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 الرسالة مستخلص
صحبه وسلم تسليماً  احلمد هلل والصالة والسالم على خري خلق هللا سيدان حممد وعلى اله و 

 أما بعد: كثرياً إىل يوم الدين...
فهذا امللخص العلمي للبحث الذي قدمه الطالب/ حسن بن أمحد بن سعيد ابلبيد لنيل  

بكلية   من قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية العقيدة والدعوة ختصصيف  الدكتوراهدرجة 
حممد بن فضيلة الشيخ الدكتور/ أمحد بن  نسانية جبامعة امللك عبدالعزيز وإبشراف مناآلداب اإل
 . محود عبيد

يف ابب  اإلمجالية»معارضة شيخ اإلسالم ابن تيمية ألدلة املخالفني  عنوان الرسالة:
األدلة اإلمجالية للفرق املخالفة ألهل السنة واجلماعة يف  األمساء والصفات«، وهي هتدف ملناقشة 

ابب األمساء والصفات، مع بيان معارضة شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا هلذه األدلة، معارضًة  



 مبنية على أصول اجلدل العلمي.

وذلك من خالل بيان مفهوم املعارضة، وإطالقاهتا، ومجع األصول اإلمجالية لنفي األمساء 
متبعًا يف  لصفات عند الفرق وأدلتهم يف ذلك، مع ذكر معارضة شيخ اإلسالم هلذه األدلة، وا

 ذلك أدوات البحث العلمي.
 وخامتة:متهيد واببني واشتملت الرسالة على  

األول: يف التعريف مبفردات البحث والثاين : ثالثة فصولوفيه  التمهيد:
 تمل على مفهوم املعارضة.  اش  بشيخ اإلسالم ابن تيمة، والثالث تعريفيف ال

وفيه األدلة اإلمجالية اليت استدل هبا املخالفون على نفي  الباب األول:
األمساء، وقد اشتمل على فصلني: الفصل األول: نفيهم لألمساء بشبهة أن  
االسم هو املسّمى، وبيان خطؤهم يف ذلك وخمالفتهم لداللة الكتاب والسنة.  

يه وبيان خالف املخالفني يف فهم معىن التشبيه ذكر شبهة التشبالفصل الثاين: 
 الذي أوقعهم يف تعطيل الباري عن األمساء والصفات.

نفي  علىوفيه األدلة العامة اليت استدل هبا املخالفون الباب الثاني: 
الفصل األول: فيه ذكر شبهة دليل احلوادث  وقد اشتمل على فصلني: الصفات،

دلة الكتاب والسنة. الفصل الثاين: بيان شبهة  وبيان اخللل فيها، وخمالفتها أل
تقدمي العقل على النقل، واليت استخدمت كدليل إمجايل لنفي الصفات، وبيان 
خلل هذا الدليل، كل ذلك مع بيان معارضة شيخ اإلسالم لكل دليل من 

 األدلة.
 .مث اخلامتة وأهم النتائج والتوصيات
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Abstract  
 

In the name of Allah, Braces be upon His prophet;  

 

The thesis abstract that has been submitted by Hasan Bin 

Ahmed Bin Saeed Balubaid is intended for obtaining the PHD 

degree in the major of Creed and Da'wah within the Department 

of Sharia and Islamic Studies of the faculty of humanities 

literatures of King Abdulaziz University, mentored by His 

Eminence Sheikh Dr. Ahmed Bin Mohammed Bin Houmud 

Obaid.  

 

Thesis title: «Shaikh al-Islam Ibn Taymiyyah's opposition to 

the evidence of the total violators in the names and attributes 

chapter”, it aims to discuss the general evidence of the 

difference contrary to the Sunnis and the group in the names 

and attributes with the statement of the opposition of Shaikh al-

Islam Ibn Taymiyyah may Allah have mercy on him for these 

evidences based on the origins of scientific controversy.  

 

Through the statement of the concept of the opposition, 

releases, and the collection of public roots to deny the names 

and attributes of the difference and their evidence, addressing 

the opposition of the Shaikh al-Islam to this evidence, following 

the tools of scientific research. 

 

The thesis comprised of introduction, two chapters and 

conclusion:  

 

The introduction included two sections, in which the first 

discussed the definition of Shaikh al-Islam, and the second 

contained the concept of the opposition.  

First Chapter contained the general supporting evidences 

utilized by the opponents in names denial, it also contained two 



sections: the first contained their deny of names on suspicion 

that the name is labeled and show the wrong of the violators in it 

and their violation of the significance of the Quran and Sunnah. 

While the second section stated the suspicion of analogy and a 

statement during the violators in understanding the meaning of 

the analogy, which inflicted them in disabling ALBARI for the 

names and attributes.  

Second Chapter contained the general evidences supported 

by the violators in attributes deny, and also comprised of two 

sections: First where it stated the suspicion of the evidence of 

the incidents and the violation of the evidence of the Quran and 

Sunnah. Section two: Statement of suspicion of providing 

reason on the transfer, which was used as a general guide to 

deny the qualities and the defect of this evidence, all with the 

statement of the opposition of the Shaikh al-Islam to each of the 

evidence.  

 

Then contained the conclusion along with the results and 

recommendations . 

 

 
 


