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  هـ) ٥١٦( ١البَـَغِوي
احلســــني بــــن مســــعود بــــن حممــــد البغــــوي أبــــو حممــــد الشــــيخ اإلمــــام العالمــــة 
القـــدوة احلـــافظ شـــيخ اإلســـالم حميـــي الســـنة املفســـر صـــاحب التصـــانيف اجلليلـــة، 
تفقـــــه علـــــى شـــــيخ الشـــــافعية، القاضـــــي حســـــني بـــــن حممـــــد ومســـــع مـــــن أيب عمـــــر 

محن بــن حممــد الــداودي عبدالواحــد املليحــي وأيب احلســن حممــد بــن حممــد وعبــدالر 
وغريهم. حدث عنه أبو منصــور حممــد بــن أســعد العطــاري وأبــو الفتــوح حممــد ابــن 
حممـــد الطـــائي وأبـــو املكـــارم فضـــل هللا بـــن حممـــد وآخـــرون. كـــان ســـيدا إمامـــا عاملـــا 
ليســري، بــورك لــه يف تصــانيفه ورزق فيهــا القبــول التــام حلســن  عالمــة زاهــدا قانعــا 

لعلمــــاء يف حتصــــيلها، وكــــان علــــى منهــــاج الســــلف قصــــده وصــــدق نيتــــه وتنــــافس ا
حاال وعقدا، وكان ال يلقي الدرس إال علــى طهــارة. قــال الســبكي: قــل أن رأينــاه 
خيتار شيئا إال وإذا حبث عنه وجد أقوى مــن غــريه، هــذا مــع اختصــار كالمــه وهــو 
يــدل علــى نبــل كثــري وهــو حــري بــذلك فإنــه جــامع لعلــوم القــرآن والســنة والفقــه، 

رو الــــروذ يف شــــوال ســــنة ســــت عشــــرة ومخســــمائة. ودفــــن جبانــــب شــــيخه تــــويف مبــــ
  القاضي حسني وعاش بضعا وسبعني سنة.

 :موقفه من املبتدعة  
  له كتاب: شرح السنة. -

ــذا اجلمــع  مــع - قال رمحــه هللا مبينــا الغايــة مــن مجعــه هلــذا الكتــاب: والقصــد 
ــة في ــوه (أي علمـــــاء الســـــلف)، وحصـــــول الغنيـــ ــة مبـــــا عملـــ ــوهوقـــــوع الكفايـــ ــا فعلـــ  - مـــ

                                                            
ــــري ( ١ ــ ــ ـــان (٤٤٣-١٩/٤٣٩السـ ــ ــ ــــات األعيــ ـــ ــاظ (١٣٧-٢/١٣٦) ووفيــ ــ ـــ ــذكرة احلفــ ــ ــ ــ ــوايف ١٢٥٩-٤/١٢٥٧) وتـ ــ ــ ) والـــ

  ).٤/٤٨) وشذرات الذهب (١٢/٢٠٦) والبداية والنهاية (١٣/٢٦لوفيات (
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فعــاهلم، واالنتظــام يف ســلك أحــد طرفيــه متصــل بصــدر النبــوة، والــدخول  االقتــداء 
ــم، وحبــا  يف غمار قوم جدوا يف إقامة الــدين، واجتهــدوا يف إحيــاء الســنة، شــغفا 

طمعــــــا يف موعــــــود هللا  -وإن قصــــــرت يف العمــــــل عــــــن مبلــــــغ ســــــعيهم-لطــــــريقتهم 
، وألين رأيـــت ١»ء مـــع مـــن أحـــباملـــر «أن  ســـبحانه وتعـــاىل علـــى لســـان رســـوله 

أعــالم الــدين عــادت إىل الــدروس، وغلــب علــى أهــل الزمــان هــوى النفــوس، فلــم 
يبق من الدين إال الرسم، وال من العلــم إال االســم، حــىت تصــور الباطــل عنــد أكثــر 
أهــل الزمــان بصــورة احلــق، واجلهــل بصــورة العلــم، وظهــر فــيهم حتقيــق قــول الرســول 

» :علــــــم انتزاعــــــا مــــــن العبــــــاد، ولكــــــن يقــــــبض العلــــــم بقــــــبض إن هللا ال يقــــــبض ال
العلمــاء،حىت إذا مل يبــق عاملــا اختــذ النــاس رؤوســا جهــاال، فســئلوا فــأفتوا بغــري علــم 

   ٢».فضلوا وأضلوا
ولـــما كــان األمــر علــى مــا وصــفته لــك، أردت أن أجــدد ألمــر العلــم ذكــرا، 

كمـــن يســـعى لعلـــه ينشـــط فيـــه راغـــب متنبـــه، أو ينبعـــث لـــه واقـــف متثـــبط، فـــأكون  
إليقاد سراج يف ظلمة مطبقة، فيهتــدي بــه متحــري أو يقــع علــى الطريــق مسرتشــد، 
فــال خييــب مــن الســاعي ســعيه، وال يضــيع حظــه، وهللا املســتعان وعليــه الــتكالن، 

  ٣وهو حسيب ونعم الوكيل.
ب جمانبـــة أهـــل األهـــواء): قـــال هللا ســـبحانه وتعالــــى:  - وقـــال رمحـــه هللا: (

                                                            
ـــد ( ١ ــ ــ ــ ـــاري () وا٣/١٩٢أمحــ ـــ ــ ــ ــلم (١٠/٦٧٧/٦١٦٧لبخــ ــ ــ ــ ــ ــو داود (٤/٢٠٣٢/٢٦٣٩) ومسـ ــ ــ ــ ــ ) ٥/٣٤٥/٥١٢٧) وأبــ

 ) من حديث أنس رضي هللا عنه.٤/٥١٣/٢٣٨٥والرتمذي (

ــه: البخـــاري ( ٢ ) وابـــن ماجـــه ٣١/٢٦٥٢-٥/٣٠) والرتمـــذي (٤/٢٠٥٨/٢٦٧٣) ومســـلم (١٣/٣٤٩/٧٣٠٧أخرجـ
)١/٢٠/٥٢.(  
  ).٤-١/٣شرح السنة ( ٣
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 وقـــــــــــال هللا تعـــــــــــاىل:  ١ 
   

   
 وقــــــــــــــــــــال عزوجــــــــــــــــــــل:  ٢

   
    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــل:  ٣ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــال هللا عزوجـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ وقــــــــــــــ
  

  أي: صــــــاروا أحــــــزا  ٤
  وفرقا على غري دين وال مذهب، وقيل: اختلفوا يف االعتقاد واملذاهب. 

 وقــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــــعيد بــــــــــــــــــــــــن جبيـــــــــــــــــــــــــر يف قولــــــــــــــــــــــــه: 
  

قال: األيدي: القوة يف العمل، واألبصــار: بصــراء مبــا هــم فيــه مــن  ٥
  .دينهم

ــــــه تعــــــاىل:    قــــــال جماهــــــد يف قول
  .قــــــال: احلــــــالل واحلــــــرام 

   يصـــــــدق بعضـــــــها بعضـــــــا، كقولـــــــه
                                                            

  ).٦٨األنعام اآلية ( ١
  ).٢٨هف اآلية (الك ٢
  ).١٧اجلاثية اآلية ( ٣
  ).٥٣املؤمنون اآلية ( ٤
  ).٤٥ص اآلية ( ٥
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   ســـــــــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــــــــاىل: 
  وكقولـــــــــــــــــــــــــه  ١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاىل:    تعــــــــــــــــــــ
    

وكقولـــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ٢ 
  

عـــن عائشـــة رضـــي هللا عنهـــا قالـــت: تـــال  -مث ســـاق بســـنده-.. ٣
  اآليــــــــــــــــــــــــــــة: هــــــــــــــــــــــــــــذه  ول هللا رســــــــــــــــــــــــــــ

   
   
   

   
   

  
   

  
 

  
    

    
   

    
    

   

                                                            
  ).٢٦البقرة اآلية ( ١
  ).١٠٠يونس اآلية ( ٢
  ).١٧حممد اآلية ( ٣
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 قالت: قــال رســول هللا ١ ،» : فــإذا
هـــذا ». رأيـــت الـــذين يتبعـــون مـــا تشـــابه منـــه، فأولئـــك الـــذين مســـى هللا فاحـــذروهم

   ٢…حديث متفق على صحته
أي: غــــــري   وقولــــــه: 

  منســـــوخات، وقولـــــه: 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه:  ٣ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــم، وقولـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ أي: احملكــــ

   
ألمـــر والنهــــي، واحلـــالل واحلــــرام، مث  ٤ أي: أحكمـــت 

لوعـــد والوعيـــد. وقيـــل: احملكـــم: هـــو الـــذي يعـــرف بظـــاهره معنـــاه. وأمـــا  فصـــلت
: مــا اشــتبه منــه، فلــم -مــا قــال اخلطــايب ومجاعــة-املتشــابه، ففيــه أقاويــل: أحــدها 

حملكــــم عــــرف يُتلــــق معنــــاه مــــن لفظــــه، وذلــــك عــــن ضــــربني: أحــــدمها: إذا رد إىل ا
معنــاه، واآلخــر: مــا ال ســبيل إىل معرفــة كنهــه، والوقــوف علــى حقيقتــه، وال يعلمــه 
لقـــدر واملشـــيئة،  ويلـــه، كاإلميـــان  إال هللا، وهـــو الـــذي يتبعـــه أهـــل الزيـــغ يبتغـــون 
وعلم الصــفات وحنوهــا ممــا مل نتعبــد بــه، ومل يكشــف لنــا عــن ســره، فــاملتبع هلــا مبتــغ 

ه إىل حــد تســكن إليــه نفســه، والفتنــة: الغلــو يف التأويــل للفتنــة، ألنــه ال ينتهــي منــ
  املظلم.

   وقولــــــــــــــــــــــــــــه: 
                                                            

  ).٧آل عمران اآلية ( ١
  هـ).٢٤١تقدم خترجيه يف مواقف اإلمام أمحد سنة ( ٢
  ).١يونس اآلية ( ٣
  ).١هود اآلية ( ٤
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أي: معظمــــــــــــــــه، يقــــــــــــــــال ملعظــــــــــــــــم الطريــــــــــــــــق: أم الطريــــــــــــــــق، وقولــــــــــــــــه عزوجــــــــــــــــل: 
   

 ٢معظمها. أي: يف ١  
ب ثــواب مــن دعــا إىل هــدى أو أحيــا ســنة وإمث مــن ا٣وقال - أو بتــدع : (

  دعــــــا إليهــــــا): قــــــال هللا ســــــبحانه وتعــــــاىل: 
  

 
 

 وقــــــــــــــــــال هللا ســــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــاىل:  ،٤
    

   
 وقـــــال هللا عزوجـــــل: ٥ ، 

  
    

   
  وقـــــــــال هللا تعـــــــــاىل:  ،٦

  
 قــال: أئمــة نقتــدي مبــن قبلنــا، ويقتــدي  ٧

                                                            
  ).٥٩القصص اآلية ( ١
  ).٢٢٢-١/٢١٩شرح السنة ( ٢
  ).٢٣٢-١/٢٣١شرح السنة ( ٣
  ).١٢٥النحل اآلية ( ٤
  ).٦٧احلج اآلية ( ٥
  ).١٠٨يوسف اآلية ( ٦
  ).٧٤الفرقان اآلية ( ٧
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.   بنا من بعد
  وقـــــــال هللا ســـــــبحانه وتعـــــــاىل: 

   
مامهم الذي اقتدوا به. ١ م، وقيل:    أي بنبيهم، وقيل: بكتا

  وقــــــــــــــــــــال هللا عزوجــــــــــــــــــــل: 
  

  ـــــــــــــــــــــــاىل:  ،٢ ــــــــــــــــــــــــــــــال هللا تعــــــــــــــــــــــ وقـــــــــــــــ
    

 قــــال عبــــدهللا بــــن مســــعود: مــــا قــــدمت  ٣
ــا بعــده، فلــه مثــل أجــر مــن اتبعــه، أو ســيئة من خري، وما أخرت مــن ســن ة اســنت 
ا.    فعليه مثل وزر من عمل 

 وكــــــــــــــــــــذلك قولــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــــاىل: 
   

  ٤ .  
أخرب أبو عبدهللا حممد بن الفضــل اخلرقــي، أ أبــو احلســن الطيســفوين، أ 

ي، ثنــا أمحــد بــن علــي الكشــميهين،  علــي بــن حجــر،  عبدهللا بــن عمــر اجلــوهر 
إمساعيل بن جعفر، عن العالء بن عبدالرمحن، عن أبيــه، عــن أيب هريــرة أن رســول 

من دعا إىل هدى كان له من األجر مثــل أجــور مــن تبعــه ال يــنقص «قال:  هللا 

                                                            
  ).٧١اإلسراء اآلية ( ١
  ).٢٥النحل اآلية ( ٢
  ).٥االنفطار اآلية ( ٣
  ).١٣القيامة اآلية ( ٤
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م مــن  ذلــك مــن أجــورهم شــيئا، ومــن دعــا إىل ضــاللة كــان عليــه مــن اإلمث مثــل آ
مهــم شــيئا هــذا حــديث صــحيح أخرجــه مســلم عــن ». تبعه ال ينقص ذلك مــن آ

  ١علي بن حجر.
لكتـــــاب والســـــنة): قـــــال هللا ســـــبحانه وتعـــــاىل: ٢وقـــــال ب االعتصـــــام  ) :
    

    
    

  
 وقــــال هللا ســــبحانه وتعــــاىل:  ٣

  
   

 حبـــــــــل هللا: عــــــــــهده، وقـــــــــال أبـــــــــو عبيـــــــــد:  ٤
  االعتصام حببل هللا: هو اتباع القرآن، وترك الفرقة.

 وقـــال هللا ســـبحانه وتعـــاىل: 
   

  يعـــين: اتبعـــوا القـــرآن   ٥
  كمــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــال هللا تعــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: 

                                                            
ـــلم ( ١ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــو داود (٤/٢٠٦٠/٢٦٧٤مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذي (١٦/٤٦٠٩-٥/١٥) وأبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه ٥/٤٢/٢٦٧٤) والرتمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن ماجـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ) وابـــ
)١/٧٥/٢٠٦.(  
  ).١٩٢-١/١٨٩شرح السنة ( ٢
  ).١٦و١٥املائدة اآليتان ( ٣
  ).١٠٣آل عمران اآلية ( ٤
  ).٥٥الزمر اآلية ( ٥
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وقــــــــــــــــــــــــــــــــال هللا ســــــــــــــــــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ١
  
  

 
تـــــــه، اتباعـــــــه والعمـــــــل  ٢ قـــــــال احلســـــــن: تـــــــدبر آ

  بعلمه، ما هو حبفظ حروفه، وإضاعة حدوده.
 يف قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــاىل:  وقـــــــــــــــــال جماهـــــــــــــــــد

 قــال: يعملــون بــه حــق عمــل  ٣
  به. 

  وقــــــــــــــــــــــــــال جــــــــــــــــــــــــــل ذكــــــــــــــــــــــــــره: 
يعــين: هــذا القــرآن ذو بــالغ، أي ذو بيــان كــاف،  ٤

  والبالغة: هي البيان الكايف.
  وقولــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــاىل: 

 فيعتــربوا، يقــال:  أي: ال يتفكــرون ٥
ره وعواقبه.   تدبرت األمر: إذا نظرت يف أد

ـــــــــــه تعـــــــــــاىل:    وقول

                                                            
  ).٢٣الزمر اآلية ( ١
  ).٢٩ص اآلية ( ٢
  ).١٢١البقرة اآلية ( ٣
  ).٥٢إبراهيم اآلية ( ٤
  ).٨٢النساء اآلية ( ٥
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أي: مل يتفهمـــوا مــــا خوطبــــوا بــــه يف القــــرآن. وقــــال  ١
  هللا: 

   :إىل قولـــــــــــه تعـــــــــــاىل
    

أي: تذكرا. ٢  
    وقولـــــــــــــــــــــــــــــــه: 

   
    

مــن احلكــم إىل  قيــل: معنــاه: مــن يعــرض عــن ذكــر القــرآن ومــا فيــه ٣
طيلهم نعاقبه بشيطان نقيضه له حىت يضله ويالزمه قرينا له.   أقاويل املضلني وأ

ـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــال هللا تعـــــــــــــــــــ   ىل: وقـــــــــــــــــــــــ
  

  
  وقــال مـــجاهد: أمــروا أن  ٤

ــي،   يــدعوه يف لــني وتواضــع، وقيــل: ال جتعلــوا دعــاء الرســول إذا دعــاكم ألمــر أو 
  كدعاء بعضكم بعضا جتيبون إذا شئتم، ومتتنعون إذا شئتم.

فقـــــال  :ل مالــــك: قــــال رســــول هللا وســــأل رجــــل مالكــــا مســــألة، فقــــا
 الرجــــــــــــــــــــــــــــل: أرأيــــــــــــــــــــــــــــت؟ قــــــــــــــــــــــــــــال مالــــــــــــــــــــــــــــك: 

   
                                                            

  ).٦٨ملؤمنون اآلية (ا ١
  ).١١٣طه اآلية ( ٢
  ).٣٦الزخرف اآلية ( ٣
  ).٦٣النور اآلية ( ٤
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  .١   

  وقـــــــــــــــــــــــال هللا ســـــــــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــــــــاىل: 
   

   
أي: مستقيما. ٢  

   وقـــال هللا عـــز وجـــل: 
 أي: تبيــــــني الطريــــــق املســــــتقيم، والــــــدعاء إليــــــه  ٣

ــــــــــــــــــــــــــــحة  ـــــــــــــــــــــــــــــــني الواضـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــج والرباهـــــــــــ  حلجــــــــــــــــــــ
  .أي: طريق غري قاصد  

ــــــــــــــــــــــاىل:    وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال هللا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــ
    

٤   
 وقـــــــــــــــــــــــــــــــال هللا ســـــــــــــــــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ٥

   
 .٦   

  وقــــــــــــــــــــــــــال هللا ســــــــــــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــــــــــاىل: 
                                                            

  ).٦٣النور اآلية ( ١
  ).١٦١األنعام اآلية ( ٢
  ).٩النحل اآلية ( ٣
  ).٨٠النساء اآلية ( ٤
  ).٥٤النور اآلية ( ٥
  ).٧احلشر اآلية ( ٦
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   ١ 
  الختيـــــــــــــــار. وقـــــــــــــــال هللا عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل: أي: ا

    
  ســــــى  ٢ أي: قــــــدوة، يقــــــال: 

بــه، أي: اتبــع فعلــه، واقتــدى بــه، ويقــال للتعزيــة: التأســية، كأنــه يقــول: قــد أصــاب 
  فال ما أصابك، فصرب، فتأس به واقتد.

حاديــــث كثــــرية، منهــــا حــــد ض بــــن ســــارية مث احــــتج مــــن الســــنة  يث العــــر
إشــارة  ٤»فإنــه مــن يعــش مــنكم فســريى اختالفــا كثــريا: وقولــه: ٣فقــال رمحــه هللا

فـــــــأمر بلـــــــزوم ســـــــنته، وســـــــنة اخللفـــــــاء  -وهللا أعلـــــــم-إىل ظهـــــــور البـــــــدع واألهـــــــواء 
بلغ وجوه اجلد، وجمانبة ما أحدث على خالفها.  ا    الراشدين، والتمسك 

ب رد البـــــدع -  ــه هللا: ( ــ ــاىل:  وقـــــال رمحـ ــ ــال هللا ســـــبحانه وتعـ ــ واألهـــــواء): قـ
   

   
   ــاىل: ٥  ، وقـــــال هللا تعـــ

  

                                                            
  )٣٦األحزاب اآلية ( ١
  ).٢١األحزاب اآلية ( ٢
  ).١/٢٠٦(شرح السنة  ٣
  هـ).٢٣تقدم خترجيه يف مواقف أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب سنة ( ٤
 ).٥٠القصص اآلية ( ٥
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    ١ ،
  وقـــــــــــــــــــــــــال هللا عـــــــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــــــــل: 

    
    

  
 أي: علـــى علـــم أن الفرقـــة ضـــاللة، ولكـــنهم ٢ ،

  فعلوه بغيا، أي: للبغي.
  وقـــــــــال هللا تعـــــــــاىل: 

   
 قيـــــــل: العـــــــوج ٣ ،

ر العــــني، ويف اجلــــدار فيمــــا ال شــــخص لــــه، يقــــال: يف األمــــر والــــدين عــــوج بكســــ
  والشجر: عوج بفتح العني.

  وقــــــــــــــــــــــال هللا عــــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــــل: 
  

 هـــــــــــم أهـــــــــــل البـــــــــــدع ٤ ،
 واألهــــــــــــــــــــــــــــــــواء، وقــــــــــــــــــــــــــــــــال هللا تعــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: 

   
   

   

                                                            
 ).٢٦ص اآلية ( ١

 ).٢١٣البقرة اآلية ( ٢

 ).٤٥األعراف اآلية ( ٣

 ).١٥٩األنعام اآلية ( ٤

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
لف  ١٤ ف الس وعة مواق موس

الصالح

أي: زينتــــــــه وحســــــــنه برتقــــــــيش الكــــــــذب، ومنــــــــه قولــــــــه ســــــــبحانه وتعــــــــاىل: ١ ،
   

 لــــــوان ٢ ، أي: تزينــــــت 
ا، والزخرف: كمال حسن   ٣الشيء. نبا

عــن افــرتاق هــذه األمــة، وظهــور األهــواء  وقال رمحه هللا: قد أخرب النيب  -
لنجـــاة ملـــن ا تبـــع ســـنته، وســـنة أصـــحابه رضـــي هللا عـــنهم، والبـــدع فـــيهم، وحكـــم 

فعلــــى املــــرء املســــلم إذا رأى رجــــال يتعــــاطى شــــيئا مــــن األهــــواء والبــــدع معتقــــدا، أو 
يتهـــاون بشـــيء مـــن الســـنن أن يهجـــره، ويتـــربأ منـــه، ويرتكـــه حيـــا وميتـــا، فـــال يســـلم 
عليــه إذا لقيــه وال جييبــه إذا ابتــدأ إىل أن يــرتك بدعتــه، ويراجــع احلــق. والنهــي عــن 

لــــهجران فـــوق الـــثالث فيمـــا يقـــع بـــني الـــرجلني مـــن التقصـــري يف حقـــوق الصـــحبة ا
والعشرة دون ما كان ذلــك يف حــق الــدين، فــإن هجــرة أهــل األهــواء والبــدع دائمــة 

  ٤إىل أن يتوبوا.
: وفيــــه دليــــل علــــى أن ٥وقــــال عقــــب إيــــراده لقصــــة الثالثــــة الــــذين خلفــــوا -

خــاف علــى كعــب وأصــحابه   هجــران أهــل البــدع علــى التأبيــد، وكــان رســول هللا
م إىل أن أنـــزل هللا تـــوبتهم،  جـــرا النفـــاق حـــني تــــخلفوا عـــن اخلـــروج معـــه، فـــأمر 

م، وقــد مضــت الصــحابة والتــابعون وأتبــاعهم، وعلمــاء  وعــرف رســول هللا  بــراء

                                                            
 ).١١٢األنعام اآلية ( ١

 ).٢٤يونس اآلية ( ٢

  ).٢١١-١/٢١٠شرح السنة ( ٣
  ).١/٢٢٤شرح السنة ( ٤
  هـ).٤٦٣تقدم خترجيه يف مواقف ابن عبدالرب سنة ( ٥
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م.   ١السنة على هذا جممعني متفقني على معاداة أهل البدعة، ومهاجر
 :موقفه من املشركني  
ب قتـــــل املرتـــــد)أورد ر  - حـــــديث ابـــــن عبـــــاس قـــــال: قـــــال  ٢محـــــه هللا يف (

وحــديث عكرمــة قــال: ملــا بلــغ ابــن عبــاس ». من بدل دينه فاقتلوه: «رسول هللا 
، مل أحــرقهم ولقتلــتهم، لقــول  دقــة، قــال: لــو كنــت أ أن عليا حرق املرتدين أو الز

ال ينبغــي : « ومل أحرقهم لقول رســول هللا» من بدل دينه فاقتلوه: «رسول هللا 
   ٣».ألحد أن يعذب بعذاب هللا

مث قـــال: والعمـــل علـــى هـــذا عنـــد أهـــل العلـــم أن املســـلم إذا ارتـــد عـــن دينـــه 
يقتل، واختلفوا يف استتابته، فذهب بعضهم إىل أنه ال يستتاب، يــروى ذلــك عــن 
احلســــن وطــــاووس، وإليــــه ذهــــب عبيــــد بــــن عمــــري، وقــــال عطــــاء: إن كــــان أصــــله 

يســــتتاب، وإن كــــان مشــــركا فأســــلم، مث ارتــــد، فإنــــه يســــتتاب. مســــلما، فارتــــد ال 
ــم اختلفــوا يف مــدة  وذهــب أكثــر أهــل العلــم إىل أنــه ال يقتــل حــىت يســتتاب، إال أ

ب، وإال قتــل مكانــه،  -وهو القياس-االستتابة، فذهب قوم  أنه يستتاب، فــإن 
: وهـــو أظهـــر قـــويل الشـــافعي، ويـــروى ذلـــك عـــن معـــاذ وأيب موســـى، وقـــال الزهـــري

ب، وإال ضــــرب عنقــــه، وقــــال أصــــحاب الــــرأي:  يســــتتاب ثــــالث مــــرات، فــــإن 
م. وذهـــب بعضـــهم إىل أنـــه يتـــأىن بـــه ثـــال لعلـــه يرجـــع،  ثـــالث مـــرات يف ثالثـــة أ
وإليـــه ذهـــب عمـــر رضـــي هللا عنـــه، وهـــو قـــول أمحـــد وإســـحاق، وقـــال مالـــك: أرى 

                                                            
  ).٢٢٧-١/٢٢٦شرح السنة ( ١
  ).٢٤١-١٠/٢٣٧شرح السنة ( ٢
  هـ).٤٠تقدم خترجيه يف مواقف أمري املؤمنني علي بن أيب طالب سنة ( ٣
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  الثالث حسنا.
ـــا تقتـــل  واختلفـــوا يف املـــرأة إذا ارتـــدت عـــن اإلســـالم، فـــذهبت  طائفـــة إىل أ

كالرجـــل، وهـــو قـــول األوزاعـــي والشـــافعي، وأمحـــد وإســـحاق، وذهبـــت طائفـــة إىل 
ا حتبس وال تقتل، وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي.   أ

واختلــف أهـــل العلـــم يف قتـــل الســـاحر، روي عــن عمـــرو بـــن دينـــار أنـــه مســـع 
. ١الث ســـواحرجبالـــة يقـــول: كتـــب عمـــر أن اقتلـــوا كـــل ســـاحر وســـاحرة، فقتلنـــا ثـــ

ــا فقتلــت وروي عن حفصــة زوج النــيب  ا، فــأمرت  . وإىل ٢أن جاريــة هلــا ســحر
وغريهم من أهل العلم، وهــو قــول مالــك،  هذا ذهب مجاعة من أصحاب النيب 

 وســئل الزهــري أعلــى مــن ســحر مــن أهــل العهــد قتــل؟ قــال: بلغنــا أن رســول هللا 
  الكتاب. صنع به ذلك، فلم يقتل من صنعه، وكان من أهل

وعند الشافعي يقتل الساحر إن كان ما يسحر به كفــرا إن مل يتــب، فــإن مل 
يبلـــغ عملـــه الكفـــر، فـــال يقتـــل، وتعلـــم الســـحر ال يكـــون كفـــرا عنـــده إال أن يعتقـــد 

  قلب األعيان منه، وذهب قوم إال أن تعلمه كفر، وهو قول أصحاب الرأي.
ــاحر رجـــال بســـحره وأقـــر: أين ســـحرته، وســـح ــو قتـــل السـ ري يقتـــل غالبـــا، ولـ

فيجــب عليــه القــود عنــد الشــافعي، وعنــد أصــحاب الــرأي: ال جيــب بــه القــود، ولــو 
قال: سحري قد يقتل، وقد ال يقتل، فهــو شــبه عمــد، وإن قــال: أخطــأت إليــه مــن 

                                                            
ـــد ( ١ ـــ ــ ــو داود (١٩١-١/١٩٠أمحـ ــ ـــ ــاري (٤٣٢/٣٠٤٣-٣/٤٣١) وأبــ ــ ــ ــ ــرا: البخـ ــ ــ ــ ـــه خمتصـ ــ ــ -٦/٣١٦/٣١٥٦) وأخرجــ

  ).٢٣٥/٨٧٦٨-٥/٢٣٤) وحسنه. والنسائي يف الكربى (١٢٥/١٥٨٦-٤/١٢٤) والرتمذي (٣١٥٧
) وابــن ١٨١/١٨٧٤٧-١٠/١٨٠) ووصــله عبــدالرزاق يف مصــنفه (٢/٨٧١/١٤رواه مالك بالغــا يف كتــاب العقــول ( ٢

  ).٨/١٣٦) والبيهقي يف السنن الكربى (١٣٦/٩٠٢٩-١٠/١٣٥أيب شيبة (
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عرتافــه إال أن  غــريه، فهــو خطــأ جتــب بــه الديــة خمففــة، وتكــون يف مالــه، ألنــه ثبــت 
قاتــل أهــل اإلســالم أهــل الــردة، فــال جيــب علــى  تصدقه العاقلة، فتكــون علــيهم. ولــو

املسلمني ضمان ما أتلفــوا علــى أهــل الــردة مــن نفــس ومــال. واختلفــوا يف أهــل الــردة 
هل جيب عليهم ضــمان مــا أتلفــوا علــى املســلمني يف حــال القتــال مــن نفــس ومــال؟ 
ئبــني: تــدون قــتال وال نــدي قــتالكم،  فقد روي عن أيب بكر أنه قال لقــوم جــاؤوه 
خذ لقــتال ديــة، فــرأى أبــو بكــر علــيهم الضــمان، وهــو أصــح قــويل  فقال عمر: ال 
خــذ لقــتال ديــة". فيحتمــل أنــه ذهــب إىل أنــه ال  الشــافعي. وأمــا قــول عمــر: "فــال 
ضــمان علــيهم علــى خــالف رأي أيب بكــر، كمــا ال جيــب علــى أهــل احلــرب ضــمان 

بكـــر يف وجـــوب الضـــمان  مـــا أتلفـــوا علـــى املســـلمني وحيتمـــل أنـــه كـــان يـــرى رأي أيب
غري أنه رأى اإلعراض عنه ترغيبــا هلــم يف الثبــات علــى اإلســالم. قــال شــعبة: ســألت 
ــألت  ــه، وســ رض الشــــرك؟ قــــال: ال تــــزوج امرأتــ ـــق  ــق، فيلحـ بــ ــد  ــن العبــ احلكــــم عــ

  محادا، فقال: تزوج امرأته. 
 :موقفه من الرافضة  

ض ١قـــــال رمحـــــه هللا ضـــــيل : واحلـــــديث يـــــدل علـــــى تف٢حتـــــت حـــــديث العـــــر
الـــخلفاء الراشــدين علــى مــن ســواهم مــن الصــحابة، وهــم أبــو بكــر وعمــر وعثمــان 
وعلــي، فهــؤالء أفضــل النــاس بعــد النبيــني واملرســلني صــلى هللا علــيهم، وتــرتيبهم يف 
الفضــل، كرتتيــبهم يف اخلالفــة، فأفضــلهم أبــو بكــر، مث عمــر، مث عثمــان، مث علــي. 

ت وكما خص النيب  بــاع ســنتهم، فقــد خــص مــن بيــنهم هؤالء من بني الصــحابة 
                                                            

  ).١/٢٠٨شرح السنة ( ١
  يبا.تقدم قر  ٢
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لف  ١٨ ف الس وعة مواق موس

الصالح

للــذين «أ بكــر وعمــر يف حــديث حذيفــة عــن النــيب عليــه الســالم قــال:  اقتــدوا 
   ١».من بعدي أيب بكر وعمر

 :موقفه من اجلهمية  
قـــال رمحـــه هللا: األصـــبع املـــذكورة يف احلـــديث صـــفة مـــن صـــفات هللا عـــز  -
يف صــفات هللا  ، وكذلك كل مــا جــاء بــه الكتــاب أو الســنة مــن هــذا القبيــل٢وجل

تعــاىل، كــالنفس، والوجــه، والعــني، واليــد، والرجــل، واإلتيــان، واجملــيء، والنــزول إىل 
هللا ســـــبحانه الســـــماء الـــــدنيا، واالســـــتواء علـــــى العـــــرش، والضـــــحك والفـــــرح. قـــــال 

ــــــــــــــــــــــــــى:  ــــــــــــــــــــــــــاىل ملوســـــــــــــــــ  وتعـــــــــــــــــ
 وقــــــــــــــــــــــــــــــال هللا عــــــــــــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــــــــــــل:  ٣

   
وقــــــــــال هللا ســــــــــبحانه وتعــــــــــاىل:  ٤  
   وقــــــــــــــــال هللا  ٥

ـــــــــــــــــــــــــــــــــل:  ــــــــــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــــــــ   عـــــــــــــــــــــــــــــ
   

                                                            
  هـ).٢٣تقدم خترجيه يف مواقف أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب سنة ( ١
يشــري إىل حــديث مــا مــن قلــب إال وهــو بــني أصــبعني مــن أصــابع رب العــاملني إذا شــاء أن يقيمــه أقامــه، وإذا شــاء أن  ٢

وصــححه  )٤/٤١٤/٧٧٣٨) والنســائي يف الكــربى (١/٧٢/١٩٩) وابــن ماجــه (٤/١٨٢يزيغــه أزاغ... أخرجــه: أمحــد (
) وقــال: هــذا حــديث صــحيح علــى ٧٠٧/١٩٢٦-١/٧٠٦) اإلحســان) واحلــاكم (٢٢٣/٩٤٣-٣/٢٢٢ابــن حبــان ((

  شرط مسلم ووافقه الذهيب.
  ).٤١طه اآلية ( ٣
  ).٣٩طه اآلية ( ٤
  ).٨٨القصص اآلية ( ٥
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لف  ١٩ ف الس وعة مواق موس

الصالح

 وقـــــــــــال عـــــــــــز وجـــــــــــل:  ١
  ٢ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــال:  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   وقــــ
    

  ٣ ،
  
  

 
  

 ٤ ، 
   

    
 وقــال هللا ســبحانه وتعــاىل:  ٥

  
   

وقـــــــــــــــال هللا عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل:  ٦ 
   

وقــــــــــــــــــال هللا تعالـــــــــــــــــــى:  ٧  
   

                                                            
  ).٢٧الرمحن اآلية ( ١
  ).٦٤املائدة اآلية ( ٢
  ).٧٥ص اآلية ( ٣
  ).٦٧الزمر اآلية ( ٤
  ).٢١٠اآلية ( البقرة ٥
  ).٢٢الفجر اآلية ( ٦
  ).٥طه اآلية ( ٧
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لف  ٢٠ ف الس وعة مواق موس

الصالح

هللا وقـــال رســـول  ١: » ينـــزل ربنـــا كـــل ليلـــة
قــال:  وروى أنــس عــن النــيب  ٢»حــني يبقــى ثلــث الليــل اآلخــر إىل الســماء الــدنيا

تــــزال جهــــنم يلقــــى فيهــــا، وتقــــول هــــل مــــن مزيــــد حــــىت يضــــع رب العــــزة فيهــــا ال «
ويف حـــديث أيب هريـــرة  ٤»حـــىت يضـــع هللا رجلـــه«، ويف روايـــة أيب هريـــرة: ٣»قدمـــه

ذن لــه يف دخــول اجلنــة«يف آخــر مــن خيــرج مــن النــار:   ٥»فيضــحك هللا منــه، مث 
 أفــرح هللا«ويف حديث أنــس وغــريه:  ٦»فيتجلى هلم يضحك«ويف حديث جابر: 

فهــــذه  ٧»بتوبــــة عبــــده مــــن أحــــدكم يســــقط علــــى بعــــريه وقــــد أضــــله يف أرض فــــالة
ــــا، وإمرارهــــا علــــى  ــــا الســــمع جيــــب اإلميــــان  ونظائرهــــا صــــفات هلل تعــــاىل، ورد 
ظاهرهــا معرضــا فيهــا عــن التأويــل، جمتنبــا عــن التشــبيه، معتقــدا أن البــاري ســبحانه 

ذاتــه ذوات اخللــق، ال تشــبه وتعاىل ال يشبه شيء من صفاته صفات اخللق، كمــا 
  قــــــــــــال هللا ســــــــــــبحانه وتعــــــــــــاىل: 

    
 وعلـــــــى هـــــــذا مضـــــــى ســـــــلف  ٨

                                                            
  ).٥٩الفرقان اآلية ( ١
  هـ).١٦٧تقدم من حديث أيب هريرة. انظر مواقف محاد بن سلمة سنة ( ٢
  هـ).١٦٤تقدم خترجيه. انظر مواقف عبدالعزيز املاجشون سنة ( ٣
  هـ).٣٦٩تقدم خترجيه. انظر مواقف إبراهيم بن أمحد بن شاقال سنة ( ٤
-١/١٦٣) ومســـلم (٥٤٤/٦٥٧٣-١١/٥٤٣) والبخـــاري (٢٧٦-٢/٢٧٥أخرجـــه مـــن حـــديث أيب هريـــرة: أمحـــد ( ٥

  ). ويف الباب عن ابن مسعود وأيب سعيد اخلدري.١٦٧/١٨٢
  ).١/١٧٧/١٩١) ومسلم (٣/٣٤٥جزء من حديث طويل أخرجه أمحد ( ٦
). ٢١٠٥/٢٧٤٧-٤/٢١٠٤() ومســلم ١١/١٢٣/٦٣٠٩) والبخــاري (٣/٢١٣أخرجــه مــن حــديث أنــس: أمحــد ( ٧

  ويف الباب عن ابن مسعود وأيب هريرة وغريمها.
  ).١١الشورى اآلية ( ٨
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الصالح

إلميـــان والقبـــول، وجتنبــوا فيهـــا عـــن التمثيـــل  األمــة، وعلمـــاء الســـنة، تلقوهــا مجيعـــا 
أخــرب هللا ســبحانه وتعــاىل عــن  والتأويــل، ووكلــوا العلــم فيهــا إىل هللا عــز وجــل، كمــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــخني يف  ـــــــــــــــــــــــــــل: الراســــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم، فقــــــــــــــــــــ العلـــــــــــــ
  

  
    

  ٢.اهـ١  
ب الــرد علــى مــن قــال خبلــق القــرآن): قــال هللا ســبحانه  - وقــال أيضــا: (

ــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   وتعـــــــــــــ
  

 هللا ووحيـــــــه، وتنزيلـــــــه  فـــــــالقرآن كـــــــالم ٣
وصــــــــــفته، لــــــــــيس خبــــــــــالق، وال خملــــــــــوق، وال حمــــــــــدث وال حــــــــــادث، مكتــــــــــوب يف 
آلذان، قــال هللا تعــاىل:  أللســن، مســموع  املصاحف، حمفوظ يف القلوب، متلــو 

   
   

 ـــــــــــــــــــــــــــال  ٤ ـــــــــــــــــــــــــــــاىل: وقـــــــــــــــــ هللا تعـــــــــــــــ
  
  

 

                                                            
  ).٧آل عمران اآلية ( ١
  ).١٧١-١/١٦٨شرح السنة للبغوي ( ٢
  ).٢٩اجلاثية اآلية ( ٣
  ).٩احلجر اآلية ( ٤
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الصالح

ـــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــال هللا تعــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ وقـــــــــــــــــ
   

    
 وقـــــــــــال تعـــــــــــاىل:  ٢  

    
  وقـــــــــــال هللا ســـــــــــبحانه  ٣

ــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ    وتعـــــــــــــ
   
  

 وقـــــــــــــــــــــــال هللا عزوجـــــــــــــــــــــــل:  ٤ 
   

  وقـــــــــــــال هللا عزوجـــــــــــــل  ٥
 :   لرســـــــــــــــــــوله 
   

  
 ـــــــــــــــــــــــــــل:  ٦ وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال هللا عزوجــــــــــــ

    
   

  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال هللا  ٧
                                                            

  ).٢٩ص اآلية ( ١
ت ( ٢   ).٣-١الطور اآل
  ).٢٢و٢١الربوج اآليتان ( ٣
  ).٤٩ية (العنكبوت اآل ٤
  ).١٩٤و١٩٣الشعراء اآليتان ( ٥
  )٩٢و٩١النمل اآليتان ( ٦
  ).٣٤األحزاب اآلية ( ٧
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ـــــــــــــــــــــــــــــــل:  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ   عزوجــــــــــــــــــــــ
  

   وقـــــــــال ابـــــــــن  ١
أحــد أن يــتكلم بكــالم هللا. ع عباس: لوال أن يسره على لســان اآلدميــني مــا اســتطا 

   وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــال هللا تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: 
 
  

   
وقـــال عزوجـــل:  ٢  

   
  

وقـــــــــــــــال عزوجـــــــــــــــل:  ٣ 
  

    
   
وقولـــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ٤   
   ٥ 

ــر، كمـــــــا قـــــــال هللا عزوجـــــــل:  ــ لـــــــيس ذلـــــــك حـــــــدث اخللـــــــق، إمنـــــــا هـــــــو حـــــــدوث أمـــ
    

                                                            
  ).١٧القمر اآلية ( ١
  ).٦التوبة اآلية ( ٢
  ).٢٩األحقاف اآلية ( ٣
  )٢و١اجلن اآليتان ( ٤
  ).٢األنبياء اآلية ( ٥
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  مســـــعود عـــــن  وقـــــال ابـــــن ١
هللا حيــــــدث مــــــن أمــــــره شــــــيئا، وإن ممــــــا أحــــــدث أن ال تكلمــــــوا يف  إن: «النــــــيب 

   . وقولــــــــه عزوجــــــــل: ٢»الصــــــــالة
   ٣ 

يريــد: ذكــر القــرآن هلــم، وتالوتــه علــيهم، وعلمهــم بــه، كــل ذلــك حمــدث، فاملــذكور 
العبــد هلل حمــدث، واملــذكور غــري حمــدث.  املتلــو املعلــوم غــري حمــدث، كمــا أن ذكــر

وروي عــــــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــاس رضــــــــــــــــــــــي هللا عنــــــــــــــــــــــه يف قولــــــــــــــــــــــه عزوجــــــــــــــــــــــل: 
   

 قــال: غــري خملــوق. وقــال ســفيان بــن عيينــة: بــني هللا  ٤
  اخللـــــــــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــــــــن األمـــــــــــــــــــــــــــــر، فقـــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــــاىل: 

  وقولــه تعالـــى:  ٥
   

   
 اإلنســـــان يف  فلـــــم جيمـــــع القـــــرآن مـــــع ٦

القــرآن. وقــال هللا تعــاىل: اخللق، بل أوقع اسم اخللق على اإلنســان، والتعلــيم علــى 
    

                                                            
  ).١الطالق اآلية ( ١
ــد ( ٢ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــه أمحـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــاري (١/٣٧٧أخرجـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــا ١٣/٦٠٧) والبخــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــو داود () تعيلقـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــائي ٥٦٨/٩٢٤-١/٥٦٧وأبــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ) والنسـ
  ).١٦/٢٢٤٣-٦/١٥) وصححه ابن حبان (٣/٢٣/١٢٢٠(
  ).٢األنبياء اآلية ( ٣
  ).٢٨الزمر اآلية ( ٤
  ).٥٤األعراف اآلية ( ٥
ت ( ٦   ).٣-١الرمحن اآل
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 وقــــــــــــــــــــــــــــال هللا عزوجــــــــــــــــــــــــــــل:  ١
    
هــذه الليلــة، فقــال رســول  . عــن أيب هريــرة أن رجــال مــن أســلم قــال: مــا منــت٢

أمــا إنــك  :قال: لدغتين عقرب، قال رســول هللا » من أي شيء؟ :هللا 
يضــرك إن  لــو قلــت حــني أمســيت: أعــوذ بكلمــات التامــات مــن شــر مــا خلــق، مل

  . هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من وجه آخر عن أيب صاحل. ٣»شاء هللا
ويف هــــذا احلــــديث ويف أمثالــــه ممــــا جــــاء فيــــه االســــتعاذة بكلمــــات هللا دليــــل 

هلل، فقــال على أن كالم هللا غري خملوق، ألن النيب  : استعاذ به، كمــا اســتعاذ 
    

  
    

 وقــــــــــــــــــــــــــال:  ٤ 
  وقـــــــــــــــــــــــال ٥ :
 هلل من واستعاذ بصفاته، كمــا جــاء يف دعــاء املشــتكي: ». الشيطان الرجيمأعوذ 

                                                            
  ).١٠٩الكهف اآلية ( ١
  ).٢٧لقمان اآلية ( ٢
) والرتمــذي يف الــدعوات كمــا يف التحفــة ٤/٢٢١/٣٨٩٨) وأبــو داود (٤/٢٠٨١) ومســلم (٢/٣٥٧أخرجــه: أمحــد ( ٣
ــائي يف الكـــربى ١٠/٤٨/٣٨٣٩( ) (ســـقط احلـــديث مـــن طبعـــة الشـــيخ أمحـــد شـــاكر وأثبتنـــاه مـــن حتفـــة األحـــوذي) والنسـ
  ). ويف الباب عن خولة بنت حكيم رضي هللا عنها.٢/١١٦٢/٣٥١٨) وابن ماجه (٦/١٥٢/١٠٤٥٢(
  ).٩٨و٩٧املؤمنون اآليتان ( ٤
  ).١آلية (الفلق ا ٥
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ومل يكــن النــيب  ١»قــل: أعــوذ بعــزة هللا وقدرتــه مــن شــر مــا أجــد  يســتعيذ مبخلــوق
   من خملوق.

أعــوذ بكلمــات «عــن أمحــد بــن حنبــل رمحــه أنــه كــان يســتدل بقولــه:  وبلغــين
علـــى أن القـــرآن غـــري خملـــوق، ألنـــه مـــا مـــن خملـــوق إال وفيـــه نقـــص. » هللا التامـــات

وقيــل: كلمــات هللا يف هــذا احلــديث: القــرآن، وروي عــن عكرمــة قــال: صــلى ابــن 
يل، عبـــاس علـــى جنـــازة، فقـــال رجـــل مـــن القـــوم: اللهـــم رب القـــرآن العظـــيم اغفـــر 

  فقال ابن عباس: ال تقل مثل هذا، إن القرآن منه بدأ وإليه يعود.
وقـــد مضـــى ســـلف هـــذه األمـــة، وعلمـــاء الســـنة علـــى أن القـــرآن كـــالم هللا، 
ــا  ووحيــه لــيس خبــالق وال خملــوق، والقــول خبلــق القــرآن ضــاللة وبدعــة، مل يــتكلم 

عــد بــن درهــم، أحــد يف عهــد الصــحابة والتــابعني رمحهــم هللا، وخــالف اجلماعــة اجل
فقتلــه خالــد بــن عبــدهللا القســري بــذلك، فخطــب بواســط يف يــوم أضــحى، وقــال: 
جلعــد ابــن درهــم، فإنــه  ارجعــوا أيهــا النــاس فضــحوا تقبــل هللا مــنكم، فــإين مضــح 
زعــــم أن هللا مل يتخــــذ إبــــراهيم خلــــيال، ومل يكلــــم موســــى تكليمــــا، ســــبحانه وتعــــاىل 

  عما يقول اجلعد. مث نزل فذحبه.
هــم بــن صــفوان صــاحب اجلهميــة أخــذ هــذا الكــالم مــن اجلعــد بــن وكــان اجل

  ٢درهم.
قـــال رمحـــه هللا: واتفـــق علمـــاء الســـلف مـــن أهـــل الســـنة علـــى النهـــي عـــن  -

                                                            
) ٤/٢١٧/٣٨٩١) وأبــو داود (٤/١٧٢٨/٢٢٠٢) ومســلم (٤/٢١أخرجه من حــديث عثمــان بــن أيب العــاص الثقفــي: أمحــد ( ١

  ).٢٤٩/١٠٨٣٩- ٦/٢٤٨) والنسائي يف الكربى (٢/١١٦٣/٣٥٢٢) وابن ماجه (٤/٣٥٥/٢٠٨٠والرتمذي (
  ).١٨٦-١/١٨١شرح السنة للبغوي ( ٢
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ــر عــــن اخلــــوض يف علــــم الكــــالم  اجلــــدال واخلصــــومات يف الصــــفات، وعلــــى الزجــ
  وتعلمه.

ســـأل رجـــل عمـــر بـــن عبـــدالعزيز عـــن شـــيء مـــن األهـــواء، فقـــال: الـــزم ديـــن 
  يف الكتاب واألعرايب، واله عما سوى ذلك.الصيب 

  وقال أيضا: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل.
  البالغ، وعلينا التسليم. وقال الزهري: من هللا الرسالة، وعلى الرسول 

كــم والبــدع، قيــل:  أ عبــدهللا ومــا البــدع؟ قــال:  وقــال مالــك بــن أنــس: إ
ء هللا وصــــفاته وكالمــــه وعلمــــه وقدرتــــه، وال أهــــل البــــدع الــــذين يتكلمــــون يف أمســــا

حسان.   يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون هلم 
روى عبــدالرمحن بــن مهــدي عــن مالــك: لــو كــان الكــالم علمــا، لــتكلم فيــه 
طــل يــدل علــى  الصــحابة والتــابعون، كمــا تكلمــوا يف األحكــام والشــرائع، ولكنــه 

  طل.
ل: دع الباطــل، أيــن أنــت عــن احلــق، وســئل ســفيان الثــوري عــن الكــالم فقــا

اتبـــع الســـنة، ودع البدعـــة. وقـــال: وجـــدت األمـــر االتبـــاع، وقـــال: علـــيكم مبـــا عليـــه 
  اجلمالون والنساء يف البيوت، والصبيان يف الكتاب من اإلقرار والعمل.

