلميان.
 -3أن مما يدل على منزلة العدل اتصا اهلل تعاىل بنذ فلن سبحانن الصوات العلىذ وتنزهـن عـن ضـدو وهـو الظلـمذ
وهو عز وجل منزو عن النقائص.
 -1قرر ابن تيمية أن أصل العدل هو العدل يف حق اهلل تعاىل وهو توحيدو وعبادتن وحدو ال اريك لن.
 -2ةبني ابن تيمية أن اهلل أوجب العدل لكل أحد على كل أحد يف كل حالذ فقـد أمـر اهلل تعـاىل املـؤمنني بالعـدل

على الكوارذ فال حيل ظلم أحد أصال سواء كان مسلما أو كافرا أو كان ظاملا.
 -1ير ابن تيمية أن من مقتضيات العدل وجوه قبول احلق مـن أي اـتخص كائنـا مـن كـانذ ولـو كـان يدوديـا أو
نصرانياذ ومن بـاه أوىل إن كـان خمالوـا مـن أصـحاه الوـرر الـف تنتسـب لإلسـالمذ وال يـ حـرد إال الكـالم البااـل دون مـا فيـن

من احلق.
ـص ماس ــندم والع ــدل معد ــم ا ــامال يف ذل ــك األدي ــان والو ــرر
 -8إنصــا اب ــن تيمي ــة ل ــبعص املتخ ــالوني وذك ــرو بع ـ ح
واملعتقدات واألاتخات.
 -4مـن مظــاهر العـدل مــع املتخــالوني عنـد ابــن تيميــة حتليلـن الــدقيق لكــالم املتخـالوني مــن املبتدعــةذ وبيـان مــا تضــمنن
كالمدم من احلق واملعاين احلسنة والصحيحة.
وصلى اهلل وسلم على نبينا ممد وعلى آلن وصحبن أمجعني.
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فهرس املصادر واملراجع
 .1الع ــنيذ للتخلي ــل ب ــن أمح ــد الوراهي ــديذ حتقي ــق :د.مد ــدي املتخزوم ــيذ و د.إب ـراهيم الس ــامرائيذ دار ومكتب ــة اهل ــاللذ
بريوت.
 .1الص ــحاح (ت ــاج الل ــة وص ــحاح العربي ــة)ذ إلمساعي ــل ب ــن مح ــاد اجل ــوهريذ حتقي ــق :أمح ــد عب ــدال وور عه ــارذ ط3ذ
1441مذ دار العلم للمالينيذ بريوت.
 .4معجم مقاييس الل ةذ ألمحد بن فارس بن كرياذ حتقيق :عبدالسالم ممد هارونذ 1311هـذ دار اجليلذ بريوت.
 .3الوــرور الل ويــةذ ألي هــالل احلســن بــن عبــد اهلل العســكريذ حتقيــق :ممــد إبـراهيم ســليمذ دار العلــم والثقافــة للنشــر
والتو يعذ القاهرة.
 .1جامع البيان عن ت ويـل آي القـرآن ألي جعوـر ممـد بـن جريـر الهـربيذ حتقيـق :د.عبـداهلل الرتكـيذ ط1ذ 1311هــذ
دار هجرذ القاهرة.
 .2ت ـ ويالت أه ــل الس ــنةذ ألي منص ــور املاتري ــديذ حتقي ــق :د.جم ــدي باس ــلومذ ط1ذ 1312هـ ــذ دار الكت ــب العلمي ــةذ
بريوت.
 .1مجة اجملالس وأنس اجملالسذ ألي عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الـرب النمـري القـرايذ حتقيـق :ممـد اخلـويلذ دار
الكتب العلميةذ بريوت.
 .8توسري القرآنذ البن أي حاس الرا يذ حتقيق :أسعد ممد الهيبذ املكتبة العصريةذ صيدا.
 .4ت ــاريخ مدين ــة دمش ــق وذك ــر فض ــلدا وتس ــمية م ــن حلد ــا م ــن األماث ــلذ ألي القاس ــم عل ــي ب ــن احلس ــن ب ــن عس ــاكر
الشافعيذ حتقيق :عمر بن غرامة العمريذ 1441مذ دار الوكرذ بريوت.
 .11الواضح يف أصول الوقـنذ ألي الوفـاء علـي بـن عقيـل احلنبلـي الب ـداديذ حتقيـق :د.عبـداهلل الرتكـيذ ط1ذ 1311هــذ
مؤسسة الرسالة للهباعة والنشر والتو يعذ بريوت.
 .11احملرر الوجيز يف توسري الكتاه العزيـزذ لعبـداحلق بـن غالـب األندلسـيذ حتقيـق :عبدالسـالم عبدالشـايف ممـدذ ط1ذ
1314هـذ دار الكتب العلميةذ بريوت.
 .11جــامع الرســائلذ ألي العبــاس أمحــد بــن عبــداحلليم بــن تيميــة احلـراينذ حتقيــق :د.ممــد راــاد ســاملذ ط1ذ 1311ه ـذ
دار العهاء ذ الرياض.
 .14جامع املسائلذ ألي العباس أمحـد بـن عبـداحلليم بـن تيميـة احلـراينذ حتقيـق :ممـد عزيـر مشـسذ ط1ذ 1311ه ـذ دار
عامل الووائد للنشر والتو يعذ مكة املكرمة.