قــال الربيــع عــن الشــافعي: ألن يلقــى هللا العبــد بكــل ذنــب مــا خــال الشــرك 
  من األهواء.خري له من أن يلقاه بشيء 

ــى هللا عنــه  وقال يــونس بــن عبــداألعلى عــن الشــافعي: ألن يبتلــى املــرء مبــا 
لكالم. هلل خري له من أن يبتليه    خال الشرك 

  وقال أبو ثور عن الشافعي: ما ارتدى أحد الكالم فأفلح.
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ــول: حكمــــي يف  ــن حممــــد بــــن الصــــباح: مسعــــت الشــــافعي يقــ وقــــال احلســــن بــ
ــم يف العشــائر  أصــحاب الكــالم أن يضــربوا جلريــد، وحيملــوا علــى اإلبــل، ويطــاف 

  والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأخذ يف الكالم.
وقـــال الربيـــع عـــن الشـــافعي: لـــو أن رجـــال أوصـــى بكتبـــه مـــن العلـــم آلخـــر، 
وكــان فيهــا كتــب الكــالم، مل يــدخل يف الوصــية، ألنــه لــيس مــن العلــم. وقــال: لــو 

  علم، مل يدخل أهل الكالم. أوصى ألهل ال
مجيــــع أمــــر  وقــــال حيــــىي بــــن ســــعيد: مسعــــت أ عبيــــد يقــــول: مجــــع النــــيب 

ومجيــع أمــر الــدنيا  ١»من أحــدث يف أمــر مــا لــيس منــه فهــو رد«اآلخرة يف كلمة: 
لنيات«يف كلمة:  ب. ٢»إمنا األعمال    ٣يدخالن يف كل 
ــايب الــــذي أول صــــفيت الفــــرح وا -  لرضــــى: وقــــال معقبــــا علــــى اخلطــ لضــــحك 

واملتقــدمون مــن أهــل احلــديث فهمــوا مــن هــذه األحاديــث مــا وقــع الرتغيــب فيــه مــن 
ــذه الصـــفات هلل عزوجـــل، ومل  ــبتوا هـ ــ ــار عـــن فضـــل هللا عزوجـــل، وأث األعمـــال واإلخبـ

صــفات املخلــوقني يشــتغلوا بتفســريها مــع اعتقــادهم أن هللا ســبحانه وتعــاىل منــزه عــن 
    

  
 ٥.اهـ٤   

ــاىل:  -  ــ ــة): قــــــال هللا ســــــبحانه وتعــ ــ ب الــــــرد علــــــى اجلمهيــ قــــــال رمحــــــه هللا: (
                                                            

  هـ).٣١١ة (تقدم خترجيه يف مواقف اخلالل سن ١
  هـ). ٢٠٤تقدم خترجيه يف مواقف اإلمام الشافعي سنة ( ٢
  ).٢١٨-١/٢١٦شرح السنة ( ٣
  ).١١الشورى اآلية ( ٤
  ).٥/٨٨شرح السنة ( ٥
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 ــيئا. وقـــــــال هللا عزوجـــــــل: ١ ــ ـــه شـــ ــ ، ســــــــمى هللا نفســ

    
     

   
ومســى النــيب  ٢ قــال:  »أمعــك مــن القــرآن شــيء؟«شــيئا، فقــال لرجــل:  القــرآن

   ٣نعم.
خبمــس كلمــات،  وساق بســنده عــن أيب موســى قــال: قــام فينــا رســول هللا 

إن هللا ال ينــــام، وال ينبغــــي لــــه أن ينــــام، ولكنــــه خيفــــض القســــط ويرفعــــه، «فقــــال: 
مــل الـــنهار قبــل عمــل الليــل، حجابــه يرفــع إليــه عمــل الليــل قبــل عمــل النهــار، وع

هــذا ». النور لــو كشــفها ألحرقــت ســبحات وجهــه مــا انتهــى إليــه بصــره مــن خلقــه
  ٥.اهـ٤حديث صحيح أخرجه مسلم

: -فيما جيب علينــا اجتــاه األحاديــث املرويــة عــن النــيب -وقال رمحه هللا  -
ك التصــرف فيــه والواجب فيه ويف أمثاله اإلميان مبا جــاء يف احلــديث، والتلســيم وتــر 

  لعقل، وهللا املوفق. 
ــه   ــة، كبــــري لــ ــه عظمــ ــبحانه وتعــــاىل عظــــيم لــ وعلــــى العبــــد أن يعتقــــد أن هللا ســ

                                                            
  ).٨٨القصص اآلية ( ١
  ).١٩األنعام اآلية ( ٢
ـــد ( ٣ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــاري (٥/٣٣٦أمحــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلم (٩/٢٥٦/٥١٤٩) والبخــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــو داود (١٠٤١/١٤٢٥- ٢/١٠٤٠) ومسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ - ٢/٥٨٦) وأب

) ٤٣٣/٣٣٥٩- ٦/٤٣٢) وقــال: "حــديث حســن صــحيح". والنســائي (٤٢٢/١١١٤- ٣/٤٢١) والرتمذي (٥٨٧/٢١١١
  ) خمتصرا.١/٦٠٨/١٨٨٩وابن ماجه (

  ).١/٧٠/١٩٥) وابن ماجه (١٦٢/١٧٩-١/١٦١) ومسلم (٤/٤٠٥أمحد ( ٤
  ).١/١٧٢شرح السنة ( ٥
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ق لـــه بقـــاء، عـــامل ولـــه علـــم، ومـــتكلم ولـــه   ء، عزيـــز لـــه عـــزة، حـــي لـــه حيـــاة،  كـــرب
كـــالم، قـــوي لـــه قـــوة، وقـــادر ولـــه قـــدرة، ومسيـــع ولـــه مســـع، بصـــري لـــه بصـــر. قـــال هللا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ــــــــــــــــــــــــــــــ   تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــل:  ــــــــــــــــــــــــــال هللا عزوجــــــــــــ    وقـــــــــــــــــ
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ٢ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــال هللا تعـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وقــــــــــــــــــ

  
  ٣ 

   وقــــــال هللا تعــــــاىل: 
 وقـــال هللا تعـــاىل:  ٤  

   
  النــــيب وقــــال  ٥  عــــن

ئــي وعظمــيت ألخــرجن منهــا مــن قــال: ال إلــه إال «هللا عزوجل:  وعزيت وجاليل وكرب
   . وقـــــــــــــــــــــــــــال هللا ســـــــــــــــــــــــــــبحانه: ٦»هللا
  ٧  

                                                            
  ).٧٤الواقعة اآلية ( ١
  ).٦٢احلج اآلية ( ٢
  ).٣٧اجلاثية اآلية ( ٣
  ).٧لفتح اآلية (ا ٤
  ).١٠فاطر اآلية ( ٥
  هـ).١٤٤جزء من حديث الشفاعة الطويل وقد تقدم خترجيه ضمن مواقف السلف من عمرو بن عبيد سنة ( ٦
  ).٦٥غافر اآلية ( ٧
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 وقـــــــــــــــــــــــــــال هللا ســـــــــــــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــــــــــــاىل:  ١
  وقــــــــال  ٢

    هللا عزوجــــــــل: 
 وقـــــــــــــــــــال هللا عزوجـــــــــــــــــــل:  ٣ 

    
  وقــــــــــــــــــــــال عزوجــــــــــــــــــــــل:  ٤

   
 ــــــــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل ٥ ــــــــــــــــــــال تبــــــــــــــ : وقــــــــــــــــــ
  وقــــــــــــــــــــــــــال  ٦

    عزوجـــل: 
    ٧ 

   وقـــــال عزوجـــــل: 
    

 وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ٨ 
   

                                                            
  ).١١١طه اآلية ( ١
  ).٢٧الرمحن اآلية ( ٢
  ).٨٨القصص اآلية ( ٣
  ).٣سبأ اآلية ( ٤
  ).١٧النساء اآلية ( ٥
  ).١٦٦(النساء اآلية  ٦
  ).١١فاطر اآلية ( ٧
  ).٢٥٥البقرة اآلية ( ٨
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وقــــــــــــال عزوجــــــــــــل:  ١  
   ٢ 

   : وقــــــــــــــــــــــــــال جــــــــــــــــــــــــــل ذكــــــــــــــــــــــــــره
 ــــــــــــــــــــــــــــــال ٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل:  وقـــــــــــــــــــــ  عزوجــــــــــــــــ
  ٤ 
   ٥عزوجــــــل:  وقــــــال

   وقــــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــــــــــاىل: 
   وقــــــال  ٦

   عزوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل: 
وقـــــــــــــــــــــــــال هللا تعـــــــــــــــــــــــــاىل:  ٧  
  وقـــــــــــــــــــال  ٨

ــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ــــــــــــــــــــــــــــــــ     تعــــــ
   

وقـــــــــــــــــــــــــــــال عزوجـــــــــــــــــــــــــــــل:  ٩ 
                                                            

  ).١٦٤النساء اآلية ( ١
  ).١٥الفتح اآلية ( ٢
  ).٤٠احلج اآلية ( ٣
ت اآلية ( ٤   ).٥٨الذار
  ).٦٥األنعام اآلية ( ٥
  )٢٠البقرة اآلية ( ٦
  ).٥٥القمر اآلية ( ٧
  ).١٣٤النساء اآلية ( ٨
  ).١اجملادلة اآلية ( ٩
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النــــيب  وقــــال ١» : حجابــــه النــــور لــــو كشــــفها ألحرقــــت

. وجيـــب أن يعتقــد أن هللا عـــز ٢»وجهــه مـــا انتهــى إليـــه بصــره مـــن خلقــهســبحات 
امسه قدمي جبميع أمسائه وصفاته، ال جيوز لــه اســم حــادث، وال صــفة حادثــة، كــان 
هللا خالقـــا وال خملـــوق، ور وال مربـــوب، ومالكـــا وال مملـــوك، كمـــا هـــو اآلخـــر قبـــل 

ء البعـــث، ومالـــك يـــوم فنـــاء العـــامل، والـــوارث قبـــل فنـــاء اخللـــق، والباعـــث قبـــل جمـــي
الــدين قبــل جمــيء يــوم القيامــة. وأمســاء هللا تعــاىل ال تشــبه أمســاء العبــاد، ألن أفعــال 

: هللا تعـــاىل مشــــتقة مــــن أمسائـــه، وأمســــاء العبــــاد مشــــتقة مـــن أفعــــاهلم، قــــال النــــيب 
 ٣»يقــول هللا ســبحانه وتعــاىل: أ الــرمحن خلقــت الــرحم وشــققت هلــا مــن امســـي«

قة من أمسائــه، فــال جيــوز أن حيــدث لــه اســم حبــدوث فعلــه، وال فبني أن أفعاله مشت
ــا هــو وال غــريه، بــل هــي صــفات لــه أزليــة، مل يــزل  يعتقــد يف صــفات هللا تعــاىل أ
جـــــل ذكـــــره، وال يـــــزال موصـــــوفا مبـــــا وصـــــف بـــــه نفســـــه، وال يبلـــــغ الواصـــــفون كنـــــه 

  ٤عظمته، هو األول واآلخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.
ر السلفية:  له من -   اآل
مقدمــــة جيــــدة يف شــــرح الســــنة، ولــــه فيهــــا مواقــــف طيبــــة مــــن اجلهميــــة  -١
  وغريهم.

                                                            
  ).٤٦طه اآلية ( ١
  تقدم خترجيه قريبا. ٢
ــد ( ٣ ــ ــ ــ ــ ـــــو داود (١/١٩٤أمحــ ــ ــ ــ ــــذي (٢/٣٢٨/١٦٩٤) وأبــ ـــ ــ ــ ــان (٤/٢٧٨/١٩٠٧) والرتمــ ــ ــ ـــ ــ ـــن حبــ ــ ــ ــ ــ ـــححه. وابــ ــ ــ ــ - ٢/١٨٦) وصـــ

  ) وصححه ووافقه الذهيب.١٥٨- ٤/١٥٧) واحلاكم (١٨٧/٤٤٣
  ).١٨٠-١/١٧٧شرح السنة ( ٤
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ويــل قــد بينتــه يف كتــايب 'املفســرون بــني التأويــل  -٢ تفســريه. فيــه ســلفية و
ت الصفات'.    ١واإلثبات يف آ

 :موقفه من اخلوارج  
هلل شــيئا): قــال هللا٢قــال رمحــه هللا - ب مــن مــات ال يشــرك  ســبحانه  : (

     وتعــــــــــــــــــــــــــــاىل: 
   

    
 وأمــــــــــــــــــا قولــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل: . ٣ 

  
  

  قيـــل:  ٤
ه: فجــزاؤه جهــنم إن جــازاه ومل نــزل هــذا يف رجــل قتــل مســلما مث ارتــد، وقيــل: معنــا

   يعـــــــــــــــف عنـــــــــــــــه، فقولـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــاىل: 
    

    
خــــــــــــــــــــــــــرب ال يقــــــــــــــــــــــــــع فيــــــــــــــــــــــــــه خلــــــــــــــــــــــــــف، وقولــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــــــــــاىل: 

   وعيـــد يرجـــى فيـــه
  العفو.

  قــــــــــــــــــال هللا ســــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــاىل: 
                                                            

٦٠٤-٢/٥٨٧( ١.(  
  ).١/٩٢شرح السنة ( ٢
  ).٤٨النساء اآلية ( ٣
  ).٩٣النساء اآلية ( ٤
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الصالح
    
   

   
   …إىل قولــــــه:  ١
  ٢.   

مث ســـاق طائفـــة مـــن األحاديـــث إىل أن قـــال: اتفـــق أهـــل الســـنة علـــى أن  -
رتكاب شيء من الكبــائر إذا مل يعت حتهــا، وإذا املؤمن ال خيرج عن اإلميان  قــد إ

عمل شيئا منها، فمات قبــل التوبــة، ال خيلــد يف النــار، كمــا جــاء بــه احلــديث، بــل 
هــــو إىل هللا، إن شــــاء عفــــا عنــــه، وإن شــــاء عاقبــــه بقــــدر ذنوبــــه، مث أدخلــــه اجلنــــة 

. واختلفــــوا يف تــــرك ٣برمحتــــه، كمــــا ورد يف حــــديث عبــــادة بــــن الصــــامت يف البيعــــة
  ٤عضهم، ومل يكفره اآلخرون.الصالة املفروضة عمدا، فكفره ب

ب قتــال اخلــوارج وامللحــدين):  - وقال رمحه هللا: كتاب قتال أهل البغــي (
: إذا ٥مث قــال -مث ساق بســنده أحاديــث قتــال اخلــوارج، وقــد تقــدمت معنــا مــرارا-

بغــت طائفــة مــن املســلمني، وخرجــت علــى إمــام العــدل بتأويــل حمتمــل، ونصــبت 
العــــدل، يبعــــث اإلمــــام إلــــيهم، فيسألـــــهم: مــــا إمامــــا، وامتنعــــت عــــن طاعــــة إمــــام 

تنقمــون؟ فــإن ذكــروا مظلمــة، أزاهلــا عــنهم، وإن مل يــذكروا مظلمــة بينــة، يقــول هلــم: 

                                                            
  ).٦٨الفرقان اآلية ( ١
  ).٧٠الفرقان اآلية ( ٢
ـــد ( ٣ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــه أمحــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاري (٣/٤٤١أخرجـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــلم (٧٠٥٦و١٣/٦/٧٠٥٥) والبخـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــائي ٣/١٤٧٠/١٧٠٩) ومســ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ) والنسـ
  ).٢/٩٥٧/٢٨٦٦) وابن ماجه (٧/١٥٧/٤١٦٤(
  ).١/١٠٣شرح السنة ( ٤
  ).٢٣٧-١٠/٢٣٥املصدر نفسه ( ٥
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عـــودوا إىل طـــاعيت لتكـــون كلمـــتكم، وكلمـــة أهـــل ديـــن هللا علـــى املشـــركني واحـــدة، 
ظـــروا، وظهـــرت  فـــإن امتنعـــوا يـــدعوهم إىل املنـــاظرة، وإن امتنعـــوا عـــن املنـــاظرة، أو 

اإلمــام حــىت يفيئــوا إىل طاعتــه، قــال احلجــة علــيهم، فأصــروا علــى بغــيهم، يقــاتلهم 
  هللا ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــاىل: 

  
  
    

  
  
   

    
علي عن أهل النهــروان أمشــركون هــم؟ قــال: مــن الشــرك فــروا، قيــل:  . وسئل١

منـــافقون هـــم؟ قـــال: إن املنـــافقني ال يـــذكرون هللا إال قلـــيال، قيـــل: فمـــا هـــم؟ قـــال: 
  إخواننا بغوا علينا، فقاتلناهم.

مــال،  ومــا أتلفــت إحــدى الطــائفتني علــى األخــرى يف القتــال مــن نفــس أو
فـــال ضـــمان فيـــه علـــى قـــول األكثـــرين، وهـــو قـــول الشـــافعي يف اجلديـــد، ومـــذهب 
لعــدل،  أصحاب الرأي. قال الشافعي: أمر هللا سبحانه وتعــاىل أن يصــلح بيــنهم 
ومل يــــــذكر تباعــــــة يف دم وال مــــــال، فأشــــــبه هــــــذا أن تكــــــون التباعــــــات يف الــــــدماء 

ابــن شــهاب: كانــت يف  واجلــراح، ومــا تلــف مــن األمــوال ســاقطة بيــنهم، كمــا قــال
تلك الفتنة دماء يعرف يف بعضــها القاتــل واملقتــول، وأتلفــت فيهــا أمــوال، مث صــار 
الناس إىل أن سكنت احلرب بينهم، وجرى احلكم عليهم، فما علمــت اقــتص مــن 

                                                            
  ).٩احلجرات اآلية ( ١
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الصالح

أحــد وال أغــرم مــاال أتلفــه. وقــال يف القــدمي: مــا أتلفــت الفئــة الباغيــة علــى العادلــة 
فأمــا مــا أتلفــت إحــدامها علــى األخــرى يف غــري حــال مــن نفــس أو مــال، ضــمنوه، 

التفاق.   القتال، فيجب ضمانه ماال كان أو نفسا 
، ال يتبــع، وكــذلك لــو أثخــن  ومن ويل من أهل البغي ظهره يف احلرب هار
دى منـــادي علـــي يـــوم اجلمـــل: أال يتبـــع مـــدبر، وال  واحـــد، أو أســـر، فـــال يقتـــل، 

، أي: ال يقتــــل، وأيت علــــي يــــوم صــــفني يــــذفف علــــى جــــريح يريــــد: ال جيهــــز عليــــه
العــاملني، فخلــى ســبيله.  سري، فقال له علي: ال أقتلك صربا إين أخــاف هللا رب

  قال محاد عن إبراهيم: لوال أن عليا قاتل أهل القبلة مل يدر أحد كيف يقاتلهم. 
وإذا استوىل أهــل البغــي علــى بلــد، فأخــذوا صــدقات أهلهــا ال يثــىن علــيهم، 

قاضــــيهم، وتقبــــل شــــهادة عــــدوهلم، وإمنــــا تثبــــت هــــذه األحكــــام يف  وينفــــذ قضــــاء
جتماع ثالث شرائط:   حقهم 

  : أن يكون هلم قوة ومنعة.أحدها
ويل حمتمل.والثاين   : أن يكون هلم 

: أن ينصــــبوا إمامــــا بيــــنهم، فلــــو فقــــد شــــرط مــــن هــــذه الشــــرائط، والثالــــث
ورد قضـــــائهم، فحكمهــــم حكـــــم قطـــــاع الطريـــــق يف املؤاخـــــذة بضـــــمان مـــــا أتلفـــــوا، 

  وجرح شاهدهم.
قـــــال الشـــــافعي: ولـــــو أن قومـــــا أظهـــــروا رأي اخلـــــوارج، وجتنبـــــوا اجلماعـــــات، 
وأكفــروهم، مل حيــل بــذلك قتــاهلم، بلغنــا أن عليــا رضــي هللا عنــه، مســع رجــال يقــول: 
طــل، لكــم  ــا  حيــة املســجد، فقــال علــي: كلمــة حــق أريــد  ال حكــم إال هلل يف 

د هللا أن تــذكروا فيهــا اســم هللا، وال منــنعكم الفــيء علينــا ثــالث: ال منــنعكم مســاج
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  ما دامت أيديكم مع أيدينا، وال نبدؤكم بقتال.
قـــال الشـــافعي: ولـــو قتلـــوا والـــيهم أو غـــريه قبـــل أن ينصـــبوا إمامـــا، ويظهـــروا 
حكمــا خمالفــا حلكــم اإلمــام، كــان علــيهم يف ذلــك القصــاص. قــد أســلموا وأطــاعوا 

 عنــه، مث قتلــوه، فأرســل إلــيهم علــي: أن ادفعــوا واليا عليهم من قبــل علــي رضــي هللا
إلينــا قاتلــه نقتلــه بــه، قــالوا: كلنــا قتلــه، قــال: فاستســلموا حنكــم علــيكم، قــالوا: ال، 

  فسار إليهم فقاتلهم، فأصاب أكثرهم.
عمر من قتل ذي اخلويصرة، ألنه مل جيتمــع فيــه مــا يبــيح قتلــه.  ومنع النيب 

التعزيــر حلــق هللا ســبحانه وتعــاىل، جــاز لإلمــام  وفيــه دليــل علــى أن مــن توجــه عليــه
  ١تركه، واإلعراض عنه.

م كفــوا عــن إطــالق اســم الكفــر علــى  - وقــال رمحــه هللا: مث هــم مــع هجــرا
   ٢جعلهم كلهم من أمته. أحد من أهل القبلة، ألن النيب 

 :موقفه من املرجئة  
علمــاء قــال يف شــرح الســنة: اتفــق الصــحابة والتــابعون، فمــن بعــدهم مــن  -

الســـــــــــــــنة علـــــــــــــــى أن األعمـــــــــــــــال مـــــــــــــــن اإلميـــــــــــــــان، لقولـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــاىل: 
  

    
   :ـــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــ إىل قولــــــــــــــ
  

                                                            
  ).١٠/٢٢٤شرح السنة ( ١
  ).١/٢٢٧لسنة (شرح ا ٢
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الصالح

 وكمــــــا ١ ،  فجعــــــل األعمــــــال كلهــــــا إميــــــا
  ٢نطق به حديث أيب هريرة.

ملعصـــية وقـــالوا: إن اإلميـــ لطاعـــة، ويـــنقص  ان قـــول وعمـــل وعقيـــدة، يزيـــد 
لنقصـــــان يف وصـــــف  دة، وجـــــاء يف احلـــــديث  علـــــى مـــــا نطـــــق بـــــه القـــــرآن يف الـــــز

  ٣النساء...
إىل أن قـــــال: واتفقـــــوا علـــــى تفاضـــــل أهـــــل اإلميـــــان يف اإلميـــــان وتبـــــاينهم يف 

كلهــم خيــاف   درجاتــه، قــال ابــن أيب مليكــة: أدركــت ثالثــني مــن أصــحاب النــيب 
  النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول: إنه على إميان جربيل وميكائيل.

  وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة.
وكرهـــوا أن يقـــول الرجـــل: أ مـــؤمن حقـــا، بـــل يقـــول: أ مـــؤمن، وجيـــوز أن 
يقــول: أ مــؤمن إن شــاء هللا، ال علــى معــىن الشــك يف إميانــه واعتقــاده مــن حيــث 

ســــوء يقــــني وبصــــرية، بــــل علــــى معــــىن اخلــــوف مــــن علمــــه بنفســــه، فإنــــه فيــــه علــــى 
العاقبــة، وخفــاء علــم هللا تعــاىل فيــه عليــه، فــإن أمــر الســعادة والشــقاوة يبتــين علــى مــا 
يعلم هللا من عبده، وخيتم عليه أمره، ال على مــا يعلمــه العبــد مــن نفســه، واالســتثناء 

ال يســوغ يكــون يف املســتقبل، وفيمــا خفــي عليــه أمــره، ال فيمــا مضــى وظهــر، فإنــه 
يف اللغــة ملــن تــيقن أنــه قــد أكــل وشــرب أن يقــول: أكلــت إن شــاء هللا، وشــربت إن 

                                                            
  ).٣و٢األنفال اآليتان ( ١
  هـ).١٨٦تقدم خترجيه ضمن مواقف الفزاري سنة ( ٢
ـــد ( ٣ ــ ـــه: أمحــ ــ ـــــي هللا عنــ ــرة رضــ ــ ــ ـــديث أيب هريـ ــ ــــن حــ ــ ــه مـ ــ ــ ـــاري (٣٧٤-٣/٣٧٣أخرجـ ــ ــلم ٣/٤١٥/١٤٦٢) والبخــ ـــ ) ومســ
ــــذي (٨٠[١/٨٧/١٣٢( ــــربى (١٢/٢٦١٣-٥/١١]) والرتمـــ ــ ــائي يف الكـ ــ ــ ـــاب ٤٠١/٩٢٧١-٥/٤٠٠) والنسـ ــ ) ويف البــ

  غري واحد من الصحابة. عن
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  شاء هللا، ويصح أن يقول: آكل وأشرب إن شاء هللا.
هلل ومالئكتــه وكتبــه  ولو قال: أ مؤمن من غري اســتثناء جيــوز، ألنــه مــؤمن 

ا من غري شك.   ١ورسله، مقر 
ذا احلديث اإلسالم امساً ملا ظهــر مــن يف ه وقال رمحه هللا: جعل النيب  -

األعمــال، وجعــل اإلميــان امســاً ملــا بطــن مــن االعتقــاد، ولــيس ذلــك ألن األعمــال 
لقلـــب لـــيس مـــن اإلســـالم، بـــل ذلـــك تفصـــيل  ليســـت مـــن اإلميـــان، أو التصـــديق 

كــم «جلملة هي كلهــا شــيء واحــد، ومجاعهــا الــدين، ولــذلك قــال:  ذاك جربيــل أ
واإلســالم مجيعـــاً، التصــديق والعمـــل يتناوهلــا اســم اإلميــان و  ٢»يعلمكــم أمــر ديــنكم

  يــــــدل عليــــــه قولــــــه ســــــبحانه وتعــــــاىل: 
    ٣ 

   
 ٤    

   
 ه ويقبلــه مــنفــأخرب أن الــدين الــذي رضــي ٥ 

نضـــــمام  عبـــــاده هـــــو اإلســـــالم، ولـــــن يكـــــون الـــــدين يف حمـــــل القبـــــول والرضـــــا إال 
  ٦التصديق إىل العمل.

                                                            
  .)٤١-١/٣٨(شرح السنة  ١
  هـ).٢٤٢تقدم خترجيه ضمن مواقف الطوسي سنة ( ٢
  ).١٩آل عمران اآلية ( ٣
  ).٣املائدة اآلية ( ٤
  ).٨٥آل عمران اآلية ( ٥
  ).١١-١/١٠شرح السنة ( ٦
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 :موقفه من القدرية  
لقــــــــــــــــدر): قــــــــــــــــال هللا ســــــــــــــــبحانه  - ب اإلميــــــــــــــــان  قــــــــــــــــال رمحــــــــــــــــه هللا: (

ــــــــــــــــــــــــــــاىل ــــــــــــــــــــــــــــــــــ    وتعــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وقــــــــــــــــــــــــــال هللا  ١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــل:  ــــــــــــــــــــــــــــــ    عزوجــــــــــــــ
  وقـــــــــــــــــــــــــــال ٢ 

لقدر خــريه وشــره: «النيب  منهــا: عــن  -مث ســاق بســنده أحاديــث-. ٣»وتؤمن 
ربـــع: : «علــي بـــن أيب طالـــب قـــال: قـــال رســول هللا  ال يـــؤمن عبـــد حـــىت يـــؤمن 

لبعــث بعــد املــوت،  حلق، ويؤمن  يشهد أن ال إله إال هللا، وأين رسول هللا بعثين 
لقــــدرويــــؤم وعــــن عبــــدهللا بــــن عمــــرو بــــن ». خــــريه وشــــره«. زاد عبيــــد هللا: ٤»ن 

كتــب هللا مقــادير اخلالئــق كلهــا قبــل «يقــول:  العــاص قــال: مسعــت رســول هللا 
. ٥»أن خيلــــق الســــماوات واألرض خبمســــني ألــــف ســــنة، قــــال: وعرشــــه علــــى املــــاء

ى:  احـــتج آدم وموســـى، فقـــال موســـ: «وعــن أيب هريـــرة قـــال: قـــال رســـول هللا 
آدم أنــت أبــو وأخرجتنــا مــن اجلنــة، فقــال آدم:  موســى اصــطفاك هللا بكالمــه، 
ربعــني  وخــط لــك التــوراة بيــده، تلــومين علــى أمــر قــدره هللا علــي قبــل أن خيلقــين 

                                                            
  ).٣٨األحزاب اآلية ( ١
  ).٢الفرقان اآلية ( ٢
  يل.تقدم خترجيه قريبا وهو حديث جربائ ٣
ــد ( ٤ ــ ــ ــــذي (١/٩٧أمحـــ ــ ــه (٤/٣٩٣/٢١٤٥) والرتمـــ ــ ــ ــــن ماجـــ ـــ ـــــان (١/٣٢/٨١) وابــ ــ ـــن حبــ ــ ) ٤٠٥/١٧٨-١/٤٠٤) وابــــ

  ) وصححه على شرط الشيخني ووافقه الذهيب. ٣٣-١/٣٢واحلاكم (
  ) وقال: "حسن صحيح". ٣٩٩/٢١٥٦-٤/٣٩٨) والرتمذي (٤/٢٠٤٤/٢٦٥٣) ومسلم (٢/١٦٩أمحد ( ٥

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
لف  ٤٢ ف الس وعة مواق موس

الصالح

   ١».سنة، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى
لقــــدر فــــرض الزم، وهــــو أن يعتقــــد أن هللا  مث خــــتم البــــاب قــــائال: اإلميــــان 

خــالق أعمــال العبــاد، خريهــا وشــرها، كتبهــا علــيهم يف اللــوح الـــمحفوظ قبــل  تعاىل
 ســـــــــــــــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــــــــــــــاىل: أن خيلقهـــــــــــــــــــــــــــــم، قـــــــــــــــــــــــــــــال هللا 

   
ـــــــــــــــــــــــــــل:  ٢ ــــــــــــــــــــــــــــال هللا عزوجـــــــــــــــــ   وقــــــــــــــــ
  وقـــــــــــال عزوجـــــــــــل:  ٣

   
  ٤ 

فاإلميـــان والكفـــر، والطاعـــة واملعصـــية، كلهـــا بقضـــاء هللا وقـــدره، وإرادتـــه ومشـــيئته، 
لثـــــواب، وال يرضـــــى الكفـــــر  غـــــري أنـــــه يرضـــــى اإلميـــــان والطاعـــــة، ووعـــــد عليهمـــــا 

قـــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــــاىل: واملعصـــــــــــــــــــية، وأوعـــــــــــــــــــد عليهمـــــــــــــــــــا العقـــــــــــــــــــاب، 
  

   
   وقــــــــــــــــــــــــــال هللا  ٥

   ســـــــــــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــــــــــاىل: 
   

    
                                                            

  هـ).١٩١د سنة (تقدم خترجيه يف مواقف هارون الرشي ١
  ).٩٦الصافات اآلية ( ٢
  ).١٦الرعد اآلية ( ٣
  ).٤٩القمر اآلية ( ٤
  ).٢٧إبراهيم اآلية ( ٥
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١    
     
    

  وقــــــــــــال عزوجــــــــــــل:  ٢ 
   

   
قال ابن عباس: احلرج: موضــع الشــجر امللتــف ال تصــل  ٣

  .الراعية إليه، فقلب الكافر ال تصل إليه احلكمة، وكل ضيق حرج وحرج
  وقـــــــــــــــــــــــــــال هللا ســـــــــــــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــــــــــــاىل: 

 أي طبع عليهــا، فــال تعقــل  ٤
واالســــتيثاق منــــه حــــىت ال وال تعــــي خــــريا، ومعــــىن اخلــــتم: التغطيــــة علــــى الشــــيء، 

  يدخلـــــــه شـــــــيء. وقـــــــال جـــــــل ذكـــــــره: 
  

   
   
  قيــل:  ٥

املســـــــتور هاهنـــــــا مبعـــــــىن الســـــــاتر. واحلجـــــــاب: الطبـــــــع. وقـــــــال ســـــــبحانه وتعـــــــاىل: 
   

                                                            
  ).٢٥٣البقرة اآلية ( ١
  ).١٨احلج اآلية ( ٢
  ).١٢٥األنعام اآلية ( ٣
  ).٧البقرة اآلية ( ٤
  ).٤٥اإلسراء اآلية ( ٥
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 .١   
فالعبــد لــه كســب، وكســبه خملــوق خيلقــه هللا حالــة مــا يكســب، والقــدر ســر 
، وال نبيــا مرســـال، ال جيــوز اخلـــوض فيـــه،  مــن أســـرار هللا مل يطلــع عليـــه ملكــا مقـــر
لعقــــل، بــــل يعتقــــد أن هللا ســــبحانه وتعــــاىل خلــــق اخللــــق،  والبحــــث عنــــه بطريــــق 

خلقهـــم للنعـــيم فضـــال، وأهــل مشـــال خلقهـــم للجحـــيم فجعلهــم فـــريقني: أهـــل ميــني 
  عدال.

  قـــال هللا ســـبحانه وتعـــاىل: 
   

  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال هللا  ٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــ

   
 ن قـــال ســـعيد بـــن جبـــري: مـــا قـــدر هلـــم مـــ ٣

 اخلـــــــــــري والشـــــــــــر، ومـــــــــــن الشـــــــــــقوة والســـــــــــعادة، وقـــــــــــال هللا تعـــــــــــاىل: 
  

 قــــــــال جماهــــــــد: مبضــــــــلني  ٤
    

 إال من كتب هللا أنه يصــلى  ٥

                                                            
  ).٧الزمر اآلية ( ١
  ).١٧٩األعراف اآلية ( ٢
  ).٣٧اآلية ( األعراف ٣
  ).١٦٢الصافات اآلية ( ٤
  ).١٦٣الصافات اآلية ( ٥

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
لف  ٤٥ ف الس وعة مواق موس

الصالح

  اجلحــــــيم، وقــــــال هللا تعــــــاىل: 
 بـــــري: كمـــــا كتـــــب قـــــال ســـــعيد بـــــن ج ١

ـــــــــــــــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــــــــــــيكم تكونـــــــــــــــــــــــــــــــ   علــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

 وقــال ســبحانه وتعــاىل:  ٢ 
  

   
 وقيــــــــــــــل يف قولــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــاىل:  ٣

  
ريق الشر. وقــال عمــر بــن عبــدالعزيز: لــو أراد أي طريق اخلري، وط ٤

  هللا أن ال يعصى مل خيلق إبليس ويروى هذا مرفوعا.
  وقــــــــــــــــال هللا ســــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــاىل: 

   
   
   
   

  
املنقلــب  فنسأل هللا التوفيق لطيب املكتسب، ونعــوذ بــه مــن ســوء ٥

  ٦بفضله.
                                                            

  ).٢٩األعراف اآلية ( ١
  ).٣٠األعراف اآلية ( ٢
  ).٣اإلنسان اآلية ( ٣
  ).١٠البلد اآلية ( ٤
  ).١٣السجدة اآلية ( ٥
  ).١٤٥-١/١٢٢شرح السنة ( ٦
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ب وعيـــد القدريـــة): مث ســـاق بســـنده عـــن أيب هريـــرة رضـــي هللا  - وقـــال: (
اآليــة: خياصــمونه يف القــدر، فنزلــت هــذه  عنه قال: جاء مشركو قريش إىل النيب 

   
  ـــــــــــــــــــــــــــه: إىل  ١ قولـــــــــــــــــــ

   
  هــــــــــذا ٢ .

. ٣حـــديث صـــحيح أخرجـــه مســـلم عـــن أيب كريـــب عـــن وكيـــع عـــن ســـفيان الثـــوري
قيـــــــــل: يف أمـــــــــر    قولـــــــــه: 

ـــا جنـــون،  قـــة مســـعورة، إذا كـــان  يســـعر، أي: يلهـــب. وقـــال األزهـــري: يقـــال: 
   ٤وقيل: سعر: مجع سعري.

   
  هـ) ٥١٨الثامنة عشرة بعد اخلمسمائة (السنة 

  فضائح الباطنية وموقف املسلمني منهم:
مــد  قال ابن كثري: مث دخلت مثــان عشــرة ومخســمائة فيهــا ظهــرت الباطنيــة 

  ٥فقاتلهم أهلها فقتلوا منهم سبعمائة.
  

                                                            
  ).٤٧القمر اآلية ( ١
  )٤٩القمر اآلية ( ٢
ــد ( ٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــه: أمحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــلم () و ٤٧٦و٢/٤٤٤أخرجـ ــ ــ ـــ ــ ــــذي (٤/٢٠٤٦/٢٦٥٦مســ ــ ــ ـــ ـــه ٤/٣٩٩/٢١٥٧) والرتمــ ــ ــ ــ ــ ــــن ماجــ ــ ــ ــ ــ ) وابـ
)١/٣٢/٨٣.(  
  ).١٥١-١/١٥٠شرح السنة ( ٤
  ).١٢/٢٠٧البداية ( ٥
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  موقف السلف من 
  هـ) ٥٢٠أسعد بن أيب روح الرافضي (قبل 

لشــام،  القاضــي أبــو الفضــل أســعد بــن أمحــد بــن قال الذهيب: رأس الرفض 
أيب روح األطرابلســي، صــاحب التصــانيف. أخــذ عــن ابــن الــرباج، وســكن صــيدا 

ا. ا الفرنج، فقتل     ١إىل أن أخذ
  

  هـ) ٥٢٠( ٢الُربُْسِقي
امللــــك آقُســــنـُْقر مملــــوك بـُْرُســــق غــــالم الســــلطان طُْغرُْلَبــــك قســــيم الدولــــة أبــــو 

يل شــحنكية بغــداد، وكــان تركيــا جيــد الســرية ســعيد، ويل املوصــل والرحبــة، وقــد و 
ــــــا، كثــــــري الــــــرب والصــــــدقات إىل الفقــــــراء، كثــــــري  حمافظــــــا علــــــى الصــــــلوات يف أوقا
، واله السلطان حممد بعدما استقرت له الســلطنة وتقــدم إليــه  اإلحسان إىل الرعا
لشــــــام، فوصــــــل إىل املوصــــــل  لتجهــــــز إىل املوصــــــل واالســــــتعداد لقتــــــال الفــــــرنج 

غــزا ودفــع الفــرنج عــن حلــب مث عــاد إىل املوصــل، وكــان خــريا حيــب أهــل فملكها و 
العلـــم والصـــاحلني، ويـــرى العـــدل ويفعلـــه، وكـــان مـــن خـــري الـــوالة كثـــري التهجـــد مـــن 
الليــل، وكــان مــن كــرباء الدولــة الســلجوقية، ولــه شــهرة كبــرية بيــنهم، قتلتــه الباطنيــة 

رين ومخســمائة. وكــانوا جبامع املوصل يوم اجلمعة التاســع مــن ذي القعــدة ســنة عشــ
قد جلسوا له يف اجلــامع بــزي الصــوفية، فلمــا انفتــل مــن صــالته قــاموا إليــه وأثخنــوه 

                                                            
  ).١٩/٤٩٩السري ( ١
ـــتظم (٥١٢- ١٩/٥١٠الســــري ( ٢ ــاريخ (١٧/٢٣٠) واملنـ ـــل يف التــ - ١/٢٤٢) ووفيــــات األعيــــان (٦٣٥- ١٠/٦٣٣) والكامـ

  ).٤/٦١الذهب ( ) وشذرات١٢/٢٠٩) والبداية والنهاية (٢٤٣
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جراحــا، وذلــك ألنــه كــان تصــدى الستئصــال شــأفتهم وتتــبعهم وقتــل مــنهم عصــبة  
  كبرية رمحه هللا. 

 :موقفه من املشركني  
جلــــ د يف اإلمساعيليــــة فشــــد عليــــه عشــــرة  امع جــــاء يف الســــري: وكــــان قــــد أ

  ١فقتل بيده منهم ثالثة.
  

  هـ) ٥٢٠( ٢الطُّْرُطوِشي
حممـــد بـــن الوليـــد بـــن خلـــف أبـــو بكـــر الطرطوشـــي اإلمـــام العالمـــة، القـــدوة 
الزاهـــد، شـــيخ املالكيـــة الفقيـــه، الزم القاضـــي أ الوليـــد البـــاجي بسرقســـطة، ومســـع 
ين لبصـــرة مـــن أيب علـــي التســـرتي ومســـع ببغـــداد مـــن قاضـــيها أيب عبـــدهللا الـــدامغا

ورزق هللا التميمي، وأيب عبدهللا احلميدي وغريهم، حدث عنه أبــو طــاهر الســلفي 
  والفقيه سالر بن املقدم وجوهر بن لؤلؤ املقرئ وآخرون. 

قــــال ابــــن بشــــكوال: كــــان إمامــــا عاملــــا زاهــــدا ورعــــا دينــــا متواضــــعا متقشــــفا 
ــا، وبعــد صــيته ليسري، ســكن الشــام مــدة ودرس  هنــاك  متقلال من الدنيا راضيا 

وأخــذ عنــه النــاس هنــاك علمــا كثــريا، وكــان ســديد الســرية مشــتغال مبــا يعنيــه مــالذا 
مـــور ديـــنهم،  إلســـكندرية ينشـــر العلـــم، ويفقـــه النـــاس  ء والفقهـــاء. اســـتقر  للغـــر
يصـــــلح مــــــا أفســــــده العبيـــــديون، وكــــــان رمحــــــه هللا قـــــد أوذي مــــــن األفضــــــل الــــــوزير 

                                                            
  ).١٩/٥١١السري ( ١
ــــري ( ٢ ـــاب (٤٩٦-١٩/٤٩٠الســ ــان (٤/٦٨) واألنســـ ــ ـــات األعيــ ــــات (٢٦٥-٤/٢٦٢) ووفيـــ لوفيــ ــوايف  ــ ) ٥/١٧٥) والــ

  ).٤/٦٢) وشذرات الذهب (٢٤٨-٢/٢٤٤والديباج املذهب (
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 مكانــه املــأمون بــن البطــائحي، العبيــدي. وبقــي كــذلك إىل أن قتــل األفضــل وويل
  فأكرم الشيخ إكراما كثريا. 

إلسكندرية يف مجادى األوىل سنة عشرين ومخسمائة.    تويف 
 :موقفه من املبتدعة  

وتــرك تــرا يف العقيــدة  - نفــع هللا بــه وبعلمــه- كــان هــذا اإلمــام مــن املــوفقني املهــديني 
  مواقف جيدة يف العقيدة.السلفية، استفاد منه أهل املغرب واملشرق وكانت له 

ره السلفية:   آ
  'رسالة يف الرد على إحياء علوم الدين للغزايل'. -١

   ١املصدر: ذكرها يف السري.
  'احلوادث والبدع' وقد طبع غري ما مرة. -٢
  'الرد على اليهود'. -٣

  ٢املصدر: ذكره الذهيب يف سريه.
  من مواقفه رمحه هللا:

  فما أصل البدعة؟قال رمحه هللا: فإن قيل لنا:  -
قلنــا: أصــل هــذه الكلمــة مــن االخــرتاع، وهــو الشــيء ُحيــدث مــن غــري أصــل 

  سبق، وال مثال احُتذي، وال أُِلَف مثُلُه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــه قول  ومنـــــــــــــــــــــــــــ

  
                                                            

١٩/٤٩٤( ١.(  
١٩/٤٩٤( ٢.(  
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وقولــــــــــــــــــه: ١ ،    
 ؛ أي: مل أكــــــــــــن أول رســــــــــــول إىل ٢
  ض.األر  أهل

وهــذا االســم يــدخل فيمــا خترتعــه القلــوب، وفيمــا تنطــق بــه األلســنة، وفيمــا 
  ٣تفعله اجلوارح.

وقــــال: اعلــــم أن علمــــاء رضــــي هللا عــــنهم قــــالوا: أصــــول البــــدع أربعــــة،  -
وسائر األصــناف االثنتــني وســبعني فرقــة عــن هــؤالء تفرّقــوا وتشــّعبوا، وهــم: اخلــوارج 

والـــروافض،  -طالـــب رضـــي هللا عنـــه وهـــي أول فرقـــة خرجـــت علـــى علـــّي بـــن أيب-
  والقدرية، واملرجئة.

ومل يـــرد علمـــاؤ أن أصـــل كـــل بدعـــة مـــن هـــؤالء األربـــع تفرعـــت وتشـــّعبت 
علـــى مقتضـــى أصـــل البـــدع، حـــىت كملـــت ثالثـــة وســـبعني فرقـــة؛ فـــإن ذلـــك لعلـــه مل 
يــدخل يف الوجــود إىل اآلن، وإمنــا أرادوا أن كــل بدعــة وضــاللة ال تكــاد توجــد إال 

األربــع فــرق، وإن مل تكــن البدعــة الثانيــة فرعــاً لــألوىل وشــعبة مــن شــعبها، يف هــذه 
  ٤بل هي بدعة مستقّلة بنفسها، ليست من األوىل بسبب.

مث ذكــر مــا أحدثــه النــاس عنــد خــتم القــرآن فقــال: وأعظــم مــن ذلــك مــا  -
يوجــــد اليــــوم يف هــــذا اخلــــتم مــــن اخــــتالط الرجــــال والنســــاء وازدحــــامهم، وتالصــــق 

                                                            
  ).١١٧البقرة اآلية ( ١
  ).٩األحقاف اآلية ( ٢
  ).٤٠-٣٩بدع (ص.كتاب احلوادث وال  ٣
  ).٣٤-٣٣كتاب احلوادث والبدع (ص.  ٤
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ــا يف أجساد بعضهم  بــبعض، حــىت بلغــين أن رجــًال ضــّم امــرأة مــن خلفهــا فعبــث 
  ١مزدحم الناس!

وقـــــال: فأمـــــا مـــــا أحدثـــــه النـــــاس مـــــن اخلطـــــب يف أعقـــــاب اخلـــــتم؛ فقـــــال  -
  …مالك: ليس ختم القرآن بسنة لقيام رمضان

لقصــــــص  وقــــــال مالــــــك يف املدّونــــــة: األمــــــر يف رمضــــــان الصــــــالة، ولــــــيس 
  ٢لدعاء.

لــدعاء،  ،-رمحكم هللا-فتأملوا  ى مالك أن يقّص أحد يف رمضــان  فقد 
  وحكى أن األمر املعمول به يف املدينة إمنا هو الصالة من غري قصص وال دعاء.

وقال: وسئل مالك عن الرجل يدعو خلف الصــالة قائمــاً؟ فقــال: لــيس  -
  بصواب، وال أحب ألحد أن يفعله.

ذهب إمنــا هــو محايــة فعلّق بقولــه: اعلــم أن احلــرف الــذي يــدور عليــه هــذا املــ
الــذرائع، وأال يــزاد يف الفــروض وال يف الســنن املســّننة، وأال يُعتقــد أيضــاً يف النوافــل 

ا سنن مؤقتة.   ٣املبتدأة أ

                                                            
  ).٤٦كتاب احلوادث والبدع (ص.  ١
  ).٦٥-٦٤كتاب احلوادث والبدع (ص.  ٢
  ).٦٦كتاب احلوادث والبدع (ص.  ٣
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ت بشـــيوع ذلــك عنــد النــاس  - -وقال وهو يرد على من يستدل للمحد
: فصــل يف الكــالم علــى فريــق مــن العاّمــة -وهــو مــا يعــرب عنــه مــا جــرى بــه العمــل

ل التقليد قالوا: إن هذا األمر شائع ذائــع يف أقــاليم أهــل اإلســالم وأقطــار أهــل وأه
ملغــرب، ومل يــزل  األرض، حىت قال بعض األغبيــاء: إن القــريوان كانــت دار العلــم 

ا فاشياً، ال ُمنكر له!!   هذا األمر 
فــاجلواب أن نقــول: شــيعوعة الفعــل وانتشــاره ال يــدّل علــى جــوازه؛ كمــا أن  

  دل على منعه.كتمه ال ي
أال تــــرى أن بيــــع البــــاقّالء يف قشــــرته شــــائع يف أقطــــار أهــــل اإلســــالم وعنــــد 

  الشافعي ال جيوز؟
  واالستئجار على احلج شائع يف بالد اإلسالم وعند أيب حنيفة ال جيوز؟

  واقتعاط العمائم شائع يف أهل اإلسالم، وهو بدعة منكرة.
  واالقتعاط: هو التعّمم دون احلنك... 

الثــوب حتــت الكعبــني شــائع يف بــالد أهــل اإلســالم، وهــو حــرام ال وإســبال 
  جيوز؟

وأكثــر أفعــال أهــل زمانــك علــى غــري الســنة، وكيــف ال وقــد روينــا قــول …
أيب الدرداء إذ دخل على أم الدرداء مغضــباً، فقالــت لــه: مالــك؟ فقــال: (وهللا مــا 

ــم يصــّلون مجيعــاً)، ومــا أعــرف فــيهم شــيئاً مــن أمــر حممــد  روينــا هنالــك ؛ إال أ
ر!!   من اآل

م مل يبــق فــيهم مــن الســنة إال الصــالة يف مجاعــة، كيــف ال تكــون معظــم  فــإ
ت؟!   أمورهم حمد
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وأمـــــا مـــــن تعّلـــــق بفعـــــل أهـــــل القـــــريوان؛ فهـــــذا غـــــيب يســـــتدعي األدب دون 
  املراجعة!

فنقــول هلــؤالء األغبيــاء: إن مالــك بــن أنــس رأى إمجــاع أهــل املدينــة حجــة، 
، وعرصـــة الـــوحي، قهـــاء األمصـــار، هـــذا وهـــو بلـــد رســـول هللا فـــرّده عليـــه ســـائر ف

لقريوان؟!   ودار النبوة، ومعدن العلم، فكيف 
ــم أفتــوا  وأيضاً؛ فإمنا كــان يكــون فيــه ُمَتعلَّــق لــو نقلــُتْم عــن علمــاء القــريوان أ
لعــواّم، وهــذا مــا ال ينقلونــه أبــداً، وإمنــا   لعلمــاء ال  ــذا؛ ألن االقتــداء إمنــا يكــون 

  ان يفعله العواّم والغوغاء، فإنكار عليهم كإنكار عليكم.ك
لقــريوان إمنــا كانــت علــى مــذهب أهــل املدينــة،  والدليل على هذا أن الفتيــا 
وقد كان القوم من أشّد الناس متّسكاً مبذهب مالك، فكــان علمــاؤ إمنــا يقومــون 

م؛ لقــول مالــك: (قيــام الرجــل يف بيتــه لـــمن قــ وي عليــه أحــّب يف رمضــان يف بيــو
إّيل)، وكان الغالب علــيهم الــورع واالتبــاع، وقــد قــال هلــم يف املدّونــة: (لــيس الشــأن 
لدعاء)، فيبعــد مــن حــاهلم أن حيــدثوا هــذه البدعــة، وينصــبوا  يف رمضان القصص 

  املنابر، وخيطبوا عند اخلتم!
ولــــو كــــان هــــذا؛ لشــــاع وانتشــــر، وكــــان يضــــبطه طلبــــة العلــــم، واخلََلــــف عــــن 

، فلمــا مل ينقــل هــذا أحــد ممــن يعتقــد علمــه، وال  الّســلف، فيصــل ذلــك إىل عصــر
  ممن هو يف عداد العلماء؛ علم أن هذه حكاية العواّم والغوغاء.

مث يقال هلم: َمب تنفصلون مـــمن يعارضــكم بشــكل آخــر مــن جنســه، فيقــول 
فقــــد َفَضــــَلت -لكــــم: إن قرطبــــة أعظــــم مــــن القــــريوان، وهــــي دار العلــــم واخلالفــــة 

خلالفـــةالقـــري  ، مث مل يُعهـــد فيهـــا قـــّط خطبـــٌة وال منـــرب وال دعـــاء وال اجتمـــاع -وان 
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  عند ختم القرآن يف رمضان؟
مث فاعل ذلك؟   فإن قيل: فهل 

فـــاجلواب أن يقـــال: أمـــا إن كـــان ذلـــك علـــى وجـــه الســـالمة مـــن اللغـــط، ومل 
يكــــن إال الرجــــال، أو الرجــــال والنســــاء منفــــردين بعضــــهم عــــن بعــــض، يســــتمعون 

  ومل تُنتهك فيه شعائر الرمحن؛ فهذه البدعة اليت كرهها مالك. الذكر،
وأمــا إن كــان علــى الوجــه الــذي جيــري يف هــذا الزمــان؛ مــن اخــتالط الرجــال 
والنساء، ومضامة أجسامهم، ومزامحة من يف قلبه مرض مــن أهــل الريبــة، ومعانقــة 

ام كمــا حكــي لنــا أن رجــالً ُوجــد يطــأ امــرأة وهــم وقــوف يف زحــ-بعضــهم لــبعض 
النــاس! وحكــت لنــا امــرأة أن رجــالً واقعهــا فمــا حــال بينهمــا إال الثيــاب! وأمثــال 

  ؛ فهذا فسوق، فُيفّسق الذي يكون سبباً الجتماعهم.- ذلك من الفسق واللغط
فــإن قيــل: ألــيس روى عبــدالرزاق يف التفســري: (أن أنــس بــن مالــك كــان إذا 

  أراد أن خيتم القرآن مجع أهله)؟
ة علــيكم؛ فإنــه كــان يصــّلي يف بيتــه، وجيمــع أهلــه عنــد قلنــا: فهــذا هــو احلجــ

اخلــــتم، فــــأين هــــذا مــــن نصــــبكم املنــــابر، وتلفيــــق اخلطــــب علــــى رؤوس األشــــهاد، 
فيخــتلط الرجــال والنســاء والصــبيان والغوغــاء، وتكثــر الزعقــات والصــياح، وخيــتلط 

اء اإلسالم ووقار اإلميان؟!   األمر، ويذهب 
  ١إمنا مجع أهله فحسُب.وأيضاً؛ فإنه ما روي أنه دعا، و 

وقـــــال: فصـــــل يف بيـــــان الوجـــــه الـــــذي يـــــدخل منـــــه الفســـــاد علـــــى عامـــــة  -

                                                            
  ).٧٦-٧١كتاب احلوادث والبدع (ص.  ١
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إن هللا ال يقــــبض العلــــم «قــــال:  املســــلمني: روى مســــلم يف الصــــحيح أن النــــيب 
انتزاعـــاً ينتزعـــه مـــن النـــاس، ولكـــن يقبضـــه بقـــبض العلمـــاء، حـــىت إذا مل يبـــَق عـــامل؛ 

  ١».توا بغري علم، فضلوا وأضلوااختذ الناس رؤوساً جهاالً، فسئلوا، فأف
فتــــدبّر هــــذا احلــــديث؛ فإنــــه يــــدل علــــى أنــــه ال يــــؤتى النــــاس قــــّط مــــن قبــــل 
علمائهم، وإمنا يؤتون من ِقبل أنه إذا مات علماؤهم؛ أفىت مــن لــيس بعــامل، فيــؤتى 

  الناس من ِقبله.
وقــد صــّرف عمـــر هــذا املعــىن تصـــريفاً، فقــال: (مــا خـــان أمــني قــّط، ولكنـــه 

  مني فخان).اؤمتن غري أ
وحنــــن نقــــول: مــــا ابتــــدع عــــامل قــــّط، ولكنــــه اســــُتفيت مــــن لــــيس بعــــامل؛ فضــــّل 

  ٢وأضّل.
  وقال: الباب الرابع يف نقل غرائب البدع وإنكار العلماء هلا: -

هللا فمن ذلك البدع احملدثــة يف الكتــاب العزيــز مــن األحلــان والتطريــب: قــال 
  تعــــــــــــــــــــاىل: 

 ــــــــْلُه تفصــــــــيالً، وبيِّْنــــــــهُ ٣ تبيينــــــــاً،  ؛ يعــــــــين: فصِّ
وترسَّــل فيــه ترســيًال، وال تعجــل يف قراءتــه، وهــو مــن قــول العــرب: ثغــر رَتِــٌل ورَْتــٌل؛ 

  إذا كان ُمْفلجاً ذا فُرج.
ألحلـــان، وال أحبهـــا يف رمضــــان وال يف  قـــال مالـــك: (وال تعجبـــين القـــراءة 

                                                            
  هـ).٥١٦تقدم يف مواقف البغوي سنة ( ١
  ).٧٧-٧٦كتاب احلوادث والبدع (ص.  ٢
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لقرآن   ، فُيقال: فالن أقرأُ من فالن).غريه؛ ألنه يشبه الغناء، وُيضحك 
وبلغــين أن اجلــواري يُعلَّمــن ذلــك كمــا يُعلمــن الغنــاء! أتــرى هــذا مــن القــراءة 

ا رسول هللا    ١؟!.اليت كان يقرأ 
وقــال: وممــا ابتدعــه النــاس يف القــرآن االقتصــار علــى حفــظ حروفــه؛ دون  -
أحــدهم يــروي وهذا هو حال املقرئني يف هذه األعصــر؛ فإنــك جتــد … التفقه فيه

حكامــه،  القرآن مبائة رواية، ويُثقِّف حروفه تثقيف القدح، وهو أجهــل اجلــاهلني 
ا، ورفضــها،  وتفريقهــا علــى فلو سألته عن حقيقة النّـّية يف الوضوء، وحمّلها، وعزو

ً، وهـــــــــــــــــــــــــو يتلـــــــــــــــــــــــــو ُعُمـــــــــــــــــــــــــَرُه:  أعضـــــــــــــــــــــــــاء الوضـــــــــــــــــــــــــوء؛ مل خيـــــــــــــــــــــــــرج جـــــــــــــــــــــــــوا
  
   

  
  
  

٢.  
بل لو سألته عــن أّول درجــة، فقلــت لــه: أمــر هللا تعــاىل علــى الوجــوب هــو؟ 
حـــة؟ فطلبتـــه بفهـــم  أم علـــى النـــدب واالســـتحباب؟ أم علـــى الوقـــف؟ أم علـــى اإل

ً!. هذه الدقائق ووجوهها وترتيبها؛ مل جيد   ٣جوا
وعقـــــد فصـــــالً نقـــــل فيـــــه أقـــــوال األئمـــــة ببدعيـــــة مـــــا أحـــــدث النـــــاس مـــــن  -

االجتمـــاع يف املســـاجد والـــدعاء يـــوم عرفـــة مث قـــال: فـــاعلموا رمحكـــم هللا أن هـــؤالء 
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األئمــة علمــوا فضــل الــدعاء يــوم عرفــة، ولكــن علمــوا أن ذلــك مبــوطن عرفــة ال يف 
قة أن يــدعو هللا تعــاىل، وإمنــا  غريهــا، ومل مينعــوا مــن خــال بنفســه فحضــرته نيــة صــاد

كرهــوا احلــوادث يف الــدين، وأن يظــن العــواّم أن مــن ســنة يــوم عرفــة بســائر اآلفــاق 
  االجتماع والدعاء، فيتداعى األمر إىل أن يُدخل يف الدين ما ليس منه.

وقد كنت ببيت املقدس، فإذا كان يوم عرفة؛ ُحبس أهل الســواد وكثــري مــن 
م كأنــــه مــــوطن أهــــل البلــــد، فيقفــــون يف امل ســــجد مســــتقبلني القبلــــة مرتفعــــة أصــــوا

  عرفة!
وكنـــت أمســـع هنـــاك مساعـــاً فاشـــياً مـــنهم: أن مـــن وقـــف ببيـــت املقـــدس أربـــع 
ــا تعــدل حجــة، مث جيعلونــه ذريعــة إىل إســقاط فريضــة احلــج إىل بيــت  وقفــات؛ فإ

  ١هللا احلرام!!.
رض األنـــدلس علـــى ابتيـــاع احل - لـــوى وقـــال: ومـــن البـــدع اجتمـــاع النـــاس 

  ليلة سبع وعشرين من رمضان.
بتيـــــاع الفواكـــــه؛ كـــــالعجم، وإقامـــــة العنصـــــرة،  وكـــــذلك علـــــى إقامـــــة 'يـََنـــــري' 
ومخـــيس إبريـــل؛ بشـــراء اجملّبنـــات واإلســـفنج، وهـــي مـــن األطعمـــة املبتدعـــة، وخـــروج 

ً مع النساء خمتلطني للتفرّج.   الرجال مجيعاً أو أشتا
م العيد، وخيرجون لل مصّلى، ويقمن فيــه اخلــيم للتفــرج وكذلك يفعلون يف أ

  ال للصالة.
ودخول احلمام للنساء مع الكتابيــات بغــري مئــزر، واملســلمني مــع الكفــار يف 
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  …احلمام
ورجــــــع النــــــاس ينافســــــون يف الضــــــحية؛ لالفتخــــــار، ال للســــــنة، وال لطلــــــب 

  األجر، بل إلقامة الدنيا.
وج ومــــــن البــــــدع قــــــراءة القــــــارئ يــــــوم اجلمعــــــة عشــــــراً مــــــن القــــــرآن عنــــــد خــــــر 

الســـلطان، وكـــذلك الـــدعاء بعـــد الصـــالة، وقـــراءة احلـــزب يف مجاعـــة، وقـــراءة ســـورة 
الكهـــف بعـــد العصـــر يف املســـجد يف مجاعـــة، وكـــذلك قـــول مـــن يقـــول عنـــد قيـــام 
اإلمــام يف احملــراب قبــل تكبــرية اإلحــرام: اللهــم أِقْمهــا وأِدْمهــا مــا دامــت الســماوات 

الســـاعة أقـــل ممـــا مضـــى؛ بـــدليل واألرض! وهـــذا دعـــاء احملـــال؛ ألن مـــا بقـــي لقيـــام 
  ٢، وقرن السبابة والوسطى.١»بُعثُت أ والساعة كهاتني :قوله 

مــا اجتمــع قــوم يف بيــت مــن بيــوت وقــد رّد علــى مــن يتعلــق حبــديث:  -
يتلونـــــــه  :، للقـــــــراءة اجلماعيــــــة بقولـــــــه: والّســــــّر فيـــــــه أن قولــــــه ٣احلــــــديث» هللا

ـــم لـــو رأوا مجاعـــة قـــد خطـــاب عـــرّيب، ومعلـــوم مـــن لســـان ا» ويتدارســـونه لعـــرب أ
اجتمعــوا لقــراءة القــرآن علــى أســتاذهم، ورجــل واحــد يقــرأ القــرآن؛ جلــاز أن يقولــوا: 

.ً   هؤالء مجاعة يقرؤون القرآن ويتدارسونه. وإن كانوا كلهم سكو
وكــذلك لــو مــّر العــرّيب جبماعــة اجتمعــوا لتــدريس العلــم والتفقــه فيــه ولســماع 

يقــول: هــذه مجاعــة يدرســون العلــم، ويقــرؤون العلــم ؛ جلاز أن حديث رسول هللا 
                                                            

ــد ( ١ ــ ـــاري (٣/١٢٤أمحـ ـــلم (١١/٤٢٢/٦٥٠٤) والبخــ ) مـــــن ٤/٤٣٠/٢٢١٤) والرتمـــــذي (٤/٢٢٦٨/٢٩٥١) ومســ
  حديث أنس رضي هللا عنه.

  ).١٥٣-١٥٠(ص. كتاب احلوادث والبدع  ٢
ـــلم (٢/٢٥٢أمحــــد ( ٣ ـــو داود (٤/٢٠٧٤/٢٦٩٩) ومسـ ) ٥/١٧٩/٢٩٤٥) والرتمــــذي (١٤٩/١٤٥٥-٢/١٤٨) وأبـ

  ) من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.١/٨٢/٢٢٥) وابن ماجه (٤/٣٠٩/٧٢٨٧والنسائي يف الكربى (
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  ١واحلديث، وإن كان القارئ واحداً.
وقــال يف املــآمت: واملــأمت: هــو االجتمــاع يف الّصــبحة، وهــو بدعــة منكــرة مل  -

  يُنقل فيه شيء.
وكذلك ما بعده مــن االجتمــاع يف الثــاين والثالــث والســابع والشــهر والســنة، 

  فهو طاّمة.
أن  -وكــان مــن أئمــة املســلمني-خ أيب عمــران الفاســّي وقــد بلغــين عــن الشــي

بعــــض أصــــحابه حضــــر صــــبحة، فهجــــره شــــهرين وبعــــض الثالــــث، حــــىت اســــتعان 
  الرجل عليه، فقبله وراجعه، وأظنه استتابه أال يعود.

فأما ما يوقد فيها مــن الشــمع والبخــور؛ فتبــذير وســرف، وإن أنفقــه الوصــّي 
، واســــــتأنف احلــــــاكم النظــــــر يف مــــــن مــــــال الرتكــــــة؛ ضــــــمنه، وســــــقطت بــــــه عدالتــــــه

  ٢الوصاية.
وقــال رمحــه هللا: اعلــم أن مــا حــدث يف ســائر أقطــار بـــالد أهــل اإلســالم  -

ــل،  طــ ــــا خطــــأ و مــــن هــــذه املنكــــرات والبــــدع ال مطمــــع ألحــــد يف حصــــرها، أل
واخلطـــأ ال تنحصـــر ســـبله، وال تتحصـــل طرقـــه، فـــاخط كيـــف شـــئت، وإمنـــا الـــذي 

ــه أمـــر واحـــد مقصـــود، ميكـــن تنحصـــر مداركـــه وتنضـــبط مآخـــذه، فهـــ و احلـــق، ألنـ
  إعمال الفكر واخلواطر يف استخراجه.

ومــا مثــل هــذا إال كــالرامي للهــدف، فــإن طــرق اإلصــابة تنحصــر وتتحصــل 
  من إحكام اآلالت، وأسباب النزع، وتسديد السهم.

                                                            
  ).١٦٧كتاب احلوادث والبدع (ص.  ١
  ).١٧٦-١٧٥كتاب احلوادث والبدع (ص.  ٢

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
لف  ٦٠ ف الس وعة مواق موس

الصالح

فأمــــــــا مــــــــن أراد أن خيطــــــــئ اهلــــــــدف، فجهــــــــات األخطــــــــاء ال تنحصــــــــر وال 
  ١تنضبط.
ألحلان؛ فإمنا حدثوا يف القــرن الرابــع؛ مــنهم: حممــد وقال: فأما أصحاب ا -

ن فكــانوا مهجــورين عنــد … بن ســعيد صــاحب األحلــان، والكرمــاين، واهليــثم، وأ
العلمـــــاء، فنقلـــــوا القـــــراءة إىل أوضـــــاع حلـــــون األغـــــاين، فمـــــدوا املقصـــــور، وقصـــــروا 
املمــــدود، وحركــــوا الســــاكن، وســــكنوا املتحــــرك، وزادوا يف احلــــرف، ونقصــــوا منــــه، 

...ومـــــن جزمـــــوا املتحـــــرك، وحركـــــوا اجملـــــزوم؛ الســـــتيفاء نغمـــــات األغـــــاين املطربـــــة و 
م يف القــــــــرآن: النبطــــــــي، والرومــــــــي، واحلســــــــاين، واملكــــــــي، واإلســــــــكندراين،  أحلــــــــا
واملصـــري، والكارونـــدي، والراعـــي، والـــديباجي، واليـــاقويت، والعروســـي، والّزرجـــون، 

ـــند نمـــنم، والسِّ
ُ
ي، وغريهـــا؛ كرهنـــا ذكـــر التطويـــل واملرجـــي واجملوســـي، والزجنـــي، وامل

  ا.
 فهــــــــــــــــــــذه أمســــــــــــــــــــاء ابتــــــــــــــــــــدعوها يف كتــــــــــــــــــــاب هللا تعــــــــــــــــــــاىل: 

    
 ٢.  

ــــي، أو  فالتــــايل مــــنهم والســــامع ال يقصــــدون فهــــم معانيــــه؛ مــــن أمــــر، أو 
وعد، أو وعيد، أو وعظ، أو ختويــف، أو ضــرب مثــل، أو اقتضــاء حكــم، أو غــري 

كنقــر زل بــه القــرآن، وإمنــا هــو للــذة، والطــرب، والنغمــات، واألحلــان؛  ذلــك ممــا أنــ
ر، وأصـــوات املـــزامري؛ كمـــا قـــال هللا عـــز وجـــل يـــذّم قريشـــاً:   األو

   
                                                            

  ).٢٢دث والبدع (ص.احلوا ١
  ).٢٣النجم اآلية ( ٢
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 ١.  
ته وتفهم معانيه:   وإمنا أنزل القرآن لتُتدبّر آ

   قــــال هللا تعــــاىل:
  

 
ـــــــــــــــــــــــــــاىل: ٢ ـــــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــ  . وقــــــــــــــ
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــال: ٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  . وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
    

   
  

 ٤.  
ألحلــان املطرِّبــة واملشــبِّهة لألغــاين؛ ألن ذلــك يُثمــر ضــدَّ  وهذا مينــع أن يقــرأ 

  اخلشوع، ونقيَض اخلوف والوجل.
  وقولــــــــه تعــــــــاىل فــــــــيهم: 

    
   
   

                                                            
  ).٣٥األنفال اآلية ( ١
  ).٢٩ص اآلية ( ٢
  ).٨٢النساء اآلية ( ٣
  ).٢األنفال اآلية ( ٤

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
لف  ٦٢ ف الس وعة مواق موس

الصالح

   ١.  
وهذا يفيد األمر بتالوتــه علــى هــذا الوجــه، وأن بكــاءهم إمنــا كــان ممــا فهمــوا 

  من معانيه، ال من نغمات القارئ.
ــــك الـــــرأس، والصـــــياح،  فـــــأين هـــــذا مـــــن دّق الّرِجـــــل، وثـــــين العطـــــف، وحتريـ

  والزعق، واملكاء، والتصدية؟!
ــــــــــــــــــــــــــــاىل:    قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال هللا تعــــــــــــــ

   
  

   
  ٢.  

فليــــــت شــــــعري! مــــــا الــــــذي يــــــورث خشــــــية هللا تعــــــاىل؟! أأحلــــــان الكرمــــــاين 
تــه، واســتخالص حكمــه وعجائــب  ونغمــات الرتمــذي، أو فهــم معانيــه، وتــدبر آ

  ٣مضمونه؟!.
 :موقفه من املشركني  
أينمــــا وجدتـــــم ســــدرة أو شــــجرة  -هللارمحكــــم -قــــال رمحــــه هللا: فــــانظروا  -

ا، ويرجــون الــربء والشــفاء مــن قبلهــا، وينوطــون  يقصدها الناس ويعظمون مــن شــأ
  ٤ا املسامري واخلرق؛ فهي ذات أنواط؛ فاقطعوها.

، وال َميسح كذلك الـــمنرب، ولكــن يــدنو وقال: وال يُتمّسح بقرب النّيب  - 
                                                            

  ).٨٢املائدة اآلية ( ١
  ).٢١احلشر اآلية ( ٢
  ).٨٨-٨٤كتاب احلوادث والبدع (ص.  ٣
  ).٣٩-٣٨احلوادث والبدع (ص. ٤
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وقيــل: - عو مســتقبًال القبلــة؛ يُولّيــه ظهــره ، مث يــدمــن املنــرب، فُيســّلم علــى النــّيب 
  ويصّلي ركعتني قبل السالم عليه. - ال يوليه ظهره

  ١وقيل: واسٌع أن يسلم عليه قبل أن يركع.
 :موقفه من الرافضة  

لقليــــل لورعــــه، مث …جــــاء يف الفكــــر الســــامي:  وكــــان راضــــيا مــــن الــــدنيا 
عالهــــا وجـــــعل ســــكن األســــكندرية وتــــزوج امــــرأة موســــرة، وهبــــت لــــه دارا ســــكن أ

ألســـكندرية بعـــد قتـــل بـــين عبيـــد لعلمائهـــا  أســـفلها مدرســـة للطلبـــة، وكـــان نزولـــه 
ــا وأحيــا معاملــه بعــد مــا تعطلــت دروســه وكــان يقــول: إن ســألين هللا  فنشــر العلــم 
ألســــكندرية مــــع مـــا هــــي عليــــه مــــن تعطيـــل اجلمعــــة وغــــري ذلــــك مــــن  عـــن املقــــام 

م العبيـــديني أقـــول  لـــه: وجـــدت قومـــا ضـــالال فكنـــت ســـبب املنـــاكر الـــيت كانـــت أ
هــــدايتهم. وهكــــذا ينبغــــي للعلمــــاء، بــــل جيــــب علــــيهم هدايــــة اخللــــق وال جيــــوز هلــــم 
اهلجــــرة إال إذا يئســــوا اهلدايــــة أو خــــافوا الفتنــــة علــــى أنفســــهم أو ديــــنهم. وامتحنــــه 

خراجه منها ومالزمة الفسطاط.    ٢العبيديون 
 :موقفه من الصوفية  
ن عالن عن اخلشوعي عن الطرطوشي أنــه كتــب جاء يف السري: أنبأ اب -

هذه الرسالة جوا عن سائل سأله من األندلس عن حقيقة أمــر مؤلــف اإلحيــاء، 
فكتب إىل عبدهللا بــن مظفــر: ســالم عليــك فــإين رأيــت أ حامــد وكلمتــه فوجدتــه 
امرءا وافر الفهم والعقــل وممارســة للعلــوم، وكــان ذلــك معظــم زمانــه، مث خــالف عــن 

                                                            
  ).١٥٧-١٥٦كتاب احلوادث والبدع (ص.  ١
  ).٢/٢٢٠الفكر السامي ( ٢
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لمــاء ودخــل يف غمــار العمــال، مث تصــوف فهجــر العلــوم وأهلهــا ودخــل طريــق الع
ا وجعــــل يطعــــن  ب القلــــوب ووســــاوس الشــــيطان، مث ســــا يف علــــوم اخلــــواطر وأر
علـــــى الفقهـــــاء مبـــــذاهب الفالســـــفة ورمـــــوز احلـــــالج وجعـــــل ينتحـــــي عـــــن الفقهـــــاء 

  واملتكلمني، ولقد كاد أن ينسلخ من الدين.
ن الوليـــــد هـــــذا، ذكـــــر يف غـــــري هـــــذه قـــــال احلـــــافظ أبـــــو حممـــــد: إن حممـــــد بـــــ

ماتــــة علــــوم الــــدين. مث -الرســــالة: كتــــاب اإلحيــــاء. قــــال: وهــــو  لعمــــر هللا أشــــبه 
  رجعنا إىل متام الرسالة.

قــــال: فلمــــا عمــــل كتابــــه اإلحيــــاء، عمــــد فــــتكلم يف علــــوم األحــــوال ومرامــــز 
ــا وال خبــري مبعرفتهــا. فســقط علــى أم رأســه، فــال يف  الصــوفية، وكــان غــري أنــيس 
لكـــذب  علمـــاء املســـلمني قـــر، وال يف أحـــوال الزاهـــدين اســـتقر، مث شـــحن كتابـــه 

، فـــال أعلـــم كتـــا علـــى وجـــه بســـيط األرض أكثـــر كـــذ علـــى علـــى رســـول هللا 
الرســـول منـــه، مث شـــبكه مبـــذاهب الفالســـفة ورمـــوز احلـــالج ومعـــاين رســـائل إخـــوان 

، فلـــيس النـــيب عنـــدهم أكثـــر مـــن شـــخص فاضـــل  الصـــفا وهـــم يـــرون النبـــوة اكتســـا
ختلــق مبحاســن األخــالق وجانــب سفســافها، وســاس نفســه حــىت ال تغلبــه شــهوة، 
مث ســـاق اخللـــق بتلـــك األخـــالق. وأنكـــروا أن يكـــون هللا يبعـــث إىل اخللـــق رســـوال، 
وزعمــوا أن املعجــزات حيــل وخمــاريق. ولقــد شــرف هللا اإلســالم وأوضــح حججــه، 

ألدلــــة، ومــــا مثــــل مــــن نصــــر اإلســــالم مبــــذ اهب الفالســــفة واآلراء وقطــــع العــــذر 
لبــول، مث يســوق الكــالم ســوقا يرعــد فيــه ويــربق  املنطقيــة إال كمــن يغســل الثــوب 
وميين ويشوق، حىت إذا تشوفت له النفــوس قــال: هــذا مــن علــم املعاملــة ومــا وراءه 
مـــن علـــم املكاشـــفة، ال جيـــوز تســـطريه يف الكتـــب ويقـــول: هـــذا مـــن ســـر الصـــدر 
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ينــــا عــــن إفشــــائه. وهــــذا ف عــــل الباطنيــــة وأهــــل الــــدغل والــــدخل يف الــــدين، الــــذي 
ملفقود، وهو تشويش لعقائد القلوب، وتــوهني ملــا  يستقل املوجود ويعلق النفوس 
عليه كلمة اجلماعة فلئن كــان الرجــل يعتقــد مــا ســطره،مل يبعــد تكفــريه وإن كــان ال 

  يعتقده فما أقرب تضليله.
بــني مــن ال معرفــة  وأمــا مــا ذكــرت مــن إحــراق الكتــاب، فلعمــري إذا انتشــر

لــه بســمومه القاتلــة، خيــف علــيهم أن يعتقــدوا ِإذاً صــحة مــا فيــه، فكــان حتريقــه يف 
ــالف املصــــــحف  ــ ــاحف الــــــيت ختــ ــ ــه الصــــــحابة مــــــن صــــــحف املصــ ــ ــ ــــىن مــــــا حرقت معــ

  ١العثماين.
 :التعليق  

 مــن يقــرؤون لــدعاة التخريــف يف العصــر احلاضــر، اقــرأوا كلمــة عــامل خبــري، 
لعلــوم الشــرعية والبــاع الطويــل. إذا تكلــم فـــي واحــد منهــا يظــن أنــه ال  لــه معرفــة 

حيســـن غـــريه. مـــاذا يقـــول يف كتـــاب إحيـــاء علـــوم الـــدين أليب حامـــد الغـــزايل؟ هـــل 
تصــــدقه أو تصـــــدق ســــعيد حـــــوى يف كتابــــه 'تربيتنـــــا الروحيــــة' وأمثالـــــه كثـــــري، وهللا 

  املستعان.
  
الفقيــه يف جاء يف الصاعقة احملرقة: سأله بعضهم فقــال: مــا تقــول ســيد  -

، مث مــذهب الصــوفية أنــه جيتمــع مــن الرجــال فيكثــرون مــن ذكــر هللا وذكــر حممــد 
لقضـــيب علـــى شـــيء مـــن األدمي، ويقـــوم بعضـــهم يـــرقص ويتواجـــد  ـــم يرقصـــون  إ

                                                            
  ).٤٩٦-١٩/٤٩٤السري ( ١
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كلونــه. هــل احلضــور معهــم جــائز أم ال؟  حىت يقع مغشيا عليــه، وحيضــرون شــيئا 
  أفتو رمحكم هللا.
لصــــــوفية بطالــــــة وجهالــــــة وضــــــاللة، ومــــــا : رمحــــــك هللا، مــــــذهب ااجلــــــواب

اإلســـــالم إال كتـــــاب هللا وســـــنة رســـــوله، وأمـــــا الـــــرقص والتواجـــــد فـــــأول مـــــا أحدثـــــه 
أصــحاب الســامري ملــا اتـــخذ هلــم عجــال جســدا لــه خــوار، قــاموا يرقصــون حواليــه 
ويتواجــــدون. فهــــو ديــــن الكفــــار وعبــــاد العجــــل. وأمــــا القضــــيب فــــأول مــــن اختــــذه 

دقة، ويشغلون به امل   عن كتاب هللا. ١سلمنيالز
وأصــحابه كأمنــا علــى رؤوســهم الطــري مــن الوقــار.  وإمنــا كــان جملــس النــيب 

فينبغـــي للســـلطان ونوابـــه أن مينعـــوهم مـــن احلضـــور يف املســـاجد وغريهـــا، وال حيـــل 
طلهـــم. هـــذا  هلل واليـــوم اآلخـــر أن حيضـــر معهـــم، وال يعيـــنهم علـــى  ألحـــد يـــؤمن 

هلل مذهب مالك وأيب حنيفة والشافعي  وأمحد بــن حنبــل وغــريهم مــن املســلمني و
  ٢التوفيق.
 :موقفه من القدرية  

ملثــال: أن  ٣ذكــر حــديث افــرتاق األمــة لقدريــة فقــال: وبيــان ذلــك  ومثــل 
القدر أصل من أصــول البــدع، مث اختلــف أهلــه يف مســائل مــن شــعب القــدر، ويف 

لقـــدر، فجمـــيعهم متفقـــون أن أفعـــال العبـــاد  خلـــٌق هلـــم مـــن مســـائل ال تعلـــق هلـــا 
  دون هللا تعاىل، مث اختلفوا يف فرع من فروع القدر: 

                                                            
  يف األصل املسلمون، والصواب ما أثبتناه. ١
  ).١٦٣-١١/١٦٢). انظر املعيار املعرب (٣٤الصاعقة احملرقة ( ٢
  هـ).٢٤١تقدم خترجيه يف مواقف اإلمام أمحد سنة ( ٣
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: جيــوز - وهو الـــِمْردار- فقال أكثرهم: ال يكون فعل بني فاعلني! وقال بعضهم 
حَدث.

ُ
  فعٌل بني فاعلني خملوقني على التوّلد. وأحال مثله بني القدمي وامل

تالفهم يف مث اختلفـــــــوا فيمـــــــا ال يعـــــــود إىل القـــــــدر يف مســـــــائل كثـــــــرية؛ كـــــــاخ
 -تعــاىل عــن قــوهلم–الصــالح واألصــلح: فقــال البغــداديون مــنهم: جيــب علــى هللا 

فعــُل األصــلح لعبــاده يف ديــنهم ودنيــاهم، وال جيــوز يف حكمتــه تبقيــة وجــٍه مـــمكن 
به الصــالح العاجــل واآلجــل؛ إال وعليــه فعــُل أقصــى مــا يقــِدُر عليــه يف استصــالح 

  عباده.
ابتـــداُء اخللـــق الـــذين علـــم أنـــه ُيكلِّفهـــم،  -تعـــاىل-قـــالوا: وواجـــٌب علـــى هللا 

  وجيب عليه إكمال عقوهلم وأقدارهم، وإزاحة عللهم!
إكمــال عقــوهلم، وال أن  -تعــاىل-وقــال البصــريون مــنهم: ال جيــب علــى هللا 

  يؤتيهم أسباَب التكليف.
عقــاب العصــاة  -تعــاىل عــن قــوهلم-وقال البغداديون مــنهم: جيــب علــى هللا 

  واملغفرة من غري توبة سفٌه من الغافر! وأىب البصريون ذلك.إذا مل يتوبوا، 
ـــر مـــن القدريــــة بدعـــًة، فقـــال: مـــن استحضـــر امــــرأة  وابتـــدع جعفـــر بـــن مبشِّ
ليتزوجهــا، فوثــب عليهــا، فوطئهــا بــال وّيل وال شــهود وال رضــًى وال عقــد؛ حــّل لــه 

  ذلك!. وخالفه يف ذلك َسَلفه، وخالفه َخَلُفُه.
ُيصــّري الكفــار وامللحــدين وأطفــال  -تعــاىل-إن هللا  وقــال ُمثامــة بــن أشــرَس:

م، وال يُعّوضــهم! وقولــه هــذا  ً يوم القيامــة؛ ال يُعــذ املشركني واملؤمنني واجملانني ترا
يف الكفــــار وامللحــــدين خــــرٌق إلمجــــاع األمــــة؛ مــــن أهــــل اإلثبــــات، وأهــــل القــــدر، 
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  ١وغريهم.
  
  هـ) ٥٢٠( ٢أبو الوليد ابن رشد

خ املالكيــة، قاضــي اجلماعــة بقرطبــة، أبــو الوليــد حممــد بــن اإلمام العالمة شــي
أمحـــد بـــن أمحـــد بـــن رشـــد القـــرطيب املـــالكي جـــد ابـــن رشـــد الفيلســـوف. ولـــد ســـنة 
يب جعفــــر أمحــــد بــــن رزق ومســــع اجليــــاين وأ  مخــــس ومخســــني وأربعمائــــة. وتفقــــه 
ن عبدهللا بــن فــرج وأ مــروان بــن ســراج. وأجــاز لــه أبــو العبــاس بــن دهلــاث. قــال ابــ

بشـــكوال: كـــان فقيهـــا عاملـــا، حافظـــا للفقـــه مقـــدما فيـــه علـــى مجيـــع أهـــل عصـــره، 
فــذا يف علــم الفــرائض واألصــول، مــن  قــوال أئمــة املالكيــة،  لفتــوى بصــريا  عارفــا 
سة يف العلــم والرباعــة والفهــم مــع الــدين والفضــل والوقــار واحللــم والســمت  أهل الر

  احلسن. 
ايــة كثــري التصــانيف. ولــه ثنــاء علــى أئمــة كانت الدرايــة أغلــب عليــه مــن الرو 

. مــات يف ذي القعــدة ســنة عشــرين ومخســمائة وصــلى ٣األشــاعرة كمــا يف مســائله
  عليه ابنه أبو القاسم.

 :موقفه من القدرية  
  له مواقف من القدرية والرد على ضالهلم حذا فيها حذو األئمة األعالم.

                                                            
  ).٣٥-٣٤كتاب احلوادث والبدع (ص.  ١
ــــري ( ٢ ــــخ اإل٥٠٢-١٩/٥٠١الســـ ريـــ ـــــالم () و ـــذهب (٤٤٤-٣٥/٤٤٣ســ ــ ــديباج املــ ــ ــذرات ٢٥٠-٢/٢٤٨) والـــ ــ ) وشـــ

  ).١/١٢٩) وشجرة النور الزكية (٤/٦٢الذهب (
٧١٨-١/٧١٦( ٣(  
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ول لرجــل ســألتين ومسعــت مالكــا يقــ :'البيــان والتحصــيل'جــاء يف كتــاب  -
أمــــــس عــــــن القــــــدر؟ فقــــــال لــــــه الرجــــــل: نعــــــم، قــــــال: يقــــــول هللا تعــــــاىل يف كتابــــــه: 

    
   
   

   
  

جهــنم مـــنهم، فالبــد مـــن  حقــت كلمتــه لـــيمألن ١
  أن يكون ما قال.

قـــال حممـــد بـــن رشـــد: هـــذه اآليـــة بينـــة يف الـــرد علـــى أهـــل القـــدر كمـــا قـــال، 
ـــاهم عـــن  لطاعـــة وأرادهـــا مـــنهم و ـــم يقولـــون إن هللا تعـــاىل أمـــر عبـــاده  وذلـــك أ
املعصـــــية ومل يردهـــــا مـــــنهم، فلـــــم يكـــــن مـــــا أراد مـــــن الطاعـــــة وكـــــان مـــــا مل يـــــرد مـــــن 

ـــم املعصـــية، ألن العبـــاد عنـــدهم خـــالقون ألفعـــ ـــم دون إرادة ر اهلم مبشـــيئتهم وإراد
ـــم يلحقـــون  وخـــالقهم، وذلـــك ضـــالل بـــني وكفـــر صـــريح عنـــد أكثـــر العلمـــاء، أل
هلل تعــاىل يف أن يكــون مــا ال يريــد، ويريــد مــا ال يكــون، واجلهــل بــه أيضــا  العجــز 

م إذا كانوا هم اخلالقون ألفعاهلم مبشيئتهم فال يعلم وقوعها مــنهم علــى قــوهلم  ،أل
 ،تعــاىل يف غــري مــا آيــة مــن كتابــه يفعلوهــا، وهــذا كفــر صــريح وتكــذيب لقولــه حىت

   وذلــــــك قولــــــه تعــــــاىل: 
    

  وقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:  ٢ 
    

                                                            
  .)١٣(السجدة اآلية  ١
  .)٩٩(يونس اآلية  ٢
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 ــــــــــــــــــــــال:  ١  وقــــــــــــــــــ
    

ــــــــــــــــــــــــــــــال:  ٢ ــــــــــــــــــــــــــــــــ   وقـــــــــــــــــــــــــــــــ
 وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال:  ٣ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــال:  ٤ ــــــــــــــــــــــــــــــ  وقـــــ
  ت يف الــــــــــــرد علــــــــــــيهم  ٥ واآل

ال عــون بــن معمــر مسعــت ســعيد أكثــر مــن أن حتصــى وأبــني مــن أن ختفــى، وقــد قــ
ابـــن أيب عروبـــة وكـــان يرتهـــب مبـــذهب أهـــل القـــدر يقـــول: مـــا يف القـــرآن آيـــة أشـــد 

    وله: ـعلــــــي مــــــن قــــــ
    

  قـــــــــــــــــــال: فقلـــــــــــــــــــت  ٦
هللا عــون حــىت مــات، فــرحم  القرآن يشق عليك؟ وهللا ال أكلمــك أبــدا فمــا كلمتــه

ر يف ذلــك عــن النــيب  كــل «متــواترة ال حتصــى، مــن ذلــك قولــه:  بن معمر، واآل
ل املــرأة طــالق أختهــا ولتــنكح فإمنــا هلــا مــا قــدر أال تســ«، وقولــه: ٧»شــيء بقــدر

                                                            
  .)١٢٥(األنعام اآلية  ١
  .)٣٠(اإلنسان اآلية  ٢
  .)١٦(الرعد اآلية  ٣
  .)٩٦(الصافات اآلية  ٤
  .)١٤(امللك اآلية  ٥
  .)١٥٥(األعراف اآلية  ٦
  هـ).٤٦٣انظر خترجيه يف مواقف ابن عبدالرب سنة ( ٧
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إن هللا خلــــق آدم مث مســــح ظهــــره بيمينــــه فاســــتخرج منــــه ذريــــة «: وقولــــه  ١»هلــــا
ن، مث مســح ظهــره فاســتخرج منــه فقــال: خلقــت هــؤالء للجنــة وبعمــل اجلنــة يعملــو 

، فقـــال رجـــل ففـــيم »ذريـــة فقـــال: خلقـــت هـــؤالء للنـــار وبعمـــل أهـــل النـــار يعملـــون
إن هللا إذا خلــــق العبــــد للجنــــة اســــتعمله بعمــــل أهــــل «العمــــل؟ فقــــال رســــول هللا: 

اجلنــة حــىت ميــوت علــى عمــل مــن أعمــال أهــل اجلنــة فيدخلــه بــه اجلنــة، وإذا خلــق 
أهل النار حىت ميوت على عمل مــن أعمــال أهــل النــار العبد للنار استعمله بعمل 

أفتلــومين علــى أمــر قــد  :، وقــول آدم ملوســى يف حــديث حماجتــه٢»فيدخله بــه النــار
هلل التوفيق ٣قدر علي قبل أن أخلق   ٤.و

وقــال: ســئل مالــك عــن القدريــة فقــال قــوم ســوء فــال جتالســوهم، قيــل وال  -
ابــن غــامن يقــول يف كراهيــة جمالســة نصلي وراءهم؟ قال: نعم، وقال ســحنون: كــان 

أن أحــــدكم قعــــد إىل ســــارق يف كمــــه بضــــاعة أمــــا كــــان  أرأيــــت لــــو :أهــــل األهــــواء
ــا منــه خوفــا أن يغتالــه فيهــا فــال جيــد بــدا أن يقــول نعــم، قــال: فــدينكم أوىل  خيتز

  ن حترزوه وتتحفظوا به.
وســئل عــن الرجــل يكــون بينــه وبــني الرجــل مــن أهــل القــدر يف ذلــك منازعــة 

تيه القدري فيأخذ بيده وتتصل إليه، فقال ركــا  :حىت يبقى  زعــا  إن كان جــاء 

                                                            
  هـ).٤٦٣(سنة تقدم يف مواقف ابن عبدالرب  ١
ــدالرمحن بــــن قتــــادة وصــــححه ابــــن حبــــان (٤/١٨٦أمحــــد ( ٢ ) ووافقــــه ١/٣١) واحلــــاكم (٢/٥٠/٣٣٨) مــــن حــــديث عبــ

ــره اهليثمــــي ( ــه ث٧/١٨٦الــــذهيب وذكــ ــال: "رواه أمحــــد ورجالــ ــحابة كــــأنس وأيب ) وقــ ــدة مــــن الصــ قــــات"، ويف البــــاب عــــن عــ
  موسى وحكيم بن حزام وأيب سعيد وابن عمر ومعاذ وغريهم.

  هـ).١٩٣(سنة تقدم يف مواقف هارون الرشيد ٣ 
  ).٣٦٧-١٦/٣٦٥البيان والتحصيل (٤ 
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لــذلك فليقبــل منــه ذلــك وليكلمــه وإن مل يكــن جــاء لــذلك فــإين أراه يف ســعة مــن 
خذ بيدي ويســألين الكــالم؟ فقــال:  ترك كالمه، قيل له: إنه قديتشبت ويتعلق و

سا أن يرتك كالمه.   ال أرى 
ـــم قـــوم  قـــال حممـــد بـــن رشـــد: قـــول مالـــك يف هـــذه الروايـــة يف أهـــل القـــدر إ

ـــم ال ســـوء فـــال جيالســـوا وال عتقـــادهم  يصـــلي وراءهـــم، نـــص منـــه علـــى أ يكفـــروا 
خـــالف ظـــاهر قولـــه يف أول رســـم مـــن مســـاع ابـــن القاســـم آيـــة يف كتـــاب هللا أشـــد 

 االخــــــتالف مــــــن أهــــــل األهــــــواء مــــــن هــــــذه اآليــــــة: علــــــى أهــــــل 
   

 فــأي كــالم أبــني مــن هــذا، قــال ابــن القاســم:  اآلية، قــال ١
وهلــا علــى أهــل األهــواء، فالقدريــة عنــد عامــة العلمــاء كفــار ــم نســبوا  ،ورأيتــه  أل

وإن  ،إىل هللا تعــــاىل العجــــز واجلهــــل يف قــــوهلم إن هللا مل يقــــدر املعاصــــي وال الشــــر
فنفــــوا القــــدرة واإلرادة يف  ، إرادتــــهذلــــك جــــار يف خلقــــه وســــلطانه بغــــري قدرتــــه وال

إنــه لــو كــان  :ى قــال بعــض طــواغيتهمـذلــك عــن هللا تعــاىل ونســبوها ألنفســهم حتــ
لقــدرة علــى طرحــه  طفــل علــى حــاجز بــني اجلنــة والنــار لكــان هللا تعــاىل موصــوفا 

لقـــــدرة علـــــى طرحـــــه يف النـــــار، وأن هللا ال يوصـــــف إإىل اجلنـــــة و  بلـــــيس موصـــــوفا 
وعنــد بعضــهم قــوم ســوء  ،وزعموا أن خالف هــذا كفــر وشــرك ،لقدرة على ذلك

ـــــم خـــــالفوا أهـــــل الســـــنة واجلماعـــــة يف عقـــــود الـــــدين ؛ضـــــالل ى ـألن هللا تعالـــــ ؛أل
صــدورهم أضلهم وأغــواهم ومل يــرد هــداهم وعمــى بصــائرهم عــن احلــق ومل يــرد شــرح 

    لــــــه كمــــــا قــــــال تعــــــاىل: 
                                                            

  .)١٠٦(آل عمران اآلية  ١
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خــــــــراجهم عــــــــن تــــــــوات اآليــــــــة وقــــــــد ١ ر  رت اآل
القدريــة جمــوس «: اإلســالم وإضــافتهم إىل أصــناف الكفــر، مــن ذلــك قــول النــيب 

صــنفان مــن أمــيت لــيس هلــم «وقولــه:  »القدرية نصارى هذه األمة«و ٢»هذه األمة
لكــل أمــة جمــوس، وجمــوس هــذه «، وقولــه: ٣»نصــيب يف اإلســالم املرجئــة والقدريــة

: ، وقولــــه »وال تصــــلوا علــــيهم إذا مــــاتوا ،مرضــــوااألمــــة القدريــــة ال تعــــودوهم إذا 
ــا شــعبة مــن النصــرانية ؛اتقــوا هــذه القدريــة« ومــن مثــل هــذا وحنــوه كثــري، وقــد ٤»فإ

ــى مالـــك عــن جمالســـتهم وإن مل يــرهم كفـــارا مبـــا لقــوهلم علـــى هــذه الروايـــة لوجـــوه 
ـــم إن مل يكونـــوا كفـــارا فهـــم زائغـــون ضـــالل جيـــب التـــربؤ مـــن :ثالثـــة، أحـــدها هم أ
مان، وقـــد قـــال تعـــاىل: ـالـــبغض يف هللا واحلـــب فيـــه مـــن اإليـــألن  ؛وبغضـــهم يف هللا

    ،ــوله اآليـــــــة ــ وهـــــــم ممـــــــن حـــــــاد هللا ورســـ
 :عتقـــادهم الفاســـد الـــذي خرجـــوا بـــه عـــن امللـــة يف قـــول كافـــة األمـــة، والوجـــه الثـــاين

ــه أنـــــه مييـــــل  ــيظن بـــ ــتهم فـــ ـــه ســـــوء الظـــــن مبجالســـ ــواهم، خمافـــــة أن يعـــــرض بنفســ إىل هـــ
خمافـــة أن يســـتمع كالمهـــم فيـــدخل عليـــه شـــك يف اعتقـــاده بشـــبههم وكفـــى  :والثالـــث

ــى  من التحرير عن ذلك املثل الصحيح الذي ضربه مالك يف رواية ابــن غــامن عنــه و
ــم وإن  ــم كفــار أل يكونــوا  مل عــن الصــالة خلفهــم علــى مقتضــى هــذه الروايــة مــن أ

                                                            
  .)١٢٥(األنعام اآلية  ١
  هـ).٣٦٠(نة ستقدم يف مواقف حممد بن احلسني اآلجري  ٢

  هـ).١٦١(سنة تقدم يف مواقف سفيان الثوري ٣ 
) وابـــن عـــدي ٤/٦٩٧/١١٢٨) والاللكـــائي (١/١٤٦/٣٣٢ابـــن أيب عاصـــم (...» اتقـــوا هـــذا القـــدر«أخرجـــه بلفـــظ:  ٤
) كلهم من طريــق نــزار بــن حيــان عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس، قــال اهليثمــي يف ١١/٢٦٢/١١٦٨٠) والطرباين (٥/١٩٤(

  ).١٧٨٦): "وفيه نزار بن حيان وهو ضعيف"، وقال الشيخ األلباين: "ضعيف جدا" (الضعيفة ٧/٢٠٢اجملمع (
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  ١كفارا هم زائغون ضالل...
) ٥٧٥و٥٠٣و١٧/٢٦٥مـــــرارا كلمـــــا جـــــاء ذكـــــرهم كمـــــا يف ( وردد ذلـــــك

  ٢.)٢١٠و١٨/١٤٩و(
  

  هـ) ٥٢١( ٣أبو العز الَقالَِنِسي
اإلمــام الكبــري شــيخ القــراء أبــو العــز حممــد بــن احلســني بــن بنــدار الواســطي 
القالنســـــي، صـــــاحب التصـــــانيف يف القـــــراءات مقـــــرئ العـــــراق. ولـــــد ســـــنة مخـــــس 

لعشرة عل ى أيب علي غالم اهلراس، وأخــذ أيضــا عــن أيب وثالثني وأربعمائة. وتال 
القاســـم اهلـــذيل، وأيب جعفـــر بـــن املســـلمة، وقـــرأ ختمـــة لعاصـــم علـــى أيب الفـــوارس 
لقـــراءات وعللهـــا وغوامضـــها عارفـــا بطرقهـــا عـــايل اإلســـناد.  األواين. كـــان بصـــريا 

  وتصدر لإلقراء دهرا ورحل إليه من األقطار. 
أيب العــز، فقــال: هــو أحــد األئمــة قال الســلفي: ســألت مخيســا احلــوزي عــن 

األعيان يف علوم القرآن، برع يف القراءات، ومسع من مجاعــة، وهــو جيــد النقــل ذو 
  فهم فيما يقوله. تويف رمحه هللا يف شوال سنة إحدى وعشرين ومخسمائة بواسط.

 :موقفه من الرافضة  
مــن جاء يف السري: قال السمعاين: قرأ عليه عــامل مــن النــاس، ورحــل إليــه  -

                                                            
  ).٣٨٢-١٦/٣٨٠البيان والتحصيل ( ١
  من كتابه البيان والتحصيل. ٢
ــتظم ( ٣ ـــدال (٤٩٨-١٩/٤٩٦) والســـــري (١٠/٨املنــ ــزان االعتــ ـــات (٣/٥٢٥) وميــ لوفيـ ــوايف  ــة النهايـــــة ٣/٤) والـــ ) وغايـــ
  ).٤/٦٤) وشذرات الذهب (٤٧٥-١/٤٧٣ة القراء الكبار () ومعرف١٢٩-٢/١٢٨(
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لف  ٧٥ ف الس وعة مواق موس

الصالح

األقطار، ومسعت عبدالوهاب األمنــاطي يســيء الثنــاء عليــه، ونســبه إىل الــرفض، مث 
  ١وجدت أليب العز أبيا يف فضيلة الصحابة.

  أنشد أبو العز القالنسي: -
 إن مــــــــــــــــــــــن مل يقــــــــــــــــــــــدم الصــــــــــــــــــــــديقا
 والـــــــــــذي ال يقـــــــــــول قـــــــــــويل يف الفـــــــــــا
غــــــــــــــض عثمــــــــــــــا  وبنــــــــــــــار اجلحــــــــــــــيم 
 مــــــــــن يــــــــــوايل عنــــــــــدي عليــــــــــا وعــــــــــادا

  

 ملمـــــــات صـــــــديقامل يكـــــــن يل حـــــــىت ا 
 روق أهــــــــــــــــوى لشخصــــــــــــــــه تفريقــــــــــــــــا
 ن ويهـــــــــوي منهـــــــــا مكـــــــــا ســـــــــحيقا
 ٢هـــــــــــــــم مجيعــــــــــــــــا عددتـــــــــــــــه زنــــــــــــــــديقا

  

  
  موقف السلف من 

  هـ) ٥٢٤املهدي بن تومرت (
إىل  كان هذا الرجل قنبلة مشؤومة علــى العقيــدة الســلفية. ارحتــل مــن الـــمغرب

. فرجــع إىل املشرق والتقى بعلمــاء أشــاعرة مــع مــا تعلمــه مــن مكــر الشــيعة الباطنيــة
ســة وحــب الظهــور. فــدخل املغــرب وهــو حيمــل يف  املغــرب ونفســه تتشــوق إىل الر
رأســه كــل حيلـــة ومكــر وخـــداع. فــادعى أنـــه اإلمــام املعصـــوم. واســتخدم يف ذلـــك 
أنــواع الــدجل حــىت إنــه حيكــى عنــه أنــه كــان يتفــق مــع جمموعــة فينــومهم يف القبــور 

لقيــام مــن قبــورهم فيخرجــون مــرهم  تــيهم، و ، مث يقــتلهم حــىت ال خيــربون عــن و
دجلــــــه. وتــــــذرع أيضــــــا بعقيــــــدة مــــــزج فيهــــــا األشــــــعرية واالعتــــــزال ومساهــــــا عقيــــــدة 
املوحدين. ومسى العقيدة السلفية الــيت كــان عليهــا املرابطــون عقيــدة التجســيم علــى 

                                                            
  ).١٩/٤٩٧السري ( ١
  ).٥/١٤٤لسان امليزان ( ٢
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  عادة املبتدعة يف تشويه العقيدة السلفية.
ملـــــــرابطني جـــــــاء يف الســـــــري: قـــــــال اليســـــــع ابـــــــن حـــــــزم: مســـــــى ابـــــــن تـــــــومرت ا

جملسمني، وما كان أهل املغرب يــدينون إال بتنزيــه هللا تعــاىل عمــا ال جيــب وصــفه 
مبـــا جيـــب لـــه، مـــع تـــرك خوضـــهم عمـــا تقصـــر العقـــول عـــن فهمـــه... فكفـــرهم ابـــن 
تــومرت جلهلهــم العــرض واجلــوهر، وأن مــن مل يعــرف ذلــك مل يعــرف املخلــوق مــن 

ن مــن مل يهــاجر إليــه ويقاتــل معــه فإ نــه حــالل الــدم واحلــرمي، وذكــر أن اخلــالق، و
  ١غضبه هلل وقيامه حسبة.

جــاء يف املنهــاج: وأصــحاب ابــن تــومرت الــذي ادعــى أنــه املهــدي يقولــون: 
إنه معصوم، ويقولون يف خطبة اجلمعــة: اإلمــام املعصــوم واملهــدي املعلــوم، ويقــال: 

م قتلوا بعض من أنكر أن يكون معصوما.   إ
وإمجــاع لفة لــدين اإلســالم: للكتــاب والســنة ومعلوم أن كل هذه األقوال خما

 ســـــلف األمـــــة وأئمتهـــــا. فـــــإن هللا تعـــــاىل يقـــــول: 
  

  
    

   
   

لــرد عنــد التنــازع إال  ٢ مر  إىل اآلية، فلم 
أثبت شخصا معصوما غري الرســول، أوجــب رد مــا تنــازعوا فيــه  هللا والرسول، فمن

  إليه، ألنه اليقول عنده إال احلق كالرسول. وهذا خالف القرآن.
                                                            

  ).٥٥١-١٩/٥٥٠السري ( ١
  ).٥٩النساء اآلية ( ٢
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وأيضا فإن املعصــوم جتــب طاعتــه مطلقــا بــال قيــد، وخمالفــه يســتحق الوعيــد. 
 خاصـــــة. قـــــال تعـــــاىل: والقـــــرآن إمنـــــا أثبـــــت هـــــذا يف حـــــق الرســـــول 

   
   

    
 

 
 

   
  ١ .

ـــــــــــــــــــــــــــال:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ    وقـــــــ
   

   
  فـــــــدل القـــــــرآن يف ٢ 

غـــري موضـــع علـــى أن مـــن أطـــاع الرســـول كـــان مـــن أهـــل الســـعادة، ومل يشـــرتط يف 
ذلــك طاعــة معصــوم آخــر، ومــن عصــى الرســول كــان مــن أهــل الوعيــد، وإن قــدر 

هــو الــذي فــرق هللا بــه بــني أهــل اجلنــة  أنــه أطــاع مــن ظــن أنــه معصــوم، فالرســول 
وبــــني األبــــرار والفجــــار، وبــــني احلــــق والباطــــل، وبــــني الغــــي والرشــــاد،  وأهــــل النــــار،

واهلـــدى والضـــالل، وجعلـــه القســـيم الـــذي قســـم هللا بـــه عبـــاده إىل شـــقي وســـعيد، 
  فمن اتبعه فهو السعيد، ومن خالفه فهو الشقي. وليست هذه املرتبة لغريه. 

علــى أن كــل شــخص ســوى  -أهل الكتــاب والســنة-وهلذا اتفق أهل العلم 
الرســول فإنــه يؤخــذ مــن قولــه ويــرتك، إال رســول هللا صــلى عليــه وســلم، فإنــه جيــب 

                                                            
  ).٦٩النساء اآلية ( ١
  ).٢٣اجلن اآلية ( ٢
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تصـــديقه يف كـــل مـــا أخـــرب، وطاعتـــه يف كـــل مـــا أمـــر، فإنـــه املعصـــوم الـــذي الينطـــق 
القيامــة كمــا عن اهلوى، إن هو إال وحي يوحى، وهو الذي يسأل الناس عنه يــوم 

  قـــــــــال تعـــــــــاىل: 
  

 
 وهـــو الـــذي ميـــتحن بـــه  ١

فيقال ألحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ويقــال: مــا  الناس يف قبورهم،
لقــول الثابــت،  تقــول يف هــذا الرجــل الــذي بعــث فــيكم؟ فيثبــت هللا الــذين آمنــوا 

لبينــات واهلــدى ّفآم نــا بــه واتبعنــاه. ولــو ذكــر فيقــول: هــو عبــدهللا ورســوله، جــاء 
بــدل الرســول مــن ذكــره مــن الصـــحابة واألئمــة والتــابعني والعلمــاء مل ينفعــه ذلـــك، 

  ٢وال ميتحن يف قربه بشخص غري الرسول.
وجــــــاء يف الســــــري: وســــــار ابــــــن تــــــومرت إىل أغمــــــات، فنزلــــــوا علــــــى الفقيــــــه 

ضــع، عبداحلق املصمودي، فأكرمهم، فاستشاروه، فقــال: هنــا ال حيمــيكم هــذا املو 
فعليكم بتينمــل فهــي يــوم عنــا، وهــو أحصــن األمــاكن، فــأقيموا بــه برهــة كــي ينســى 
ــذا االســم ذكــر ملــا عنــده، فلمــا رآهــم أهــل اجلبــل  ذكــركم. فتجــدد البــن تــومرت 

وأقبلــوا علــيهم، مث تســامع بــه على تلك الصــورة، علمــوا أنـــهم طلبــة علــم، فــأنزلوهم، 
رت مــن رأى فيــه جــالدة، عــرض عليــه أهــل اجلبــل، فتســارعوا إلــيهم، فكــان ابــن تــوم

ما يف نفسه، فــإن أســرع إليــه، أضــافه إىل خواصــه، وإن ســكت، أعــرض عنــه، وكــان  
ــه مـــن جبـــال درن،  ــدة، مث كثـــر أتباعـ م وطالـــت املـ م وحيـــذرو ــبا ــوهلم ينهـــون شـ كهـ

                                                            
  ).٦األعراف اآلية ( ١
  ).١٩١-٦/١٨٩املنهاج ( ٢
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  .وهو جبل الثلج، وطريقه وعر ضيق
ـــــا رخيـــــه': ال أعلـــــم مكـــــا أحصـــــن مـــــن تينملـــــل أل بـــــني  قـــــال اليســـــع يف '

جبلــني، وال يصــل إليهمــا إال الفــارس، ورمبــا نــزل عــن فرســه يف أمــاكن صــعبة، ويف 
مواضع يعرب على خشــبة، فــإذا أزيلــت اخلشــبة، انقطــع الــدرب، وهــي مســافة يــوم، 
هـــل تينملـــل الـــذين آووه،  فشـــرع أتباعـــه يغـــريون ويقتلـــون، وكثـــروا وقـــووا، مث غـــدر 

الفقيــه اإلفريقــي أحــد العشــرة مــن وأمــر خواصــه، فوضــعوا فــيهم الســيف، فقــال لــه 
خواصه: مــا هــذا؟! قــوم أكرمــو وأنزلــو نقــتلهم!! فقــال ألصــحابه: هــذا شــك يف 

  عصميت، فاقتلوه فقتل.
قــال اليســع: وكــل مــا أذكــره مــن حــال املصــامدة، فقــد شــاهدته، أو أخذتــه 

  متواترا، وكان يف وصيته إىل قومه إذا ظفروا مبرابط أو تلمساين أن حيرقوه.
مـــا كـــان عـــام تســـعة عشـــر ومخـــس مائـــة، خـــرج يومـــا، فقـــال: تعلمـــون أن فل
رجل أمي، وال يثبت على دابة، فقــد جعلــه هللا مبشــرا  -يريد الونشريسي-البشري 

لكـــم، مطلعـــا علـــى أســـراركم، وهـــو آيـــة لكـــم، قـــد حفـــظ القـــرآن، وتعلـــم الركـــوب، 
م، وركب حصــا وســاقه، فبهتــ وعــدوها آيــة وا، وقال: اقرأ، فقرأ اخلتمة يف أربعة أ

م، فقـــــــــــام خطيبـــــــــــا، وتـــــــــــال:    لغبـــــــــــاو
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــال: ١  ، وتـــــــــــــــــــــــــ

 
 

                                                            
  ).٣٧األنفال اآلية ( ١
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الصالح

 البشــــــــــري  ، فهــــــــــذا١
إن يف هـــذه األمـــة حمـــدثني، وإن «يقـــول:  مطلـــع علـــى األنفـــس، ملهـــم، ونبـــيكم 

صـــحبنا أقـــوام أطلعـــه هللا علـــى ســـرهم، وال بـــد مـــن النظــــر يف وقـــد  ٢»عمـــر مـــنهم
أمرهم، وتيمم العدل فيهم، مث نودي يف جبال املصامدة: من كــان مطيعــا لإلمــام، 
فليــأت، فــأقبلوا يهرعــون، فكــانوا يعرضــون علــى البشــري، فيخــرج قومــا علــى ميينــه، 

ألمـــر، ويعـــدهم مـــن أهـــل اجلنـــة، وقومـــا علـــى يســـاره، فيقـــول: هـــؤالء شـــاكون يف ا
ب البارحـــة،  ئـــب ردوه علـــى اليمـــني  لرجـــل مـــنهم، فيقـــول: هـــذا  وكـــان يـــؤتى 
فيعــرتف مبــا قــال، واتفقــت لــه فــيهم عجائــب، حــىت كــان يطلــق أهــل اليســار، وهــم 
يعلمــون أن مــآهلم إىل القتــل، فــال يفــر مــنهم أحــد، وإذا جتمــع مــنهم عــدة، قــتلهم 

م حىت يقتل األخ أخاه.   قرا
ــم قتــل مــنهم ســبعون ألفــا علــى هــذه الصــفة، قــال: فالــذي صــح ع نــدي أ

ويســــمونه التمييــــز، فلمــــا كمــــل التمييــــز، وجــــه مجوعــــه مــــع البشــــري حنــــو أغمــــات، 
فالتقــاهم املرابطــون، فهــزمهم املرابطــون، وثبــت خلــق مــن املصــامدة، فقتلــوا، وجــرح 
عمر اهلنتايت، عدة جراحات، فحمل على أعنــاقهم مثخنــا، فقــال هلــم البشــري: إنــه 

ميوت حىت تفتح البالد، مث بعد مدة، فتح عينيه، وسلم، فلما أتــوا، عــزاهم ابــن  ال
  ٣تومرت، وقال: يوم بيوم، وكذلك حرب الرسل.