 .13الرد على املنهقينيذ ألي العباس أمحد بن عبداحلليم بن تيمية احلراينذ دار املعرفةذ بريوت.
 .11الوتــاو الكــرب ذ ألي العبــاس أمحــد بــن عبــداحلليم بــن تيميــة احل ـراينذ حتقيــق :ممــد عبــدالقادر عهــا  -مصــهوى
عبدالقادر عهاذ ط1ذ 1318هـذ دار الكتب العلميةذ بريوت.
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 .12االسـتقامةذ ألي العبــاس أمحــد بــن عبــداحلليم بــن تيميــة احلـراينذ حتقيــق :د.ممــد راــاد ســاملذ ط1ذ 1311ه ـذ إدارة
الثقافة والنشر جبامعة اإلمام ممد بن سعود اإلسالميةذ الرياض.
 .11التوسري البسيوذ ألي احلسن الواحديذ حتقيق جمموعة من الباحثني وأصلن عدة رسائل دكتوراو جبامعـة اإلمـام ممـد
بن سعودذ ط1ذ 1341هـذ عمادة البحث العلمي جبامعة اإلمام ممد بن سعود اإلسالميةذ الرياض.
 .18كت ــب ورس ــائل وفت ــاو ا ــيخ اإلس ــالم اب ــن تيمي ــةذ ألي العب ــاس أمح ــد ب ــن عب ــداحلليم ب ــن تيمي ــة احلـ ـراينذ حتقي ــق:
عبدالرمحن بن ممد بن قاسم العاصمي النجديذ مكتبة ابن تيميةذ القاهرة.
 .14صحيح مسلمذ مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوريذ حتقيق :ممد فؤاد عبـدالباقيذ 1413مذ دار إحيـاء الـرتا
العريذ بريوت.
 .11اجل ـواه الصــحيح ملــن بــدل ديــن املســيحذ ألي العبــاس أمحــد بــن عبــداحلليم بــن تيميــة احل ـراينذ حتقيــق :د.عبــدالعزيز
العسكر وآخرانذ ط1ذ 1314هـذ دار العاصمةذ الرياض.
 .11منداج السنة النبويةذ ألي العباس أمحد بن عبداحلليم بن تيميـة احلـراينذ حتقيـق :د.ممـد راـاد سـاملذ ط1ذ مؤسسـة
قرابةذ القاهرة.
 .11العقــود الدريــة مــن مناقــب اــيخ اإلســالم أمحــد بــن تيميــةذ لشــمس الــدين ممــد بــن أمحــد بــن عبــداهلادي احلنبلــيذ
حتقيق :ممد حامد الوقيذ دار الكاتب العريذ بريوت.
 .14الـدرر الكامنـة يف أعيـان املائـة الثامنـةذ ألمحـد بـن علـي العسـقالينذ حتقيـق :ممـد عبداملعيـد خـانذ 1441ه ـذ جملــس
دائرة املعار العثمانيةذ حيدر أباد.
 .13األعـالم العليــة يف مناقــب ابــن تيميــةذ ألي حوــص سـراج الــدين عمــر بــن علــي البـزارذ حتقيــق :هــري الشــاوي ذ ط4ذ
1411هـذ املكتب اإلسالميذ بريوت.
 .11اجلامع الصحيح املتختصرذ حملمد بن إمساعيل البتخاري اجلعويذ حتقيـق :د.مصـهوى ديـب الب ـاذ 1311ه ـذ دار ابـن
كثريذ بريوت.
 .12درء تعــارض العقــل والنقــلذ ألي العبــاس أمحــد بــن عبــداحلليم بــن تيميــة احلـراينذ حتقيــق :د.ممــد راــاد ســاملذ ط1ذ
1311هـذ إدارة الثقافة والنشر جبامعة اإلمام ممد بن سعود اإلسالميةذ الرياض.
 .11اــرح العقيــدة األصــودانيةذ ألي العبــاس أمحــد بــن عبــداحلليم بــن تيميــة احل ـراينذ حتقيــق :ممــد ريــاض األمحــدذ ط1ذ
1311هـذ املكتبة العصريةذ بريوت.
 .18بي ــان تلب ــيس اجلدمي ــة يف ت س ــيس ب ــدعدم الكالمي ــةذ ألي العب ــاس أمح ــد ب ــن عب ــداحلليم ب ــن تيمي ــة احل ـراينذ حتقي ــق:
جمموعة من الباحثنيذ ط1ذ 1312هـذ جممع امللك فدد لهباعة املصحف الشريفذ املدينة املنورة.
 .14مدارج السالكني بني منا ل إياك نعبد وإياك نستعنيذ لشـمس الـدين ممـد بـن أي بكـر بـن أيـوه بـن سـعد بـن قـيم
اجلو يةذ حتقيق :ممد املعتصم باهلل الب داديذ ط4ذ 1312هـذ دار الكتاه العريذ بريوت.
 .41الرد على الشاذيل يف حزبين وما صنون يف آداه الهريقذ ألي العبـاس أمحـد بـن عبـداحلليم بـن تيميـة احلـراينذ حتقيـق:
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د.علي العمرانذ ط1ذ 1314هـذ دار عامل الووائدذ مكة املكرمة.
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