                                                            
  ).١١٠ة (آل عمران اآلي ١
) كلهـــم أخرجـــه مـــن حـــديث أيب ٥/٤٠/٨١٢٠) والنســـائي يف الكـــربى (٧/٥٢/٣٦٨٩) والبخـــاري (٢/٣٣٩أمحـــد ( ٢

  هريرة. ويف الباب من حديث عائشة رضي هللا عنها.
  ).٥٤٧-١٩/٥٤٤السري ( ٣
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الصالح

وفيهــا: قــال عبدالواحــد املراكشــي: وكــان جــل مــا يــدعو إليــه االعتقــاد علــى 
رأي األشـــــعري، وكـــــان أهـــــل الغـــــرب ينـــــافرون هـــــذه العلـــــوم، فجمـــــع متـــــويل فـــــاس 

ظــر  وه، فظهــر، ووجــد جــوا خاليــا، وقومــا ال يــدرون الكــالم، فأشــاروا الفقهــاء، و
شــفني، فجمــع لــه  خراجه، فسار إىل مراكش، فبعثــوا خبــربه إىل ابــن  على األمري 
ــار  ــاظره ابـــن وهيـــب الفيلســـوف، فاستشـــعر ذكـــاءه وقـــوة نفســـه، فأشـ الفقهـــاء، فنـ

شـــفني بقتلـــه، وقـــال: إن وقـــع إىل املصـــامدة، قـــوي شـــره، فخـــ اف هللا علـــى ابـــن 
فيـــه، فقـــال: فاحبســـه، قـــال: كيـــف أحـــبس مســـلما مل يتعـــني لنـــا عليـــه حـــق؟ بــــل 
يســـافر، فـــذهب ونـــزل بتينمـــل، ومنـــه ظهـــر، وبـــه دفـــن، فبـــث يف املصـــامدة العلـــم، 
ملعـــــروف، واســـــتماهلم، وأخـــــذ يشـــــوق إىل املهـــــدي، ويـــــروي  ودعـــــاهم إىل األمـــــر 

ن عبــدهللا، وســاق نســبا أحاديث فيه، فلمــا توثــق مــنهم قــال: أ هــو، وأ حممــد بــ
له إىل علي، فبايعوه، وألــف هلــم كتــاب 'أعــز مــا يطلــب'، ووافــق املعتزلــة يف شــيء، 
واألشــعرية يف شــيء، وكــان فيــه تشــيع، ورتــب أصــحابه، فمــنهم العشــرة، فهــم أول 
مــن لبــاه، مث اخلمســني، وكــان يســميهم املــؤمنني، ويقــول: مــا يف األرض مــن يــؤمن 

ــــىن النــــــيب إميــــــانكم، وأنــــــتم العصــــــابة ا ال يــــــزال أهــــــل الغــــــرب «بقولــــــه:  لــــــذين عــ
وأنـــتم تفتحـــون الـــروم، وتقتلـــون الـــدجال، ومـــنكم الـــذي يـــؤم بعيســـى،  ١»ظـــاهرين

وحــدثهم جبزئيــات اتفــق وقــوع أكثرهــا، فعظمــت فتنــة القــوم بــه حــىت قتلــوا أبنــاءهم 
م وغلــظ طبــاعهم، وإقــدامهم علــى الــدماء، فبعــث جيشــا، وقــال:  م لقســو وإخــو

ؤالء املـــارقني املبـــدلني الـــدين، فـــادعوهم إىل إماتـــة املنكـــر وإزالـــة البـــدع، اقصـــدوا هـــ

                                                            
  ) من حديث سعد أيب وقاص.٣/١٥٢٥/١٩٢٥مسلم ( ١
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حــت  ملهــدي املعصــوم، فــإن أجــابوا، فهــم إخــوانكم، وإال فالســنة قــد أ واإلقــرار 
ــــــم عبــــــداملؤمن يقصــــــد مــــــراكش، فالتقــــــاه الــــــزبري بــــــن أمــــــري  لكــــــم قتــــــاهلم، فســــــار 

ز  لــدعوة، فــردوا أقــبح رد، مث ا مــت املصــامدة، وقتــل مــنهم املســلمني، فكلمــوهم 
ملحمــة، فلمــا بلــغ اخلــرب ابــن تــومرت، قــال: أجنــى عبــداملؤمن؟ قيــل: نعــم، قــال: مل 

  ١يفقد أحد، وهون عليهم، وقال: قتالكم شهداء.
وفيهــا: وأهــل العشــرة هــم: عبــداملؤمن، واهلزرجــي، وعمــر بــن حيــىي اهلنتــايت، 

هللا بــن أيب بكــر، وعمــر بــن وعبدهللا البشري، وعبدالواحد الزواوي طري اجلنة، وعبــد
ق، وواسنار أبو حممد، وإبراهيم بن جامع، وآخر.   أر

ويف أول ســــنة أربــــع وعشــــرين؛ جهــــز عشــــرين ألــــف مقاتــــل علــــيهم البشــــري، 
وعبــــــد املــــــؤمن بعــــــد أمــــــور يطــــــول شــــــرحها، فــــــالتقى اجلمعــــــان، واســــــتحر القتــــــل 

ـــم عبـــدامل ؤمن صـــالة ملوحـــدين، وقتـــل البشـــري، ودام احلـــرب إىل الليـــل، فصـــلى 
لبحــرية، فــراح مــنهم حتــت الســيف  اخلــوف، مث حتيــز مبــن بقــي إىل بســتان يعــرف 
تبــاع عبــداملؤمن، وعقــد لــه،  ثالثة عشر ألفــا، وكــان ابــن تــومرت مريضــا، فأوصــى 
نفســكم وأمــوالكم،  ولقبه أمري املؤمنني، وقال: هو الذي يفتح البالد، فاعضــدوه 

  ٢مائة. مث مات يف آخر سنة أربع وعشرين ومخس
رض املغــرب  وخالصة القول إن ابــن تــومرت أحــدث بــدعا شــنيعة مل تكــن 

  منها:
لسيف؛ وقد تقدم قول اليسع. - ١ العتزال    فرض العقيدة األشعرية املمزوجة 

                                                            
  ).٥٤٩-١٩/٥٤٨السري ( ١
  ).١٩/٥٥٠السري ( ٢

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
لف  ٨٣ ف الس وعة مواق موس

الصالح

  بدعة املهدية واإلمام املعصوم . -٢
بدعة الـحزب بعــد صــالة الـــمغرب والصــبح، وهــذه البدعــة مــا تــزال إىل  -٣

  ١قد وضعت هلا أوقاف يف مجيع بالد املغرب.يومنا هذا، و 
  ٢بدعة "أصبح وهلل احلمد" يف األذان، وجمموعة من البدع األخرى. -٤
  

  هـ) ٥٢٦( ٣القاضي أبو احلسني حممد بن أيب يعلى بن الَفرَّاء
اإلمــام العالمــة الفقيــه القاضــي، أبــو احلســني حممــد بــن القاضــي الكبــري أيب 

بـــن خلـــف بـــن الفـــراء احلنبلـــي البغـــدادي. ولـــد  يعلـــى حممـــد بـــن احلســـني بـــن حممـــد
ه، وأ جعفــــر بــــن املســــلمة، وأ بكــــر  ســــنة إحــــدى ومخســــني وأربعمائــــة. مســــع أ
اخلطيب، وأ املظفر هنــاد النســفي، وعــدة. وأجــاز لــه أبــو حممــد اجلــوهري، وتفقــه 
ظــــر، ودرس وصــــنف، وكــــان يبــــالغ يف الســــنة، ويلهــــج  بعــــد مــــوت أبيــــه، وبــــرع و

طبقات الفقهاء احلنابلــة. حــدث عنــه الســلفي، وابــن عســاكر، وأبــو لصفة ومجع 
موســـــى املـــــديين، ومظفـــــر بـــــن الـــــربي وعـــــدة. قـــــال ابـــــن النجـــــار: متيـــــز وصـــــنف يف 
األصلني واخلالف واملذهب وكان دينا ثقة حـميد الســرية. قــال ابــن اجلــوزي: كــان 

ن لـــه مـــاال فـــ ذحبوه يبيـــت يف داره ببـــاب املراتـــب وحـــده، فعلـــم مـــن كـــان خيدمـــه 
ـــم  لـــيال، وأخـــذوا املـــال ليلـــة عاشـــوراء ســـنة ســـت وعشـــرين ومخســـمائة، مث وقعـــوا 

                                                            
  ).٢/٥٨٥االعتصام ( انظر ١
  ).١/٣٢٧انظر االعتصام ( ٢
لوفيـــات (٦٠٢-١٩/٦٠١) والســـري (١٧/٢٧٤املنـــتظم ( ٣ ــة (١٦٠-١/١٥٩) والـــوايف  ــة والنهايـ ) ١٢/٢١٩) والبدايـ

  ).٤/٧٩) وشذرات الذهب (١٧٧-١/١٧٦وذيل طبقات احلنابلة (
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  فقتلوا.
 :موقفه من املبتدعة  

ره السلفية:    آ
  'طبقات احلنابلة' وهو مطبوع مشهور. -١
  'إيضاح األدلة يف الرد على الفرق الضالة املضلة'. -٢
  ت'. 'الرد على زائفي االعتقادات يف منعهم من مساع اآل -٣
  'شرف االتباع وسرف االبتداع'.  -٤

  ١املصدر: ذيل طبقات احلنابلة.
قال رمحه هللا وهــو يتحــدث عــن فضــائل أمحــد بــن حنبــل: الثالثــة: أنــه مــا  -

إال وانتفــــت عنــــه الظنــــون،  -إمــــا حمــــب صــــادق، وإمــــا عــــدو منــــافق-أحبــــه أحــــد 
، إال واتفقــت وأضيفت إليه السنن. وال انزوى عنه رفضا، وأظهــر لــه عنــادا وبغضــا

األلســن علــى ضــاللته، وســفه يف عقلــه وجهالتــه، وقــد قــدمنا قــول الشــافعي: مــن 
  ٢أبغض أمحد بن حنبل فقد كفر.

 :موقفه من الرافضة  
  له كتاب: تنزيه معاوية بن أيب سفيان.

  ٣ذكره يف ذيل طبقات احلنابلة.
 :موقفه من اجلهمية  

                                                            
١/١٧٧( ١.(  
  ).١/١٥طبقات احلنابلة ( ٢
١/١٧٧( ٣.(  
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كــان كثــريا مــا يــتكلم قال السلفي: كان أبو احلسني متعصــبا يف مذهبــه، و  -
خـــذه يف هللا لومـــة الئـــم، ولـــه تصـــانيف يف مذهبـــه،  يف األشـــاعرة ويســـمعهم، ال 

  ١وكان دينا ثقة ثبتا، مسعنا منه.
قــال القاضــي أبــو احلســني رمحــه هللا: حســبك لشــيخي اإلســالم، وإمــامي  -

اهلــــاديني الراشــــدين، وتوقفهمــــا وإحجامهمــــا عــــن  اهلــــدى، وخليفــــيت رســــول هللا 
هلل عــز وجــل، بعــد رســول  تفســري آيــة مــن كتــاب هللا عــز وجــل، ومهــا أعلــم اخللــق 

ويلــه، فمــاذا عســى أن نقــول يف جســارة املعتزلــة، هللا  ، وبرسوله، وبكتــاب هللا و
ويـــل صـــفات الـــرمحن عـــز وجـــل، الـــيت  واألشـــاعرة، وبقيـــة املتكلمـــني الضـــالني يف 

ا القرآن ونقلها األئمة األثبات، والعلماء    ٢الثقات؟نطق 
وقـــال: ومعتقـــد ومعتقـــد الوالـــد الســـعيد، ومـــن تقدمـــه مـــن أئمتنـــا: مبـــين  -

على حرفني: السكوت عن "مل؟" يف أفعاله عز وجل، وعــن "كيــف؟" يف أوصــافه 
  ٣تبارك وتعاىل.

  
  هـ) ٥٢٦( ٤ج امللوك

بـــك طغتكـــني  ج امللـــوك بـــوري بـــن صـــاحب دمشـــق األ صـــاحب دمشـــق 
. كـــان ذا علـــم وحلـــم وكـــرم، لـــه أثـــر كبـــري يف قتـــل مـــوىل الســـلطان تـــتش الســـلجوقي
                                                            

  ).١٩/٦٠٢السري ( ١
  ).٢/١٤٨طبقات احلنابلة ( ٢
  ).٢/٢٢٦الطبقات ( ٣
ــاريخ (٥٧٥-١٩/٥٧٣الســـري ( ٤ لوفيـــات (٦٨٠-١٠/٦٧٩) والكامـــل يف التـ ــة ١٠/٣٢٢) والـــوايف  ) والبدايـــة والنهايـ
  ).٤/٧٨) وشذرات الذهب (٥/٢٤٩) والنجوم الزاهرة (١٢/٢١٨(
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اإلمساعيليــة. ولــد ســنة مثــان وســبعني وأربعمائــة. قــال ابــن األثــري: وكــان بــوري كثــري 
اجلهــاد شــجاعا مقــداما ســد مســد أبيــه وفــاق عليــه، وكــان ممــدحا، أكثــر الشــعراء 
مدائحــه ال ســيما ابــن اخليــاط. تــويف علــى إثــر جــرح اشــتد عليــه وأضــعفه كــان مــن 

ايـــل اإلســــماعيلية علـــى قتلـــه فأصـــابه بعضـــهم بســـكني، مث تـــويف بعـــد يف رجـــب حت
  سنة ست وعشرين ومخسمائة. 

 :موقفه من املشركني  
قــال الــذهيب: كــان عجبــا يف اجلهــاد، ال يفــرت مــن غــزو الفــرنج، ولــو كــان  -

  ١له عسكر كثري، الستأصل الفرنج.
ين، وكــان ذا جــاء يف الســري: متلــك بعــد أبيــه يف صــفر ســنة اثنــني وعشــر  -

  حلم وكرم، له أثر كبري يف قتل وزيره واإلمساعيلية.
وملــا علــم ابــن صــباح صــاحب األملــوت مبــا جــرى علــى أشــياعه اإلمساعيليــة  

ج امللـــوك، فعـــني اثنـــني بشربوشـــني يف زي  بدمشـــق، تنمـــر، ونـــدب طائفـــة لقتـــل 
اجلنـــــــد، مث قـــــــدما، فاجتمعـــــــا بنـــــــاس مـــــــنهم أجنـــــــاد، وحتـــــــيال علـــــــى أن صـــــــارا مـــــــن 

سلحدانة، وضمنومها، مث وثبــا عليــه فقــتاله. قــال أبــو يعلــى ابــن القالنســي: وثبــوا ال
لســـيف  عليـــه يف خـــامس مجـــادى اآلخـــرة ســـنة مخـــس وعشـــرين، فضـــربه الواحـــد 
قصــد رأســه، فجرحــه يف رقبتــه جرحــا ســليما، وضــربه اآلخــر بســكني يف خاصــرته، 

  ٢فمرت بني اجللد واللحم.
  

                                                            
  ).١٩/٥٧٥السري ( ١
  ).١٩/٥٧٤السري ( ٢
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  هـ) ٢٧٥( ١أبو احلسن ابن الزَّاُغوِين 
اإلمــام العالمــة، شــيخ احلنابلــة، ذو الفنــون، أبــو احلســن علــي بــن عبيــد هللا 
ابن نصر بن عبيد هللا بن سهل بن الزاغــوين البغــدادي، صــاحب التصــانيف. ولــد 
سنة مخس ومخسني وأربعمائة. ومسع مــن أيب جعفــر بــن املســلمة، وعبدالصــمد بــن 

حلــــدي ث وقــــرأ الكثــــري. حــــدث عنــــه املــــأمون، وابــــن النقــــور، وعــــدد كثــــري. وعــــين 
صــر وابــن عســاكر، وابــن اجلــوزي وعــدة. وكــان مــن حبــور العلــم،   الســلفي، وابــن 
كثــري التصــانيف، يرجــع إىل ديــن وتقــوى وزهــد وعبــادة. قــال الــذهيب: كــان إمامــا 
فقيهــــــا، متبحــــــرا يف األصــــــول والفــــــروع، متفننــــــا، واعظــــــا، منــــــاظرا، ثقــــــة، مشــــــهورا 

يف ســـابع عشـــر الــــمحرم ســـنة ســـبع وعشـــرين  لصـــالح. قـــال ابـــن اجلـــوزي: مـــات
  ومخسمائة.
 :موقفه من اجلهمية  

  قال ابن الزاغوين يف قصيدة له:
 إين ســـــــــــأذكر عقـــــــــــد ديـــــــــــين صـــــــــــادقا

  

 ــــــــج ابــــــــن حنبــــــــل اإلمــــــــام األوحــــــــد 
  

  منها:
 عـــــــــال علـــــــــى العـــــــــرش الرفيـــــــــع بذاتـــــــــه

  

 ٢ســــــــبحانه عــــــــن قــــــــول غــــــــاو ملحــــــــد 
  

   

                                                            
ريــخ اإلســالم (حــوادث ١١/٩والكامل يف التــاريخ () ٢٧٩-١٨/٢٧٨املنتظم ( ١ ) ١٥٦-١٥٤/ص.٥٣٠-٥٢١) و

  ).٨١-٤/٨٠) وشذرات الذهب (٦٠٧-١٩/٦٠٥والسري (
  ).١٩/٦٠٦السري ( ٢
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الصالح

  هـ) ٥٢٧( ١َمْرَدنِيش املغريب
بو عبدهللا مردنيش املغريب الزاهــد اجملاهــد، وملــردنيش مغــازي حممد اجلذامي أ

ومواقــف مشــهودة وفضــائل، وهــو جــد امللــك حممــد بــن ســعد بــن حممــد صــاحب 
ــم مينــة ويســرة وكــانوا حيرثــون  شــرق األنــدلس. كــان معــه عــدة رجــال أبطــال يغــري 
ملــ شــفني ميــدهم  ال على خيلهم كما حيرث أهل الثغر، وكان أمري املسلمني ابــن 

  واآلالت ويربهم. تويف سنة سبع وعشرين ومخسمائة. 
 :موقفه من املشركني  

يقـــول ذلـــك -جـــاء يف الســـري: فمـــن عجيـــب مـــا صـــح عنـــدي مـــن مغازيـــه 
أنــه أغــار يومــا، فغــنم غنيمــة كثــرية، واجتمــع عليــه مــن الــروم أكثــر  -اليسع بن حزم

الوا: فقــــمــــن ألــــف فــــارس، فقــــال ألصــــحابه وكــــانوا ثــــالث مئــــة فــــارس: مــــا تــــرون؟ 
  نشــــــــــغلهم بـــــــــــرتك الغنيمـــــــــــة. فقـــــــــــال: أمل يقـــــــــــل القائـــــــــــل: 

   
  فقــــــال  ٢

قــــال هــــذا. فقــــال: هللا يقــــول هــــذا وتقعــــدون عــــن  لــــه ابــــن مــــورين:  رئــــيس، هللا
  ٣لقائهم؟ قال: فثبتوا، فهزموا الروم.

  

                                                            
ريــخ اإلســالم (حــوادث ١١/٩) والكامل يف التــاريخ (٢٧٩-١٧/٢٧٨املنتظم ( ١ ) ١٥٦-١٥٤/ص.٥٣٠-٥٢١) و

  ).٨١-٤/٨٠) وشذرات الذهب (٦٠٧-١٩/٦٠٥والسري (
  ).٦٥األنفال اآلية ( ٢
  ).٢٠/٢٣٣السري ( ٣
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هلل   هـ) ٥٢٩( ١املسرتشد 
هلل أبــو منصــور أمــري املــؤمنني. ولــد يف امل هلل الفضل بن املســتظهر  سرتشد 

م املقتــدي. مســع يف ســنة أربــع وتســعني  شــعبان ســنة ســت ومثــانني وأربعمائــة يف أ
مــــن أيب احلســــن ابــــن العــــالف وســـــمع مــــن أيب القاســــم بــــن بيــــان ومــــن مؤدبــــه أيب 

زة ابــــن علــــي الــــرازي الربكــــات ابــــن السيـبـــــي. روى عنــــه وزيــــره علــــي بــــن طــــراد ومحــــ
وإمساعيــــل بــــن امللقــــب. لــــه خــــط بــــديع ونثــــر صــــنيع ونظــــم جيــــد مــــع ديــــن ورأي 
وشهامة وشجاعة، وكان خليقــا لإلمامــة قليــل النظــري. كــان يتنســك يف أول زمنــه، 
وختم القرآن وتفقه. مل يكن يف اخللفاء من كتب أحسن منــه وكــان يســتدرك علــى  

يــه الباطنيــة مجاعــة مــن املالحــدة فقتلــوه كتابه، ويصلح أغــاليط يف كتــبهم. ألــب عل
  يف يوم الـخميس سادس عشر ذي القعدة سنة تسع وعشرين ومخسمائة.

 :موقفه من املشركني  
قــــــال ابــــــن النجــــــار: أنشــــــد هبــــــة هللا بــــــن احلســــــن بــــــن الســــــبط حفظــــــا  -

هلل:   للمسرتشد 
 قـــــــــــــــــــــــــالوا تقـــــــــــــــــــــــــيم وقـــــــــــــــــــــــــد أحـــــــــــــــــــــــــا
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــأجبتهم املـــــــــــــــــــــــــــــــــرء مـــــــــــــــــــــــــــــــــا مل
 ال نلـــــــــــــــــــت خـــــــــــــــــــريا مـــــــــــــــــــا حييـــــــــــــــــــت

 لـــــــــــــــــــــــــــم أن غـــــــــــــــــــــــــــريإن كنـــــــــــــــــــــــــــت أع
  

 ط بـــــــــــــــــــــــــــك العـــــــــــــــــــــــــــدو وال تفـــــــــــــــــــــــــــر 
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــوعظ غـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــتعظ 
 وال عـــــــــــــــــــــــــــــداين الـــــــــــــــــــــــــــــدهر شـــــــــــــــــــــــــــــر
ــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أو يضــــــــــــــــــــــ  هللا ينفــــــــــــــــــ

  

  وله:
                                                            

ـــري ( ١ ـــ ــ ــتظم (٥٦٨-١٩/٥٦١السـ ــ ــ ـــ ـــاريخ (٢٩٩-١٧/٢٩٤) واملن ـــ ــ ـــل يف التـ ــ ــ ـــرب (٢٨-١١/٢٧) والكامــ ــ ــ ) ٢/٧١) والعــ
  ).٨٨-٤/٨٦) وشذرات الذهب (٢٢٤-١٢/٢٢٢والبداية والنهاية (
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 أ األشــــــــقر املوعــــــــود يب يف املالحــــــــم
 ســــــتبلغ أرض الــــــروم خيلــــــي وتنتضــــــى

  

 ومــــــــــن ميلــــــــــك الــــــــــدنيا بغــــــــــري مــــــــــزاحم  
 قصــــــى بــــــالد الصيـــــــن بــــــيض صــــــوارمي

  

  وقيل: إنه قال ملا أسر مستشهدا:
ـــــــــاوال عجبــــــــا لألســــــــد  إن ظفــــــــرت 

 فحربـــــة وحشـــــي ســـــقت محـــــزة الـــــردى
  

 كــــالب األعـــــادي مــــن فصــــيح وأعجــــم 
 ١ومــوت علــي مــن حســام ابــن ملجــم

  

  قتل الباطنية له: -
هلل والســلطان مســعود مث  نقــل ابــن كثــري مــا حــدث بــني اخلليفــة املسرتشــد 
قال: فلما كان مستهل ذي احلجة جاءت الرسل من جهة امللك ســنجر إىل ابــن 

ثه علـــى اإلحســـان إىل اخلليفـــة، وأن يبـــادر إىل ســـرعة رده إىل وطنـــه، أخيـــه يســـتح
وأرســـل مـــع الرســـل جيشـــا ليكونـــوا يف خدمـــة اخلليفـــة إىل بغـــداد فصـــحب اجلـــيش 
عشــــرة مــــن الباطنيــــة، فلمــــا وصــــل اجلــــيش محلــــوا علــــى اخلليفــــة فقتلــــوه يف خيمتــــه 

نهم عبيــد وقطعــوه قطعــا، ومل يلحــق النــاس منــه إال الرســوم، وقتلــوا معــه أصــحابه مــ
ـــم كـــانوا  هللا بـــن ســـكينة، مث أخـــذ أولئـــك الباطنيـــة فأحــــرقوا قـــبحهم هللا، وقيـــل: إ

  ٢جمهزين لقتله فاهلل أعلم.
  

  هـ) ٥٣١( ٣أبو جعفر اهلَمَذاِين 

                                                            
  ).٥٦٣-١٩/٥٦٢السري ( ١
  ).١٢/٢٢٣البداية والنهاية ( ٢
ـــرب ( ٣ ــ ــــذهب () و ٢/٧٥العــ ــذرات الـــ ــ ـــــوادث ٤/٩٧شـــ ـــــالم (حــ ـــــخ اإلســ ريــ ـــري ٢٥٢-٢٥١/ص.٥٤٠-٥٣١) و ــ ) والســ
)١٠٢-٢٠/١٠١.(  
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أبو جعفر حممد بن أيب علي احلسن بن حممد اهلمــذاين، احلــافظ الصــدوق، 
احملــــب وطبقــــتهم  رحــــل وروى عــــن ابــــن النقــــور وأيب صــــاحل املــــؤذن، والفضــــل بــــن

خبراســان والعــراق واحلجــاز والنــواحي. قــال ابــن السمعانـــي: مــا أعــرف أن أحــدا يف 
  عصره مسع أكثر منه. تويف يف ذي القعدة سنة إحدى وثالثني ومخسمائة. 

 :موقفه من اجلهمية  
نقــل الــذهيب يف العلــو عــن أيب جعفــر بــن أيب علــي قــال: مسعــت أ املعــايل 

  لــــه اجلــــويين وقــــد ســــئل عــــن قو 
  ١ 

فقلــــت: قــــد علمنــــا مــــا  -وجعــــل يتخــــبط يف الكــــالم-فقــــال: كــــان هللا وال عــــرش 
ــذا القــول، ومــا  أشــرت إليــه، فهــل عنــدك للضــرورات مــن حيلــة؟ فقــال: مــا نريــد 
ه إال قبــل أن يتحــرك لســانه،  ذه اإلشارة؟ فقلت: مــا قــال عــارف قــط  ر تعين 

طنـــه قصـــد ال يلتفـــت مينـــة وال يســـرة يقصـــد الفـــوق، فهـــل هلـــذا القصـــد قـــ ام مـــن 
الضـــروري عنـــدك مـــن حيلـــة؟ فنبئنـــا نـــتخلص مـــن الفـــوق ومـــن التحـــت، وبكيـــت 
وبكــى اخللــق، فضــرب األســتاذ بكمــه علــى الســرير وصــاح:  للحــرية، وخــرق مــا  

حبيــــيب  كــــان عليــــه واخنلــــع، وصــــارت قيامــــة يف املســــجد، ونــــزل، ومل جيبــــين إال: 
احلـــرية احلـــرية، والدهشـــة الدهشـــة. فســـمعت بعـــد ذلـــك أصـــحابه يقولـــون: مسعنـــاه 

  ٢يقول: حريين اهلمذاين.
  

                                                            
  ).٥طه اآلية ( ١
  ).٢٧٧-٢٧٦خمتصر العلو (ص. ٢
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  هـ) ٥٣٢( ١حممد بن عبدامللك الَكَرِجي
حممــد بــن عبــدامللك بــن حممــد أبــو احلســن الكرجــي، فقيــه، حمــدث، مفســر 

ـــا، و  لكـــرج، ومســـع  مـــذان أديـــب، شـــاعر، ولـــد ســـنة مثـــان ومخســـني وأربعمائـــة 
وأصبهان وبغداد، ومن شيوخه يف احلديث مكي بن عــالن الكرجــي وأبــو القاســم 
علــي بــن أمحــد الــرزازة، وأبــو علــي حممــد بــن ســعيد بــن نبهــان وغــريهم. وروى عنــه 
ابـــــن الســـــمعاين وأبـــــو موســـــى املـــــدين ومجاعـــــة، وصـــــنف تصـــــانيف كثـــــرية، منهـــــا: 

فقــه الشــافعي، وكــان ال الفصول يف اعتقاد األئمــة الفحــول، وتفســري ومؤلــف يف ال
يقنــت يف الفجــر، ويقــول: مل يصــح يف ذلــك حــديث، وقــد كــان إمامنــا الشــافعي، 
يقــول: إذا صــح احلــديث فهـــو مــذهيب، واضــربوا بقــويل احلـــائط. وقــد كــان حســـن 
لكـــرج، إمـــام، ورع، فقيـــه،  الصـــورة، جــــميل املعاشـــرة، قـــال ابـــن الســـمعاين: رأيتـــه 

عمــره يف مجــع العلــم ونشــره. تــويف ســنة  مفــت، حمــدث، خــري، أديــب شــاعر. أفــىن
  اثنتني وثالثني ومخسمائة. 

 :موقفه من املبتدعة  
قــال شـــيخ اإلســـالم رمحـــه هللا يف جممـــوع الفتـــاوى: ومـــن ذلـــك: مـــا ذكـــره  -

شــــيخ احلــــرمني: أبــــو احلســــن حممــــد بــــن عبــــدامللك الكرجــــي يف كتابــــه الــــذي مســــاه 
البــدع والفضــول' وكــان مــن 'الفصول يف األصول عن األئمــة الفحــول إلزامــا لــذوي 

ذكر فيه من كالم الشافعي، ومالك، والثــوري، وأمحــد بــن حنبــل، -أئمة الشافعية 
وســــــفيان بــــــن عيينــــــة، وعبــــــدهللا بــــــن املبــــــارك،  -صــــــاحب الصــــــحيح-والبخــــــاري 

                                                            
ــتظم ( ١ ــ ـــافعية (٣٣٢-١٧/٣٣١املنـــ ــ ــــات الشــ ــة (٨٦-٤/٨١) وطبقـــ ــ ــة والنهايـــ ــ ــــذهب ١٢/٢٢٩) والبدايـــ ـــذرات الـــ ) وشــــ
ريخ اإلس١٠/٢٥٨) ومعجم املؤلفني (٤/١٠٠(   ).٢٩٦- ٢٩٤/ص.٥٤٠-٥٣١الم (حوادث ) و
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واألوزاعــي، والليــث بــن ســعد، وإســحق بــن راهويــه يف أصــول الســنة مــا يعــرف بــه 
نبيـــه علـــى مـــراتبهم ومكـــانتهم يف اإلســـالم، اعتقـــادهم. وذكـــر يف تـــرامجهم مـــا فيـــه ت

ــم واملرجــوع  -دون غــريهم-وذكــر أنــه اقتصــر يف النقــل عــنهم  ــم هــم املقتــدى  أل
م أمجع لشرائط القدوة واإلمامة مــن غــريهم، وأكثــر  شرقا وغر إىل مذاهبهم، وأل

لكتــا ــا: مــن جــودة احلفــظ والبصــرية، والفطنــة واملعرفــة  ا وأدوا ب لتحصــيل أســبا
والســــــنة، واإلمجــــــاع والســــــند والرجــــــال، واألحــــــوال، ولغــــــات العــــــرب، ومواضــــــعها، 
والتـــــــاريخ، والناســـــــخ واملنســـــــوخ، واملنقـــــــول واملعقـــــــول، والصـــــــحيح، واملـــــــدخول يف 

نة ممن سواهم.    الصدق، والصالبة، وظهور األمانة، والد
قــال: وإن قصــر واحــد مــنهم يف ســبب منهــا جــرب تقصــريه قــرب عصــره مــن 

ــذا املعــىن مــن ســواهم، فــإن غــريهم الصحابة و  ينــوا هــؤالء  حسان،  التابعني هلم 
لكـــن أخلـــوا بـــبعض مـــا أشـــرت إليـــه  -وإن كـــانوا يف منصـــب اإلمامـــة-مـــن األئمـــة 

لــث ال بــد مــن أن  ا. قــال: ووجــه  جممال من شرائطها، إذ ليس هذا موضعا لبيا
لـــى كـــل مـــن ينتحـــل نبيــــن فيـــه، فنقـــول: إن يف النقـــل عـــن هـــؤالء إلزامـــا للحجـــة ع

مذهب إمام خيالفــه يف العقيــدة، فــإن أحــدمها ال حمالــة يضــلل صــاحبه، أو يبدعــه، 
مســـتنكر، وهللا شـــرعا  -مـــع خمالفتـــه لـــه يف العقيـــدة-أو يكفـــره، فانتحـــال مذهبـــه 

ــذا مـــــن وطبعـــــا، فمـــــن قـــــال: أ شـــــافعي الشـــــرع، أشـــــعري االعتقـــــاد،  قلنـــــا لـــــه: هـــ
كـــن الشـــافعي أشـــعري االعتقـــاد. ومـــن قـــال: األضـــداد، ال بـــل مـــن االرتـــداد، إذ مل ي

أ حنبلــي يف الفــروع، معتــزيل يف األصــول، قلنــا: قــد ضــللت إذا عــن ســواء الســبيل 
  . فيما تزعمه، إذ مل يكن أمحد معتزيل الدين واالجتهاد

قال: وقد افتنت أيضا خلق من املالكية مبذاهب األشــعرية، وهــذه وهللا ســبة 
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ل وال لـــو نكـــال وســـوء الـــدار، علـــى منتحـــل مـــذاهب هـــؤالء وعـــار، وفلتـــة تعـــود 
األئمة الكبار، فإن مذهبهم مــا روينــاه مــن تكفــريهم: اجلهميــة، والـــمعتزلة والقدريــة 
والواقفية، وتكفــريهم اللفظيــة. وبســط الكــالم يف مســألة اللفــظ، إىل أن قــال: فأمــا 
ه مــن األئمــة: فلــم ينتحــل أحــد مــذهبهم، فلــذلك مل نتعــرض للنقــ ل غــري مــا ذكــر

عــنهم. قــال: فــإن قيــل: فهــال اقتصــرمت إذا علــى النقــل عمــن شــاع مذهبــه وانتحــل 
اختياره من أصحاب احلديث، وهم األئمة: الشــافعي، ومالــك، والثــوري، وأمحــد، 

  إذ ال نرى أحدا ينتحل مذهب األوزاعي والليث وسائرهم؟ 
ه مـــــن األئمـــــة  ب املـــــذاهب يف  -ســـــوى هـــــؤالء-قلنـــــا: ألن مـــــن ذكـــــر أر

، إذ كــانوا قــدوة يف عصــرهم، مث انــدرجت مــذاهبهم اآلخــرة حتــت مــذاهب اجلملــة
األئمــة املعتــربة. وذلــك أن ابــن عيينــة كــان قــدوة، ولكــن مل يصــنف يف الــذي كــان 
خيتــــاره مــــن األحكــــام، وإمنــــا صــــنف أصــــحابه، وهــــم الشــــافعي، وأمحــــد وإســــحق، 

هبــه، فانــدرج مذهبــه حتــت مــذاهبهم. وأمــا الليــث بــن ســعد فلــم يقــم أصــحابه مبذ
قــال الشــافعي: مل يــرزق األصــحاب إال أن قولــه يوافــق قــول مالــك أو قــول الثــوري 
ال خيطئهمــا، فانــدرج مذهبــه حتــت مــذهبهما. وأمــا األوزاعــي فــال نــرى لــه يف أعــم 
املســـائل قـــوال إال ويوافـــق قـــول مالـــك أو قـــول الثـــوري، أو قـــول الشـــافعي: فانـــدرج 

يــار إســحق ينــدرج حتــت مــذهب اختيــاره أيضــا حتــت اختيــار هــؤالء، وكــذلك اخت
  أمحد لتوافقهما. 

ــذا التفصـــيل والبيـــان يف انـــدراج  قـــال: فـــإن قيـــل: فمـــن أيـــن وقعـــت علـــى هـ
مــــذاهب هــــؤالء حتــــت مــــذاهب األئمــــة؟ قلــــت: مــــن التعليقــــة للشــــيخ أيب حامــــد 
االســفرائيين، الــيت هــي ديــوان الشــرائع، وأم البــدائع: يف بيــان األحكــام، ومــذاهب 
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  صول احلجج العظام، يف املختلف واملؤتلف. العلماء األعالم، وأ
مـــما قرأتــه –قــال: وأمــا اختيــار أيب زرعــة، وأيب حــامت يف الصــالة واألحكــام 

فهـــو موافـــق لقـــول أمحـــد ومنـــدرج حتتـــه وذلـــك مشـــهور.  -ومسعتـــه مـــن جمموعيهمـــا
وأمـــا البخـــاري فلـــم أر لـــه اختيـــارا، ولكـــن مسعـــت حممـــد بـــن طـــاهر احلـــافظ يقـــول: 

يف االختيــارات مســائل موافقــة ملــذهب أمحــد وإســحاق. فلهــذه اســتنبط البخــاري 
ب املــذاهب يف  املعــاين نقلنــا عــن اجلماعــة الــذين مسينــاهم دون غــريهم، إذ هــم أر
م شـــرائط اإلمامـــة، ولـــيس مـــن ســـواهم يف  ـــم حليـــاز اجلملـــة، وهلـــم أهليـــة االقتـــداء 

  درجتهم، وإن كانوا أئمة كرباء قد ساروا بسريهم. 
ذلــك الفصــل الثــاين عشــر: يف ذكــر خالصــة حتــوي مناصــيص مث ذكــر بعــد 

قال: ملا تتبعت أصــول مــا صــح يل روايتــه،  -األئمة بعد أن أفرد لكل منهم فصال
فعثـــرت فيهـــا مبـــا قـــد ذكـــرت مـــن عقائـــد األئمـــة، فرتبتهـــا عنـــد ذلـــك علـــى ترتيـــب 
الفصـــول الـــيت أثبتهـــا، وافتتحـــت كـــل فصـــل بنيـــف مـــن احملامـــد، يكـــون إلمـــامتهم 

لشــــــــواهد، داعيــــــــة إىل اتبــــــــاعهم، ووجــــــــوب وفــــــــاقهم، وحتــــــــرمي خالفهــــــــم إحــــــــدى ا
ه مـــن األئمـــة يف األصــــول يف زماننـــا مبنزلـــة اتبــــاع  وشـــقاقهم، فـــإن اتبـــاع مــــن ذكـــر
اإلمجــــاع الــــذي يبلغنــــا عــــن الصــــحابة والتــــابعني، إذ ال يســــع مســــلما خالفــــه، وال 

ب مــذاهب  ــم األدالء، وأر هــذه األمــة، يعــذر فيــه فــإن احلــق ال خيــرج عــنهم، أل
نــــة، والصــــدق واألمانــــة،  والصــــدور والســــادة، والعلمــــاء القــــادة، أولــــوا الــــدين والد
ـــم يف الفـــروع، فجعلـــوهم  والعلـــم الـــوافر، واالجتهـــاد الظـــاهر، وهلـــذا املعـــىن اقتـــدوا 
ب املــذاهب يف املشــارق واملغــارب،  فيهــا وســائل بيــنهم وبــني هللا، حــىت صــاروا أر

م يف األ م ومبا نصوا عليه ودعوا إليه. فلريضوا كذلك    صول فيما بينهم وبني ر
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ـــم أعــرف قطعــا مبـــا صــح مـــن معتقــد رســـول هللا   قــال: فــإ نعلـــم قطعــا أ
م شرائط اإلمامــة ولقــرب عصــرهم مــن  وأصحابه من بعده، جلودة معارفهم وحياز

  وأصحابه، كما بيناه يف أول الكتاب.  الرسول 
أن أذكـــر خالصـــة  -ؤال بعـــض اإلخـــوانووافـــق مـــرادي ســـ-قـــال: مث أردت 

ـــا أقـــرب إىل احلفـــظ، وهـــي اللبـــاب ملـــا  مناصيصـــهم متضـــمنة بعـــض ألفـــاظهم. فإ
ه مــن  ينطوي عليــه الكتــاب، فاســتعنت مبــن عليــه الــتكالن، وقلــت: إن الــذي آثــر

  مناصيصهم جيمعه فصالن: 
  : يف بيان السنة وفضلها. أحدمها
  : يف هجران البدعة وأهلها. والثاين

، والتســنن بســلوكها ا الفصــل األول: فــاعلم أن الســنة طريقــة رســول هللا أمــ
وإصــابتها، وهــي أقســام ثالثــة: أقــوال، وأعمــال، وعقائــد. فــاألقوال: حنــو األذكــار 
والتسبيحات املأثورة. واألفعــال: مثــل ســنن الصــالة والصــيام والصــدقات املــذكورة، 

ســـــــمان يف عـــــــداد التأكيـــــــد وحنـــــــو الســـــــري املرضـــــــية، واآلداب احملكيـــــــة، فهـــــــذان الق
واالســـتحباب، واكتســـاب األجـــر والثـــواب. والقســـم الثالـــث: ســـنة العقائـــد، وهـــي 

  من اإلميان إحدى القواعد. 
قــال: وهاأنــذا أذكــر بعــون هللا خالصــة مــا نقلتــه عــنهم مفرقــا، وأضــيف إليــه 
مـــا دون يف كتـــب األصـــول ممـــا مل يبلغـــين عـــنهم مطلقـــا، وأرتبهـــا مرشـــحة، وبـــبعض 

وجـــز لفـــظ علـــى قـــدر وســـعي، ليســـهل حفظـــه علـــى مـــن  مناصيصـــهم موشـــحة، 
يريــد أن يعــي، فــأقول: لــيعلم الـــمسنت أن ســنة العقائــد علــى ثالثــة أضــرب: ضــرب 

مســـــــاء هللا، وذاتـــــــه، وصـــــــفاته. وضـــــــرب يتعلـــــــق برســـــــول هللا  وصـــــــحبه  يتعلـــــــق 
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هل اإلسالم يف أوالهم وأخراهم.    ومعجزاته، وضرب يتعلق 
نعتقــد أن هلل أمســاء وصــفات قدميــة غــري خملوقــة، جــاء أمــا الضــرب األول: فل

ـــــا الرســـــول أصـــــحابه، فيمـــــا رواه الثقـــــات، وصـــــححه النقـــــاد  ـــــا كتابـــــه، وأخـــــرب 
ــا. قــال رمحــه هللا  األثبــات، ودل القــرآن املبــني واحلــديث الصــحيح املتــني علــى ثبو

مي، تعـــاىل: وهـــي أن هللا تعـــاىل أول مل يـــزل، وآخـــر ال يـــزال، أحـــد قـــدمي وصـــمد كـــر 
ويعيــد، فعــال علــيم حلــيم علــي عظــيم، رفيــع جميــد، ولــه بطــش شــديد، وهــو يبــدئ 
 ملـــــــــــــــــــــــــــــا يريـــــــــــــــــــــــــــــد، قـــــــــــــــــــــــــــــوي قـــــــــــــــــــــــــــــدير، منيـــــــــــــــــــــــــــــع نصـــــــــــــــــــــــــــــري، 

    
  
والوجـــه، والعـــني، والقـــدم،  إىل ســـائر أمسائـــه وصـــفاته مـــن الـــنفس، ١

والبصــــــــر، واإلرادة، واملشــــــــيئة، والرضــــــــى،  واليــــــــدين، والعلــــــــم، والنظــــــــر، والســــــــمع،
والغضـــــــب، واحملبـــــــة، والضـــــــحك، والعجـــــــب، واالســـــــتحياء، والغيــــــــرة، والكراهـــــــة، 
والســــــخط، والقــــــبض، والبســــــط، والقــــــرب، والــــــدنو، والفوقيــــــة والعلــــــو والكــــــالم، 
والســــالم، والقــــول، والنــــداء والتجلــــي واللقــــاء والنــــزول، والصــــعود واالســــتواء، وأنــــه 

ئـــــن مـــــن خلقـــــه. قـــــال مالـــــك: إن هللا يف تعـــــاىل يف الســـــماء ، وأنـــــه علـــــى عرشـــــه 
الســماء وعلمــه فـــي كــل مكــان، وقــال عبــدهللا بــن املبــارك: نعــرف ربنــا فــوق ســبع 
ئنــا مــن خلقــه، وال نقــول كمــا قـــالت الـــجهمية: إنــه ههنــا  -مسواتــه علــى العــرش 

 وأشــــــــــــــــــــــــــــار إىل األرض وقــــــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــــــــفيان الثــــــــــــــــــــــــــــوري: 
    ٢ 

                                                            
  ).١١الشورى اآلية ( ١
  ).٤احلديد اآلية ( ٢
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عرشه يف مسائه يقرب من خلقــه كيــف شــاء،  قال: علمه. قال الشـافعي: إنه على
قــــال أمحــــد: إنــــه مســــتو علــــى العــــرش عــــامل بكــــل مكــــان، وإنــــه ينــــزل كــــل ليلــــة إىل 
يت يــــوم القيامــــة كيــــف شــــاء، وإنــــه يعلــــو علــــى   الســــماء الــــدنيا كيــــف شــــاء، وإنــــه 

لعرش والكرسي وما ورد فيهم ت واألخبار.كرسيه، واإلميان    ا من اآل
مث ذكـــر األدلـــة مـــن الســـنة علـــى ذلـــك مث قـــال: إىل غريهـــا مـــن األحاديـــث، 
لنـــــــــا، بلغتنـــــــــا أو مل تبلغنـــــــــا، اعتقـــــــــاد فيهـــــــــا ويف اآلي الـــــــــواردة يف  هالتنـــــــــا أو مل 
الصــــــفات: أ نقبلهــــــا وال حنرفهــــــا وال نكيفهــــــا، وال نعطلهــــــا وال نتأوهلــــــا، وعلــــــى 

خللــق ال نشــبهها، وال نعمــل رأينــا وفكــر فيهــا، وال العقول ال حنملهــا، وبصــفات ا
ا ونكل علمها إىل عاملها، كمــا فعــل ذلــك  نزيد عليها وال ننقص منها بل نؤمن 
السلف الصاحل، وهم القدوة لنا يف كل علم. روينا عن إسحاق أنــه قــال: ال نزيــل 

ــا الرســول عــن جهتهــا، ال بكــالم ــا نفســه، أو وصــفه  وال  صــفة ممــا وصــف هللا 
رادة، إمنــا يلــزم املســلم األداء ويــوقن بقلبــه أن مــا وصــف هللا بــه نفســه يف القــرآن 
إمنـــــا هـــــي صـــــفاته، وال يعقـــــل نـــــيب مرســـــل، وال ملـــــك مقـــــرب تلـــــك الصـــــفات إال 
ألمســـاء الــــيت عـــرفهم الــــرب عـــز وجــــل. فأمــــا أن يـــدرك أحــــد مـــن بنـــــي آدم تلــــك 

وزاعـــي وســـفيان، والليـــث الصـــفات فـــال يدركـــه أحـــد. وكمـــا روينـــا عـــن مالـــك، واأل
ــم قــالوا يف األحاديــث يف الرؤيــة والنـــزول: أمروهــا كمــا جــاءت  وأمحــد بــن حنبــل أ

أنــه قــال يف األحاديــث  -صــاحب أيب حنيفــة-وكمــا روي عــن حممــد بــن احلســن 
وحنــو هــذا مــن األحاديــث: إن  ١»إن هللا يهــبط إىل الســماء الــدنيا«الــيت جــاءت: 

                                                            
  هـ).١٦٧تقدم من حديث أيب هريرة. انظر مواقف محاد بن سلمة سنة ( ١
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ــا. وال نفســرها انتهــى   هــذه األحاديــث قــد رواهــا الثقــات، فــنحن نرويهــا ونــؤمن 
  ١كالم الكرجي رمحه هللا.

 :موقفه من اجلهمية  
ــان  ــدين، أعطــــاه هللا قــــوة البيــ ــنة املهنــ هـــذا اإلمــــام كــــان مــــن كبــــار ســــيوف الســ

يعــرف ذلــك مــن قــرأ لــه األبيــات الــيت ســنذكرها إن وفصــاحة اللســان وقــوة البالغــة، 
ومحــل  - الكــوثري- الـذين أغـضبوا الشيخ النجـدي شـاء هللا، وهـذا اإلمـام من األئمـة 

بشـــع األلقـــاب، وأمـــا ابـــن الســـبكي فـــال تســـأل  علـــيهم، فـــذكره يف الســـيف الصـــقيل 
ويلــه البــارد ورده الســمج علــى القصــيدة الرائعــة الــيت تســمى عــروس  عــن محاقتــه و

ر اليت خلفها الشيخ. وهاك نزرا يسريا منها:   القصائد. وهي من خرية اآل
ئيــــة يف جــــاء  ــه قصــــيدة  يف طبقــــات الشــــافعية: مث قــــال ابــــن الســــمعاين ولــ

ــا عليــه يف  الســنة شــرح فيهــا اعتقــاده واعتقــاد الســلف تزيــد علــى مــائيت بيــت، قرأ
لكرج.   داره 

مث قـــــال الســـــبكي: فـــــاعلم أ وقفنـــــا علـــــى قصـــــيدة تعـــــزى إىل هـــــذا الشـــــيخ 
  وتلقب بـ: عروس القصائد يف مشوس العقائد.

  منها:
 م أن اإللـــــــــــــــــــــــه بـذاتــــــــــــــــــــــــهعقــــــــــــــــــــــــائده

  

لغوائــــــــب   علــــــــى عرشــــــــه مــــــــع علمــــــــه 
  

  ومنها:
ــــــا البــــــدعي  شــــــر ذائــــــب  ففــــــي كــــــرج وهللا مــــــن خــــــوف أهلهــــــا  يــــــذوب 

                                                            
  ).١٨٦-٤/١٧٥جمموع الفتاوى ( ١
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 ميــــــــــوت وال يقــــــــــوى إلظهــــــــــار بدعـــــــــــة
  

 خمافــــــة جــــــز الــــــرأس مــــــن كــــــل جانــــــب
  

  ومنها:
 طرائــــــــــــــــق جتســــــــــــــــيم وطــــــــــــــــرق جتهــــــــــــــــم
 ويف قــــــــــــدر والــــــــــــرفض طــــــــــــرق عميــــــــــــة
 وخبـــــــــــث مقـــــــــــال األشـــــــــــعري ختنـــــــــــث

 عري مـــــــــــــــــقالهيــــــــــــــــزين هــــــــــــــــذا األشــــــــــــــــ
 فينفـــــــــــــي تفاصـــــــــــــيال ويثبـــــــــــــت مجلـــــــــــــة
ت الصفــــــــــــــــــــات برأيـــــــــــــــــــه  يــــــــــــــــــــؤول آ
لتأويـــــــــــل يف ســـــــــــنن اهلـــــــــــدى  وجيـــــــــــزم 

  

 وســـــبل اعتـــــزال مثـــــل نســـــج العناكـــــب 
عــب  وما قيل يف اإلرجــاء مــن نعــب 
 يضــــــــــاهي تلويــــــــــه تلــــــــــوى الشـغـــــــــــازب
لســـــــــــم يــــــــــــا شــــــــــــر آشــــــــــــب  ويشـــــــــــبه 
 كناقضـــــــة مـــــــن بــــــــعد شــــــــد الـــــــذوائب
 فجرأتــــــــــه يف الديـــــــــــن جــــــــــرأة خـــــــــــارب
ــــــــــــب  وخيلــــــــــــب أغمــــــــــــارا فاســـــــــــــئم خبال

  

  ومنها:
 ومل يـــــــــــــــك ذا علــــــــــــــم وديــــــــــــــن وإنـــــــــــــــما
ألحشــــــــــــاء مـوتـــــــــــــه  وكــــــــــــان كالميــــــــــــا 

  

 بضــــــــــاعته كانـــــــــــت خمــــــــــــوق مـــــــــــداعب 
 ســــــــــوا مبــــــــــوت ماتــــــــــه ذو الســــــــــوائب

  

  
  ومنها:

 كـــــذا كـــــل رأس للضاللــــــة قـــــد مضـــــى
ــــــــــــده  كجعـــــــــــد وجهـــــــــــم واملريســـــــــــي بعـ

  

للحــــــــى والشـــــــــوارب    بقتــــــــل وصــــــــلب 
  ى شر دائبوذا األشـعري املبتـل

  ومنها:
 معــــــــايبهم تـــــــويف علـــــــى مـــــــدح غـــــــريهم

  

 ١وذا اـلمبتـــــــــلى املفتــــــــون عيــــــــب املعايــــــــب  
  

                                                            
  ).٨٥-٤/٨٢طبقات الشافعية ( ١
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 :التعليق  
انظر رمحك هللا إىل هذا النفس الســلفي القــوي يف هــذه األبيــات، مث انظــر  

ـــم  إىل أول األبيـــات، كيـــف يعـــرب الشـــيخ عـــن حالـــة الســـلفيني يف بـــالده كـــرج، وأ
ذلــــة خاســــئون، وأنــــه مبجــــرد ظهــــورهم جتــــز رؤوســــهم، أهــــل الــــبالد، وأن املبتدعــــة أ

  فكانت البدع مقموعة، وانقلب احلال وهللا املستعان.
وذكــــــر رؤوس املبتدعــــــة وأوصــــــافهم وعاقبــــــة أمــــــرهم، غــــــري أن ذكــــــر الشــــــيخ 
ــا بعــد أن نبــذ التأويــل ورجــع  لألشــعري بتلــك األوصــاف الــيت ال يـــحق أن يرمــى 

  توبته فقال فيه ما قال.إىل مذهب السلف، فلعل الشيخ مل تبلغه 
وللشـــيخ كتـــاب مهـــم بـــني فيـــه عقيـــدة الســـلف ومـــذاهبهم مســـاه الفصـــول يف 
األصــول عــن األئمــة الفحــول إلزامــا لــذوي البــدع والفضــول، ذكــره شــيخ اإلســالم 

   ١يف غري ما موضع من كتبه، ونقل منه مجلة كبرية. انظر جمموع الفتاوى.
ايــة قــال رمحــه هللا: ولــه مصــنفات  وكــذلك احلــافظ ابــن كثــري يف البدايــة والنه

كثــرية منهــا 'الفصــول يف اعتقــاد األئمــة الفحــول'، يــذكر فيــه مــذاهب الســلف يف 
  ٢ب االعتقاد.

  
  هـ) ٥٣٥( ٣إمساعيل بن حممد بن الفضل التـَّْيِمي األصبهاين

                                                            
١٨٦-٤/١٧٥( ١.(  
١٢/٢٢٩( ٢.(  
ـــري ( ٣ ــ ــــاب (٨٨- ٢٠/٨٠الســــ ــ ـــتظم (٣٦٩- ٣/٣٦٨) واألنســـ ــ ــ ــاريخ (١٨/١٠) واملنــ ــ ـــ ـــل يف التــ ــ ــذكرة ١١/٨٠) والكامــــ ــ ــ ) وتـــ

ــاظ ( لوفيــــات (١٢٨٢- ٤/١٢٧٧احلفــ ـــوايف  ـــة (٩/٢١١) والـ ــة والنهايـ ـــذهب (١٢/٢٣٣) والبدايــ ــذرات الـ - ٤/١٠٥) وشــ
١٠٦.(  
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  امللقب بـ 'قوام السنة'
مــد اإلمــام، العالمــة، احلــافظ، شــيخ اإلســالم، أبــو القاســم، إمساعيــل بــن حم

ابــن الفضــل التيمــي األصــبهاين امللقــب بقــوام الســنة، مصــنف الرتغيــب والرتهيــب. 
ولــد ســنة ســبع ومخســني وأربعمائــة. مســع: أ عمــرو عبــدالوهاب بــن أبـــي عبــدهللا 
ابــــــن منــــــده، وعائشــــــة بنــــــت احلســــــن، وســــــليمان بــــــن إبــــــراهيم احلــــــافظ، وغــــــريهم 

نة، وأملــــى وصــــنف صــــبهان، وخلقــــا ببغــــداد وبنيســــابور ومســــع مبكــــة، وجــــاور ســــ
وجرح وعدل. حدث عنه أبو ســعد الســمعاين، وأبــو العــالء اهلمــذاين، وأبــو طــاهر 
السلفي، وأبو القاســم ابــن عســاكر، وأبــو موســى املــديين وغــريهم. قــال أبــو موســى 
املــــديين: أبــــو القاســــم إمساعيــــل احلــــافظ، إمــــام أئمــــة وقتــــه وأســــتاذ علمــــاء عصــــره، 

بــوه صــاحلا ورعــا، وأمــه كانــت مــن ذريــة طلحــة وقدوة أهل الســنة يف زمانــه، وكــان أ
بــن عبيــد هللا التيمــي، أحــد العشــرة رضــي هللا عــنهم. وقــال أيضــا: وال أعلــم أحــدا 
عـــاب عليـــه قـــوال وال فعـــال، وال عانـــده أحـــد إال نصـــره هللا. وكـــان نـــزه الـــنفس عـــن 
ــم، قــد أخلــى دارا مــن  املطــامع، ال يــدخل علــى الســالطني، وال علــى مــن اتصــل 

ســرها مل يرتفــع ملكــه أل هــل العلــم مــع خفــة ذات يــده، ولــو أعطــاه الرجــل الــدنيا 
عنـــده، وقـــال احلـــافظ حيـــىي بـــن منـــده: كـــان أبـــو القاســـم حســـن االعتقـــاد، مجيـــل 

  الطريقة، قليل الكالم، ليس يف وقته مثله. تويف سنة مخس وثالثني ومخسمائة. 
 :موقفه من املبتدعة  

لســــنة، ورأيــــت قــــال رمحــــه هللا: وحــــني رأيــــت قــــوام اإل - لتمســــك  ســــالم 
البدعة قد كثرت، والوقيعة يف أهل السنة قد فشت، ورأيت اتبــاع الســنة عنــد قــوم 
نقيصــة، واخلــوض يف الكــالم درجــة رفيعــة، رأيــت أن أملــي كتــا يف الســنة يعتمــد 
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عليـــه مـــن قصـــد االتبـــاع وجانـــب االبتـــداع، وأبـــني فيـــه اعتقـــاد أئمـــة الســـلف وأهـــل 
والراســــخني يف العلــــم يف األقطــــار، ليلــــزم املــــرء اتبــــاع األئمـــــة  الســــنة يف األمصــــار،

املاضني، وجيانب طريقة املبتدعني، ويكون من صــاحلي اخللــف لصــاحلي الســلف، 
ومسيته كتاب 'احلجة يف بيان احملجة وشــرح التوحيــد ومــذهب أهــل الســنة'. أعــاذ 

التبـــاع وصـــلى هللا هللا مـــن خمالفـــة الســـنة ولـــزوم االبتـــداع، وجعلنـــا ممـــن يلـــزم طريـــق ا
على حممد أفضل صالة وأزكاها وأطيبها وأمناهــا، وأحيــا علــى ملتــه، وأماتنــا علــى 

  ١سنته، وحشر يف زمرته، إنه املنعم الوهاب.
 الــــــذي كــــــان عليــــــه  ٢وقــــــال رمحــــــه هللا: قولــــــه: مــــــا أ عليــــــه وأصــــــحايب -

  ٣وأصحابه ما مضى عليه أئمة الدين املشهورون يف اآلفاق.
مث مــــــن الســــــنة تــــــرك الــــــرأي والقيــــــاس يف الــــــدين، وتــــــرك اجلــــــدال وقــــــال:  -

واخلصــــومات، وتــــرك مفاحتــــة القدريــــة وأصــــحاب الكــــالم، وتــــرك النظــــر يف كتــــب 
الكــالم وكتــب النجــوم، فهــذه الســنة الــيت اجتمعــت عليهــا األئمــة، وهــي مــأخوذة 

قــــــــــــــــال هللا عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل: مــــــــــــــــر هللا تبــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــاىل  عــــــــــــــــن رســــــــــــــــول هللا 
  

  ٤ 
    وقـــــــــــــال: 

                                                            
  ).٨٤-١/٨٣احلجة يف بيان احملجة ( ١
 هـ).٣٦٠تقدم خترجيه ضمن مواقف اآلجري سنة ( ٢

  ).١/١٠٩احلجة يف بيان احملجة  ٣
 ).١٢التغابن اآلية ( ٤
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  ـــــــــــــــــــــــــــــال: ١  ، وقــــــــــــــــــــــ
  
   

  فــأمر هللا عــز وجــل ٢ .
ــــــــــــــــــــــــبالغ فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال:  لـــــــــــــ   رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــوله 

   
    
هللا  فبلــغ رســول ٣  لكتــاب والســنة، فــأمر الرســالة، ودعــا إىل هللا عــز وجــل 

هلل، وأويل األمر من العلمــاء مــن بعــدهم لقــول  تباع الصحابة العاملني  هللا الناس 
  عـــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــــل: 

  
  

  
  العلماء بعــد رســول  . فأفضل٤
مـــن أويل األمـــر: أبـــو بكـــر مث عمـــر مث عثمـــان مث علـــي رضـــي هللا عـــنهم، مث  هللا 

ن رســــول هللا  ــريهم مــــن الصــــحابة الــــذين أ ـــابر فاألكــــابر مــــن العشــــرة وغــ  األكـ
م، فقال عليــه الســالم:  القتداء  لــذين مــن«فضائلهم، وأمر  بعــدي أيب  اقتــدوا 

يهــــــــم اقتــــــــديتم «وقــــــــال عليــــــــه الســــــــالم:  ٥».بكــــــــر وعمــــــــر أصــــــــحايب كــــــــالنجوم 

                                                            
 ).٨٠النساء اآلية ( ١

 ).٧احلشر اآلية ( ٢

 ).٦٧املائدة اآلية ( ٣

 ).٥٩النساء اآلية ( ٤

ــد ( ٥ ــ ــ ـــ ــ ـــذي (٤٠٢و٣٨٥و٥/٣٨٢أمحـ ــ ــ ــ ــه (٥/٥٦٩/٣٦٦٢) والرتمـــ ــ ــ ــ ـــ ـــن ماجـ ــ ــ ـــ ـــــان (١/٣٧/٩٧) وابــ ــ ــ ــ ـــن حبـ ــ ــ ــ ــ - ١٥/٣٢٧) وابـ
ا. قــال الرتمــذي: "حــديث حســن، وقــد روي ) مــن طــرق عــن ربعــي بــن حــراش عــن حذيفــة مرفوعــ٣/٧٥) واحلــاكم (٣٢٨/٦٩٠٢
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الســـنة عـــن هللا عـــز وجـــل، وأخـــذ الصـــحابة عـــن رســـول  فأخـــذ رســـول هللا 
، وأخــذ التــابعون عــن الصــحابة وهــؤالء الصــحابة الــذين أشــار إلــيهم رســول هللا 
م، مث أشار الصحابة إىل الت هللا    ٢ابعني بعدهم.القتداء 

وقــال: فمــن نظــر بعيـــن اإلنصــاف، علــم أنــه ال يكــون أحــد أســوأ مــذهبا  -
، وقــول الصــحابة رضــوان هللا علــيهم، وقــول ممــن يــدع قــول هللا وقــول رســول هللا 

العلمـــاء والفقهـــاء بعـــدهم، ممـــن يبـــين مذهبـــه ودينـــه علـــى كتـــاب هللا تعـــاىل، وســـنة 
مــن تعــاىل وســنة رســوله ، وتبــع مــن لــيس بعــامل بكتــاب هللا رســوله  ، كيــف ال 

  ٣أن يكون متبعا للشيطان أعاذ هللا من متابعة الشيطان.
وقــال: وال جيــوز جمالســة أهــل املعاصــي الــذين ظهــر فســقهم، وال جمالســة  -

أهــل البــدع الــذين ظهــرت بــدعهم، وال جيــوز دخــول احلمــام إال مبئــزر، واحلــب يف 
  ٤هللا والبغض يف هللا من اإلميان.

حاديــث وقــ - ال: ومــن صــفة أهــل الســنة األخــذ بكتــاب هللا عــز وجــل، و
حاديث أصحاب رسول هللا رسول هللا    ٥، وترك الرأي واالبتداع.، و

وقال: قال أهل اللغة: السنة: السرية والطريقة. فقــوهلم فــالن علــى الســنة  -

                                                                                                                                                  
هـــذا احلـــديث مـــن غـــري هـــذا الوجـــه". وقـــال احلـــاكم بعـــد ذكـــره طـــرق هـــذا احلـــديث: "فثبـــت مبـــا ذكـــر صـــحة هـــذا احلـــديث"، ووافقـــه 

 الذهيب.

 هـ).٤٤٩تقدم خترجيه ضمن مواقف أيب عثمان الصابوين سنة ( ١

  ).٢٣٧-١/٢٣٥احلجة يف بيان احملجة ( ٢
  ).١/٣١١ن احملجة (احلجة يف بيا ٣
  ).٢/٢٦٧احلجة يف بيان احملجة ( ٤
  ).٢/٢٦٩احلجة يف بيان احملجة ( ٥
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نة ال ومــن أهــل الســنة، أي هــو موافــق للتنزيــل واألثــر يف الفعــل والقــول، وألن الســ
تكــــون مــــع خمالفــــة هللا وخمالفــــة رســــوله. فــــإن قيــــل كــــل فرقــــة تنتحــــل اتبــــاع الســــنة، 
وتنســـــب خمالفيهـــــا إىل خـــــالف احلـــــق، فمـــــا الـــــدليل علـــــى أنكـــــم أهلهـــــا دون مـــــن 

  خالفكم؟
 قلنــــــــــــــا: الــــــــــــــدليل علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك قــــــــــــــول هللا تعــــــــــــــاىل: 

  
   

  تباعــــــــــــــــــه  .١ فــــــــــــــــــأمر 
ى.   وطاعته فيما أمر و

   ٣».من رغب عن سنيت فليس مين«، و٢»عليكم بسنيت: «وقال النيب 
ألســـانيد الصـــحيحة، وهـــذه الفرقـــة الـــذين هـــم  ر املرويـــة  آل وعرفنـــا ســـنته 
لكتــاب  أصــحاب احلــديث هلــا أطلــب، وفيهــا أرغــب ولصــحاحها أتبــع. فعلمنــا 

م أهلها دو  ن سائر الفرق ألن مدعي كل صــناعة إذا مل يكــن معــه داللــة والسنة أ
مـــن صـــناعته يكـــون مـــبطال يف دعـــواه، وإمنـــا يســـتدل علـــى صـــناعته كـــل صـــاحب 
ب دكانــــه، وبــــني يديــــه الكــــري، واملطرقــــة،  لتــــه فــــإذا رأيــــت الرجــــل فــــتح  صــــنعة 
والســـندان، علمـــت أنـــه حـــداد، وإذا رأيـــت بـــني يديـــه اإلبـــرة، واملقـــراض علمتـــه أنـــه 

اط، وكـــذلك مـــا أشـــبه هـــذا، ومـــىت قـــال صـــاحب التمـــر لصـــاحب العطـــر: أ خيـــ

                                                            
 ).٧احلشر اآلية ( ١

 هـ).٤١٨تقدم خترجيه ضمن مواقف الاللكائي سنة ( ٢

ـــد ( ٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــاري (٢٥٩و٣/٢٤١أمحــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلم (٩/١٢٩/٥٠٦٣) والبخــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــائي (٢/١٠٢٠/١٤٠١) ومسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ - ٦/٣٦٨) والنســ
 ) من حديث أنس.٣٦٩/٣٢١٧
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عطار. قال له: كذبت، أ هــو وشــهد لــه بــذلك كــل مــن أبصــره مــن العامــة. وقــد 
ر الـــيت تـــدل علـــى ســـنن النـــيب  فأخـــذوها  وجـــد أصـــحابنا دخلـــوا يف طلـــب اآل

ـــــا وحفظوهـــــا، ودعـــــوا إىل اتباعهـــــا. وعـــــابو  ـــــا ومجعوهـــــا مـــــن مظا ا مـــــن مـــــن معاد
ـــا كمـــا اشـــتهر البـــزاز ببـــزه،  خالفهـــا وكثـــرت عنـــدهم ويف أيـــديهم، حـــىت اشـــتهروا 
والتمــار بتمــره والعطــار بعطــره، ورأينــا قومــا تنكبــوا معرفتهــا واتباعهــا، وطعنــوا فيهــا 
ــذه  وزهــدوا النــاس يف مجعهــا ونشــرها، وضــربوا هلــا وألهلهــا أســوأ األمثــال، فعلمنــا 

ــــا مــــن الــــدالئل أن هــــؤالء الــــراغبني في هــــا، ويف مجعهــــا، وحفظهــــا، واتباعهــــا أوىل 
 ســـائر الفـــرق الـــذين تنكبوهـــا ألن اإلتبـــاع عنـــد العلمـــاء هـــو األخـــذ بســـنن النـــيب 

ــى وهــذه داللــة ظــاهرة  ألخذ مبا أمــر، واالنتهــاء عمــا  اليت صحت عنه اليت أمر 
ستحقاقهم هذا االسم دون من اتبع الرأي واهلوى.   ألهل السنة 

ألمر كما قلت، غري أن كل فرقة حتتج ملذهبها حبجة، قيــل: مــن فإن قيل: ا
احــــــتج حبــــــديث ضــــــعيف يف معارضــــــة حــــــديث صــــــحيح، أو حــــــديث مرســــــل يف 

بعـــــي يف معارضـــــة قـــــول النـــــيب  ال  معارضـــــة حـــــديث مســـــند، أو احـــــتج بقـــــول 
ن. فإن من اتبع قول الرسول  فقد استمسك مبا هو احلجــة قطعــا، ومــن  يتساو

لثابــت القــ ــذا اســتبان احــتج  لــواهي الضــعيف، و وي أحســن حــاال ممــن احــتج 
االتبــــاع مــــن غــــريه، ألن صــــاحب الســــنة ال يتبــــع إال مــــا هــــو األقــــوى، وأصــــحاب 

  ١األهواء وصاحب اهلوى يتبع ما يهوى.
ــاء الســـنة: كـــل مـــن صـــح عنـــده شـــيء مـــن أمـــر  - وقـــال: قـــال بعـــض علمـ

                                                            
  ).٣٨٦-٢/٣٨٤يف بيان احملجة (احلجة  ١
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يه، صغريه وكبريه، بال معــارض لــه يعرفــه رسول هللا  ســخ لــه،  و مــن حديثــه أو 
كـــذا، وأ أقـــول خبالفـــه؛ فقـــد تكلـــم بعظـــيم، وإن كـــان   مث قـــال: قـــال رســـول هللا 

يف أدىن شــيء  ذلــك الشــيء ممــا ال يضــل الرجــل برتكــه؛ ألن أدىن معانــدة النــيب 
يه عظيم، فمن قبــل عــن النــيب  عــن هللا، ومــن رد عليــه؛ ؛ فإنـــما يقبــل من أمره و

  قـــــــــــــــــــــال هللا تعـــــــــــــــــــــاىل:  فإمنـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــرد علـــــــــــــــــــــى هللا،
    

١.  
وقــول مــن قــال: تعــرض الســنة علــى القــرآن؛ فــإن وافقــت ظــاهره وإال اســتعملنا 

مــــع كتــــاب هللا  ظــــاهر القــــرآن وتركنــــا احلــــديث، فهــــذا جهــــل؛ ألن ســــنة رســــول هللا 
خيــالف   ول هللا عزوجل تقــام مقــام البيــان عــن هللا عزوجــل، لــيس شــيء مــن ســنن رســ

مســـتقيم يهـــدي إىل صـــراط  كتــاب هللا؛ ألن هللا عزوجـــل أعلـــم خلقـــه أن رســـول هللا 
   فقـــــــــــــــــــــال: 

  ولــــيس لنــــا مــــع ؛٢ 
والتســليم، وال يعــرض علــى قيــاس، وال  مــن األمــر شــيء إال االتبــاع سنة رسول هللا 

ن قـــول اآلدميـــني تبـــع هلـــا، وال عـــذر ألحـــد يتعمـــد تـــرك غـــريه، وكـــل مـــا ســـواها مـــ
إذا  الســـنة، ويـــذهب إىل غريهـــا؛ ألنـــه ال حجـــة لقـــول أحـــد مـــع قـــول رســـول هللا 

  صح.
شــيء ووجــد فيهــا عــن أصــحابه  فــإذا مل يوجــد يف احلادثــة عــن رســول هللا 

                                                            
 ).٨٠النساء اآلية ( ١

 ).٥٢الشورى اآلية ( ٢
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خبــــار  رضــــي هللا عــــنهم شــــيء فهــــم األئمــــة بعــــده واحلجــــة، اعتبــــارا بكتــــاب هللا و
ملـــا وصـــفهم يف كتابـــه مـــن اخلـــري والصـــدق واألمانـــة، وأنـــه رضـــي هللا  هللا رســـول 
حســــــــان وقــــــــال: عــــــــنهم   وعــــــــن مــــــــن اتــــــــبعهم 

  
  

  املفســـــرون يف أويل  واختلـــــف ١
قــــد األمــــر فقــــال بعضــــهم: هــــم العلمــــاء، وقــــال بعضــــهم: هــــم األمــــراء، وكــــل هــــذا 

كــــــــان فــــــــيهم األمــــــــراء، واخللفــــــــاء، والعلمــــــــاء   اجتمــــــــع يف أصــــــــحاب رســــــــول هللا 
 وجــــــل: والفقهــــــاء. قــــــال هللا عــــــز 

  
 

  
  

   
 هللا  ضــيأخــرب هللا عزوجــل أنــه ر  ٢

حســان، فهــم القــدوة يف الــدين بعــد  عــنهم ورضــي أعمــاهلم ورضــي عمــن اتــبعهم 
م إىل التوفيـــــق ملـــــا يقـــــرب إىل رضـــــاه، وكـــــذلك  رســـــول هللا  صـــــابة احلـــــق وأقـــــر

م، مث الـــــذين «فقـــــال:  وصـــــفهم الرســـــول هللا  خـــــري النـــــاس قـــــرين مث الـــــذين يلـــــو
م   ٤.اهـ٣»يلو

                                                            
 ).٥٩النساء اآلية ( ١

 ).١٠٠التوبة اآلية ( ٢

ــد ( ٣ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــه: أمحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاري (١/٤٣٤أخرجـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــلم (٥/٣٢٤/٢٦٥٢) والبخـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــذي ٢١٢[٤/١٩٦٣/٢٥٣٣) ومســـ ـــ ــ ــ ــ ]) والرتمـــ
 ) عن ابن مسعود.٢/٧٩١/٢٣٦٢) وابن ماجه (٥/٦٥٢/٣٨٥٩(

  )٣٩٩-٢/٣٩٧احملجة ( احلجة يف بيان ٤
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ت األمـــور فـــإن كـــل حمدثـــة بدعـــة، وقـــال: وينبغـــي للمـــرء أن حيـــذر حمـــ - د
ر رســـــول هللا  ـــا هـــــي التصـــــديق آل ــــف، ومل، والســـــنة إمنــ ، وتـــــرك معارضـــــتها بكيـ

والكـــالم واخلصـــومات يف الـــدين، واجلـــدال حمـــدث وهـــو يوقـــع الشـــك يف القلـــوب، 
ومينـــع مـــن معرفـــة احلـــق والصـــواب، ولـــيس العلـــم بكثـــرة الروايـــة، وإمنـــا هـــو االتبـــاع، 

لصـــحابة، والتــــابعني وإن كـــان قليــــل العلـــم، ومــــن خــــالف واالســـتعمال. يقتــــدى 
  ١الصحابة والتابعني فهو ضال وإن كان كثري العلم.

وقال: قــال بعــض علمــاء أهــل الســنة: حنــن ال نــرى الكــالم، واخلــوض يف  -
الــدين واملــراء واخلصــومات، فمهمــا وقــع اخلــالف يف مســألة رجعنــا إىل كتـــاب هللا 

 قــول األئمــة، فــإن مل جنــد ذلــك يف كتــاب هللا، ، وإىلعزوجــل، وإىل ســنة رســوله 
، ومل يقله الصحابة والتابعون، سكتنا عن ذلــك ووكلنــا علمــه وال يف سنة رسوله 

ـــاىل، ألن هللا تعــــاىل أمــــر بــــذلك فقــــال عــــز مــــن   قائــــل: إىل هللا تعـ
   

   
٣.اهـ٢  

وعلــى املــرء حمبــة أهــل الســنة، أي موضــع كــانوا رجــاء حمبــة هللا لــه،  وقــال:  -
وجبــت حمبــيت للمتــاحبني ّيف واملتجالســني ّيف واملتالقــني : «كمــا قــال رســول هللا 

، وعليـــه بغـــض أهـــل البـــدع أي موضـــع كـــانوا حـــىت يكـــون ممـــن أحـــب يف هللا ٤»يفّ 
                                                            

  ).٤٣٨-٤٣٧/ ٢احلجة يف بيان احملجة ( ١
 ).٥٩النساء اآلية ( ٢

  ).٢/٤٥٢احلجة يف بيان احملجة ( ٣
ــد ( ٤ ــ ــ ــ ــ ــ ــه أمحــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــأ (٥/٢٤٧أخرجـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــك يف املوطـ ــ ـــ ــ ــ ــان (٩٥٤-٢/٩٥٣) ومالــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن حبــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرباين       ٢/٣٣٥/٥٧٥) وابـ ــ ــ ــ ــ ) والطـــ
 ادريــس اخلــوالين عــن معــاذ بــن ) مــن طــرق عــن أيب٤/١٦٨،١٦٩،١٧٠) واحلــاكم (٨١/١٥٠،١٥٢،١٥٣-٢٠/٨٠(
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عالمــة. فــإذا رأيــت وأبغض يف هللا، وحملبة أهل السنة عالمة، ولــبغض أهــل البدعــة 
الرجــل يــذكر مالــك بــن أنــس، وســفيان بــن ســعيد الثــوري، وعبــدالرمحن بــن عمــرو 
األوزاعـــي، وعبـــدهللا بـــن املبـــارك، وحممـــد بـــن إدريـــس الشـــافعي، واألئمـــة املرضييــــن 
خبري، فاعلم أنه مــن أهــل الســنة. وإذا رأيــت الرجــل خياصــم يف ديــن هللا وجيــادل يف  

، قـــال: حســـبنا كتـــاب هللا، فـــاعلم أنـــه رســـول هللا  كتـــاب هللا فـــإذا قيـــل لـــه: قـــال
صاحب بدعة، وإذا رأيت الرجل إذا قيل لــه مل ال تكتــب احلــديث؟ يقــول: العقــل 
أوىل، فــاعلم أنــه صــاحب بدعــة، وإذا رأيتــه ميــدح الفلســفة واهلندســة وميــدح الــذين 
ألفــــوا الكتــــب فيهــــا فــــاعلم أنــــه ضــــال، وإذا رأيــــت الرجــــل يســــمي أهــــل احلــــديث 

صبة فاعلم أنــه مبتــدع، وإذا رأيــت الرجــل ينفــي صــفات حشوية ، أو مشبهة، أو 
  هللا، أو يشبهها بصفات املخلوقني فاعلم أنه ضال.

قال علماء أهل الســنة: لــيس يف الــدنيا مبتــدع إال وقــد نــزع حــالوة احلــديث 
  ١من قلبه.
 :موقفه من الرافضة  

رضــي هللا عــنهم  عقــد رمحــه هللا يف كتابــه 'احلجــة' فصــوال يف فضــل الصــحابة
خصوصــــا الـــــخلفاء األربعــــة، ومعاويــــة وعائشــــة، وحــــث علــــى حــــبهم رضــــوان هللا 

  ٢عليهم ونشر حماسنهم والرتحم عليهم واالستغفار هلم والكف عن مساوئهم.

                                                                                                                                                  
قــال هللا تبــارك وتعــاىل: وجبــت حمبــيت للمتحــابني يف، واملتجالســني يف واملتــزاورين «، يقــول: جبــل قــال مسعــت رســول هللا 

 وقال احلاكم: "صحيح على شرط الشيخني" ووافقه الذهيب.» يف

  ).٥٠١-٥٠٠/ ٢احلجة يف بيان احملجة ( ١
  ).٣٧٨-٢/٣١٩(انظر احلجة يف بيان احملجة  ٢
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 :موقفه من اجلهمية  
جاء يف احلجة يف بيــان احملجــة: قــال بعــض علمــاء أهــل الســنة: وجيــب  - 

عـــــــــــــــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــــــــــــــــل: هللا تعـــــــــــــــــــــــــــــــــاىل كقولـــــــــــــــــــــــــــــــــه اإلميـــــــــــــــــــــــــــــــــان بصـــــــــــــــــــــــــــــــــفات 
  

  ١ ،
   وقولــــــــــــــــــه: 

ـــــــــــــــــــــــــــــه:  ٢ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  وقولــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــه: ٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ، وقولــــــــــــــــ
 وقولــــــــــــــــه: ٤ ،  
النــيب  . وقــول٥» :٦»ينـــزل هللا كــل ليلــة إىل مســاء الــدنيا 

:  مــن الصــحابة، ســبعة عشــر رجــال وســت نســاء. وكقولــهرواه ثالثة وعشرون 
فهــذا وأمثالــه ممــا صــح  ٧».ما من قلــب إال وهــو بــني أصــبعني مــن أصــابع الــرمحن«

؛ فـــإن مـــذهبنا فيـــه ومـــذهب الســـلف إثباتـــه وإجـــراؤه علـــى نقلـــه عـــن رســـول هللا 
ظــاهره ونفــي الكيفيــة والتشــبيه عنــه، وقــد نفــى قــوم الصــفات فــأبطلوا مــا أثبتــه هللا 
وهلــــا قــــوم علــــى خــــالف الظــــاهر، فخرجــــوا مــــن ذلــــك إىل ضــــرب مــــن  تعــــاىل، و

                                                            
  ).٥طه اآلية ( ١
  ).٧٥ص اآلية ( ٢
  ).١٤القمر اآلية ( ٣
  ).٩النور اآلية ( ٤
  ).٨البينة اآلية ( ٥
  هـ).١٦٧تقدم من حديث أيب هريرة. انظر مواقف محاد بن سلمة سنة ( ٦
  هـ).١٩٨تقدم خترجيه. انظر مواقف سفيان بن عيينة سنة ( ٧
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التعطيـــل والتشـــبيه، والقصـــد إمنـــا هـــو ســـلوك الطريقـــة املتوســـطة بـــني األمـــرين؛ ألن 
  دين هللا تعاىل بني الغايل واملقصر عنه.

واألصـــــل يف هـــــذا أن الكـــــالم يف الصـــــفات فـــــرع علـــــى الكـــــالم يف الـــــذات، 
إثبــات وجــود ال إثبــات كيفيــة، فكــذلك إثبــات صــفاته  وإثبــات هللا تعــاىل إمنــا هــو

إمنا هــو إثبــات وجــود ال إثبــات كيفيــة، فــإذا قلنــا يــد، ومســع، وبصــر، وحنوهــا؛ فإمنــا 
هـــــي صـــــفات أثبتهـــــا هللا لنفســـــه ومل يقـــــل: معـــــىن اليـــــد القـــــوة، وال معـــــىن الســـــمع 

أليــــدي واألمســــاع واألبصــــار، ونقــــول  إمنــــا والبصــــر: العلــــم واإلدراك، وال نشــــبهها 
ـــــا، ووجـــــب نفـــــي التشـــــبيه عنهـــــا لقولـــــه تعـــــاىل:  ـــــا؛ ألن الشـــــرع ورد  وجـــــب إثبا

    
  

 علمــاء الســلف  ، كــذلك قـــال١
يف أخبــار الصــفات: أمروهــا كمــا جــاءت. فــإن قيــل: فكيــف يصــح اإلميــان مبــا ال 

  تعاطى وصف شيء ال درك له يف عقولنا؟حييط علمنا حبقيقته؟ أو كيف ي
ألمــر الــذي  فاجلواب، أن إمياننا صحيح حبق ما كلفنا منها، وعلمنا حميط 
ألزمناه فيها وإن مل نعــرف ملــا حتتهــا حقيقــة كافيــة، كمــا قــد أمــر أن نــؤمن مبالئكــة 

ا، ومعلــوم أ  ال هللا وكتبه ورسله واليوم اآلخر، واجلنة ونعيمهــا، والنــار وألــيم عــذا
ــا مجلــة واحــدة،  حنيط علما بكــل شــيء منهــا علــى التفصــيل، وإمنــا كلفنــا اإلميــان 
أال تـــرى أ ال نعـــرف أمســـاء عـــدة مـــن األنبيـــاء وكثـــري مـــن املالئكـــة، وال ميكننـــا أن 
م، وال نعلـــم خــــواص معـــانيهم، مث مل يكــــن  حنصـــي عــــددهم، وال أن حنـــيط بصــــفا

                                                            
  ).١١الشورى اآلية ( ١
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  ن به من أمرهم.ذلك قادحا يف إمياننا مبا أمر أن نؤم
أعـــــددت لعبـــــادي «يف صـــــفة اجلنـــــة: يقـــــول هللا تعـــــاىل:  وقـــــد قـــــال النـــــيب 

  ٢.اهـ١»الصاحلني ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر
وفيها: قال بعض علماء أهل السنة: أمــا بعــد فــإين وجــدت جـــماعة مــن  -

مـــــد يف أبـــــواب مشـــــائخ الســـــلف وكثـــــريا ممـــــن تـــــبعهم مـــــن اخللـــــف ممـــــن علـــــيهم املعت
ــم القــدوة يف اســتعمال الســنة قــد أظهــروا اعتقــادهم، ومــا انطــوت عليــه  نــة، و الد
ضـــمائرهم يف معـــاين الســـنن ليقتـــدي بــــهم املقتفـــي، وذلـــك حـــني فشـــت البـــدع يف 
البلــدان وكثــرت دواعيهــا يف الزمــان، فحينئــذ وقــع االضــطرار إىل الكشــف والبيــان 

ا املسرتشــد يف اخللــف، كمــا  فــاز هلــا مــن مضــى مــن الســلف، نســأل هللا ليهتدي 
وأ أذكــر بتوفيــق تعــاىل أن جيعلنــا مــن املتقــني، وأن يعصــمنا مــن اخــرتاع املبتــدعني، 

هللا تعاىل مجاعة من أئمتنا من السلف ممن شرعوا يف هذه املعــاين فمــنهم أبــو عبــدهللا 
نة يف ســفيان بــن ســعيد بــن مســروق الثــوري فإنــه قــد أظهــر اعتقــاده، ومذهبــه يف الســ

  غري موضع، وقد أماله على شعيب بن حرب.
ومنهم أبو حممد ســفيان بــن عيينــة اهلــاليل فإنــه قــد أجــاب يف اعتقــاده حــني 
ســئل عنــه كمــا رواه حممــد بــن إســحاق الثقفــي، ومــنهم أبــو عمــرو عبــدالرمحن ابــن 
عمــــرو األوزاعــــي إمــــام أهــــل الشــــام فإنــــه قــــد أظهــــر اعتقــــاده يف زمانــــه، ورواه ابــــن 

زاري. ومـــــنهم أبـــــو عبـــــدالرمحن عبـــــدهللا بـــــن املبـــــارك إمـــــام خراســـــان، إســـــحاق الفـــــ

                                                            
ـــد  ١ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه: أمحـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــاري (٢/٤٦٦(أخرجـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــلم (٣٩٢/٣٢٤٤-٦/٣٩١) والبخـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــذي ٤/٢١٧٤/٢٨٢٤) ومسـ ــ ــ ــ ــ ــ ) والرتمـ
  ) كلهم  من حديث أيب هريرة.٢/١٤٤٧/٤٣٢٨) وابن ماجه (٥/٣٢٣/٣١٩٧(
  ).٢٨٩-١/٢٨٧احلجة يف بيان احملجة ( ٢
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والفضـــــيل بـــــن عيـــــاض، ووكيـــــع بـــــن اجلـــــراح، ويوســـــف بـــــن أســـــباط، قـــــد أظهـــــروا 
لســــنن، ومــــنهم شــــريك بــــن عبــــدهللا النخعــــي، وحيــــىي بــــن  اعتقــــادهم، ومــــذاهبهم 
ســـــعيد القطـــــان، وأبـــــو إســـــحاق الفـــــزاري، ومـــــنهم أبـــــو عبـــــدهللا مالـــــك بـــــن أنـــــس 

ب األصــبحي ا ملــديين إمــام دار اهلجــرة وفقيــه احلــرمني فانــه قــد أظهــر اعتقــاده يف 
ــو عبــــدهللا حممــــد بــــن إدريــــس الشــــافعي املطلــــيب ســــيد  اإلميــــان والقــــرآن، ومــــنهم أبــ
الفقهـــاء يف زمانـــه، ومـــنهم أبـــو عبيـــد القاســـم بـــن ســـالم، والنضـــر بـــن مشيـــل، وأبـــو 

عتقــــاده حــــني يعقــــوب يوســــف بــــن حيــــىي البــــويطي مــــن تالميــــذ الشــــافعي، أظهــــر ا
ب القــــرآن، ومــــنهم أبــــو عبــــدهللا أمحــــد بــــن حنبــــل ســــيد أهــــل  ظهــــرت احملنــــة يف 
احلـــديث يف زمانـــه، وأفضـــل مـــن تـــورع يف عصـــره وأوانـــه، قـــد أظهـــر اعتقـــاده ودعـــا 
لــغ فيــه غايــة املبالغــة، ومــنهم الشــيخ الزاهــد الفاضــل  الناس إليــه وثبــت يف احملنــة، و

  اعتقاد يف رسالة كتبها إىل بعض إخوانه.  زهري بن نعيم البايب السجستاين، له
مث ذكـــر طائفـــة مـــن العلمـــاء ممـــن ألـــف يف االعتقـــاد، إىل أن قـــال رمحـــه هللا: 
وكــــان أبــــو أمحــــد بــــن أيب أســــامة القرشــــي اهلــــروي مــــن أفاضــــل مــــن خبراســــان مــــن 
العلمــاء والفقهــاء أملــى اعتقــادا لــه قــال: وينبغــي ملــن مــن هللا بعلــم اهلدايــة والكرامــة 

ممن بقي من اخللف القدوة ممــن مضــى مــن الســلف، وأن مــذهبنا ومــذهب  لسنة
أئمتنــا مــن أهــل األثــر: أن نقــول أن هللا عــز وجــل أحــد ال شــريك لــه، وال ضــد لــه 
وال نــد لــه وال شــبيه لــه، إهلــا واحــدا أحــدا صــمدا، مل يتخــذ صــاحبة وال ولــدا، ومل 

  يشرك يف حكمه أحدا.
تيــه  قــال: ونــؤمن بصــفاته أنــه كمــا وصــف نفســه يف كتابــه املنــزل الــذي ال 

الباطل من بني يديه وال مــن خلفــه، تنزيــل مــن حكــيم محيــد، ونــؤمن مبــا ثبــت عــن 
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من صفاته جل جالله بنقل العــدول، واألســانيد املتصــلة الــيت اجتمــع  رسول هللا 
بتــة عــن نــيب هللا  ــا صــحيحة  لنقــل أ لفاظهــا  عليهــا أهــل املعرفــة  ، ونطلقهــا 

، وال ، وتعتقـــد عليهـــا ضـــمائر بصـــدق وإخـــالص أنــــها كمـــا قـــال كمـــا أطلقهـــا
نكيـــف صـــفات هللا عـــز وجـــل، وال نفســـرها تفســـري أهـــل التكييـــف والتشـــبيه، وال 
نضرب هلــا األمثــال، بــل نتلقاهــا حبســن القبــول تصــديقا، ونطلــق ألفاظهــا تصــرحيا، 

فات هللا ، ونقــول: إن صــكما قال هللا عز وجل يف كتابه، وكمــا قــال رســول هللا 
عــز وجــل كلهــا غــري خملوقــة، لــيس مــن كالمــه وعلمــه وصــفاته شــيء خملــوق، جــل 

  هللا تعاىل عن صفات املخلوقني. والكيف عن صفات هللا مرفوع.
ونقـــول كمـــا قـــال الســـلف مـــن أهـــل العلـــم الزهـــري وغيــــره: علـــى هللا البيـــان، 

كمــــا    وعلــــى رســــول هللا الــــبالغ، وعلينــــا التســــليم، ونــــؤدي أحاديــــث رســــول هللا
مسعنــا، وال نقــول يف صــفات هللا كمــا قالــت اجلهميــة واملعطلــة، بــل نثبــت صــفات 

ميان وتصديق.   هللا تعاىل 
  ، وأمروها كما جاءت.قال األوزاعي: أقروا أحاديث رسول هللا 

وقــال ســفيان الثــوري: إين آلخــذ احلــديث علــى ثالثــة أوجــه: آخــذ احلــديث 
أتركـــه وأحتــرج أن أختـــذه دينــا أو فقهـــا،  علــى وجـــه أختــذه دينـــا، ومــن وجـــه آخــر ال

  ١وآخذه من وجه ال أختذه دينا، وإمنا آخذه ألعرفه.
وقال رمحه هللا أيضا: أمجع املســلمون أن القــرآن كــالم هللا، وإذا صــح أنــه   -

كـــالم هللا صـــح أنـــه صـــفة هلل تعـــاىل، وأنـــه عـــز وجـــل موصـــوف بـــه، وهـــذه الصـــفة 

                                                            
  ).٤٧٧-٢/٤٧٣احلجة يف بيان احملجة ( ١
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فـــاملتكلم صـــفة لـــه، إال أن حقيقـــة هـــذه الزمـــة لذاتـــه. تقـــول العـــرب: زيـــد مـــتكلم، 
الصفة الكالم، وإذا كان كذلك، كان القرآن كــالم هللا وكانــت هــذه الصــفة الزمــة 
لــه أزليــة. والــدليل علــى أن الكــالم ال يفــارق املــتكلم، أنــه لــو كــان يفارقــه مل يكــن 
ــا مل يبــق لــه كــالم، فلمــا كــان املــتكلم قــادر  ا للمتكلم إال كلمة واحدة، فــإذا تكلــم 

علــى كلمــات كثــرية بعــد كلمــة، دل علــى أن تلــك الكلمــات فــروع لكالمــه الــذي 
هــو صــفة لــه مالزمــة. والــدليل علــى أن القــرآن غــري خملــوق: أنــه كــالم هللا، وكــالم 

 وجـــــــــل: هللا ســـــــــبب إىل خلـــــــــق األشـــــــــياء. قـــــــــال هللا عـــــــــز 
   

    
  أي أرد خلقــــــــــــه، وإجيــــــــــــاده، ١ .

  وإظهاره.
ــا  فقولــه: كــن، كــالم هللا وصــفته، والصــفة الــيت منهــا يتفــرع اخللــق والفعــل و

  ٢يتكون املخلوق ال تكون خملوقة، وال يكون مثلها للمخلوق.
 :موقفه من املرجئة  

دتــــــه بفعــــــل  - دة والنقصــــــان يف اإلميــــــان، وز قــــــال رمحــــــه هللا: وجيــــــوز الــــــز
اعــــات، ونقصــــانه برتكهــــا، وفعــــل املعاصــــي، خالفــــا ملــــن قــــال: اإلميــــان معرفــــة الط

دة والنقصـــان ال جتـــوز علـــى  القلـــب وتصـــديقه، ومهـــا عرضـــان مـــن األعـــراض، والـــز
  ٣األعراض.

                                                            
  ).٤٠النحل اآلية ( ١
  ).٢/١٩٣احلجة يف بيان احملجة ( ٢
  .)١/٤٠٥يف بيان احملجة ( احلجة ٣

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
١١٨ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

وقــــال: وال يتســــاوى إميــــان مجيــــع املكلفــــني مــــن املالئكــــة واألنبيــــاء ومــــن  -
ــم مــن الشــهداء والصــديقني، بــل يتفاضــلون بقــدر رتــب هم يف الطاعــات خالفــا دو

صـــناف  لقلـــب، وإمنـــا يقـــع التفاضـــل يف العلـــم  ملـــن قـــال: اإلميـــان هـــو التصـــديق 
  ١أدلته، وقد ذكر أن الطاعات من اإلميان.

مث قــال: ويكــره ملــن حصــل منــه اإلميــان أن يقــول: أ مــؤمن حقــا ومــؤمن  -
ول: آمنـــت عنــد هللا، ولكـــن يقـــول: أ مـــؤمن أرجــو أو مـــؤمن إن شـــاء هللا، أو يقـــ

هلل ومالئكتــه وكتبــه ورســله، ولــيس هــذا علــى طريــق الشــك يف إميانــه، لكنــه علــى 
ــي عنــه، خالفــا  معىن أنه ال يضبط أنه قد أتى جبميع ما أمــر بــه، وتــرك مجيــع مــا 

  ٢لقول من قال: إذا علم من نفسه أنه مؤمن جاز أن يقول: أ مؤمن حقا.
 :موقفه من القدرية  

ت جهلـــــوا قـــــال مبينـــــا وهـــــاء حجـــــ -  ج القدريـــــة: قـــــد متســـــك أهـــــل القـــــدر 
معانيهـــا، ومحلوهـــا علـــى غـــري وجوههـــا، وجعلوهـــا ذريعـــة لبـــدعتهم، وأهـــوائهم، ومعانيهـــا 

تعــــــاىل: منهــــــا قولــــــه  ،عنــــــد أهــــــل احلــــــق ظــــــاهرة علــــــى مــــــا يوافــــــق العقائــــــد الصــــــحيحة
   

     
   

  ٣.  
 )وما أصابك مــن ســيئة فمــن نفســك وأ كتبتهــا عليــك(ويف قراءة عبدهللا: 

                                                            
  .)١/٤٠٦احلجة يف بيان احملجة ( ١
  ).٤٠٩-١/٤٠٨احلجة يف بيان احملجة ( ٢
  ).٧٩النساء اآلية ( ٣
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١١٩ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

وقيــل يف التفســري: القــول هنــا مضــمر كأنــه قــال: (ويقولــون مــا أصــابك مــن حســنة 
  .)فمن هللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك

   ويـــــدل علـــــى هـــــذا قولـــــه تعـــــاىل: 
    

   
  

 ١.  
ملكــان  وقيل نزلت على سبب: وهو ما فعــل الرمــاة يــوم أحــد مــن إخالهلــم 

مبالزمتــه. فاحلســنة مــا أصــابوا مــن القتــل والســيب والغنــائم  الذي أمرهم رســول هللا 
  من الكفار. والسيئة ما أصيب منهم من القتل واجلرح.

ن إن جعلنا أفعال العباد من هللا خلقا ومشيئة وتقديرا، فهي مــن العبــاد وحن
ــــذا املعــــىن صــــحت إضــــافة األفعــــال إىل العبــــاد وحتققــــت مــــنهم  فعــــل وكســــب. و

  األعمال.
وقـــد ورد يف الكتـــاب الـــدالئل علـــى كـــل واحـــد مـــن هـــذين، فاتبعنـــا القـــرآن 

  مكتسبة من العباد.وجرينا معه مبا دل عليه من أن األعمال خملوقة هلل تعاىل 
   فاآليـــــــــــــــــــة األوىل وهـــــــــــــــــــي قولـــــــــــــــــــه: 

   ــــــــا مــــــــن هللا خلقــــــــا وتقــــــــديرا  دلــــــــت علــــــــى أ
ــا مــن العبــاد كســبا وفعــال. وعلــى هــذا حيمــل  وقضــاء. واآليــة الثانيــة دلــت علــى أ

مجيــــع مــــا ورد يف القــــرآن مــــن حتقيــــق أعمــــال العبــــاد، وإثبــــات أفعــــاهلم، وإضــــافتهم 

                                                            
  ).٧٨النساء اآلية ( ١

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
١٢٠ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  ١إليهم.
  

  هـ) ٥٣٥( ٢حممد بن عبدالباقي البغدادي
الشــيخ اإلمــام حممــد بــن عبــدالباقي بــن حممــد، أبــو بكــر األنصــاري الكعــيب 
البغــدادي البصــري البــزاز، قاضــي املرســتان. كــان أبــوه يعــرف بصــهر هبــة املقــرئ، 
. ولــد الشــيخ أبــو بكـــر ســنة اثنتــني وأربعــني وأربعمائـــة.  وكــان شــيخا صــاحلا حمـــد

يب إســـحاق الربمكـــي وعلـــي بـــن عيســـى البـــاقالين وغريمهـــا ومســـع مسعـــه أبـــوه مـــن أ
ــاز لـــه أبـــو القاســـم التنـــوخي وأبـــو الفـــتح بـــن  مبصـــر مـــن أيب إســـحاق احلبـــال، وأجـ
شـــيطا املقـــرئ وأبـــو عبـــدهللا القضـــاعي. وروى عنـــه أبـــو القاســـم ابـــن عســـاكر وأبـــو 

  سعد السمعاين وابن اجلوزي وأبو موسى املديين وغريهم.
وكــان حســن الصــورة، حلــو املنطــق، ملــيح املعاشــرة. وقــال  قال ابن اجلوزي:

  أيضا: وكان ثقة فهما ثبتا حجة متفننا يف علوم كثرية، متفردا يف علم الفرائض.
وقال ابن السمعاين: كان أســند شــيخ بقــي علــى وجــه األرض، وكانــت إليــه 

لعلــوم، متقنــا حســن الكــالم، مــا رأيــت أمجــع للفنــو  ن الرحلــة مــن األقطــار. عارفــا 
منـــه، نظـــر يف كـــل علـــم، وبـــرع يف احلســـاب والفـــرائض. تـــويف رمحـــه هللا ســـنة مخـــس 

  وثالثني ومخسمائة، وله بضع وتسعون سنة.
 :موقفه من املشركني  

                                                            
  ).٦٤-٢/٦٢احلجة يف بيان احملجة ( ١
ـــتظم ( ٢ ـــ ــــاب (١٥-١٨/١٣املنـ ــ ـــق (٥/٤٩٥) واألنسـ ــ ــــخ دمشــ ــ ريـ ـــاريخ (٧٠-٥٤/٦٨) و ــ ــــل يف التــ ــ  )١١/٨٠) والكامـ

  ).٢٤٣-٥/٢٤١) ولسان امليزان (١٩٨-١/١٩٢) وذيل طبقات احلنابلة (٢٨-٢٠/٢٣والسري (
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١٢١ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

جــاء يف ذيــل طبقــات احلنابلــة: قــال ابــن الســمعاين: ومسعتــه يقــول: أســرتين 
الـــــروم، وبقيـــــت يف األســـــر ســـــنة ونصـــــفا، وكـــــان مخســـــة أشـــــهر الغـــــل يف عنقـــــي، 

لسالسل على يدي ورجلي. وكانوا يقولون يل: قــل املســيح ابــن هللا، حــىت نفعــل وا
  ١ونصنع يف حقك، فامتنعت وما قلت.

  
  هـ) ٥٣٦( ٢عبدالوهاب بن عبدالواحد الشريازي

ــو القاســــم،  الشــــيخ اإلمــــام، العالمــــة، الــــواعظ، شــــيخ احلنابلــــة بدمشــــق، أبــ
حــد بــن حممــد، األنصــاري عبــدالوهاب بــن أجــل احلنابلــة الشــيخ أيب الفــرج عبدالوا

إلجـــازة عـــن أيب طالـــب  الشيــــرازي األصـــل الدمشـــقي، تفقـــه علـــى أبيـــه، وحـــدث 
ســته، وبعثــه  بــن يوســف، وصــار لــه القبــول الزائــد يف الــوعظ، وزادت حشــمته ور
ــم أخــذوا   هلل يستصــرخ بــه علــى غــزو الفــرنج وأ امللك بــوري رســوال إىل املسرتشــد 

الكــــربى مشــــايل جــــامع دمشــــق، وكــــان ذا لســــن كثــــريا مــــن الشــــام، وقــــف املدرســــة 
  وفصاحة وصورة كبرية. أثىن عليه السلفي ووثقه، مسع من أبيه. 

وقال أبو يعلى محزة القالنسي: كان على الطريقة املرضــية، واخلــالل الرضــية 
ووفور العلم، وحسن الــوعظ، وقــوة الــدين، وكــان يــوم دفنــه يومــا مشــهودا مــن كثــرة 

ليــه، مــات يف صــفر ســنة ســت وثالثــني ومخســمائة. وكــان املشــيعني لــه والبــاكني ع
ينــــاظر علــــى قواعــــد عقائــــد احلنابلــــة، جــــرى بينــــه وبــــني الفقيــــه الغنــــدالوي حبــــوث 

.   وسب، وكان الغندالوي أشعر
                                                            

  ).٣/١٩٣ذيل الطبقات ( ١
  ).١١٤-٤/١١٣) وشذرات الذهب (١٠٤-٢٠/١٠٣السري ( ٢
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١٢٢ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

 :موقفه من اجلهمية  
ر السلفية:   له من اآل

 ١'الربهــــــان يف أصــــــول الــــــدين' ذكــــــره ابــــــن مفلــــــح يف املقصــــــد األرشــــــد -١
. وعلــــى عــــادة ابــــن ٣وابــــن رجــــب يف ذيــــل الطبقــــات ٢ر املنضــــدوالعليمــــي يف الــــد

رجب رمحه هللا، أن من كان فيه اعتزال أو أي احنراف يذكره لــه وينبــه عليــه، ومــن  
. وهــذا اإلمــام  كــان موافقــا لعقيــدة الســلف يــرتجم لــه ويطريــه أو يــذكره ذكــرا عــاد

  منهم. ويؤكد أنه كان على عقيدة السلف كتابه اآليت:
  ٤يف الرد على األشعرية' ذكرها يف ذيل طبقات احلنابلة.'رسالة  -٢
  

  هـ) ٥٣٦( ٥املازري
الشــيخ اإلمــام الفقيــه حممــد بــن علــي بــن عمــر التيمــي، أبــو عبــدهللا املــازري، 
الفقيــه املــالكي، أحــد األعــالم. ومــازر بليــدة بـــجزيرة صــقلية. كــان مــن كبــار أئمــة 

الفقــــه ورتبــــة االجتهــــاد ودقــــة زمانــــه وآخــــر املشــــتغلني مــــن شــــيوخ إفريقيــــة بتحقيــــق 
وأخــذ عنــه النظــر. أخــذ عــن أيب احلســن اللخمــي وعبــد احلميــد الصــائغ وغريمهــا. 

أبــو حفــص امليانشــي وأبــو حممــد الربجيــين وابــن احلــداد املهــدوي وأبــو عبــدهللا الشــليب 

                                                            
٢/١٤٧( ١.(  
١/٢٤٩( ٢.(  
١/١٩٩( ٣.(  
١/١٩٩( ٤.(  
لوفيــــات ( ٥ ـــوايف  ـــديباج املــــذهب (٤/١٥١الـ ــو ٢٥٢-٢/٢٥٠) والـ ــة () وشــــجرة النــ ــذرات ١٢٨-١/١٢٧ر الزكيــ ) وشــ

  ).٤/١١٤الذهب (
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الصالح

  وأبو احلسن صاحل بن أيب القاسم وأبو احلسن ابن املقرئ وغريهم.
إلجــازة القا ضــي عيــاض وأبــو بكــر بــن أيب مجــرة وأبــو بكــر وممــن أخــذ عنــه 

بن اخلري وابن رشد احلفيد. كان رمحــه هللا واســع البــاع يف العلــم واالطــالع، حســن 
لطب. ت وإنشاد قطع الشعر، مع علم    اخللق، مليح اجمللس، كثري احلكا

قــال الصــفدي: أخــربين مــن أنســيته عــن الشــيخ تقــي الــدين ابــن دقيــق العيــد 
ألي  -يعــين املــازري-أنــه كــان يقــول: مــا رأيــت أعجــب مــن هــذا  رمحــه هللا تعــاىل

  شيء ما ادعى االجتهاد.
ليــف تــدل علــى إمامتــه منهــا: كتــاب املعلــم بفوائــد مســلم، وكتــاب الــرد  لــه 
علــى اإلحيــاء للغــزايل مســاه الكشــف واإلنبــاء عــن كتــاب اإلحيــاء، وكتــاب التعليقــة 

األصــول أليب املعــايل اجلــويين،  على املدونة، وكتاب إيضاح الـــمحصول مــن برهــان
  وكتاب الواضح يف قطع لسان الكلب النابح وغريها.

إال أن ممــا يؤاخــذ علــى املــازري أشــعريته الواضــحة، وكتابــه املعلــم خــري دليــل 
علــى ذلــك، فكلمــا مــر فيــه علــى صــفة مــن صــفات هللا تعــاىل إال وجــنح فيهــا إىل 

وثالثـــني ومخســـمائة، وقـــد نيـــف  التأويـــل املـــذموم. تـــويف رمحـــه هللا تعـــاىل ســـنة ســـت
  على الثمانني. 

 :موقفه من الصوفية  
قال رمحه هللا يف كتابه الكشــف واإلنبــاء مــن كتــاب اإلحيــاء: ولقــد أعجــب 
مــن قــوم مالكيــة يــرون مالكــا اإلمــام يهــرب مــن التحديــد، وجيانــب أن يرســم رمســا 

النـــاس  وإن كـــان فيـــه أثـــر مـــا أو قيـــاس مـــا تورعـــا وحتفظـــا مـــن الفتـــوى فيمـــا حيمـــل
عليه، مث يستحسنون من رجل فتاوى مبناها علــى مــاال حقيقــة لــه، وفيــه كثــري مــن 
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ر عـــن النـــيب  لفـــق فيـــه الثابـــت بغـــري الثابـــت، وكـــذا مـــا أورد عـــن الســـلف ال  اآل
ميكـــن ثبوتـــه كلـــه، وأورد مـــن نزغـــات األوليـــاء ونفثـــات األصـــفياء مـــا جيـــل موقعـــه، 

لضـــار كإطالقـــات حيك يهـــا عـــن بعضـــهم ال جيـــوز إطالقهـــا لكـــن مـــزج فيـــه النـــافع 
لشــناعتها وإن أخــذت معانيهــا علــى ظواهرهــا كانــت كــالرموز إىل قــدح امللحــدين، 
وال تنصــــرف معانيهــــا إىل احلــــق إال بتعســــف علــــى اللفــــظ ممــــا ال يتكلــــف العلمــــاء 
مثلـــه إال يف كـــالم صـــاحب الشـــرع الـــذي اضـــطرت املعجـــزات الدالـــة علـــى صـــدقه 

   ١طلب التأويل.املانعة من جهله وكذبه إىل 
   

شفني   هـ) ٥٣٧( ٢األمري علي بن يوسف بن 
الســلطان، صــاحب املغــرب، أمــري املســلمني، أبــو احلســن، علــي بــن يوســف 
شــفني. تــوىل بعــد أبيــه ســنة مخســمائة. وكــان حســن السيـــرة، جيــد الطويــة،  ابــن 
عـــادال، نزهـــا، حـــىت كـــان إىل أن يعـــد مـــن الزهـــاد املتبتلـــني أقـــرب، وأدخـــل مـــن أن 

عد من امللوك. واشتد إيثاره ألهل العلم والدين، وكان إذا وىل أحــدا مــن قضــاته،  ي
كـــان فيمـــا يعهـــد إليـــه أن ال يقطـــع أمـــرا دون أن يكـــون مبحضـــر أربعـــة مـــن أعيـــان 
مـــــه مبلغـــــا  الفقهـــــاء، يشـــــاورهم يف ذلـــــك األمـــــر، وإن صـــــغر، فبلـــــغ الفقهـــــاء يف أ

ــان إذا وعظـــه أحـــدهم خشـــع عنـــد اســـتماع املو  عظـــة، والن قلبـــه هلـــا، عظيمـــا. وكـ
وظهـــر ذلـــك عليـــه. ودان أهـــل زمانـــه بعـــدم اخلـــوض يف علـــم الكـــالم وأنـــه بدعـــة، 

                                                            
  ).١٩/٣٣٠نقال عن الذهيب يف السري ( ١
ـــري ( ٢ ــ ــ ــ ــان (١٢٥-٢٠/١٢٤الســـ ــ ـــ ــ ـــــات األعيـــ ــ ــ ــــرب (١٢٦-٧/١٢٣و٥/٤٩) ووفيـــ ــ ــ ــ ــــذهب ٢/٨٣) والعــ ــ ـــ ــ ـــذرات الـ ــ ــ ــ ) وشـــ
  ).١٠/٤١٧) والكامل يف التاريخ (٦٨-٢/٦١) واالستقصا (٤/١١٥(
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واعتــىن بعلــم الرســائل واإلنشــاء، وعمــر. وابتلــي بنــواب ظلمــة، مث خــرج عليــه ابــن 
تومرت وحاربه وقوي عليه وأخــذ الــبالد، ومــات رمحــة هللا عليــه ســنة ســبع وثالثــني 

  ومخسمائة. 
 موقفه من الصوفية:  

حراق كتب أيب حامــد، وهــذا أمــر قــد أمجــع  تقدم ما ذكره الذهيب يف أمره 
حـــراق كتـــاب كـــل بدعـــة، ولــــم  عليـــه املؤرخـــون، بـــل قـــد ذكـــر يف املغـــرب أنـــه أمـــر 
يقتصــر علــى إحــراق اإلحيــاء فقــط. وهــذا األمــر شــكره عليــه األولــون واآلخــرون، 

ـــــاري: مثـــــل أصـــــحاب البـــــدع مثـــــ ل العقـــــارب، ولكـــــن كمـــــا تقـــــدم يف موقـــــف الرب
ـــــم، فـــــإذا متكنـــــوا لـــــدغوا،  م يف الـــــرتاب، وخيرجـــــون أذ يـــــدفنون رؤوســـــهم وأبـــــدا
وكــذلك أهـــل البـــدع هــم خمتفـــون بـــني النــاس، فـــإذا متكنـــوا بلغــوا مـــا يريـــدون، فـــرغم 
ديـــة  اجملهـــودات الـــيت بـــذهلا علمـــاء الســـلف يف دحـــض البـــدع، مـــا تـــزال إىل اآلن 

مـــن يـــدعو النـــاس إىل الرجـــوع إىل مـــذهب  أعناقهـــا، فاحتـــة فمهـــا تريـــد ابـــتالع كـــل
السلف، ولعل هللا ييســر هلــا ســيفا مهنــدا فيكســر الفــم ويقطعــه شــقني، ويرميــه إىل 

  الكالب تتناحر عليه. وهللا املستعان.
جـــاء يف الفكـــر الســـامي: وكـــان علـــي بـــن يوســـف واقفـــا كأبيـــه عنـــد إشـــارة 

حــــراق كتــــاب الفقهــــاء وأهــــل العلــــم قــــد رد مجيــــع األحكــــام إلــــيهم، فلمــــا أفتــــ وه 
ن يبحــث عــن نســخ  اإلحياء كتب إىل أهــل مملكتــه يف ســائر األمصــار واألقطــار 
اإلحيـــاء حبثـــا أكيـــدا، وحيـــرق مـــا عثـــر عليـــه منهـــا، فجمـــع مـــن نســـخها عـــدد كثـــري 
بـــبالد األنـــدلس، ووضـــعت بصـــحن جـــامع قرطبـــة، وصـــب عليهـــا الزيـــت مث أوقـــد 

لنــار. وكــذا فعــل مبــا ألفــي مــن نســخها مبــر  اكش، وتــواىل اإلحــراق عليهــا يف عليها 
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  سائر بالد املغرب.
ويف سنة ست وثالثني ومخسمائة تــويف الشــيخ الفقيــه أبــو العبــاس أمحــد ابــن 

شخاصــــه إىل … حممــــد وســــعي بــــه إىل أمــــري املســــلمني علــــي بــــن يوســــف فــــأمر 
  ١حضرة مراكش.

 :التعليق  
مــع  هكــذا كــان هــذا امللــك الصــاحل مــع مبتدعــة الصــوفية وغــريهم، فمــا فعلــه

أيب العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن العريــف، ينبغــي أن يفعــل بكــل مبتــدع حــىت يقــف 
  عند حده.
 :موقفه من اجلهمية  

كـــان ملـــوك املـــرابطني مـــن خـــرية النـــاس يف عقائـــدهم، مل يبتلـــوا مبـــا ابتلـــي بـــه 
ــوه الفالســــفة واملتكلمــــني  غــــريهم مــــن رفــــض أو كــــالم. وكــــانوا ســــدا منيعــــا يف وجــ

دقة املتصوفة، لوال  ملذهب املــالكي. وســنرى إن شــاء هللا وز غلوهم يف التمسك 
  مواقفهم املشرفة اليت تبعث على السرور.

ودان أهــــل ذلــــك الزمـــــان …جــــاء يف املعجــــب لعبدالواحــــد املراكشــــي:  -
بتكفري كــل مــن ظهــر منــه اخلــوض يف شــيء مــن علــوم الكــالم، وقــرر الفقهــاء عنــد 

لكـــالم وكراهـــة الســـلف لـــه تقبـــيح علـــم ا -أي علـــي بـــن يوســـف-أمـــري املســـلمني 
وهجـــرهم مـــن ظهـــر عليـــه شـــيء منـــه، وأنـــه بدعـــة يف الـــدين. ورمبـــا أدى أكثـــره إىل 
اخــتالل يف العقائــد يف أشــباه هلــذه األقــوال، حــىت اســتحكم يف نفســه بغــض علــم 

                                                            
  ).٧٦-٢/٧٥الفكر السامي ( ١
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  ١الكالم وأهله.
وأهينــت الفلســفة ومــج الكــالم ومقــت، واســتحكم …وجــاء يف الســري:  -

ما عرفه السلف، فأســرف يف ذلــك، وكتــب يتهــدد  يف ذهن علي أن الكالم بدعة
حــــراق تواليــــف الشــــيخ أيب حامــــد وتوعــــد  مــــر  حــــراق الكتــــب وكتــــب  مــــر  و

  ٢لقتل من كتمها.
  

  هـ) ٥٤١( ٣عباس صاحب الري
كــان عبــاس مــن غلمــان الســلطان حممــود، حســن الســرية، عــادال يف رعيتــه، 

ي أنــه مــا شــرب اخلمــر قــط وال كثري اجلهاد للباطنية، قتل منهم خلقــا كثــريا، وحكــ
ســــف النــــاس  زىن. قتلــــه الســــلطان مســــعود ســــنة إحــــدى وأربعــــني ومخســــمائة، و

  عليه. 
  :موقفه من املشركني  

قال ابن كثري: وقد كان عباس من الشجعان املشــهورين، قاتــل الباطنيــة مــع 
  ٤خمدومه جوهر، فلم يزل يقتل منهم حىت بىن مئذنة من رؤوسهم مبدينة الري.

  

                                                            
  ).٢٥٥-٢٥٤املعجب (ص. ١
  ).٢٠/١٢٤السري ( ٢
  ).١١٧-١١/١١٦) والكامل يف التاريخ (٥٣-١٨/٥٢) واملنتظم (١٢/٢٣٨البداية ( ٣
  ).١٢/٢٣٧البداية والنهاية ( ٤
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  هـ) ٥٤١( ١ بن علي سبط اخلياطعبدهللا
هــــو أبــــو حممــــد عبــــدهللا بــــن علــــي بــــن أمحــــد اإلمــــام العالمــــة مقــــرئ العــــراق 
النحــــــوي، ســــــبط اإلمــــــام الزاهــــــد أيب منصــــــور اخليــــــاط. ولــــــد ســــــنة أربــــــع وســــــتني 
وأربعمائــة. تلقــى القــرآن مــن أيب احلســن بــن الفــاعوس. ومســع مــن أيب احلســني ابــن 

ت علــى النقور وأيب منصور حممد العكرب  لــروا ي ورزق هللا التميمي وعــدة. وتــال 
بـــت بـــن بنـــدار وأيب العـــز  جــده أيب منصـــور اخليـــاط، وأيب اخلطـــاب بـــن اجلـــراح، و
القالنســــي وغــــريهم. وتصــــدر لإلقــــراء وصــــنف الكتــــب الشــــهرية كــــاملبهج واإلجيــــاز 

  والكفاية وغريها.
هللا يف حــدث عنــه ابــن عســاكر والســمعاين وابــن اجلــوزي وخلــق. تــويف رمحــه 

الثــاين والعشــرين مــن ربيــع اآلخــر ســنة إحــدى وأربعــني ومخســمائة. قــال فيــه اإلمــام 
نــة، قليــل الـــمثل، وكــان أطيــب  الــذهيب: كــان إمامــا حمققــا، واســع العلــم، متــني الد

لقرآن على كرب السن.   أهل زمانه صو 
  ومن شعره:

كتبــــت علومــــا مث أيقـــــنت أننـــــي فـــــإن  
وإن   كنــــــــت عنــــــــد هللا فيهــــــــا خملصــــــــا

 كانـــــــــــت األخـــــــــــرى فبـــــــــــاهلل فاســـــــــــألوا
  

 ســــأبلى ويبقــــى مــــا كتبــــت مــــن العلــــم 
 فـــــذاك لعمـــــر هللا قصـــــدي يف احلكـــــم
 إلــــــــهي غفـــــــرا مـــــــن الـــــــذنب واجلـــــــرم

  

 :موقفه من اجلهمية  
  جاء يف ذيل الطبقات عنه قال: -

                                                            
ــــري ( ١ ــار (٢٠/١٣٠الســ ــ ــراء الكبــ ــ ـــة القــ ــ ــراء (٤٤٣/ت ٤٩٧- ١/٤٩٤) ومعرفـ ــ ـــات القــ ــ ــة يف طبقـ ــ ـــة النهايــ ــ - ١/٤٣٤) وغايـ

٤٣٥.(  
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الفقـــه علـــم بــــه األديــــان ترتفــــع     مث 
احلـــــــــديث إذا مــــــــــا رمتـــــــــه فـــــــــرج    مث 

 دقــــــــــــــــةالكـــــــــــــــــالم فــــــــــــــــذره، فهــــــــــــــــو زن
  

 والنحـــــــــو عـــــــــز بـــــــــه اإلنســـــــــان ينتفــــــــــع 
ــه اإلنســـــان يبتـــــدع ــ ــــىن بـ  مـــــن كـــــل معـ
 ١وخرقــــــــه فهــــــــو خــــــــرق لــــــــيس يرتفـــــــــع

  

  وله أيضا: -
م بدعــة قــوم   عطلــوا ظهــرت يف األ
 وصــــــــــــــــفه، وحــــــــــــــــادوا عــــــــــــــــن احلــــــــــــــــق

  

 جحـــــــــــــــــــــدوا هللا والقــــــــــــــــــــرآن املبينــــــــــــــــــــا 
 ٢مجيعــــــــــــــــــــــــــا، وخــــــــــــــــــــــــــالفوه يقينــــــــــــــــــــــــــا

  

  
  هـ) ٥٤٢( ٣أبو احلسن اآلبـَُنوِسي

العابــد، أبــو احلســن أمحــد بــن اإلمــام احملــدث أيب حممــد عبــدهللا الفقيــه املفــيت 
ابــــن علــــي بــــن اآلبنوســــي، البغــــدادي الشــــافعي الوكيــــل. ولــــد ســــنة ســــت وســــتني 
وأربعمائــة. مســع أ القاســم ابــن البســري، وإمساعيــل بــن مســعدة، وأ نصــر الــزينيب 

ســمعاين وعــدة، وتفقــه علــى القاضــي احلمــوي (أيب بكــر ابــن املظفــر). روى عنــه ال
وابـــــن عســـــاكر والكنـــــدي وســـــليمان املوصـــــلي وآخـــــر مـــــن روى عنـــــه بنتـــــه شـــــرف 
النســاء. وكــان ثقــة مصــنفا علــى ســنن الســلف، والتقشــف وســبيل أهــل الســنة يف 
ألذكـــار واألوراد مـــن بكـــرة إىل وقـــت الظهـــر مث يقـــرأ عليـــه  االعتقـــاد، وكـــان خيلـــو 

مـــــن ذي احلجـــــة ســـــنة  اثنتـــــني وأربعـــــني بعـــــد الظهـــــر، وكـــــان عـــــايل الســـــند. تـــــويف 
                                                            

  ).١/٢١١ذيل طبقات احلنابلة ( ١
  ).١/٢١٢ذيل طبقات احلنابلة ( ٢
ـــتظم ( ٣ ــ ــاظ (١٨/٥٧املنــ ــ ـــذكرة احلفـــ ــ ـــبالء (٤/١٢٩٤) وتــ ــ ــالم النــ ــ ـــري أعـــ ــ ــالم ١٦٣- ٢٠/١٦٢) وســ ــ ـــخ اإلســـ ــ ريــ ) و

لوفيــات (٩٩- ٩٨/ص.٥٥٠- ٥٤١(حــوادث  ) وشــذرات ٤/٣٩) طبقــات الشــافعية للســبكي (٧/١١٤) والــوايف 
  ).٤/١٣٠الذهب (
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  ومخسمائة.
 :موقفه من اجلهمية  

قــــال الــــذهيب: ونظــــر يف االعتــــزال، مث أنقــــذه هللا وتســــنن. مث قــــال: مجــــع  -
  ١وصنف، ودعا إىل السنة.

قــال ابــن اجلــوزي يف املنــتظم: وصــحب شــيخنا أ احلســن ابــن الزاغــوين،  -
ملــــذهب فحملــــه علــــى الســــنة بعــــد أن كــــان معتزليــــا، وكانــــت لــــه اليــــد احلســــنة يف ا

واخلـــالف والفـــرائض واحلســـاب والشـــروط، وكـــان ثقـــة مصـــنفا علـــى ســـنن الســـلف 
والتقشف وسبيل أهل السنة يف االعتقاد، وكان ينابذ من أصــحاب الشــافعي مــن 

  ٢خيالف ذلك من املتكلمني.
  

  هـ) ٥٤٢( ٣ابن عياض اجملاهد
 عبــدهللا وقيــل عبــدالرمحن أبــو حممــد بــن عيــاض اجملاهــد يف ســبيل هللا، فــارس

األنــــدلس، وبطلهــــا املشــــهور، اتفــــق عليــــه أهــــل شــــرق األنــــدلس. قــــال عبدالواحــــد 
املراكشـــي: كـــان مـــن الصـــاحلني الكبـــار، فـــإذا ركـــب اخليـــل ال يقـــوم لـــه أحـــد. كـــان 
النصـــــارى يعدونـــــه مبائـــــة فـــــارس، فحمـــــى هللا بـــــه الناحيـــــة مـــــدة إىل أن تـــــويف. ولـــــه 

ليســــع ابــــن حــــزم: مواقــــف مشــــهودة، وكــــان فــــارس اإلســــالم يف زمانــــه. قــــال عنــــه ا
أشـــجع مـــن ركـــب اخليـــل وأفـــرس مـــن ســـام الـــروم الويـــل. تـــويف ســـنة اثنتـــني وأربعـــني 

                                                            
  ).١٩/٢٧٩السري ( ١
  ).١٨/٥٧املنتظم ( ٢
ريخ ابن خلدون (٤/٤٦٥) ونفح الطيب (٢٣٩-٢٠/٢٣٧السري ( ٣   ).٤/٣٥٧) و
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  ومخسمائة بسبب سهم أصابه يف النخاع.
 :موقفه من املشركني  

وقـــال اليســـع بـــن حـــزم يف أخبـــار املغـــرب: حـــدثين األمـــري امللـــك اجملاهـــد يف 
أفــرس مــن ســام ســبيل هللا أبــو حممــد عبــدهللا بــن عيــاض أشــجع مــن ركــب اخليــل، و 

لنبــل صــار حــائال  الروم الويل، قال: نزلت مـــحلة الفــرنج علينــا، فكــانوا إذا رمــو 
بيننا وبني الشمس كاجلراد، والــذي صــح عنــد أن عــدد خــيلهم مئــة ألــف فــارس، 
ومــن الرجــل مئتــا ألــف أو أزيــد، وكنــا نعــد علــى مقربــة مــن ســور أربــع مئــة خيمــة 

د علينـــــا احلصـــــار، فخرجنـــــا يف مئـــــيت فـــــارس، ديبـــــاج أو حنوهـــــا حنقـــــق هـــــذا، فاشـــــت
فشققنا الروم نقتل فيهم، وجلأ إىل حصن الزيتونة قاصــدين بلنســية، قــال اليســع: 
قـــال يل مســـعود بـــن عـــز النـــاس: أبصـــرت ابـــن عيـــاض وهـــو شـــاب حـــدث، وقـــد 
صــــارع روميــــا غلــــب مجيــــع مــــن يف بــــالد األنــــدلس، فجــــاءه الرومــــي، فدفعــــه ابــــن 

أن الرومــي انتفضــت أوصــاله، مث أمســك خباصــرة عياض عن نفســه دفعــة حســبت 
الرومـــي حـــىت رأيـــت الـــدم حتـــت أصـــابع ابـــن عيـــاض، مث رفعـــه، وألقـــى بـــه األرض، 
فطار دماغه. وله قصة أخرى: وذلك أنه وقف فارس مــن مجلــة خيالــة الــروم علــى 
الرَِدة، وطلب املبارزة، فخرج ابن عيــاض عليــه قمــيص طويــل الكــم قــد أدخــل فيــه 

وربــــط رأس الكــــم، وتقلــــد ســــيفه، والرومــــي شــــاك يف ســــالحه،  حجــــرا مــــدحرجا،
فحمل عليــه ابــن عيــاض، فطعنــه الرومــي يف الطارقــة، فنشــب الــرمح، فأطلقهــا ابــن 
 ، در فضـــــرب الرومـــــي بكمــــه، فنثـــــر دماغـــــه، فعجبنـــــا وكـــــرب عيــــاض مـــــن يـــــده، و
، كــان  م مملكتــه حــرو فاشــتهر ذكــره علــى صــغر ســنه، وأمــا أ فحضــرت معــه أ

يـــؤثر فيـــه، وكـــان يف هيئتـــه كأنـــه بـــرج غريـــب اخللقـــة. قـــال مســـعود: وملـــا  حجـــر ال
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ــا، جئنــــا الردة يف الســــحر، فوقعنــــا يف خيــــام  وصــــلنا الزيتونــــة بعــــد قضــــاء حوائجنــ
لبلــد، فجعلنــا نضــرب علــى الطــوارق ونصــيح، فنفــرت اخليــل، وحنــن  العدو احمليط 

واقـــف مشـــهودة، نقتـــل مـــن لقينـــاه، فـــدخلنا البلـــد ســـاملني. قلـــت: والبـــن عيـــاض م
وكان فارس اإلسالم يف زمانه، لعله بقي إىل بعد األربعني ومخس مئــة، وقــام بعــده 
خادمـــه حممـــد بـــن ســـعد بـــن مـــردنيش، اســـتخلفه عنـــد موتـــه علـــى النـــاس، فـــدامت 

ريــخ املغــرب  مه إىل ســنة مثــان وســتني ومخــس مئــة. قــال اليســع يف  وقــد خــدم -أ
عيـــاض التقـــى الربشـــلوين، وانتصـــر  فـــذكر أن ابـــن -ابـــن عيـــاض، وصـــار كاتبـــا لـــه

املسلمون، فلما انفصل املصاف، قصد املسلمون املاء ليشربوا، وجتــرد ابــن عيــاض 
من درعه، وحنو اخلمس مئة من الروم يف غابة عنــد املــاء، فالتفــت ابــن عيــاض إىل 
لنبــل، فجــاءه ســهم يف فقــار ظهــره، فــأخرج منــه بعــد قتــل  أصحابه أن ارموا الروم 

لســهم قــد أصــاب النخــاع، فوصــل مرســية، وتــويف بعــد أولئــك اخلمــ س مئــة، وإذا 
ها أربع سنني، ووجد املسلمون لفقده.   ١واليته إ

  
  هـ) ٥٤٣( ٢احلسني بن إبراهيم اجلَْوَزقَاِين 

اإلمـــــام احلـــــافظ أبـــــو عبـــــدهللا احلســـــني بـــــن إبـــــراهيم بـــــن حســـــني بـــــن جعفـــــر 
طيــــــل. روى عــــــن أيب  الغنــــــائم شــــــريويه اهلمــــــذاين اجلوزقــــــاين، مصــــــنف كتــــــاب األ

الديلمي وابن طاهر املقدسي ومحد بن نصر وحيىي بــن منــدة ومجاعــة. حــدث عنــه 

                                                            
  ).٢٣٩-٢٠/٢٣٧السري ( ١
لوفيــات (١٣٠٩-٤/١٣٠٨) وتذكرة احلفاظ (١٧٨-٢٠/١٧٧السري ( ٢ ) ولســان امليــزان ٣١٦-١٢/٣١٥) والــوايف 
ريخ اإلسالم (حوادث ٤/١٣٦) وشذرات الذهب (٢٧١-٢/٢٦٩(   ).١٤١-١٤٠/ص.٥٥٠-٥٤١) و
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عبــدالرزاق اجليلــي وابـــن أختــه جنيـــب بــن غــامن الطيـــان وغريمهــا. قـــال ابــن النجـــار:  
كتـــب وحصـــل وصـــنف عـــدة كتـــب يف علـــم احلـــديث، منهـــا كتـــاب املوضـــوعات، 

. تـــويف رمحـــه هللا يف ســـادس عشـــر أجـــاد تصـــنيفه، روى لنـــا عنـــه عبـــدالرزاق اجليلـــي
  رجب سنة ثالث وأربعني ومخسمائة، وهو يف السفر.

 :موقفه من املرجئة  
طيـــل واملنـــاكري والصـــحاح واملشـــاهري، قـــال فيـــه عـــن حممـــد  - لـــه كتـــاب األ

  ابن كرام وضالالته:
واعلــــم  أخــــي، وفقــــك هللا للخــــريات، أن أ عبــــدهللا ابــــن كــــرام كــــان مــــن 

رية يقــال هلــا احلــروي، وكــان يتعبــد ويظهــر الزهــد والتقشــف نواحي سجستان من ق
والتخلـــي والتقلـــل، وذلـــك يف أصـــحابه إىل اليـــوم حيـــث كـــانوا مـــن أرض خراســـان 

يــــت املقــــدس مــــنهم بوغريهــــا مــــن الــــبالد. وأكثــــر ظهــــورهم بنيســــابور وأعماهلــــا، وب
طائفــــة قــــد عكفــــوا علــــى قــــربه، مــــال إلــــيهم كثــــري مــــن العامــــة الجتهــــادهم وظلــــف 

. وكـــان يقـــول: اإلميـــان ال يزيـــد وال يـــنقص، واملعرفـــة ليســـت مـــن اإلميـــان، عيشـــهم
للسان جمرد عــن عقــد القلــب، وعمــل األركــان، فمــن أقــر بلســانه بكلمــة  واإلميان 
التوحيــد، فهــو مــؤمن حقــا، وإن اعتقــد بقلبــه الكفــر والتثليــث وضــيع مجيــع قــوانني 

 أنـــه مقـــر بلســـانه بكلمـــة إال ،الشـــريعة وتركهـــا، وأتـــى كـــل فاحشـــة وكبـــرية وارتكبهـــا
التوحيد، فهو مؤمن موحد ويل هللا من أهل اجلنــة، وأنــه ال تضــره ســيئة، مــع إقــراره 
هلل عزوجــل. فلــزمهم مــن هــذا  لوحدانية كما ال تنفعــه حســنة مــع إظهــار الشــرك 
م هللا تعــــاىل يف غــــري موضــــوع مــــن   القــــول أن املنــــافقني مؤمنــــون حقــــا، وقــــد أكــــذ

 والكــافرين يف جهــنم مجيعــا. وذكــر مع املنافقني كتابه، وحقق أنه جا
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 ت١ املنصــــوص  . وغــــري ذلــــك مــــن اآل
  ٢الوارد فيهم.

  
  هـ) ٥٤٣( ٣أبو بكر ابن العريب

ابــن العــريب اإلمــام العالمــة  حممــد بــن عبــدهللا بــن حممــد بــن عبــدهللا أبــو بكــر
احلــافظ القاضـــي األندلســـي صـــاحب التصـــانيف، ســـأله ابـــن بشـــكوال عـــن مولـــده 
فقـــال: يف ســـنة مثـــان وســـتني وأربعمائـــة. مســـع مـــن خالـــه احلســـن بـــن عمـــر اهلـــوزين 
ألنــدلس، ارحتــل مــع أبيــه ومسعــا ببغــداد مــن طــراد بــن حممــد الــزينيب وأيب  وطائفــة 

يب حامـــد الغـــزايل وأيب عبـــدهللا النعـــايل وأيب اخلطـــ اب ابـــن البطـــر وغـــريهم. وتفقـــه 
ه يف رحلتــه،  بكــر الشاشــي والتربيــزي ومجاعــة. رجــع إىل األنــدلس بعــد أن دفــن أ
وصــــنف ومجــــع، ويف فنــــون العلــــم بــــرع وكــــان فصــــيحا خطيبــــا بليغــــا. حــــدث عنــــه 
عبــــداخلالق بــــن أمحــــد اليوســــفي وأمحــــد بــــن خلــــف اإلشــــبيلي واحلســــن ابــــن علــــي 

قــــب الــــذهن عــــذب املنطــــق كــــرمي القــــرطيب وعــــ دد كثــــري. وختــــرج بــــه أئمــــة، وكــــان 
الشـــمائل كامـــل الســـؤدد، ويل قضـــاء إشـــبيلية فحمـــدت سياســـته مث عـــزل، وأقبـــل 

                                                            
  ).١٤٥النساء اآلية ( ١
  ).١٣٨(ص. ٢
ــــري ( ٣ ــ ـــــان (٢٠٤-٢٠/١٩٧السـ ــ ــــات األعي ــ ـــــات (٢٩٧-٤/٢٩٦) ووفيـ ــ لوفي ـــوايف  ــ ــ ــــذهب ٣/٣٣٠) وال ـــــديباج املــــ ــ ) وال
ــة (٢٥٦-٢/٢٥٢( ــ ـــة والنهايــ ــ ـــرب (٢٤٦-١٢/٢٤٥) والبداي ــرة (٩٣-٢/٩٢) والعـــ ــ ــوم الزاهــ ــ ــذرات ٥/٣٠٢) والنجــ ــ ) وشــ

  ).١٤٢-٤/١٤١الذهب (
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علــى نشــر العلــم وتدوينــه. كــان ممــن يقــال: إنــه بلــغ رتبــة االجتهــاد. تــويف بفــاس يف 
  شهر ربيع اآلخر سنة ثالث وأربعني ومخسمائة. 

 :موقفه من الرافضة  
جــاء يف االعتصــام عنــه: خرجــت مــن بــالدي علــى الفطــرة، فلــم ألــق يف  -

، حــىت بلغــت هــذه الطائفــة  يعــين: اإلماميــة والباطنيــة مــن فــرق -طريقــي إال مهتــد
ملخلــوق، -الشــيعة ، فهــي أول بدعــة لقيــت، فلــو فجــأتين بدعــة مشــبهة، كــالقول 

م، أق مــت علــى حــذر، أو نفي الصفات، أو اإلرجاء، مل آمــن. فلمــا رأيــت محاقــا
  وترددت فيها على أقوام أهل عقائد سليمة، ولبثت بينهم مثانية أشهر.

مث خرجــت إىل الشــام، فــوردت بيــت املقــدس، فألفيــت فيهــا مثــاين وعشــرين 
، وكـــان -مدرســـة الشـــافعية ببـــاب األســـباط، وأخـــرى للحنفيـــة-حلقـــة ومدرســـتني 

والنصــــارى كثــــري، فيهــــا مــــن رؤوس العلمــــاء ورؤوس املبتدعــــة ومــــن أحبــــار اليهــــود 
ظـــرت كـــل طائفـــة حبضـــرة شـــيخنا أيب بكـــر الفهـــري وغـــريه مـــن  فوعيـــت العلـــم، و

  أهل السنة.
مث نزلـــــت إىل الســـــاحل ألغـــــراض، وكـــــان مملـــــوءا مـــــن هـــــذه النحـــــل الباطنيـــــة 
واإلماميــــة، فطفــــت يف مــــدن الســــاحل لتلــــك األغــــراض حنــــوا مــــن مخســــة أشــــهر، 

ـــا حينئـــذ أبـــو ـــا مـــن أهـــل  ونزلـــت عكـــا، وكـــان رأس اإلماميـــة  الفـــتح العكـــي، و
  السنة شيخ يقال له الفقيه الديبقي.

يب الفــتح يف جملســه وأ ابــن العشــرين، فلمــا رآين صــغري الســن  فاجتمعــت 
؛ ولـــع يب، وفـــيهم  طـــل-كثـــري العلـــم متـــدر انطبـــاع  -لعمـــر هللا، وإن كـــانوا علـــى 

لفضــــل إذا ظهــــر، فكــــان ال يفــــارقين، ويســــاومين اجلــــ دال، وال وإنصــــاف وإقــــرار 
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لتعمــيم مــن املعصــوم مبــا يطــول  يفــاترين، فتكلمــت علــى مــذهب اإلماميــة والقــول 
ــم يقولــون: إن هلل يف عبــاده أســرارا وأحكامــا، والعقــل ال  ذكره. ومن مجلــة ذلــك أ
يســتقل بــدركها، فــال يعــرف ذلــك إال مــن قبــل إمــام معصــوم. فقلــت هلــم: أمــات 

ولــيس -لتبليــغ أم هــو خملــد؟ فقــال يل: مــات اإلمام املبلــغ عــن هللا ألول مــا أمــره 
. فقلــت: هــل خلفــه أحــد؟ فقــال: خلفــه وصــيه -هــذا مبذهبــه، ولكنــه تســرت معــي

حلق وأنفذه؟ قال: مل يتمكن لغلبــة املعانــد. قلــت: فهــل  علي. قلت: فهل قضى 
ــا كانــت تقــوى  أنفــذه حــني قــدر؟ قــال: منعتــه التقيــة ومل تفارقــه إىل املــوت؛ إال أ

أخــرى، فلــم ميكــن إال املــداراة؛ لــئال ينفــتح عليــه أبــواب االخــتالل.  رة وتضــعف
حتـــــه الضـــــرورة. قلـــــت: فـــــأين  طـــــل أ قلـــــت: وهـــــذه املـــــداراة حـــــق أم ال؟ فقـــــال: 
العصــمة؟ قــال: إمنــا تغــين العصــمة مــع القــدرة. قلــت: فمــن بعــده إىل اآلن وجــدوا 

قــــــال:  القــــــدرة أم ال؟ قــــــال: ال. قلــــــت: فالــــــدين مهمــــــل، واحلــــــق جمهــــــول خممــــــل؟
إلمــام املنتظــر. قلــت: لعلــه الــدجال؟ فمــا بقــي أحــد  ســيظهر. قلــت: مبــن؟ قــال: 
إال ضــحك. وقطعنــا الكــالم علــى غــرض مــين؛ ألين خفــت أن أجلمــه فينــتقم مــين 
يف بالده. مث قلت: ومــن أعجــب مــا يف هــذا الكــالم: أن اإلمــام إذا أوعــز إىل مــن 

علـــى -ن البـــاري تعـــاىل وأعجـــب منـــه أ !ال قـــدرة لـــه؛ فقـــد ضـــيع، فـــال عصـــمة لـــه
إذا علم أنــه ال علــم إال مبعلــم، وأرســله عــاجزا مضــطر ال ميكنــه أن يقــول  -مذهبه

 !ما علم؛ فكأنه ما علمه وما بعثه، وهذا عجز منه وجور، الســيما علــى مــذهبهم
فــــرأوا مــــن الكــــالم مــــا مل ميكــــنهم أن يقومــــوا معــــه بقائمــــة. وشــــاع احلــــديث، فــــرأى 

إلمساعيليـــــة أن جيتمـــــع معـــــي، فجـــــاءين أبـــــو الفـــــتح إىل رئـــــيس الباطنيـــــة املســـــمني 
جملــــس الفقيــــه الــــديبقي، وقــــال: إن رئــــيس اإلمساعيليــــة رغــــب يف الكــــالم معــــك. 
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فقلـــــت: أ مشـــــغول. فقـــــال: هنـــــا موضـــــع مرتـــــب قـــــد جـــــاء إليـــــه، وهـــــو مــــــحرس 
الطربانيــني، مســجد يف قصــر علــى البحــر، وحتامــل علــي، فقمــت مــا بــني حشــمة 

م قـــــد اجتمعـــــوا يف زاويـــــة وحســـــبة، ودخلـــــت قصـــــر احمل رس،وطلعنـــــا إليـــــه، فوجـــــد
احملــرس الشــرقية، فرأيــت النكــر يف وجــوههم، فســلمت، مث قصــدت جهــة احملــراب، 
فركعــت عنــده ركعتــني ال عمــل يل فيهمــا إال تــدبري القــول معهــم واخلــالص مــنهم. 
إلقبــال إىل أن أحــدثكم؛ إن كنــت رجــوت اخلــروج عــن  فلعمر الــذي قضــى علــي 

س أبـــدا، ولقـــد كنـــت أنظـــر يف البحـــر يضـــرب يف حجـــارة ســـود حمـــددة ذلـــك اجمللـــ
  حتت طاقات احملرس، فأقول: هذا قربي الذي يدفنوين فيه، وأنشد يف سري:

 أال هــــــل إىل الــــــدنيا معــــــاد وهــــــل لنــــــا
  

 ؟ســــوى البحــــر قــــرب أو ســــوى الـــــماء أكفــــان 
 

  وهي كانت الشدة الرابعة من شدائد عمري اليت أنقدين هللا منها. 
ســلمت؛ اســتقبلتهم، وســألتهم عــن أحــواهلم عــادة، وقــد اجتمعــت إيل  فلمــا

ضــل فيــه عــن الــدين. فقــال يل  نفســي، وقلــت: أشــرف ميتــة فـــي أشــرف مــوطن أ
: هــذا ســيد الطائفــة ومقــدمها، فــدعوت -وأشار إىل فىت حسن الوجه-أبو الفتح 

 لــــه، فســــكت، فبــــدرين وقــــال: قــــد بلغتــــين جمالســــتك وانتهــــى ِإيلَّ كالمــــك، وأنــــت
أخــربين واخــرج عــن  !فــأي شــيء هــو هللا الــذي تــدعو إليــه؟ !تقول: قــال هللا وفعــل

وقـــد احتـــد نفســـا، -هـــذه املخرقـــة الـــيت جـــازت لـــك علـــى هـــذه الطائفـــة الضـــعيفة 
وامـــتأل غيظـــا، وجثـــا علـــى ركبتيـــه، ومل أشـــك أنـــه ال يـــتم الكـــالم إال وقـــد اختطفـــين 

، واســـــتخرجت منهـــــا إىل كنـــــانيت -بتوفيـــــق هللا-أصـــــحابه قبـــــل اجلواب.فعمـــــدت 
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  ١سهما أصاب حبة قلبه، فسقط لليدين والفم.
وانظـــر بقيـــة املنـــاظرة يف املرجـــع نفســـه فهـــي شـــيقة تـــربز عمـــق علـــم الســـلف 

  رمحهم هللا وتوقد ذكائهم.
وجــــاء يف العواصــــم: وهــــذه حقيقــــة مــــذهبهم (أي الــــروافض)، أن الكــــل  -

لــذنوب . وكــذلك تقـــول مــنهم (أي الصــحابة) كفـــرة، ألن مــن مــذهبهم التكفـــري 
إلماميــــة: إن كــــل عــــاص بكبــــرية كــــافر، علــــى رســــم  ــذه الطائفــــة الــــيت تســــمى  هــ
القدريــة، وال أعصــى مــن اخللفــاء املــذكورين (وهــم أبــو بكــر وعمــر وعثمــان رضــي 
هللا عــــنهم) ومــــن ســــاعدهم علــــى أمــــرهم، وأصــــحاب حممــــد صــــلى هللا عليــــه وآلــــه 

وأهــــدمهم لقاعــــدة  وســــلم أحــــرص النــــاس علــــى دنيــــا، وأقلهــــم محايــــة علــــى ديــــن،
  وشريعة.

قــــال القاضــــي أبــــو بكــــر: يكفيــــك مــــن شــــر مساعــــه، فكيــــف التملمــــل بــــه. 
وهــو  -ال يــنقص منهــا يومــا وال يزيــد يومــا-مخسمائة عام عدا إىل يوم مقايل هذا 

  مهل شعبان سنة ست وثالثني ومخسمائة، وماذا يرجى بعد التمام إال النقص؟
ى وعيســـــى مـــــا رضـــــيت مـــــا رضـــــيت النصـــــارى واليهـــــود يف أصـــــحاب موســـــ

ــم  الروافض يف أصحاب حممد صلى هللا عليــه وآلــه وســلم حــني حكمــوا علــيهم 
وقـــد قــد اتفقـــوا علـــى الكفــر والباطل.فمـــا يرجـــى مــن هـــؤالء، ومـــا يســتبقى مـــنهم؟ 

   قــــــــال هللا تعـــــــــاىل: 
  

  
  

                                                            
  ).٢٠٢-١/١٩٨االعتصام ( ١
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 حق.وقــد انقــرض عصــرهم  ، وهذا قــول صــدق، ووعــد١
ال يف ظلـــــم وتعـــــد وغصـــــب وال خليفـــــة فـــــيهم وال متكـــــني، وال أمـــــن وال ســـــكون، إ

ئرة. رة    ٢وهرج وتشتيت وإ
  

  هـ) ٥٤٤( ٣القاضي عياض
اإلمام العالمة احلافظ األوحد، شيخ اإلسالم، القاضي أبــو الفضــل عيــاض 
بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرو بــن موســى بــن عيــاض اليحصــيب األندلســي، مث 

وروى عــن  السبيت املالكي. ولد سنة ست وســبعني وأربعمائــة. رحــل إىل األنــدلس
القاضـــي أيب علـــي ابـــن ســـكرة الصـــديف والزمـــه، وعـــن أيب حبـــر بـــن العـــاص وعـــدة. 
يب عبــدهللا حممــد بــن عيســى التميمــي والقاضــي حممــد املســيلي. واســتبحر  وتفقــه 
من العلوم، ومجع وألف، وسارت بتصانيفه الركبــان، واشــتهر امســه يف اآلفــاق. ويل 

طـــــة، مث يف ســـــبتة مـــــرة القاضـــــي عيـــــاض القضـــــاء مـــــرارا، يف ســـــبتة أوال ، مث يف غر

                                                            
  ).٥٥النور اآلية ( ١
  ) .١٩٢-١٨٧العواصم من القواصم ( ٢
ــوادث ٤٨٥- ٣/٤٨٣وفيـــــات األعيـــــان ( ٣ ــ ـــالم (حـ ــــخ اإلســ ريـ ـــري (٢٠١- ١٩٨/ص.٥٥٠- ٥٤١) و - ٢٠/٢١٢) والســ

ــاظ (٢١٨ ــذكرة احلفـــ ـــديباج املـــــذهب (١٣٠٧- ٤/١٣٠٤) وتـــ ــة (٥١- ٢/٤٦) والــ ــ ــة والنهايـ ـــذرات ١٢/٢٤١) والبدايـــ ) وشــ
  ).١٣٩- ٤/١٣٨الذهب (
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دال يف الشـــــمال الغـــــريب مـــــن مـــــراكش. قـــــال ابـــــن  أخـــــرى، مث بقريـــــة داي بباديـــــة 
بشـــكوال: هـــو مـــن أهـــل العلـــم والتفـــنن والـــذكاء والفهـــم. ومـــن مؤلفاتـــه: الشـــفا يف 
شرف املصطفى وترتيــب املــدارك والعقيــدة وشــرح حــديث أم زرع ومشــارق األنــوار 

ر، واإلكمــال يف شــرح صــحيح مســلم. قــال ابــن خلكــان: يف اقتفــاء صــحيح اآل
لنحــو واللغــة وكــالم العــرب  هو إمــام احلــديث فـــي وقتــه، وأعــرف النــاس بعلومــه، و
 ، م. وقـــال صـــاحب النجـــوم الزاهـــرة: كـــان إمامـــا، حافظـــا، حمـــد مهـــم وأنســـا وأ
فقيهـــا، متبحـــرا، صـــنف التصـــانيف املفيـــدة، وانتشـــر امســـه يف اآلفـــاق وبعـــد صـــيته. 
حــدث عنــه ابــن بشــكوال وولــده حممــد وأبــو جعفــر بــن القصــري وعــدة. تــويف رمحــه 
هللا تعــاىل يف ليلــة اجلمعــة نصــف الليلــة التاســعة مــن مجــادى اآلخــر ودفــن مبــراكش 

  سنة أربع وأربعني ومخسمائة.
 :موقفه من املبتدعة  
: فصـــــل [يف وجـــــوب اتباعـــــه، وامتثـــــال أمـــــره، واالقتـــــداء ١قـــــال يف الشـــــفا -
  ديه].
ديـــــه، فقـــــد قـــــال تعـــــاىل: وأ مـــــا وجـــــوب اتباعـــــه وامتثـــــال ســـــنته واالقتـــــداء 

    
  

   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــال:  ،٢ ـــــــــــــــــــــــــــــــ وقــــــــــــــــــــ

  
  

                                                            
٥٥١-٢/٥٤٢( ١.(  
  ).٣١آل عمران اآلية ( ٢
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 ــــــــــــــــــــــــــــــال:  ،١ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  وقـــــــــــ
   

   
    

   
   

  
ستســـــــلم، إذا انقـــــــاد. أي ينقـــــــادون حلكمـــــــك يقـــــــال: ســـــــلم، وا ،٢

    وقــــــــــــال: 
   

   
   

    
  

 بـــن علـــي الرتمـــذي:  . قـــال حممـــد٣
وتـــرك خمالفتـــه يف قـــول وفعـــل.  األســـوة فــــي الرســـول االقتـــداء بـــه، واالتبـــاع لســـنته،

  وقال غري واحد من املفسرين مبعناه. وقيل: هو عتاب للمتخلفني عنه. 
 وقــــــــــــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــــــــــــــهل يف قولــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: 

  
 قـــــــــال: مبتابعـــــــــة الســـــــــنة، فـــــــــأمرهم تعـــــــــاىل بـــــــــذلك،  ٤

                                                            
  ).١٥٨األعراف اآلية ( ١
  ).٦٥النساء اآلية ( ٢
  ).٦املمتحنة اآلية ( ٣
  ).٧الفاحتة اآلية ( ٤
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هلـــــدى وديـــــن  ووعـــــدهم االهتـــــداء احلـــــق ليـــــزكيهم تباعـــــه، ألن هللا تعـــــاىل أرســـــله 
ويعلمهــم الكتــاب واحلكمــة، ويهــديهم إىل صــراط مســتقيم، ووعــدهم حمبتــه تعــاىل 
يف اآليـــــة األخــــــرى ومغفرتــــــه إذا اتبعــــــوه، وآثــــــروه علـــــى أهــــــوائهم، ومــــــا جتــــــنح إليــــــه 
نقيــــادهم لــــه، ورضــــاهم حبكمــــه، وتــــرك االعــــرتاض  م  نفوســــهم، وأن صــــحة إميــــا

رســـول هللا، إ حنـــب هللا. فـــأنزل هللا  عليـــه. وروي عـــن احلســـن أن أقوامـــا قـــالوا: 
    تعـــــــاىل: 

  
   

    
  وروي أن اآليــــــــــــــــــــــــــــــة  .١

ـــم قـــالوا: حنـــن أبنـــاء هللا وأحبـــاؤه، وحنـــ  نزلـــت يف ن كعـــب بـــن األشـــرف وغـــريه، وأ
أشــــــد حبــــــا هلل، فــــــأنزل هللا اآليــــــة. وقــــــال الزجــــــاج: معنــــــاه إن كنــــــتم حتبــــــون هللا أن 
تقصـــدوا طاعتـــه، فـــافعلوا مـــا أمـــركم بـــه، إذ حمبـــة العبـــد هلل والرســـول طاعتـــه هلمـــا، 

   ٢ورضاه مبا أمرا، وحمبة هللا هلم عفوه عنهم، وإنعامه عليهم برمحته.
  طاعة، كما قال القائل: ويقال: احلب من هللا عصمة وتوفيق، ومن العباد

تعصــــــــي اإللــــــــه وأنــــــــت تظهــــــــر حبــــــــه 
    لـــــــــو كـــــــــان حبـــــــــك صـــــــــادقا ألطعتـــــــــه

 هــــــــــــذا لعمــــــــــــري يف القيــــــــــــاس بــــــــــــديع 
 إن احملــــــــــــــب ملــــــــــــــن يـــــــــــــــحب مطيــــــــــــــع

  

ض بــن ســارية يف حديثــه يف موعظــة النــيب  - مث ساق بسنده-  أنــه  عــن العــر
ــا «قـــال:  ــديني، عضـــوا عليهـ ــدين املهـ ــاء الراشـ ــد، فعلـــيكم بســـنيت وســـنة اخللفـ لنواجـ

                                                            
  ).٣١آل عمران اآلية ( ١
  هذا مع إثبات صفة احملبة له سبحانه. ٢
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ــاللة ــة بدعــــة، وكــــل بدعــــة ضــ ــور، فــــإن كــــل حمدثــ ت األمــ ــم وحمــــد كــ . زاد يف ١»وإ
ال : «. ويف حــديث أيب رافــع عنــه ٢»وكــل ضــاللة يف النــار«حــديث جــابر مبعنــاه: 

يـــت  تيـــه األمـــر مـــن أمـــري، ممـــا أمـــرت بـــه، أو  ألفـــني أحـــدكم متكئـــا علـــى أريكتـــه، 
  ٣».هللا اتبعناه عنه، فيقول: ال أدري، ما وجد يف كتاب

شــيئا تــرخص فيــه  ويف حــديث عائشــة رضــي هللا عنهــا: صــنع رســول هللا 
ل قــوم يتنزهــون ، فحمــد هللا، مث قــال: فتنــزه عنــه قــوم، فبلــغ ذلــك النــيب  مــا 

هلل، وأشدهم له خشية   ٤.»عن الشيء أصنعه، فوهللا إين ألعلمهم 
  ل]: فصل [يف أن خمالفة أمره وتبديل سنته ضال٥وقال -

وخمالفـــــة أمـــــره وتبـــــديل ســـــنته ضـــــالل وبدعـــــة متوعـــــد مـــــن هللا تعـــــاىل عليـــــه 
 خلــــــــــــــــــذالن والعــــــــــــــــــذاب، قــــــــــــــــــال هللا تعــــــــــــــــــاىل: 

   
   

   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــال: ،٦ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  وقـــــــ

   
     

                                                            
  هـ).٢٣تقدم خترجيه يف مواقف عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه سنة ( ١
  هـ).١٠٦مواقف القاسم بن حممد سنة (تقدم خترجيه يف  ٢
ــد ( ٣ ــ ــــظ: ٦/٨أمحـــ ــرفن«) بلفـــ ــ ــو داود (» ألعـــ ــ ــــذي (٥/١٢/٤٦٠٥وأبـــ ــــن ٥/٣٦/٢٦٦٣) والرتمـــ ـــديث حســـ ــ ـــذا حــ ــ ـــال: "هــ ــ ) وقــ

  ) وصححه على شرط الشيخني. ووافقه الذهيب.١٠٩- ١/١٠٨) واحلاكم (٧/١٣- ١/٦صحيح". وابن ماجة (
ـــد ( ٤ ـــ ــ ــ ـــه أمحــ ــ ــ ـــ ــاري (٦/٤٥أخرجــ ــ ـــ ــ ــلم () وم١٠/٦٢٨/٦١٠١) والبخـــ ـــ ــ ــ ــــربى ٤/١٨٢٩/٢٣٥٦ســـ ــ ــ ــ ـــائي يف الكــ ــ ــ ــ ) والنســـ
  ) من حديث أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها.٦/٦٧/١٠٠٦٣(
  ).٥٦٢-٢/٥٥٩الشفا ( ٥
  ).٦٣النور اآلية ( ٦
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  ١.   

خــرج إىل املقــربة.. وذكــر  عن أيب هريرة أن رســول هللا  -مث ساق بسنده-
رجـــال عـــن حوضـــي كمـــا يـــذاد البعـــري فليـــذادن احلـــديث يف صـــفة أمتـــه، وفيـــه: 

ــــم قــــد بــــدلوا بعــــدك. فــــأقول: فســــحقا،  ديهم: أال هلــــم، فيقــــال: إ الضــــال، فــــأ
من رغــب عــن ســنيت فلــيس قال:  . وروى أنس أن النيب ٢»فسحقا، فسحقا

، وروى ابـــن أيب ٤»مـــن أدخـــل يف أمـــر مـــا لـــيس منـــه فهـــو رد، وقـــال: ٣»مـــين
تيـــه  القـــال:  رافـــع عـــن أبيـــه عـــن النبــــي  ألفـــني أحـــدكم متكئـــا علـــى أريكتـــه 

يــــت عنــــه، فيقــــول: ال أدري، مــــا وجــــد يف   األمــــر مــــن أمــــري ممــــا أمــــرت بــــه أو 
 أال وإن مـــا حـــرم رســـول هللا . زاد يف حـــديث املقـــدام: ٥»كتـــاب هللا اتبعنـــاه
   ٦»مثل ما حرم هللا

                                                            
  ).١١٥النساء اآلية ( ١
ـــد ( ٢ ــ ــ ـــه أمحــ ــ ــ ـــلم (٤٠٨و٢/٣٠٠أخرجــ ــ ــ ـــو داود (١/٢١٨/٢٤٩) ومســ ــ ـــ ـــائي ٣/٥٥٨/٣٢٣٧) وأبـ ــ ــ ــرا والنســ ــ ــ ــ ) خمتصـ
  ).٢/١٤٣٩/٤٣٠٦ماجة ( ) وابن١٠٢/١٥٠- ١/١٠١(
ـــد ( ٣ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاري (٢٥٩و٣/٢٤١أمحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــلم (٩/١٢٩/٥٠٦٣) والبخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــائي (٢/١٠٢٠/١٤٠١) ومســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ - ٦/٣٦٨) والنسـ

٣٦٩/٣٢١٧.(  
  هـ).٣١١تقدم خترجيه يف مواقف اخلالل سنة ( ٤
  تقدم خترجيه قريبا. ٥
  هـ).١٣٦١سيأيت خترجيه ضمن مواقف علي حمفوظ سنة ( ٦
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. وقــال أبــو بكــر الصــديق رضــي هللا عنــه: ١»هلــك املتنطعــون :وقــال 
ركـــا شـــيئا كـــان رســـول هللا (لســـ يعمـــل بـــه إال عملـــت بـــه، إنــــي أخشـــى إن  ت 

   ٢تركت شيئا من أمره أن أزيغ).
 :موقفه من الرافضة  

جاء يف الشفا: وكذلك نقطع بتكفري كــل قائــل قــال قــوال يتوصــل بــه إىل  -
تضــليل األمــة وتكفــري مجيــع الصــحابة، كقــول الكميليــة مــن الرافضــة بتكفــري مجيــع 

، إذ مل تقــدم عليــا. وكفــرت عليــا، إذ مل يتقــدم ويطلــب حقــه يف لنــيب األمــة بعــد ا
ســرها، إذ قــد انقطــع  ــم أبطلــوا الشــريعة  التقدمي، فهؤالء قــد كفــروا مــن وجــوه، أل

قلــوه كفــرة علــى زعمهــم، وإىل هــذا  أشــار  -وهللا أعلــم-نقلهــا ونقــل القــرآن، إذ 
مـــن وجـــه آخـــر بســـبهم  مالـــك يف أحـــد قوليـــه بقتـــل مـــن كفـــر الصـــحابة. مث كفـــروا

على مقتضى قــوهلم وزعمهــم أنــه عهــد إىل علــي رضــي هللا عنــه، وهــو يعلــم  النيب 
  ٣أنه يكفر بعده على قوهلم، لعنة هللا عليهم، وصلى هللا على رسوله وآله.

وفيــه: وكــذلك نقطــع بتكفــري غــالة الرافضــة يف قــوهلم: إن األئمــة أفضــل  -
  ٤من األنبياء.

لرمــاح لكونــه أنكــر  -أي القاضي عيــاض-نه قال الذهيب: بلغين أ - قتــل 

                                                            
) مـــن حـــديث عبـــدهللا بـــن مســـعود ٥/١٥/٤٦٠٨) وأبـــو داود (٤/٢٠٥٥/٢٦٧٠) ومســـلم (١/٣٨٦أخرجـــه أمحـــد ( ١

  رضي هللا عنه.
  هـ).١٣تقدم يف مواقفه رضي هللا عنه من املبتدعة سنة ( ٢
  ).٢/١٠٧٢الشفا بتعريف حقوق املصطفى ( ٣
  ).٢/١٠٧٨الشفا ( ٤
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  ١عصمة ابن تومرت.
 :موقفه من اجلهمية  

معلقــا علــى أحاديــث خــروج -قال احلافظ يف الفتح: وقال القاضي عيــاض 
: يف هذه األحاديث حجــة ألهــل الســنة يف صــحة وجــود الــدجال، وأنــه -الدجال

ء امليــت الــذي يقتلــه، شخص معني يبتلي هللا بــه العبــاد ويقــدره علــى أشــياء كإحيــا
ـــار، واجلنـــة والنـــار، واتبـــاع كنـــوز األرض لـــه، وأمـــره الســـماء  وظهـــور اخلصـــب واأل
فتمطر، واألرض فتنبت، وكل ذلك مبشيئة هللا، مث يعجزه هللا فــال يقــدر علــى قتــل 
ذلك الرجل وال غريه، مث يبطل أمره ويقتله عيسى بن مــرمي. وقــد خــالف يف ذلــك 

واجلهميــــة فــــأنكروا وجــــوده وردوا األحاديــــث الصــــحيحة،  بعــــض اخلــــوارج واملعتزلــــة
وذهـــب طوائـــف مـــنهم كاجلبـــائي إىل أنـــه صـــحيح الوجـــود، لكـــن كـــل الـــذي معـــه 
خمـــاريق وخيـــاالت ال حقيقـــة هلـــا، وأجلـــأهم إىل ذلـــك أنـــه لـــو كـــان مـــا معـــه بطريـــق 
احلقيقـــة مل يوثـــق مبعجـــزات األنبيـــاء، وهـــو غلـــط مـــنهم، ألنـــه مل يـــدع النبـــوة فتكـــون 

ارق تدل على صدقه، وإمنا ادعى االهلية وصــورة حالــه تكذبــه لعجــزه ونقصــه، اخلو 
فــال يغــرت بــه إال رعــاع النــاس إمــا لشــدة احلاجــة والفاقــة، وإمــا تقيــة وخوفــا مــن أذاه 
وشــره مــع ســرعة مــروره يف األرض، فــال ميكــث حــىت يتأمــل الضــعفاء حالــه، فمــن 

بيــاء، وهلــذا يقــول لــه الــذي صدقه يف تلــك احلــال مل يلــزم منــه بطــالن معجــزات األن
  ٢حيييه بعد أن يقتله، ما ازددت فيك إال بصرية.

: وال يعكر على ذلك ما ورد يف حــديث أيب أمامــة -أي ابن حجر-قلت 
                                                            

  ).٢٠/٢١٧السري ( ١
  ).١٣/١٠٥الفتح ( ٢
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فإنــه حيمــل علــى  ١عند ابــن ماجــه أنــه يبــدأ فيقــول أ نــيب، مث يثــين فيقــول أ ربكــم
  ٢أنه إمنا يظهر اخلوارق بعد قوله الثاين.

  هـ) ٥٤٩( ٣الشهرستاين
حممــد بــن عبــدالكرمي بــن أمحــد أبــو الفــتح الشهرســتاين، شــيخ أهــل الكــالم 
واحلكمـــة. بـــرع يف الفقـــه علـــى اإلمـــام أمحـــد اخلـــوايف، وأخـــذ الكـــالم عـــن أيب نصـــر 
ايــة اإلقــدام يف علــم الكــالم وكتــاب امللــل والنحــل  ابــن القشــريي. صــنف كتــاب 

مليــــل إىل أهــــل البــــدع  والــــدعوة إلــــيهم  -اإلمساعيليــــة يعــــين-وغريهـــا. كــــان متهمــــا 
م. وقال اخلوارزمي صاحب الكــايف: لــوال ختليطــه يف االعتقــاد وميلــه إىل  ولضالال
أهل الزيغ واإلحلاد لكان هو اإلمام يف اإلســالم. وقــد حكــى شــيخ اإلســالم توبتــه 

  يف منهاج السنة. مات بشهرستان سنة تسع وأربعني ومخسمائة.
 :موقفه من اجلهمية  

الكــالم وتعليــق ابــن تيميــة عليــه: وكــذلك الشهرســتاين، مــع أنــه كــان مــن توبتــه مــن 
ملقاالت واالختالف، وصنف فيهــا كتابــه املعــروف بنهايــة  أخرب هؤالء املتكلمني 

                                                            
ـــه ( ١ ــند من١٣٦٠/٤٠٧٧-٢/١٣٥٩رواه ابـــــن ماجــ ـــحابة ) بســـ ــه عـــــن الصــ ــيباين روايتـــ ـــرو الســـ ـــىي بـــــن أيب عمــ ـــع فيحــ قطــ

)، ولـــيس ٣٧٦-٣٧٥) ومل يســـق لفظـــه. واآلجـــري يف الشـــريعة (ص.٤/٤٩٧/٤٣٢٢مرســـلة. ورواه موصـــوال: أبـــو داود (
ــنة ( ــ ـــد يف الســ ــ ـــن أمحـ ــ ــــدهللا بـ ــاهد. وعبــ ــ ـــع الشــ ــ ــده موضـ ــ ـــم (٢/٤٤٩/١٠٠٨عنــ ــ ــنة رقـ ــ ــم يف الســ ــ ــــن أيب عاصــ ) ٣٩١). وابــ

ـــائي (٤٢٩و( ــ ـــان ٥٤٦/٨٥١-٣/٥٤٥). والاللكــ ــ ــــن حبــ ـــه ابـــ ـــ ـــرمي وثقـ ــ ـــدهللا احلضــ ــ ـــن عبــ ـــ ــرو بـ ــ ــ ـــات. وعمـ ــ ـــه ثقــ ــ ). ورجالــ
ــــي (٥/١٧٩( ــ ــ ـــوي (٢/١٧٩) والعجلــ ــ ــ ــ ــد (٢/٤٣٧) والفســ ــ ــ ـــ ـــة يف التوحيــ ــ ــ ــ ـــن خزميــ ــ ـــ ــاكم ٢/٤٥٩/٢٧٠). ورواه ابـــ ــ ــ ــ ) واحلـــ
ــو ضــــعيف مــــن قبــــل ٥٣٧-٤/٥٣٦( ــه عطــــاء بــــن مســــلم اخلراســــاين وهــ ــره الــــذهيب وفيــ ) وصــــححه علــــى شــــرط مســــلم وأقــ

بع   ه ضمرة بن ربيعة عند أيب داود وغريه.حفظه، لكن 
  ).١٣/١٠٥الفتح ( ٢
  ).٤/١٤٩) وشذرات الذهب (٢٦٤-٥/٢٦٣) ولسان امليزان (٢٨٨-٢٠/٢٨٦السري ( ٣
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اإلقــدام يف علــم الكــالم وقــال: قــد أشــار علــي مــن إشــارته غــنم، وطاعتــه حــتم، أن 
علــه استســمن ذا أذكر له من مشكالت األصول ما أشكل على ذوي العقول، ول

  ورم، ونفخ يف غري صرم، لعمري:
لقــد طفــت املعـــاهد كلهـــا فلــم أر إال

   واضــــــــــــــــــــــــــــــــــعا كــــــــــــــــــــــــــــــــــف حــــــــــــــــــــــــــــــــــائر 

 وســــــــريت طــــــــريف بــــــــني تلــــــــك املعـــــــــامل 
دم  علـــــــــــى ذقـــــــــــن أو قارعـــــــــــا ســــــــــــن 

  

، أو مــن اعتقــد مث نــدم ملــا تبــني لــه  فــأخرب أنــه مل جيــد إال حــائرا شــاكا مــر
ات بعضــها فــوق بعــض إذا أخــرج يــده مل خطؤه. فاألول يف اجلهل البسيط: كظلم

يكد يراها وهذا دخل يف اجلهل املركب،مث تبــني لــه أنــه جهــل فنــدم وهلــذا جتــده يف 
  ١املسائل يذكر أقوال الفرق وحججهم وال يكاد يرجح شيئا للحرية.

  
صر   هـ) ٥٥٠( ٢أبو الفضل ابن 

صـــر بـــن علـــي بـــن عمـــر الســـالمي أبـــو الفضـــل اإلمـــام احملـــدث  حممـــد بـــن 
حلــافظ. ولــد ســنة ســبع وســتني وأربعمائــة. وريب يتيمــا يف كفالــة جــده ألمــه الفقيــه ا

أيب حكـــيم اخلـــربي، لقنـــه القـــرآن، ومسعـــه مـــن أيب القاســـم علـــي بـــن أمحـــد البســـري 
وأيب طــــاهر األنبــــاري، مث طلــــب ومســــع مــــن عاصــــم بــــن احلســــن ومالــــك بــــن أمحــــد 

ي وخلــق كثــري، وقــرأ مــا ال البانياســي وأيب الغنــائم بــن أيب عثمــان ورزق هللا التميمــ
يوصف كثرة وحصل األصول ومجع وألف وبعد صيته وكــان فصــيحا ملــيح القــراءة 

                                                            
  ).٢٧٠-٥/٢٦٩املنهاج ( ١
ـــــري ( ٢ ــ ــتظم (٢٧١-٢٠/٢٦٥السـ ــ ــ ـــان (١٠٤-١٨/١٠٣) واملنـــ ــ ـــ ــــات األعي ــ ـــات ٢٩٤-٤/٢٩٣) ووفيـــ ــ ــ لوفيــ ـــوايف  ــ ــ ) والــ
  ).١٥٦-٤/١٥٥) وشذرات الذهب (٢/٩٩) والعرب (١٢/٢٥٠لنهاية () والبداية وا١٠٦-٥/١٠٤(
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جــازات عاليــة. روى عنــه ابــن طــاهر وأبــو عــامر  قوي العربية جــم الفضــائل. تفــرد 
العبـــدري وأبـــو الفـــرج ابـــن اجلـــوزي وآخـــرون. قـــال ابـــن اجلـــوزي: كـــان شـــيخنا ثقـــة 

مغمـــز فيـــه. وقـــال ابـــن النجـــار: كـــان ثقـــة ثبتـــا  حافظـــا ضـــابطا مـــن أهـــل الســـنة ال
  حسن الطريقة متدينا فقريا متعففا نظيفا نزها وقف كتبه. ورجع عن األشعرية. 

من عشر شعبان سنة مخسني ومخسمائة.   تويف يف 
   
 :موقفه من اجلهمية  

  رجوعه عن األشعرية:
صــــر وأخربنيــــه عنــــه مساعــــا حيــــىي بــــن  قــــال ابــــن النجــــار: قــــرأت خبــــط ابــــن 
احلســــني قـــــال: بقيـــــت ســــنني ال أدخـــــل مســـــجد أيب منصــــور اخليـــــاط، واشـــــتغلت 
ألدب علــى التربيــزي، فجئــت يومــا ألقــرأ احلــديث علــى اخليــاط، فقــال:  بــين، 
تركت قــراءة القــرآن، واشــتغلت بغــريه؟ عــد، واقــرأ علــي ليكــون لــك إســناد، فعــدت 

أي املــذاهب خــري.  إليــه يف ســنة اثنتــني وتســعني، وكنــت أقــول كثــريا: اللهــم بــني يل
وكنــت مــرارا قــد مضــيت إىل القــريواين املــتكلم يف كتــاب التمهيــد للبــاقالين، وكــأن 
مــن يــردين عــن ذلــك. قــال: فرأيــت يف املنــام كــأين قــد دخلــت املســجد إىل الشــيخ 
أيب منصــــور، وجبنبــــه رجــــل عليــــه ثيــــاب بــــيض ورداء علــــى عمامتــــه يشــــبه الثيــــاب 

ــا ء، فســلمت، وجلســت بــني أيــديهما، ووقــع يف الريفيــة، دري اللــون، عليــه نــور و
، فلما جلســت التفــت إيل، فقــال يل: عليــك نفسي للرجل هيبة وأنه رسول هللا 

 ، مبذهب هذا الشيخ، عليك مبذهب هذا الشيخ. ثالث مــرات، فانتبهــت مرعــو
وجســمي يرجــف، فقصصــت ذلــك علــى والــديت، وبكــرت إىل الشــيخ ألقــرأ عليــه، 
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، فقــــا ل:  ولــــدي، مــــا مــــذهب الشــــافعي إال حســــن، وال فقصصــــت عليــــه الــــرؤ
أقـــول لـــك: اتركـــه، ولكـــن ال تعتقـــد اعتقـــاد األشـــعري. فقلـــت: مـــا أريـــد أن أكـــون 
نصــــفني، وأ أشــــهدك، وأشــــهد اجلماعــــة أين منــــذ اليــــوم علــــى مــــذهب أمحــــد بــــن 
حنبل يف األصول والفروع. فقال يل: وفقــك هللا. مث أخــذت يف مســاع كتــب أمحــد 

  ١ه على مذهبه، وذلك يف رمضان سنة ثالث وتسعني وأربعمائة.ومسائله والتفق
  

  موقف السلف من 
ه اجلهمي (   هـ) ٥٥٣أيب مسعود عبداجلليل بن حممد كو

  موقف شيخه أيب القاسم إمساعيل بن حممد منه:
قال السمعاين: ملا وردت أصبهان كان ما خيرج مــن داره إال حلاجــة مهمــة، 

ه، ومنعــه مــن حضــور جملســه ملســألة جــرت يف كــان شــيخه إمساعيــل احلــافظ هجــر 
لرجــوع  لــذات، فــأنكر إمساعيــل هــذا، وأمــره  ه يقــول: النــزول  النــزول، وكــان كــو

  ٢عنه، فما فعل.
  تعليق اإلمام الذهيب:

ومســــألة النــــزول فاإلميــــان بــــه واجــــب، وتــــرك اخلــــوض يف لوازمــــه أوىل، وهــــو 
ولــه، وقــال: نزولــه إىل سبيل السلف، فما قــال هــذا: نزولــه بذاتــه، إال إرغامــ ا ملــن 

هلل مــــــــــــن  لعلــــــــــــم فقــــــــــــط. نعــــــــــــوذ  املــــــــــــراء يف الــــــــــــدين. وكــــــــــــذا قولــــــــــــه: الســــــــــــماء 

                                                            
  ).٢٧٠-٢٠/٢٦٩السري ( ١
  ).٢٠/٣٣٠السري ( ٢
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١٥١ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

 وحنـــــوه، فنقـــــول: جـــــاء، وينـــــزل، ١ 
وننهــــى عــــن القــــول: ينــــزل بذاتــــه، كمــــا ال نقــــول: ينــــزل بعلمــــه، بــــل نســــكت وال 

  ٢بعبارات مبتدعة وهللا أعلم. نتفاصح على الرسول 
جِ  َ   هـ) ٥٥٤( ٣َية أمحد بن أيب املعايلابن 

جيــــة. مســــع أ  بــــن  العالمــــة أبــــو القاســــم أمحــــد بــــن أيب املعــــايل املعــــروف 
عبـــــدهللا بـــــن البســـــري، وأ احلســـــني بـــــن الطيـــــوري. روى عنـــــه ابـــــن ســـــكينة وابـــــن 
األخضــــر. كــــان فقيهــــا فاضــــال دينــــا حســــن الكــــالم يف املســــائل، حلــــو املنطــــق يف 

طـــــاب الكلـــــوذاين وبـــــرع يف الفقـــــه. وقـــــال صـــــدقة بـــــن الـــــوعظ، تفقـــــه علـــــى أيب اخل
احلسني: كان شيخا كبريا قد نيف علــى الثمــانني، فقيهــا منــاظرا عارفــا، لــه خمالطــة 

  لفقهاء. تويف سنة أربع ومخسني ومخسمائة. 
 :موقفه من املبتدعة  

جـــاء يف الســـري: قـــال الســـمعاين: فقيـــه ديـــن، حلـــو الـــوعظ، تفقـــه علـــى أيب 
حنفيـــا، مث شـــافعيا وقـــال يل: أ اليـــوم متبـــع للـــدليل، مـــا أقلـــد اخلطـــاب، مث حتـــول 

  ٤أحدا.
  

  موقف السلف من 

                                                            
  ).٢٢الفجر اآلية ( ١
  ).٢٠/٣٣١السري ( ٢
لوفيات (١٢/٢٥٨) والبداية والنهاية (١/٢٣٢) وذيل طبقات احلنابلة (٢٠/٣١٥السري ( ٣   ).٧/١١٢) والوايف 
  ).٢٠/٣١٥السري ( ٤
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١٥٢ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  هـ) ٥٥٤علي بن املهدي اخلارجي (
قال عمارة اليمين: الزمته سنة، وتركــت التفقــه، ونســكت، فأعــادين أيب إىل 
املدرســـة، فكنـــت أزوره يف الشـــهر، فلمـــا اســـتفحل أمـــره تركتـــه، ومل يـــزل مـــن ســـنة 

وخيوف يف القرى، وحيج على جنيــب، وأطلقــت لــه الســيدة أم فاتــك  هـ يعظ٥٣٠
وألقاربــــه خــــراج أمالكهــــم، فتمولــــوا إىل أن صــــار مجعــــه حنــــو أربعــــني ألــــف مقاتــــل، 
، مث  وحـــارب، وكـــان يقـــول: د الوقـــت، أزف األمـــر، كـــأنكم مبـــا أقـــول لكـــم عيـــا

جببلــة ســنة ر ببالد خوالن، وعاث وســىب، وأهلــك النــاس، مث لقيتــه عنــد الــداعي 
تســع وأربعــني يســتنجد بــه، فــأىب، مث دبــر علــى قتــل وزيــر آل فاتــك، مث زحــف إىل 
زبيد، فقاتله أهلهــا نيفــا وســبعني زحفــا، وقتــل خالئــق مــن الفــريقني، مث قتــل فاتــك 

ومخــس مائــة، فمــا متــويل زبيــد، وأخــذها ابــن مهــدي يف رجــب ســنة أربــع ومخســني 
نه عبد النــيب، وعظــم، حــىت اســتوىل علــى متع، وهلك بعد ثالثة أشهر، وقام بعده اب

يـــرى  - أعـــين األب- ســـائر الـــيمن، ومجـــع أمـــواال ال حتصـــى، وكـــان حنفـــي املـــذهب 
ملعاصي،ويســتحل وطء ســبا مــن خالفــه، ويعتقــد فيــه قومــه فــوق اعتقــاد  التكفــري 
اخللق يف نبيهم. قال وحكي يل عنه أنه مل يثق بيمــني مــن يصــحبه حــىت يــذبح ولــده 

لتعــذيب يف الشــمس، وال يشــفع أحــد عنــده، ولــيس ألحــد أو أخــاه، وكــا ن يقتــل 
مـــن عســـكره فـــرس ميلكـــه وال ســـالح، بـــل الكـــل عنـــده إىل وقـــت احلـــرب، واملنهـــزم 
خــر عــن  مــنهم يقتــل جزمــا، والســكران يقتــل، ومــن زىن أو مســع غنــاء يقتــل، ومــن 

  ١صالة اجلماعة قتل.

                                                            
  .)٣٢٢-٢٠/٣٢١( ريالس  ١
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١٥٣ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  
  موقف السلف من 
  هـ) ٥٥٦فضي (وزير مصر امللك أيب الغارات الرا

جــــاء يف الســــري: قــــال الشــــريف اجلــــواين: كــــان يف نصــــر املــــذهب كالســــكة 
احملمـــاة ال يفـــرى فريـــه، وال يبــــارى عبقريـــه، وكـــان جيمــــع العلمـــاء، وينـــاظرهم علــــى 

  اإلمامة.
  قال الذهيب: صنف يف الرفض والقدر. 

ولقـــد قـــال لعلـــي بـــن الزبـــد ملـــا ضـــجت الغوغـــاء يـــوم خالفـــة العاضـــد وهـــو 
لــي، تــرى هــؤالء القــوادين دعــاة اإلمساعيليــة يقولــون: مــا ميــوت اإلمــام حدث:  ع

حــىت ينصــها يف آخــر، ومــا علمــوا أين مــن ســاعة كنــت أســتعرض هلــم خليفــة كمــا 
  ١أستعرض الغنم.

  
  هـ) ٥٥٨( ٢حيىي بن سامل العمراين

حيىي بن ســامل بــن ســعد يــن حيــىي الفقيــه أبــو اخلــري العمــراين، صــاحب كتــاب 
لــيمن، ورحــل النــاس إليــه وتفقهــوا عليــه، البيان، وله تصا نيف مفيدة، نشــر العلــم 

لفقــــه  وكــــان إمامــــا زاهــــدا ورعــــا عاملــــا خــــريا مشــــهور االســــم بعيــــد الصــــيت عارفــــا 
  وأصوله، له رد على القدرية واألشعرية. تويف سنة مثان ومخسني ومخسمائة.

                                                            
  ).٣٩٩-٢٠/٣٩٨السري ( ١
) وشـــذرات ٨/١٤٦) واألعـــالم (٣٧٨-٢٠/٣٧٧) والســـري (٢٧٨-٢٧٧/ص.٥٦٠-٥١ريـــخ اإلســـالم (حـــوادث  ٢

  ).    ١٨٦-٤/١٨٥الذهب (
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الصالح

 :موقفه من الرافضة  
، اإلمامـــة بعـــد رســـول هللا قـــال رمحـــه هللا يف االنتصـــار: اختلـــف النـــاس يف 

هــو أبــو  فــذهب أهــل احلــديث وعلمــاء الســلف أن اإلمــام احلــق بعــد رســول هللا 
بكـــر الصـــديق رضـــي هللا عنـــه، وأن إمامتـــه ثبتـــت بعقـــد الصـــحابة رضـــي هللا عـــنهم 

، ومل يــنص النــيب صــلى عليــه اإلمامــة لــه بظــواهر أدلــة اســتنبطوها مــن قــول النــيب 
ـــا إليـــه وال إىل أحـــد مـــن الصـــحابة، وأنـــه هـــو أحـــق وســـلم علـــى إمامتـــه وال عهـــد 

إلمامة يف وقته، وأن اإلمام احلق بعده هو عمــر بــن الـــخطاب، مث عثمــان  الناس 
م يف الفضــــل علــــى  بــــن عفــــان مث علــــي بــــن أيب طالــــب رضــــي هللا عــــنهم، ودرجــــا

م يف اإلمامة.   درجا
مامــة عثمــان إىل ال مامة أيب بكــر وعمــر و وقــت الــذي ادعــوا أنــه وقالت اخلوارج 

مامة علي بن أيب طالب إىل أن حكم وتربءوا منهما بعد ذلك.   أحدث، و
وادعــت فرقــة مــنهم يقــال هلــم البكريــة منســوبة إىل شــيخ هلــم يســمى بكــرا أن 

إلمامة إىل أيب بكر رضي هللا عنه ونص عليه. النيب    وصى 
مامــة أيب بكــر وعمــر وفســقوا عثمــان وعليــ ا وقــاتلي عثمــان وقالــت املعتزلــة 

وخاذليـــه وطلحـــة والزبيــــر وعائشـــة ومعاويـــة وأ موســـى األشـــعري. وقـــال أســـتاذهم 
عمــرو بــن عبيــد: لــو شــهد عنــدي علــي بــن أيب طالــب علــى شــراك نعــل مــا قبلــت 

  شهادته.
وذهــب فرقــة الراونديــة إىل أن اإلمامــة للعبــاس بــن عبــد املطلــب، وقــد نــص 

  .عليه النيب 
 مامـــة علـــي بـــن أيب طالـــب، فـــادعوا أن النـــيب وقالـــت الـــروافض والشـــيعة 
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١٥٥ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

نــص علــى إمامتــه نصــا ال حيتمــل التأويــل، ورفضــوا إمامــة أيب بكــر وعمــر وعثمــان 
وكفـــروا الصـــحابة كلهـــم إال أربعـــة: علـــي بـــن أيب طالـــب وأ ذر واملقـــداد وســـلمان 

  الفارسي.
ث مث افرتقت الرافضة والشيعة يف اإلمامة بعــد علــي رضــي هللا عنــه علــى ثــال

  ١فرق.
 :موقفه من اجلهمية  

قـــال رمحـــه هللا موضـــحا اعتقـــاده يف القـــرآن: فـــإن كـــالم هللا هـــو القـــرآن،  -
ت هلــا أول وآخــر، وهــو القــرآن املنــزل بلســان العــرب  وهو هذه الســور الــيت هــي آ
تكلم هللا به حبروف ال كحروفنــا وصــوت يســمع ال كأصــواتنا، وهــو صــفة هلل قــدمي 

  بقدمه غري خملوق.
هـــم واملعتزلـــة والقدريـــة: هـــو خملـــوق وال يتصـــور علـــى أصـــلهم أن مـــا وقـــال ج

نــه خملــوق هلل كســائر خملوقاتــه مــن الســماء واألرض،  يتلونــه مــن القــرآن يصــفونه 
ــا مــن  ومها من األجسام، بل هو خلــق هلــم كخلقهــم جلميــع أقــواهلم الــيت ينطقــون 

  الشعر والنثر وسائر الكالم.
م هللا الــذي لــيس مبخلــوق هــو معــىن قــائم وقالــت الكالبيــة واألشــعرية: كــال

بنفســـه ال يفـــارق ذاتـــه، وهـــذا القـــرآن املتلـــو املســـموع عبـــارة وحكايـــة عـــن الكـــالم 
القـــــائم بنفســـــه، وكـــــذلك القـــــول عنـــــدهم يف كـــــالم البشـــــر هـــــو معـــــىن قـــــائم بـــــذات 
املـــــتكلم. وهـــــذه احلـــــروف واألصـــــوات املســـــموعة مـــــنهم عبـــــارة عـــــن املعـــــىن القـــــائم 

                                                            
  ).٨٢٦-٣/٨٢٤االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار ( ١
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مــا حقيقــة بــل جمــازا أو توســعا. واألشــعرية موافقــة للمعتزلــة لــذات ال تســمى كال
  يف أن هذا القرآن املتلو املسموع خملوق.

وزعم قوم أن هــذا القــرآن كــالم هللا ووقفــوا، وقــالوا: ال نقــول خملــوق وال غــري 
  ١خملوق، وهم الواقفة.

مث قــال رمحــه هللا: إذا تقــرر مــا ذكــر أن القــرآن غــري خملــوق، وأن القــرآن  -
، وهــو عند أصحاب احلديث هو الكتاب الذي أنزله هللا تعاىل على نبيــه حممــد 

ألذهــان  آلذان املعقــول  للســان واملســموع  ت املتلو  القرآن العريب، السور واآل
لســطور لــه أول وآخــر وبعــض، فمــن  ملصــاحف  احملفــوظ يف الصــدور املكتــوب 

تقــدم ذكــره يف الفصــل قبــل هــذا،  قــال خبلقــه فهــو كــافر كفــرا خيرجــه عــن امللــة، ملــا
وقد وافقنا األشعرية على أن القرآن غري خملوق، ومن قال خبلقــه فهــو كــافر، وردوا 

  على قولة املعتزلة والقدرية إنه خملوق.
إال أن األشــــــعرية قــــــالوا: كــــــالم هللا احلقيقــــــي هــــــو معــــــىن قــــــائم يف نفســــــه ال 

 يكــون حبــرف وصــوت وال يفارقه، ال يدخل كالمه الــنظم والتــأليف والتعاقــب، وال
لعربيــة وال بغريهــا مــن اللغــات، ولــيس لــه أول وال آخــر وال بعــض، بــل  يــتكلم هللا 

، وال علــى أحــد مــن األنبيــاء، وال هــو شــيء واحــد مل ينـــزله هللا علــى نبينــا حممــد 
ت  يتلى وال يكتب، ومل يسمعه أحد إال موســى عليــه الســالم، وهــذه الســور واآل

، وكـــذلك التـــوراة عبـــارة عـــن كـــالم هللا عبـــارة وحكايـــة عـــن كـــ الم هللا وتســـمى قـــرآ
بلغـــة موســـى وقومـــه، واإلجنيـــل عبـــارة عـــن كـــالم هللا بلغـــة عيســـى وقومـــه.فادعوا أن  

                                                            
  ).٥٤٥-٢/٥٤١االنتصار يف الرد على املعتزلة ( ١
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كـــالم هللا غـــري القـــرآن وأن القـــرآن غـــري كـــالم هللا. فقـــوهلم إن القـــرآن غـــري خملـــوق 
  ١تالعب وخلف من الكالم.

عنــد أصــحاب احلــديث والســنة أن  مث حتدث عن مسألة االستواء فقــال: -
ئـــن عـــن خلقـــه، علـــى العـــرش اســـتوى فـــوق الســـموات، غـــري  هللا ســـبحانه بذاتـــه، 

ألشياء كلها.   مماس له، وعلمه حميط 
  وقالت الكرامية: إنه مماس للعرش.

حلشوش وأجواف احليوان.   وقالت املعتزلة: إن ذات هللا بكل مكان حىت 
ارك هــــذا؟ قــــال: نعــــم، وهــــذا قــــول قيــــل لبشــــر املريســــي فهــــو يف جــــوف محــــ

  احللولية وهو كفر صريح ال إشكال فيه.
نه على العرش وال يف السماء.   ٢وقالت األشعرية: ال جيوز وصفه 

 :موقفه من اخلوارج  
قــــال يف االنتصــــار: ومــــذهب أهــــل الســــنة أن املوحــــدين ال يكفــــرون بفعــــل 

بــوا مل تضــرهم، وإن شــيء مــن املعاصــي الصــغائر والكبــائر، وإذا عملــوا الكبــائر و
م عليهــا وإن شــاء غفرهــا هلــم،  ماتوا قبل التوبة منها فأمرهم إىل هللا، إن شــاء عــذ

  وإن عذب العباد على الصغائر مل يكن ظاملا هلم بذلك.
نه يعذب عباده على ذنب غري الكفر.   وقالت املرجئة: ال يوصف هللا 

هلل سواء فع   ٣ل صغرية أو كبرية.وقالت اخلوارج: من أذنب متعمدا كفر 

                                                            
  ).٥٥٥-٢/٥٥٤النتصار يف الرد على املعتزلة (ا ١
  ).٦٠٩-٢/٦٠٧االنتصار يف الرد على املعتزلة ( ٢
  .)٦٦٨-٣/٦٦٦(االنتصار يف الرد على املعتزلة  ٣
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 :موقفه من املرجئة  
قــال رمحــه هللا يف كتابــه االنتصــار يف الــرد علــى املعتزلــة القدريــة األشــرار:  -

ملعصــــية، وأهــــل  لطاعــــة ويــــنقص  وعنــــد أهــــل الســــنة واحلــــديث أن اإلميــــان يزيــــد 
  ١اإلميان على مراتب.

م: إن وقــــال: وقالــــت املرجئــــة والكراميــــة وأهــــل الزيــــغ مــــن القدريــــة وغــــريه -
  ٢اإلميان ال يزيد وال ينقص، وإن إميان األنبياء كإميان سائر العصاة من اخللق.

وقــــال: ويلــــزم املرجئــــة الــــذين يقولــــون اإلميــــان قــــول بــــال عمــــل أن إبلــــيس  -
  أنــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــال: مــــــــــــــــــــؤمن ألن هللا أخــــــــــــــــــــرب 

ـــــــــــــــــــــــــــــال:  ٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  وقــــــــــــــ
ويلـــزم فـــأخرب هللا أنـــه قـــال بلســـا ٤ ، نه أن لـــه ر

اجلهميـــة الـــذين يقولـــون: إن اإلميـــان معرفـــة بـــال قـــول وال عمـــل أن اليهـــود مؤمنـــون 
 ألن هللا تعــاىل أخــرب عــنهم بقولــه تعــاىل: 

  
 وقــــد علمنــــا أن الكفــــار عرفــــوا  ٥

قــــــــــال هللا تعــــــــــاىل:  بعقــــــــــوهلم أن هللا خلقهــــــــــم وأنــــــــــه خلــــــــــق الســــــــــماوات واألرض،
   
  

                                                            
٣/٧٦٢( ١(.  
٣/٧٦٣( ٢(.  
  ).٣٩احلجر اآلية ( ٣
  ).٣٦احلجر اآلية ( ٤
  ).١٤٦البقرة اآلية ( ٥
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أيضا أنه ال ينجيهم مــن ظلمــات الــرب والبحــر إال هللا، ويــدعون إىل  ويعرفون ١

  ٢هللا أن ينجيهم وبذلك أخرب هللا عنهم.
لقلــب ال وقال: واحتجت األشـعرية ومن قال إن اإلميان هــو التصــدي - ق 

ـــــــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــري بقولـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــاىل: غـــــــــــــــــــــــ   تعـــــــــــــــــــــ
 مبصـــــــــــــدق لنـــــــــــــا، وبقـــــــــــــول  أي ٣

لشفاعة وما أشبهها، وأراد به التصديق.   الناس: فال يؤمن بعذاب القرب و
ــو  ــة. وأمــــا يف الشــــرع فهــ ــان يف اللغــ ــد اإلميــ ــر أن هــــذا حــ واجلــــواب: أ ال ننكــ

شــيء اســم يف اللغــة واســم يف الشــرع، أشــرف خصــال اإلميــان، وال ميتنــع أن يكــون لل
ــا يف  وإذا ورد الشــرع بــه فإنــه جيــب محلــه علــى مــا تقــرر امســه يف الشــرع كالصــالة فإ
ا الدعاء، وهي يف الشرع عبــارة عــن هــذه األفعــال املشــروعة يف الصــالة،  اللغة املراد 
م وكذلك الصيام فهو يف اللغة اسم لإلمساك عــن مجيــع األشــياء، وهــو يف الشــرع اســ

دة، وهــي يف الشــرع اســم  لإلمســاك عــن أشــياء خمصوصــة، والزكــاة يف اللغــة اســم للــز
ألخــذ شــيء مــن املــال، واحلــج يف اللغــة القصــد، وهــو يف الشــرع اســم هلــذه األفعــال 
املشـــروعة، والغـــائط يف اللغـــة اســـم للموضـــع املطمـــئن، ويف الشـــرع اســـم ملـــا خيـــرج مـــن 

شـــياء، فإمنـــا حيمـــل علـــى مـــا تقـــرر يف اإلنســـان، وإذا ورد الشـــرع بشـــيء مـــن هـــذه األ
  الشرع ال على مقتضاه يف اللغة.

لقلــب دون  للســان واعتقــاد  واحتجــت املرجئــة ومــن قــال إن اإلميــان قــول 
                                                            

  ).٢٥لقمان اآلية ( ١
٣/٧٩٥( ٢(.  
  ).١٧ية (يوسف اآل ٣
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ألخبــار املشــهورة عــن النــيب  مــن كــان آخــر كالمــه ال إلــه «أنــه قــال:  األعمــال 
  ١».إال هللا حممد رسول هللا دخل اجلنة

مـــن شـــهد أن ال إلـــه إال «قـــال:  صـــامت أن النـــيب ومبـــا روى عبـــادة بـــن ال
  ٢».هللا وأن حممدا رسول هللا حرم على النار

واجلــــواب عـــــن هــــذه األخبـــــار مـــــن وجهــــني: أحـــــدمها: أن نقــــول كمـــــا قـــــال 
الزهــري: (األخبــار كانــت قبــل نــزول الفــرائض واألمــر والنهــي). والثــاين: أن نقــول 

ن هللا  ســـيدخل املوحـــدين اجلنـــة، وإن هـــذا خـــرب عمـــا يـــؤول إليـــه أمـــر املوحـــدين 
م م فبــذنو وال خيلــدون يف النــار كمــا قالــت اخلــوارج واملعتزلــة والقدريــة. وقــد  ،عــذ

إلميــان والعمــل يف  ت  أخرب هللا ســبحانه يف القــرآن أنــه إمنــا يــدخل العبــاد اجلنــة  آ
 قولــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــاىل:  ،كثــــــــــــــــــــرية منهــــــــــــــــــــا يف البقــــــــــــــــــــرة
  

  
    

   ٣ 
ـــــــــــــــــــــــــــاىل:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ   وقول

  
  

  
                                                            

ــد ( ١ ــ ـــه: أمحــ ــ ــــي هللا عنــ ـــاذ رضــ ــ ـــديث معــ ــ ـــن حـ ــ ـــه مــ ــ ـــو داود (٥/٢٤٧أخرجـ ـــاكم (٣/٤٨٦/٣١١٦) وأبــــ ــ ) ١/٣٥١) واحلــ
). ولــيس يف ٧/٢٧٢/٣٠٠٤وصححه ووافقه الذهيب. ولــه شــاهد مــن حــديث أيب هريــرة  أخرجــه: ابــن حبــان (اإلحســان 

ت حممد رسول هللا.   شيء من الروا
ــد ( ٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــلم (٥/٣١٨أمحـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــذي (٥٨/٢٩-١/٥٧) ومســ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــربى ٢٤/٢٦٣٨-٥/٢٣) والرتمـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــائي يف الكـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ) والنسـ
)٦/٢٧٧/١٠٩٦٧.(  
  ).٢٥البقرة اآلية ( ٣
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  ١ ،
  وقولـــه تعـــاىل يف آل عمـــران: 
  

  
 ويف النســــــــــــــــــــــــــــــــاء قولـــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: ٢ ،

  
  

  
   

  
  ـــــــــــــــــــــــا ٣ ىل: وقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــ

   
  

  
   
ويف املائـــــــــــــــــــــــــــــدة قولـــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــاىل: ٤ ،  

  
   

   
 ام قولــــــــــه تعــــــــــاىل: ، ويف األنعــــــــــ٥ 

   
   
                                                            

  ).٢٧٧البقرة اآلية ( ١
  ).٥٧آل عمران اآلية ( ٢
  ).١٢٢النساء اآلية ( ٣
  ).١٧٣النساء اآلية ( ٤
  ).٩املائدة اآلية ( ٥
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 ويف األعــــــــــــــــراف قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــاىل: ١ ،

  
   

   
  

    
    ــــــــــــــــــــــــــــه إىل قول

   تعــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل: 
  

   
وهــــــــــذا كثــــــــــري يف القــــــــــرآن وآخــــــــــره قولــــــــــه تعــــــــــاىل: ٢ ، 

    
   

  
  
  

بــل أخــرب أنــه يغفــر  ،هللا يف القــرآن دخــول اجلنــة بغــري عمــل ، ومل يذكر٣
ملن يشاء ويعذب من يشاء، وأخرب أنــه ال يغفــر الشــرك، فــالقرآن ال يتنــاقض وإمنــا 

  ٤ضا.يؤيد بعضه بع
 :موقفه من القدرية  

                                                            
  ).٤٨األنعام اآلية ( ١
  ).٤٣و٤٢األعراف اآليتان ( ٢
  ).٣و٢(العصر اآليتان  ٣
٧٥٩-٣/٧٥٦( ٤.(  
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ر السلفية:   له من اآل
  'السنة' ذكره ابن القيم يف اجتماع اجليوش ونقل منه ما يتعلق مبوضعه. - ١
  'االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار'، وقد طبع يف ثالث جملدات. - ٢

ليفـــه أن العمـــراين ألـــف رســـالة بـــني فيهـــا عقيـــدة أهـــل الســـنة فجعلهـــا  وســـبب 
نصـــيحة للمســـلمني وحتـــذيرا هلـــم ممـــا أظهـــره القاضـــي جعفـــر بـــن أمحـــد بـــن عبدالســـالم 
الزيـــدي مـــن االعتـــزال والكـــالم يف القـــدر، فحـــرر هـــذا األخـــري ردا علـــى العمـــراين مســـاه 
الدامغ للباطل من مذهب احلنابل، فألف العمراين كتابه هذا ردا عليــه وعلــى الطوائــف 

   وضمنه فصوال جيدة ننقل منها أمثلة: .املبتدعة املخالفة ملعتقد أهل السنة
قـــال: ومل يـــزل العلمـــاء يـــردون علـــى القدريـــة أقـــواهلم ويبطلـــون اســـتدالهلم  -

حيمـــل «بقولـــه:  ويكشـــفون تلبيســـهم ويظهـــرون تدليســـهم، وبـــذلك أخـــرب النـــيب 
هـــذا العلـــم مـــن كـــل خلـــف عدولـــه ينفـــون عنـــه حتريـــف الغـــالني وانتحـــال املبطلـــني 

ويل اجلاهلني ال تزول الشبه عن قلوب العامة إال من حيــث دخلــت وقــد و  ١».و
  ٢يزيل الشبه من حيث علم دخوهلا. كان 

وقــــال: وقــــد أدخلــــت املعتزلــــة، والقدريــــة علــــى اإلســــالم وأهلــــه شــــبها يف  -
                                                            

) عــن أيب قبيــل عــن عبــدهللا بــن عمــرو ١/٥٩كشــف األســتار)، وابــن عبــدالرب يف التمهيــد (  ١/٨٦/١٤٣أخرجه البــزار ( ١
) وابــن عبــدالرب يف التمهيــد ١/١٤٦) وابــن عــدي يف الكامــل (٤/٢٥٦وأيب هريــرة مرفوعــا. وأخرجــه العقيلــي يف الضــفعاء (

ـــديث (ص.) واخلطيـــــب يف شـــــرف أصـــــحا٥٩-١/٥٨( ــدالرمحن ١٠/٢٠٩) والبيهقـــــي (٢٩ب احلــ ـــراهيم بـــــن عبـــ ) عـــــن إبــ
وابــن  وابــن عمــر ي): "وهــذا احلــديث رواه مــن الصــحابة علــ١/١٣(  العــذري مرســال. قــال القســطالين يف إرشــاد الســاري

ة كلهــا مسعود وابن عبــاس وجــابر بــن مســرة ومعــاذ وأبــو هريــرة رضــي هللا عــنهم، وأورده ابــن عــدي مــن طــرق كثــري  وابن عمرو
ويكــون حســنا كمــا جــزم بــه ابــن   هضعيفة كما صرح به الدارقطين وأبو نعيم وابن عبــدالرب لكــن ميكــن أن يتقــوى بتعــدد طرقــ

  كيكلدى العالئي".
  .)١/٩٤االنتصار ( ٢
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صــوهلم الــيت بنــوا عليهــا أقــواهلم،  ــا علــى العــوام، ومــن ال خــربة لــه  الــدين ليموهــوا 
القــرآن علــى خــالف مــا نقــل عــن الصــحابة والتــابعني فاتبعوا متشــابه القــرآن وأولــوا 

لتفسري، لينفقوا بذلك أقــواهلم، فهــم أشــد الفــرق ضــررا علــى أصــحاب  املشهورين 
م أظهروا الرد على املعتزلة وهم قائلون بقوهلم.   احلديث، مث بعدهم األشعرية. أل

ــــــذا  ــهم، وإظهــــــار تدليســــــهم  ــ ــــف تلبيســ فاســــــتخرت هللا ســــــبحانه علــــــى كشــ
وجعلته فصوال كل فصل فيه يشــتمل علــى ذكــر فائــدة منفــردة ليقــرب علــى  الكتاب،

قارئه أخذ الفائدة منــه، وقــدمت ذكــر مــذاهب أصــحاب احلــديث مجلــة، مث األصــول 
  ١اليت بىن أصحاب احلديث أقواهلم عليها، وبينت انسالخ القدرية منها.

  :مبعزل لوجوه وقال: فاملعتزلة والقدرية عن سنن النيب 
يعــوا أ بكــر : أأحدها ــم يطعنــون علــى الصــحابة رضــي هللا عــنهم الــذين 

م إىل الظلــم لعلــي رضــي هللا عنــه، وقــد أمــر النــيب  ــم  وعمــر وينســبو القتــداء 
  مجيعا واألخذ عنهم.

ــم يطعنــون علــى أصــحاب احلــديث بعــدهم، وقــد صــرح هــذا الرجــل والثــاين : أ
ال أســفار أو أمســار. وهــم الواســطة املعرتض بدامغه هذا، فقــال: أصــحاب احلــديث محــ

  بيننا وبني نبينا ومل يتصل إلينا القرآن الذي هو أصل السنة إال منهم.
ـــــث ــوة النـــــيب والثال ــ ــرع للقـــــرآن، ألن نبـ ــ إمنـــــا ثبتـــــت بثبـــــوت  : أن الســـــنة فـ

قيـــة إىل يـــوم القيامـــة إال القـــرآن الـــذي هـــو كـــالم هللا  معجزتـــه وال معجـــزة لـــه فينـــا 
لقــرآن عنــد القدريــة خملوقــا كسائـــر كالمهــم مل يثبــت فرعــه، وهــو القــدمي. وإذا كــان ا

                                                            
  .)٩٦-١/٩٥االنتصار ( ١
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  السنة.
لنقـــل، والرابـــع : أن املعـــروف مـــنهم اجتنـــاب النقـــل والروايـــة عـــن الــــمشهورين 

وال عندهم كتب فيها ســند صــحيح كنحــو الكتــب املشــهورة يف األمصــار كالبخــاري 
ــانيف الـــــيت ـــذي، وســـــنن أيب داود وغـــــري ذلـــــك مـــــن التصـــ أمجـــــع أئمـــــة  ومســـــلم والرتمــ

ا  ــا، وإمنــا عنــدهم خطــب وكتــب مزخرفــة ينســبو األمصار على روايتهــا واالحتجــاج 
إىل أهــل البيــت وهــم عنهــا بــرآء، كمــا اشــتهر عــنهم مــن القــول خبالفهــا، ومعتمــدهم  

  كالم املتكلمني يف األعراض واجلواهر واألجسام.
وه خبــرب عارضــ : أن القدريــة إذا روي هلــم خــرب عــن النــيب والوجــه اخلــامس

مــا جــاءكم عــين فاعرضــوه علــى كتــاب هللا وعلــى عقــولكم؛ «أنه قــال:  عن النيب 
  ١».فإن وافق ذلك وإال فارموا به

وهــــذا اخلــــرب لــــيس بصــــحيح؛ أل لــــو عرضــــناه علــــى كتــــاب هللا مل جنــــد مــــا 
يف مواقيـــــت الصـــــالة وأعـــــداد  يوافقـــــه، ولـــــو عرضـــــنا األخبـــــار املرويـــــة عـــــن النـــــيب 

نقـــال متـــواترا وأمجـــع  ن األحكـــام الـــيت نقلـــت عـــن النـــيب الركعـــات وغـــري ذلـــك مـــ
العلمــاء عليهــا علــى كتــاب هللا أو علــى العقــل مل جنــد مــا يوافقهــا، فعلــم بــذلك أن 

                                                            
دة: الطــرباين يف الكبــري (» وعلــى عقــولكم«مل أجــده بلفــظ:  ١ ) مــن طريــق أيب ١٢/٣١٦/١٣٢٢٤وأخرجــه بــدون هــذه الــز

قـــال: فـــذكره بنحـــوه. وذكـــره اهليثمـــي يف اجملمـــع  حاضـــر عـــن الوضـــني عـــن ســـامل بـــن عبـــدهللا عـــن عبـــدهللا بـــن عمـــر عـــن النـــيب 
) وقال بعد عزوه للطــرباين: "وفيــه أبــو حاضــر عبــدامللك بــن عبــد ربــه وهــو منكــر احلــديث".  وتعقــب الشــيخ األلبــاين ١/١٧٥(

ن أ ح اضر هذا ليس هو عبدامللك بن عبد ربــه. وأبــو حاضــر هــذا عــداده يف اجملهــولني ذكــر ذلــك ابــن اهليثمي يف قوله هذا 
ــتغناء (ترمجــــة  ــاين يف ١٥٤٨عبــــدالرب يف االســ ــيخ األلبــ ــه الشــ ــر يف اللســــان. واحلــــديث أعلــ ــزان وابــــن حجــ ــذا الــــذهيب يف امليــ ) وكــ

ربع علل. ويف الباب عن أيب هريرة وعلي بن أيب طالب و ١٠٨٨الضعيفة (   غريمها.) 
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١٦٦ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  ١هذا اخلرب ال أصل له، وإمنا دعاهم إىل ذلك عجزهم عن ضبط األحاديث.
وممــــا خالفــــت بــــه القدريــــة واملعتزلــــة الكتــــاب والســــنة وأهــــل احلــــديث  وقــــال:

ت العنــاد فيــه أن قــالوا: لــيس هلل حيــاة وال علــم وال إرادة وال قــوة وال مســع وال وركبــ
  بصر وال كالم وردوا ما جاء به القرآن من إثبات الوجه واليدين هلل.

خبطبـــة دامغـــه املنقلـــب عليـــه: اســـتغىن هللا بذاتـــه عـــن كـــل  ٢قـــال هـــذا الرجـــل
وصــــــــاف ال كمــــــــال جمهــــــــول مــــــــن األشــــــــياء ومعــــــــروف ال حيتــــــــاج يف االتصــــــــاف 

  واالستحقاق ال سيما العزة واجلالل.
وهــــذا متابعــــة منــــه ألســــالفه مــــن املعتزلــــة يف نفــــي هــــذه الصــــفات عــــن هللا، 

  ونسب أهل السنة ملا وصفوه بذلك إىل الكذب.
م مل يســـمعوا هللا يقـــول وهـــو  ــأ ن قـــال: كـ أصـــدق واســـتدل علـــى قولـــه هـــذا 

     :القـــــــــــــــــــــــــــــــائلني
    
     

    
     

 ٣.  
 ودليلنا على إثبات هذه الصفات هلل تعــاىل قولــه تعــاىل: 

    
  وقولـــــــــه تعـــــــــاىل:  .٤

                                                            
  ).١١٣-١/١٠٩االنتصار ( ١
  .'الدامغ للباطل من مذاهب احلنابل': يقصد القاضي جعفر بن أمحد بن عبدالسالم يف كتابه ٢
  ).٦٨يونس اآلية ( ٣
  ).١١فاطر اآلية ( ٤
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الصالح

  
    

 وقولــــــــــــــه تعــــــــــــــاىل:  .١ 
    

  
تعــــــــــــــاىل:  وقولــــــــــــــه ٣والقــــــــــــــوة القــــــــــــــدرة .٢ 

    
   

 وقولــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــاىل: ٤ ، 
  والــدليل علــى  .٥

  لــــــــه قولــــــــه تعــــــــاىل:  إثبــــــــات الكــــــــالم
 وقولــــــــــــــه: ٦ ، 
   
وقــال النــيب  .٧» :والــدليل  .٨»ينصــرين حــىت أبلــغ كــالم ريب مــن

قــــــــــــال:  أنــــــــــــهإثبــــــــــــات الســــــــــــمع والبصــــــــــــر مــــــــــــا أخــــــــــــرب هللا عــــــــــــن إبــــــــــــراهيم  علــــــــــــى
    

                                                            
  ).٧األعراف اآلية ( ١
ت اآلية ( ٢   ).٥٨الذار
  وال تشبيه وال تعطيل.بل القوة صفة من صفات هللا تعاىل الثابتة له من غري تكييف  ٣
  ).١٥فصلت اآلية ( ٤
  ).١٦٥البقرة اآلية ( ٥
  ).٦التوبة اآلية ( ٦
  ).١٥الفتح اآلية ( ٧
ــد ( ٨ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو داود (٣/٣٢٢أمحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــذي (٥/١٠٣/٤٧٣٤) وأبــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــربى ٥/١٦٨/٢٩٢٥) والرتمــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــائي يف الكـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ) والنســ
ــه (٤/٤١١/٧٧٢٧( حــــديث ) كلهــــم مــــن ١٧٤/٦٢٧٤-١٤/١٧٢) وصــــححه ابــــن حبــــان (١/٧٣/٢٠١) وابــــن ماجــ

  جابر.
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   ــو كــــان إلــــه .١  ولــ
 «يف دعائــه:  إبراهيم ال يسمع وال يبصر لكان دليله منقلبــا عليــه. وقــال النــيب 

  ٢».من وسع مسعه األصوات
  والـــــــــــــــــدليل علـــــــــــــــــى إثبـــــــــــــــــات احليـــــــــــــــــاة قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــاىل: 

    
نــــــــه يســــــــمع  فوصــــــــف، ٣ هللا ســــــــبحانه نفســــــــه 

ويبصــر ويــتكلم وأنــه حــي، وحقيقــة املوصــوف بصــفة ثبــوت الصــفة لــه، ولــيس بــني 
ــذه الصــفات وبــني املوصـــوف بضــدها وهــي: املــوت والعجــز واجلهـــل  املوصــوف 
والعمـــــى والصـــــمم واخلـــــرس فـــــرق إال ثبـــــوت هـــــذه الصـــــفات وعـــــدمها، كمـــــا أنـــــه 

لوجــــود لــــئال يكــــون م وصــــوفا بضــــده وهــــو العــــدم، وأمــــا إثبــــات الوجــــه موصــــوف 
  واليدين فإنه إثبات صفة ال إثبات جارحة له كما أثبتته اجملسمة.

وال نفســـر ذلـــك كمـــا فســـرته األشـــعرية، وال ننفـــي ذلـــك كمـــا نفتـــه القدريـــة. 
  علــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــك قولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــاىل: والــــــــــــــــــدليل 

  وقولـــــه تعـــــاىل:  .٤
   

  

                                                            
  ).٤٢مرمي اآلية ( ١
، وإمنــا ثبــت مــن قــول عائشــة رضــي هللا عنهــا يف قصــة اجملادلــة بلفــظ:  احلمــد هلل الــذي وســع مسعــه مل أعثــر عليــه مرفوعــا إىل النــيب  ٢

ـــه: ــوات. أخرجــ ـــد ( األصـــ ــا (٦/٤٦أمحــ ــ ـــاري تعليقـ ــائي (١٣/٤٦٠) والبخــ ــه (٦/٤٨٠/٣٤٦٠) والنســـ ) ١/٦٧/١٨٨) وابـــــن ماجـــ
  صحيح". ): "هذا حديث٥/٣٣٩) وصححه ووافقه الذهيب. وقال احلافظ يف تغليق التعليق (٢/٤٨١( واحلاكم

  ).٢٥٥البقرة اآلية ( ٣
  ).٨٨القصص اآلية ( ٤
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 وقـــــــال هللا إلبلـــــــيس:  .١
    

  وأراد هللا ٢ ،
  ٣آلدم على إبليس. بذلك إظهار الفضيلة

  
  هـ) ٥٦٠( ٤ابن ُهَبْريَة

ــام العـــادل العـــامل أبـــو املظفـــر حيـــىي بـــن حممـــد  بـــن هبـــرية الـــوزير الكامـــل اإلمـ
احلنبلي، ولــد بقريــة بــين أوقــر، قريــة قريبــة مــن بغــداد ســنة تســع وتســعني وأربعمائــة. 
ودخــــل بغـــــداد يف صــــباه وطلـــــب العلــــم، فســـــمع احلــــديث مـــــن عثمــــان بـــــن ملـــــة، 
يب احلســــني ابــــن القاضــــي أيب يعلــــى، ومهــــر يف  ــاطي، وتفقــــه  وعبــــدالوهاب األمنــ

ملــــذهب. قــــال عنــــه الــــذهيب: كــــ ، دينــــا خــــريا اللغـــة، وكــــان عارفــــا  ان ســــلفيا، أثــــر
لعلمــاء، مكبــا مــع أعبــاء الــوزارة علــى العلــم وتدوينــه.  را  متعبــدا وقــورا، متواضــعا 
وقال عنه ابن كثري: كــان مــن خيــار الــوزراء وأحســنهم ســرية، وأبعــدهم عــن الظلــم. 

  ومن شعره رمحه هللا:
ـــبقى ــ ــاملرء ال يـ ــ متســـــك بتقـــــوى هللا، فـ
م وال تظلمــــــــن النــــــــاس مــــــــا يف أيــــــــديه

 وكـــــل امـــــرئ مـــــا قـــــدمت يـــــده يلقـــــى 
 وال تــــذكرن إفكــــا وال حتســــدن خلقــــا

                                                            
  ).٢٧الرمحن اآلية ( ١
  ).٧٥ص اآلية ( ٢
  ) .١٣٦-١/١٣٤االنتصار ( ٣
ـــتظم (٤٣٢- ٢٠/٤٢٦الســــري ( ٤ ــاريخ (١٦٧- ١٨/١٦٦) واملنـ ـــل يف التــ - ٦/٢٣٠ووفيــــات األعيــــان () ١١/٣٢١) والكامـ

  ).٢٨٩- ٣/٢٥١) وطبقات احلنابلة (١٩٧- ٤/١٩١) وشذرات الذهب (٢٦٩- ١٢/٢٦٨) والبداية والنهاية (٢٤٤
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   تعــــــود فعــــــال اخلــــــري مجعــــــا فكــــــل مــــــا 

 تعـــــــــوده اإلنـــــــــسان صــــــــار لــــــــه خلقــــــــا
  

ولـــه كتـــاب 'اإلفصـــاح' شـــرح فيـــه اجلمـــع بـــني الصـــحيحني للحميـــدي. تـــويف 
  سنة ستني ومخسمائة.

 :موقفه من املبتدعة  
فنفــــع هللا بــــه أهــــل الســــنة فــــرفعهم كــــان مــــن خيــــار عبــــاد هللا، تــــوىل الــــوزارة 

وأكــــرمهم، وواظــــب علــــى طلــــب العلــــم وجمالســــة العلمــــاء. وكــــان مثــــاال يف الــــورع، 
  يعرف ذلك من قرأ سريته وترمجته. 

قال ابن اجلوزي: وكــان متشــددا يف اتبــاع الســنة وســري الســلف... فكــان  -
  ١جيتهد يف اتباع الصواب وحيذر من الظلم.

ل: مــن مكايــد الشــيطان: تنفــريه عبــاد هللا مــن وجــاء يف الطبقــات أنــه قــا -
تدبر القرآن، لعلمه أن اهلدى واقع عنــد التــدبر، فيقــول: هــذه خمــاطرة، حــىت يقــول 

  اإلنسان: أ ال أتكلم يف القرآن تورعا.
  ومنها: أن خيرج جوالب الفنت خمرج التشدد يف الدين.

أن يبــــني احلــــق، ومنهــــا: أن يقــــيم أو يف املعــــىن تعبــــد مــــن دون هللا، مثــــل 
  ٢فيقول: ليس هذا مذهبنا، تقليدا للمعظم عنده، قد قدمه على احلق.

إن أحســــن احلــــديث كتــــاب هللا، «وقــــال عقــــب حــــديث ابــــن مســــعود:  -
ا، و، وشــــر األمــــور وأحســــن اهلــــدي هــــدي حممــــد    حمــــد
    

  
                                                            

  ).١٦٧-١٨/١٦٦املنتظم ( ١
  ).٣/٢٧٣طبقات احلنابلة ( ٢
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١٧١ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

وهـــــدي النـــــيب : ٢»١  ــــدي: الطريقـــــة؛ ففـــــي هـــــذا طريقتـــــه، واهلـ
، فإنـــه احلـــديث دليـــل علـــى أن مـــن أحـــدث يف الـــدين شـــيئا مل يفعلـــه رســـول هللا 

  هو األحسن. خارج عن أن يسمى أحسن، بل الذي فعله رسول هللا 
ا«وقولــه:  أللــف والــالم املعــرفتني، »شــر األمــور حمــد ، إمنــا ذكــر األمــور 

، فكل ما أحــدث بعــد رســول هللا حررها رسول هللا ألنه يعين بذلك األمور اليت 
 .٣فيما حرره فهو شر  

-إن بعــدي مــن أمــيت : «وقال عقب حديث أيب ذر: قال رسول هللا  -
قــوم، يقــرأون القــرآن، ال جيــاوز حالقــيمهم، خيرجــون  -أو سيكون بعدي مــن أمــيت

لـــــق مـــــن الـــــدين كمـــــا خيـــــرج الســـــهم مـــــن الرميـــــة، مث ال يعـــــودون فيـــــه، هـــــم شـــــر اخل
  ٤».واخلليقة

، فــإن هــذا مـــما خنــاف منــه كثــريا علــى أهــل »ال يعــودون فيــه«قــال: وقولــه: 
البدع؛ فإن كل مبتدع بدعة ال يرى أنــه فيهــا علــى ضــالل فيعــود إىل احلــق، ولــيس 
يف الــذنوب ذنــب اليســتغفر منــه صــاحبه إال البدعــة؛ ألنــه يراهــا دينــا وقربــة، فهــو 

إال إىل أهـــل البـــدع، فإنــــهم خيرجـــون مـــن  ال يســـتغفر منهـــا، وال أرى هـــذا ينصـــرف
م ال يرون قبح ما هم عليه من الضاللة. لبدعة مث ال يعودون إليه؛ أل   ٥الدين 

 :موقفه من الرافضة  
                                                            

 ).١٣٤األنعام اآلية ( ١

 ).١٣/٣١٠/٧٢٧٧أخرجه البخاري ( ٢

  ).٨٢-٢/٨١اإلفصاح عن معاين الصحاح ( ٣
 ).١/٦٠/١٧٠) وابن ماجه (٢/٧٥٠/١٠٦٧) ومسلم (٥/٣١محد (أ ٤

  ).١٩٠-٢/١٨٩اإلفصاح عن معاين الصحاح ( ٥
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١٧٢ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

جــاء يف طبقــات احلنابلــة قــال: وهللا مــا نــرتك أمــري املــؤمنني علــي بــن أيب  -
   ١طالب مع الرافضة، حنن أحق به منهم، ألنه منا وحنن منه.

جــــــاء يف البدايــــــة: وفيهــــــا أي ســــــنة إحــــــدى وســــــتني ومخســــــمائة أظهــــــر و  -
شـــياء منكـــرة، ومل يكونـــوا يتمكنـــون منهـــا يف  الـــروافض ســـب الصـــحابة وتظـــاهروا 

  ٢هذه األعصار املتقدمة خوفا من ابن هبرية.
 :موقفه من اجلهمية  

جـــاء يف ذيـــل طبقـــات احلنابلـــة عنـــه قـــال: تفكـــرت يف أخبـــار الصـــفات،  -
والتــابعني ســكتوا عــن تفســريها مــع قــوة علمهــم، فنظــرت الســبب فرأيــت الصــحابة 

م، فــإذا هــو قــوة هيبــة للموصــوف، وألن تفســريها ال يتــأتى إال  بضــرب يف ســكو
  األمثـــــال هلل، وقـــــد قـــــال عـــــز وجـــــل: 

  قــال: وكــان يقــول: ال يفســر علــى  .٣
  قيقة تشبيه وعلى اجملاز بدعة.احلقيقة وال على اجملاز. ألن محلها على احل

  ٤وقال: وال نرتك الشافعي مع األشعرية، فإ أحق به منهم.
 :التعليق  

مــــا أدري مــــاذا يقصــــد بقولــــه: وال يفســــر علــــى احلقيقــــة، فــــإن كــــان يقصــــد 
التفــــويض فبــــئس الــــرأي، وإن كــــان يقصــــد التشــــبيه، فهــــذا هــــو املظنــــون بــــه، ألن 

                                                            
  ).٣/٢٧٣طبقات احلنابلة ( ١
  ).١٢/٢٦٩البداية والنهاية ( ٢
  ).٧٤النحل اآلية ( ٣
  ).١/٢٧٣ذيل طبقات احلنابلة ( ٤
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١٧٣ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  ه يقصد نفي الكيفية. وهللا أعلم.العبارات السابقة والالحقة تدل على أن
 :موقفه من اخلوارج  

...فـــــيهم رجـــــل خمـــــدج « قـــــال يف شـــــرحه حلـــــديث علـــــي رضـــــي هللا عنـــــه -
. فيــه مــن الفقــه تــوفر الثــواب يف قتــل اخلــوارج، وأنــه بلــغ إىل أن ١احلــديث »اليــد...

م يف قــتلهم، وإمنــا  خــاف علــي رضــي هللا عنــه أن يبطــر أصــحابه إذا أخــربهم بثــوا
ذه لئال يرى أحد يف وقت ظهور مثلهم أن قتال املشركني أوىل مــن قتــاهلم، ذكر ه

بـــل قتـــاهلم علـــى هـــذا الكـــالم أوىل مـــن قتـــال املشـــركني، ألن يف ذلـــك حفـــظ رأس 
  ٢.وقتال املشركني هو طلب ربح يف اإلسالم ،مال اإلسالم

كــان يف اجلــيش الــذين كــانوا مــع   ...أنــه«وقال يف حديث زيد بن وهــب  -
م جفــــت  ٣احلــــديث. »علــــي... وأن هــــؤالء إمنــــا أتــــوا مــــن الغلــــو يف الــــدين، وكــــو

طبـــاعهم حـــىت ظنـــوا أن الـــدين كلـــه إهانـــة النفـــوس للقتـــل، وأكـــل اجلشـــب، ولـــبس 
م عنــد هللا عــز  اخلشن وغري ذلك، فرأوا الصرب على القتل ظانني أن ذلك مما يقــر

هللا عــز وجــل وجل، وكان ذلك غلطا منهم، وسوء تدبري؛ فإن احلق هو ما شــرعه 
يف احلنيفية السمحة السهلة، وأن يكونــوا أشــداء علــى الكفــار، رمحــاء بيــنهم، وإين 
لزهــد واالنقطــاع يف زماننــا هــذا، وأن يكونــوا قــد  ألخــاف علــى كثــري ممــن يتظــاهر 
م يــرون اإلنكــار علــى  بلغــوا يف اجلهــل وخمالفــة احلــق إىل حنــو طبقــة هــؤالء مــن كــو

االســـلطان واهلجـــران لـــدار اإل ـــا، وفضـــيلة يـــدَّعو ـــم ليســـوا  ،مـــام قربـــة يزعمو إال أ

                                                            
  ).١٠٦٦مسلم ( ١
  ).١/٢٨٠اإلفصاح ( ٢
  )).١٥٦(٢/٧٤٨/١٠٦٦أخرجه مسلم ( ٣
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١٧٤ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

أهــل شــوكة وال هلــم قلــوب تثبــت يف احلــرب، ولــذلك منــا أمــرهم، وإن احلــق إعانــة 
  ١.اخلالفة فيما فرضه هللا هلا

 :موقفه من املرجئة  
وفيه أيضاً من الفقه أن اإلميــان درجــة ومقــام يف اإلســالم، : هللا قال رمحه -

أل هلل ومالئكتــه  والــالملــف وأنــه ال يوصــف   ً اللتــني للتعريــف إال أن يكــون إميــا
  ٢وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر كله خريه وشره.

يف هــذا احلــديث مــن الفقــه أن الغلــول جيانــب اإلميــان، ويكــذب وقال أيضــا:  - 
مل  خيانـــة دعـــوى مـــن يـــدعي أن اإليــــمان يكـــون مـــع الغلـــول، ألن الغـــاّل يكـــون خائنـــاً 

ها سوى هللا عز وجل، فلو كان مؤمناً به مل يكن ليخفي مــن النــاس مــا جيــاهر جياهر في
أن مــن خيــرج إىل اجلهــاد يف ســبيل هللا خمــاطراً  هللا عــز وجــل بــه، فاســتدل رســول هللا 

بنفســه معرضــاً هلــا للشــهادة مث يغــلُّ مشلــة أو غــري شـــملة، فــإن غلولــه ذلــك مكــذب ملــا 
، ولــذلك أمــر عمــر ٣»رأيتــه يف النــار يف بــردة غّلهــاإين «ادعاه من إميانه؛ ولــذلك قــال: 

  ٤.»إنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون«فنادى: 
: يف هــذا احلــديث ٥قــال رمحــه هللا وهــو يشــرح حــديث وفــد عبــد القــيس -

                                                            
  ).١/٢٨٢اإلفصاح ( ١
  ).١/٢٠٠اإلفصاح ( ٢
ــه: أمحـــــد ( ٣ ــلم (و  )١/٣٠أخرجـــ ـــي هللا ٤/١١٨/١٥٧٤الرتمـــــذي (و ) ١٠٨/١١٤- ١/١٠٧مســـ ـــر رضــ ـــديث عمــ ـــن حــ ) مــ

  عنه.
  ).١/٢٠٢اإلفصاح ( ٤
  هـ).٦٤٣سيأيت خترجيه يف مواقف ابن الصالح سنة ( ٥
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١٧٥ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  ١من الفقه أنه يدل على أن اإلميان قول وعمل.
: وقــــد دل ٢»ال يــــزين الــــزاين وهــــو مــــؤمن«قــــال رمحــــه هللا حتــــت حــــديث  -
دة اإلميان ونقصانه، وخروجه من العبد وعوده إليه.احلدي   ٣ث على ز

  
َئة أمحد بن عبدهللا   هـ) ٥٦٠( ٤ابن احلُطَيـْ

الشيخ اإلمام العالمة القدوة شيخ اإلســالم، أبــو العبــاس أحـــمد بــن عبــدهللا 
بــن أمحــد بــن هشــام اللخمــي املغــريب الفاســي املقــرئ الناســخ ابــن احلطيئــة. مولــده 

لســبع علــى أيب بفــاس ســنة مثــان و  ســبعني وأربعمائــة. وحــج ولقــي الكبــار، وتــال 
القاســم بــن الفحــام الصــقلي وابــن بليمــة، وحممــد احلضــرمي. ومســع مــن أيب احلســن 
بن مشرف، وأيب عبدهللا احلضرمي، وأيب بكر الطرطوشي. حــدث عنــه أبــو طــاهر 

د بــن السلفي، وصنيعة امللك ابن حيدرة، وشجاع املدجلي، واألثــري حممــد بــن حممــ
بنــان، وابــن قــادوس. وأحكــم العربيــة والفقــه، وخطــه مرغــوب فيــه إلتقانــه، كــان ال 
يقبل من أحد شيئا، مع العلــم والعمــل واخلــوف واإلخــالص. ســكن مصــر ودخــل 
ــلفي: كـــان ابــن احلطيئـــة رأســا يف القـــراءات. وقــال املـــدجلي: كـــان  الشــام. قـــال السِّ

ظــا علــى أعــداء هللا. تــويف رمحــه هللا شيخنا ابن احلطيئة شديدا يف دين هللا فظــا غلي
  تعاىل يف احملرم سنة ستني ومخسمائة.

                                                            
  ).٣/٩٥اإلفصاح ( ١
  هـ).١١٠(سنة تقدم خترجيه يف مواقف احلسن البصري  ٢
  ).٣/٢٠٩اإلفصاح ( ٣
ـــان ( ٤ ــــات األعيـــ ــار (١٧١-١/١٧٠وفيــ ــ ـــراء الكبــ ـــة القـــ ـــات (٢/٥٢٦) ومعرفـــ لوفيـــ ــوايف  ــ ـــري ١٢٢-٧/١٢١) والــ ) والســـ
ريخ اإلسالم (حوادث ٣٤٨-٢٠/٣٤٤(   ).٤/١٨٨) وشذرات الذهب (٢٩٩- ٢٩٦/ص.٥٦٠-٥٥١) و
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١٧٦ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

 :موقفه من الرافضة  
جاء يف السري عــن شــجاع املــدجلي: لقــد كــان حيضــر جملســه داعــي الــدعاة  - 

يف مــع عظــم ســلطانه ونفــوذ أمــره، فمــا حيتشــمه، وال يكرمــه، ويقــول: أحـــمق النــاس 
هلل، وكنــت عنــده يومــا مســألة كــذا وكــذا الــروافض، خــالفوا الكتــ اب والســنة، وكفــروا 

ــريني أظنــــه ابــــن عبــــاس،  يف مســــجده بشــــرف مصــــر، وقــــد حضــــره بعــــض وزراء املصــ
ء ه بعــض غلمانــه  فضــة، فلمــا رآه ابــن احلطيئــة وضــع  فاستســقى يف جملســه، فــأ

يـــده علـــى فـــؤاده، وصـــرخ صـــرخة مـــألت املســـجد، وقـــال: واحراهـــا علـــى كبـــدي، 
يف آنيـــــة الفضـــــة؟. ال وهللا ال  ه حـــــديث رســـــول هللا أتشـــــرب يف جملـــــس يقـــــرأ فيـــــ

تفعل، وطرد الغالم، فخرج، وطلب الشيخ كوزا، فجيء بكــوز قــد تــثلم، فشــرب، 
هللا: واســـــــــــــــــــــــــــــــتحىي مـــــــــــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــــــيخ، فرأيتـــــــــــــــــــــــــــــــه وهللا كمـــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــال 

   
٢.اهـ١  

ثالثـــة أشـــهر بـــال وفيهـــا: وذكـــر يف طبقـــات القـــراء أن النـــاس بقـــوا مبصـــر  -
ــنة ثــــالث وثالثــــني، فوقــــع اختيــــار الدولــــة علــــى الشــــيخ أيب العبــــاس،  قــــاض يف ســ

يعــين الــرفض، فلــم –فاشــرتط علــيهم شــروطا صــعبة، منهــا أنــه ال يقضــي مبــذهبهم 
  ٣جييبوا إال أن يقضي على مذهب اإلمامية.

  

                                                            
  ).١٧إبراهيم اآلية ( ١
  ).٢٠/٣٤٦السري ( ٢
  ).٢٠/٣٤٧السري ( ٣
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١٧٧ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  هـ) ٥٦١عبدالقادر اجليلي (
 :موقفه من اجلهمية  

لفكــر الصــويف املنحــرف هذا الرجل كان مــن احلنابلــ ثــر  ة املشــهورين، لكنــه 
لســنة إىل االبتــداع يف ديــن هللا، وذكــر كالمــا يف كتابــه 'الغنيــة'  فخرج عن متسكه 
يشــمئز منــه الســلفي، ومــن كــّذب فلريجــع إىل الكتــاب فهــو مطبــوع مبــذول. وقــد 
ســــم الصــــوفية  انتشــــر صــــيته يف الــــبالد اإلســــالمية، وأصــــبحت لــــه طريقــــة تلقــــن 

ا مميــــــزات وأوراد وأحــــــزاب وأحــــــوال، هللا أعلــــــم بصــــــحتها عــــــن الشــــــيخ وأل صــــــحا
  اجليلي. ووقع فيه غلو من قبل األتباع، من مسعه ترتعد فرائصه من الفزع.

جــاء يف ذيــل طبقــات احلنابلــة: ولكــن قــد مجــع املقــرئ أبــو احلســن الشــطنويف 
الطـــم  املصـــري يف أخبـــار الشـــيخ عبـــدالقادر ومناقبـــه ثـــالث جملـــدات وكتـــب فيهـــا

ملرء كذ أن حيدث بكل ما مسع.   والرم وكفى 
وقــد رأيــت بعــض هــذا الكتــاب، وال يطيــب علــى قلــيب أن أعتمــد علــى شــيء 
ممـــا فيـــه، فأنقـــل منـــه إال مـــا كـــان مشـــهورا معروفـــا مـــن غـــري هـــذا الكتـــاب، وذلـــك 
ت عــن اجملهــولني وفيــه مــن الشــطح والطامــات والــدعاوى  لكثــرة مــا فيــه مــن الــروا

لباطـــل مـــا ال حيصـــى وال يليـــق نســـبة مثـــل ذلـــك إىل الشـــيخ عبـــدالقادر والكـــالم ا
رمحــه هللا. مث وجــدت الكمــال جعفــر األدفــوي قــد ذكــر: أن الشــطنويف نفســه كــان 

  ١متهما يف ما حيكيه من هذا الكتاب بعينه.
وأمــا عقيدتــه يف األمســاء والصــفات فهــو ســلفي، وقــد ذكــر عقيدتــه يف كتــاب 

                                                            
  ).١/٢٩٣ذيل الطبقات ( ١
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الصالح

  الغنية.
ت احلنابلــة: وكــان متمســكا يف مســائل الصــفات والقــدر جــاء يف ذيــل طبقــا - 

لغــا يف الــرد علــى مــن خالفهــا، قــال يف كتابــه الغنيــة املشــهور: وهــو  لســنة،  وحنومهــا 
ــتو علــــــــى العــــــــرش حمتــــــــو علــــــــى امللــــــــك حمــــــــيط علمــــــــه  ــ ــ ــو مســ ــ ــ ــة العلــ ــ ــ ـــياء جبهــ ــ ــ ألشـ

   
  

  ١ .
   

   
    

   
   

 ــه يف كــــــل مكــــــان  .٢ ــ نــ ــفه  ــ بــــــل وال جيــــــوز وصــ
 يقــال: إنــه يف الســماء علــى العــرش كمــا قــال: 

   
ت وأحاديـــث إىل أن قـــال: وينبغـــي إطـــالق صـــفة٣ ــتواء  . وذكـــر آ االسـ

ويل، وأنه استواء الذات على العرش.   ٤من غري 
قــال الــذهيب يف الســري: قــال شــيخنا احلــافظ أبــو احلســني علــي بــن حممــد:  -

مسعـــت الشـــيخ عبـــدالعزيز بـــن عبدالســـالم الفقيـــه الشـــافعي يقـــول: مـــا نقلـــت إلينـــا  
لتــواتر إال الشــيخ عبــدالقادر، فقيــل لــه: هــذا مــع اعتقــاده، فكيــف كرا مات أحــد 

                                                            
  ).١٠فاطر اآلية ( ١
  ).٥السجدة اآلية ( ٢
  ).٥طه اآلية ( ٣
  ).١/٢٩٦ذيل الطبقات ( ٤
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الصالح

  هذا؟ فقال: الزم املذهب ليس مبذهب. 
: يشــــري إىل إثباتــــه صــــفة العلــــو وحنــــو ذلــــك، ومــــذهب -أي الــــذهيب-قلــــت 

احلنابلة يف ذلك معلوم، ميشون خلف ما ثبت عن إمامهم رمحــه هللا إال مــن يشــذ 
  ١منهم، وتوسع يف العبارة.

  
  هـ) ٥٦٢( ٢ابن الِكيَزاِين 

بـــت  ــام املقـــرئ، الزاهـــد األثـــري، أبـــو عبـــدهللا، حممـــد بـــن إبـــراهيم بـــن  اإلمـ
املصري، الكيزاين، له تالمــذة وأصــحاب، وكــالم يف الســنة، ولــه شــعر كثــري وأكثــره 
يف الزهد، وقال ابــن خلكــان: كــان زاهــدا ورعــا، وقــال صــاحب مــرآة الزمــان: كــان 

ليسري فصيحا. تويف سنة اثنتني وستني ومخسمائة. زاهدا قنوعا من الدن   يا 
 :موقفه من اجلهمية  

 -رجــل مــن املشــبهة-جاء يف طبقات ابن الســبكي: وكــان ابــن الكيــزاين  -
مــدفو عنــد الشــافعي رضــي هللا عنــه: فقــال اخلبوشــاين: ال يكــون صــديق وزنــديق 

ولـــه مـــن يف موضـــع واحـــد. وجعـــل ينـــبش ويرمـــي عظامـــه وعظـــام املـــوتى الـــذين ح
ــم، ومــا زال حــىت بــىن القــرب. مث قــال ابــن  أتباعه. وتعصبت املشبهة عليه ومل يبال 
الســبكي: ولعــل مــن يقــف علــى كــالم شــيخنا الــذهيب يف هــذا املوضــع مــن ترمجــة 

  اخلبوشاين فال حيفل به وبقوله يف ابن الكيزاين: إنه من أهل السنة.
لينــــا حقــــوق إال أن فالـــذهيب رمحــــه هللا متعصــــب جلــــد، وهـــو شــــيخنا ولــــه ع

                                                            
  ).٢٠/٤٤٣السري ( ١
لوفيات (٤٦٢- ٤/٤٦١) ووفيات األعيان (٢٠/٤٥٤السري ( ٢   ).٣٦٨- ٥/٣٦٧) والنجوم الزاهرة (١/٣٤٧) والوايف 
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١٨٠ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

حق هللا مقــدم علــى حقــه، والــذي نقولــه أنــه ال ينبغــي أن يســمع كالمــه يف حنفــي 
وال شــافعي، وال تؤخــذ تــرامجهم مـــن كتبــه فإنــه يتعصـــب علــيهم كثــريا. وهللا تعـــاىل 

  ١أعلم.
 :التعليق  

إذا مل تســـتح فاصـــنع مـــا شـــئت. فهـــل جيـــوز هـــذا الفعـــل مـــع الكـــافر، فضـــال 
ســلفي. فــال أدري كيــف جييــب ابــن الســبكي عــن هــذا، عــن املســلم، فضــال عــن ال

ملشــبهة،   لقارئ قد استأنس بعبارة ابن السبكي يف أهل الســنة بوصــفهم  ولعلي 
ا  كالـــذي تعـــود علـــى مســـاع نبـــاح الكـــالب، فـــال يلتفـــت إليهـــا مهمـــا رفعـــت صـــو
وصــولتها، حيــذر مــن مساعنــا للــذهيب الــذي أمجعــت األمــة علــى إمامتــه يف معظــم 

الشـــرعية، ويريـــد منـــا أن نصـــغي آذاننـــا لضـــالله. فلـــيعلم ابـــن الســـبكي أن الفنـــون 
اإلمام ابن الكيزاين ال يضره ما فعله التعصــب األشــعري. وأرجــو هللا أن جيعلــه مــن 

  أهل اجلنة.
  

  موقف السلف من 
  هـ) ٥٦٧العاضد لدين هللا العبيدي الرافضي (

ن إذا رأى جـــاء يف الســـري: قـــال القاضـــي مشـــس الـــدين بـــن خلكـــان: كـــا -
  ٢سنيا استحل دمه.

وفيها: هلك العاضد يوم عاشوراء سنة ســبع وســتني ومخــس مائــة بــذرب  -
                                                            

  ).٤/١٩١طبقات الشافعية ( ١
  ).١٥/٢٠٨السري ( ٢
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الصالح

مفرط. وقيل مات غما ملــا مســع بقطــع خطبتــه وإقامــة الــدعوة للمستضــيء. وقيــل: 
ســـقي، وقيـــل: مـــص خامتـــا لـــه مســـموما. وكانـــت الـــدعوة املـــذكورة أقيمـــت يف أول 

لقصــر مبــا حــوى مــن النفــائس واألمــوال، مجعــة مــن احملــرم، وتســلم صــالح الــدين ا
وقــــبض أيضــــا علــــى أوالد العاضــــد وآلــــه، فســــجنهم يف بيــــت مــــن القصــــر، وقمــــع 

رهم. م وأنصارهم، وعفى آ   غلما
قال العماد الكاتب: وهم اآلن حمصــورون حمســورون مل يظهــروا. وقــد نقصــوا 

مــا  وتقلصــوا، وانتقــى صــالح الــدين مــا أحــب مــن الــذخائر، وأطلــق البيــع بعــد يف
  بقي، فاستمر البيع فيها مدة عشر سنني.

ومـــن كتـــاب مـــن إنشـــاء القاضـــي الفاضـــل إىل بغـــداد: وقـــد توالـــت الفتـــوح 
، ومينــا وشــاما. وصــارت الــبالد، والــدهر حرمــا حرامــا، وأضــحى الــدين واحــدا  غــر
ــــا أهــــل اخلــــالف مل خيــــروا عليهــــا صــــما  ، واخلالفــــة إذا ذكــــر  بعــــد أن كــــان أد

، والبدعــــ ة خاشــــعة، واجلمعــــة جامعــــة، واملذلــــة يف شــــيع الضــــالل شــــائعة. وعميــــا
ــم اختــذوا عبــاد هللا مــن دونــه أوليــاء، ومســوا أعــداء هللا أصــفياء، وتقطعــوا  ذلــك 
أمرهم بينهم شيعا، وفرقوا أمر األمة وكان جمتمعــا، وقطــع دابــرهم، ورغمــت أنــوفهم 

ربــــك صــــدقا ومنــــابرهم، وحقــــت علــــيهم الكلمــــة تشــــريدا وقــــتال، ومتــــت كلمــــات 
وعدال، وليس السيف عمن سواهم من كفار الفرنج بصائم، وال الليل عــن الســري 

  ١إليهم بنائم.
قال ابن خلكان: أخربين عامل أن العاضد رأى يف نومه كأن عقــر خرجــت 

                                                            
  ).٢١٥-١٥/٢١٣السري ( ١
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ـــا فلدغتـــه، فلمـــا اســـتيقظ طلـــب معـــربا، فقـــال: ينالـــك  إليـــه مـــن مســـجد عـــرف 
ملســـجد فســـأل عـــن امل ســـجد، وقـــال للـــوايل عنـــه، فـــأيت مكـــروه مـــن رجـــل مقـــيم 

بفقــري، فســأله مــن أيــن هــو؟ وفيمــا قــدم، فــرأى منــه صــدقا ودينــا. فقــال: ادع لنــا 
شيخ، وخلى سبيله، ورجع إىل املســجد، فلمــا غلــب صــالح الــدين علــى مصــر، 
عــزم علــى خلــع العاضــد، فقــال ابــن خلكــان: اســتفىت الفقهــاء، فــأفتوا جبــواز خلعــه 

ة واالســتهتار، فكــان أكثــرهم مبالغــة يف الفتيــا ذاك، وهــو ملا هو من احنــالل العقيــد
   ١الشيخ جنم الدين اخلبوشاين، فإنه عدد مساوئ هؤالء، وسلب عنهم اإلميان.

وكــانوا أربعــة عشــر متخلفــا ال خليفــة، والعاضــد يف اللغــة أيضــا القــاطع،  -
  ٢فكان هذا عاضدا لدولة أهل بيته.

فريقيــــة: املهــــدي، والقــــائم، وفيهــــا: قــــال أبــــو شــــامة: كــــان مــــنهم ثالثــــ - ة 
واملنصــور، وأحــد عشــر مبصــر آخــرهم العاضــد، مث قــال: يــدعون الشــرف ونســبتهم 
إىل جموســـي أو يهـــودي، حـــىت اشـــتهر هلـــم ذلـــك، وقيـــل: الدولـــة العلويـــة، والدولـــة 

  الفاطمية، وإمنا هي الدولة اليهودية أو اجملوسية امللحدة الباطنية.
علمــاء األكــابر، وأن نســبهم غــري صــحيح. مث قــال: ذكــر ذلــك مجاعــة مــن ال

ــم بنــو عبيــد. وكــان والــد عبيــد مــن نســل القــداح اجملوســي امللحــد.  بــل املعــروف أ
قال: وقيل: والده يهودي مــن أهــل ســلمية. وعبيــد كــان امســه ســعيدا، فغــريه بعبيــد 
هللا ملــا دخــل إىل املغــرب، وادعــى نســبا ذكــر بطالنــه مجاعــة مــن علمــاء األنســاب، 

ومتلـــك، وبـــىن املهديـــة. قـــال: وكـــان زنـــديقا خبيثـــا، ونشـــأت ذريتـــه علـــى  مث ترقـــى،
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  ذلك. وبقي هذا البالء على اإلسالم من أول دولتهم إىل آخرها.
قـــال الـــذهيب: وكانـــت دولـــتهم مـــائيت ســـنة ومثانيـــا وســـتني ســـنة، وقـــد صـــنف 
القاضــي أبـــو بكـــر بـــن البـــاقالين كتـــاب 'كشـــف أســـرار الباطنيـــة' فافتتحـــه بـــبطالن 

  ١م إىل اإلمام علي، وكذلك القاضي عبداجلبار املعتزيل.انتسا
  هـ) ٥٦٩( ٢امللك العادل نور الدين حممود

صــــر أمــــري املــــؤمنني، تقــــي  صــــاحب الشــــام، امللــــك العــــادل، نــــور الــــدين، 
بــك. ولــد ســنة إحــدى عشــرة  امللــوك، ليــث اإلســالم، أبــو القاســم، حممــود بــن األ

وكــــان نــــور الــــدين حامــــل رايـَـــَيت العــــدل  ومخســـمائة. متلــــك حلــــب بعــــد وفــــاة أبيــــه،
واجلهــــاد، قــــل أن تــــرى العيــــون مثلــــه، حاصــــر دمشــــق مث متلكهــــا، وافتــــتح حصــــو  
كثــــرية، وهــــزم الفــــرنج مــــرات عديــــدة، وأظهــــر الســــنة حبلــــب وقمــــع الرافضــــة، وبــــىن 
املـــــدارس واملســـــاجد، وأبطـــــل املكـــــوس، وأنصـــــف الرعيـــــة، ووقـــــف علـــــى الضـــــعفاء 

ُُحـــد،  واأليتـــام واجملـــاورين، وأمـــر بتكميـــل ســـور املدينـــة النبويـــة، واســـتخراج العـــني 
  دفنها السيل، ووقف كتبا كثرية مثمنة. 

وكـــان بطـــال شـــجاعا، وافـــر اهليبـــة، ذا تعبـــد وخـــوف وورع، وكـــان يتعـــرض 
للشــــــهادة، مسعــــــه كاتبــــــه أبــــــو اليســــــر يســــــأل هللا أن حيشــــــره مــــــن بطــــــون الســــــباع 

لمــاء والصــلحاء، وكــان زاهــدا وحواصل الطري، وكان مييــل إىل التواضــع وحــب الع

                                                            
  ).١٥/٢١٣السري ( ١
ـــري ( ٢ ــ ــ ــتظم (٥٣٩- ٢٠/٥٣١الســ ــ ــ ـــاريخ (٢١٠- ١٨/٢٠٩) واملنـــ ـــ ـــل يف التـــ ــ ــ ــــات ٤٠٥- ١١/٤٠٢) والكامــ ــ ) ووفيـــ

ـــان ( ــ ـــة (١٨٩- ٥/١٨٤األعيــ ــ ــــذهب (٣٠٦- ١٢/٢٩٧) البدايــ ــ ــذرات الـ ــ ــ ــالم ٢٣١- ٤/٢٢٨) وشـ ــ ــ ــــخ اإلسـ ــ ريـ ) و
  ).٣٨٧- ٣٧٠/ص.٥٧٠- ٥٦١ث (حواد
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لشرع، جماهدا، له من املناقب ما يستغرق الوصف.    عابدا، متمسكا 
  تويف رمحه هللا سنة تسع وستني ومخسمائة.

 :موقفه من املشركني والرافضة  
جــــاء يف البدايــــة والنهايــــة: وأظهــــر بــــبالده الســــنة وأمــــات البدعــــة، وأمــــر  -

مــا يف دولــة أبيــه لتــأذين حبــي علــى الصــالة حــي علــى الفــال ح، ومل يكــن يــؤذن 
ــا،  وجده، وإمنا كان يؤذن حبي على خري العمل. ألن شــعار الــرفض كــان ظــاهرا 
وأقـــام احلـــدود وفـــتح احلصـــون، وكســـر الفـــرنج مـــرارا عديـــدة، واســـتنقذ مـــن أيـــديهم 
معاقــــل كثــــرية مــــن احلصــــون املنيعــــة الــــيت كــــانوا قــــد اســــتحوذوا عليهــــا مــــن معاقــــل 

  ١املسلمني.
اء يف الســـري: افتـــتح أوال حصـــو كثـــرية، وفاميـــة، والراونـــدان، وقلعــــة وجـــ -

ب، وهــزم الــربنس صــاحب أنطاكيــة،  شــر، ومــرعش، وعــني  إلبرية، وعزاز، وتــل 
   ٢وقتله يف ثالثة آالف من الفرنج، وأظهر السنة حبلب وقمع الرافضة.

 وكانت الفرنج قد استضرت علــى دمشــق، وجعلــوا عليهــا قطيعــة،وفيها:  -
ه أمـــــري اجليـــــوش شـــــاور مســـــتجريا بـــــه، فأكرمـــــه، وبعـــــث معـــــه جيشـــــا لـــــريد إىل  وأ
لفــرنج، مث جهــز نــور الــدين  منصــبه، فانتصــر، لكنــه ختابــث وتــالءم، مث اســتنجد 
ئبـــه أســـد الـــدين شـــريكوه، فـــافتتح مصـــر، وقهـــر دولتهـــا  رمحـــه هللا جيشـــا جلبـــا مـــع 

ئــب الرافضية، وهربت منه الفرنج، وقتل شاور، وصفت الد ر املصــرية لشــريكوه 
د العبيـــــديني، واستأصـــــلهم، وأقـــــام الـــــدعوة  نـــــور الـــــدين، مث لصـــــالح الـــــدين، فـــــأ
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  ١العباسية.
  

  موقف السلف من 
  هـ) ٥٦٩احلسن بن ضايف الرتكي الرافضي (

جــاء يف البدايــة: كــان مــن أكــابر أمــراء بغــداد املتحكمــني يف الدولــة، ولكنــه  
، وكـــانوا يف خفارتـــه وجاهـــه، حـــىت أراح هللا كـــان رافضـــيا خبيثـــا متعصـــبا للـــروافض

املســلمني منــه يف هــذه الســنة يف ذي احلجــة منهــا، ودفــن بــداره مث نقــل إىل مقــابر 
قريش فلله احلمد واملنة. وحني مات فــرح أهــل الســنة مبوتــه فرحــا شــديدا، وأظهــروا 
الشـــــكر هلل، فـــــال جتـــــد أحـــــدا مـــــنهم إال حيمـــــد هللا، فغضـــــب الشـــــيعة مـــــن ذلـــــك، 

  ٢ينهم فتنة بسبب ذلك.ونشأت ب
  

  موقف السلف من 
  هـ) ٥٦٩املعبد لغري هللا: عبد النيب الزنديق (

قــــال الــــذهيب: فقــــام بعــــده (أي بعــــد أبيــــه البــــاطين) عبــــد النــــيب هــــذا، ففعــــل  
كأبيه، وســىب احلــرمي، وتزنــدق، وبــىن علــى قــرب أبيــه املهــدي قبــة عظيمــة، وزخرفهــا، 

حلــج إليهــا، وأن حيمــل  وعمــل أســتار احلريــر عليهــا وقناديــل الــذهب ، وأمــر النــاس 
ــا إال وقتلــه، ومــنعهم مــن حــج بيــت هللا،  ر كــل أحــد إليهــا مــاال، ومل يــدع أحــد ز
مـــك يف الفـــواحش إىل أن أخـــذه هللا علـــى يـــد  ـــا أمـــوال ال حتصـــى، وا فتجمـــع 
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مشــس الدولــة أخــي الســلطان صــالح الــدين، عذبــه، مث قتلــه، وأخــذ خزائنــه، فللــه 
ع هذا الزنديق، وكان ذلــك يف قــرب ســنة ســبعني ومخســمائة فــإن احلمد على مصر 

مضـــي مشـــس الدولـــة تـــوران شـــاه إىل الـــيمن وأخـــذها كـــان يف ســـنة تســـع وســـتني، 
فأســـر هـــذا اجملـــرم، وشـــنقه، ومتلـــك زبيـــد وعـــدن وصـــنعاء، ولعبـــد النـــيب أخبـــار يف 

 ١اجلربوت والعتو، فال رمحه هللا.

  
  هـ) ٥٧٣( ٢عضد الدين

وحــد املعظــم، عضــد الــدين أبــو الفــرج حممــد بــن عبــدهللا ابــن وزير العراق، األ
هبــة هللا بــن مظفــر بــن الــوزير الكبــري البغــدادي. ولــد ســنة أربــع عشــرة ومخســمائة. 
ومســع مــن هبــة هللا بــن احلصــني وعبيــد هللا بــن حممــد بــن البيهقــي وزاهــر بــن طــاهر. 

  حدث عنه حفيده داود بن علي وغريه. 
ي واملســتنجد، مث وزر لإلمــام املستضــيء، وكــان وكــان أوال أســتاذ دار املقتفــ

جــــوادا ســــر مهيبــــا كبــــري القــــدر. فيــــه مــــروءة وإكــــرام للعلمــــاء، وكــــان يشــــتغل هــــو 
حلـــديث والفقـــه واألدب، وكـــان النـــاس معهـــم يف ســـعة. قتـــل ســـنة ثـــالث  وأوالده 

  وسبعني ومخسمائة، رمحه هللا تعاىل. 
 :موقفه من املشركني  

                                                            
  ).٢٠/٥٨٣السري ( ١
ــتظم ( ٢ ــ ــ ــاريخ (١٨/٢٤٦املنـ ــ ــ ــــل يف التـ ــ ـــري (١١/١٨٢) والكامـ ــ ــوادث ٧٦- ٢١/٧٥) والســ ــ ـــالم (حـــ ــ ـــخ اإلســ ــ ــ ري ) و

ــ) ١٣٣- ١٣٠/ص.٥٨٠- ٥٧١ ــ ــ ــ ــ ـــة والنهايــ ــ ــ ــ ـــات (١٢/٣١٨ة (والبدايـــ ــ ــ ــ لوفيـــ ــوايف  ــ ــ ــ ــ ــــذهب ٣/٢٣٥) والــ ــ ــ ــ ـــذرات الــ ــ ــ ــ ) وشـــ
)٤/٢٤٥.(  
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يــأ للحــج، وخــرج يف رابــع ذي قال الــذهيب: وقــد عــزل مث  أعيــد، ومتكــن مث 
ت، ومـــات  ب َقطُْفتـــا أربـــع ضـــر طـــين علـــى  القعـــدة يف موكـــب عظـــيم، فضـــربه 
ليومــه مــن ســنة ثــالث وســبعني، وكــان قــد هيــأ ســت مئــة َمجــل، َســبَّل منهــا مئــة، 
صاح الباطين: مظلــوم مظلــوم وتقــرب، فزجــره الغلمــان، فقــال: دعــوه، فتقــدم إليــه، 

كني يف خاصـــــرته، فصـــــاح الـــــوزير: قتلـــــين، وســـــقط وانكشـــــف رأســـــه، فضـــــربه بســـــ
وه  فغطـــــى رأســـــه بكمـــــه، وضـــــرب البـــــاطين بســـــيف، فعـــــاد وضـــــرَب الـــــوزيَر، فهـــــربَّ
لسيوف، وكان معه اثنان فُأحرِقوا، ومحُِل الوزير إىل داٍر، وجــرح احلاجــب، وكــان 

ابنـــه أنـــه الـــوزير قـــد رأى يف النـــوم أنـــه معـــانق عثمـــان رضـــي هللا عنـــه، وحكـــى عنـــه 
اغتسل قبل خروجه، وقال: هذا غسل اإلسالم، فإنين مقتول بال شــك. مث مــات 

لليل.   ١بعد الظهر، ومات احلاجب 
  

  موقف السلف من 
  هـ) ٥٧٥صدقة بن حسني (

قــال ابــن اجلــوزي: يظهــر مــن فلتــات لســانه مــا يــدل علــى ســوء عقيدتــه، 
 اآلن أخاصــم فلــك وكــان ال ينضــبط، ولــه ميــل إىل الفالســفة، قــال يل مــرة: أ

الفلــك. وقــال يل القاضــي أبــو يعلــى الصــغري: مــذ كتــب صــدقة 'الشــفاء' البــن 
  ٢سينا تغري. وقال للظهري احلنفي: إين ألفرح بتعثريي ألن الصانع يقصدين.

  
                                                            

  )٢١/٧٦السري ( ١
  ).١٨/٢٤٣) واملنتظم (٢١/٦٧السري ( ٢
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مر هللا   هـ) ٥٧٥( ١املستضيء 
هلل يوســـف بـــن املقتفـــي اهلـــامشي  اخلليفـــة أبـــو حممـــد احلســـن بـــن املســـتنجد 

خلالفــة  العباسي مــن األئمــة املــوفقني. ولــد ســنة ســت وثالثــني ومخســمائة. وبويــع 
وقـــت مـــوت أبيـــه يف ربيـــع اآلخـــر ســـنة ســـت وســـتني ومخســـمائة. واســـتوزر عضـــد 

  الدين أ الفرج. 
ة ورأفــــة وبــــر وصــــدقات،  كــــان كثــــري الســــخاء، حســــن الســــرية، ذا حلــــم وأ

مشيني. ويف خالفتـــه وأمـــر برفـــع املكـــوس ورد املظـــامل. وفـــرق مـــاال عظيمـــا علـــى اهلـــا
لـــيمن وبرقـــة وبــــالد الـــرتك، ودانـــت لــــه  زالـــت دولـــة العبيديــــة مبصـــر. وخطـــب لــــه 

  امللوك، وضعف بدولته الرفض ببغداد ومبصر، وظهرت السنة، وحصل األمن. 
يعــوا بعــده  مات رمحه هللا تعاىل يف شوال سنة مخس وسبعني ومخســمائة، و

  ولده الناصر لدين هللا. 
 دعة:موقفه من املبت  

ملعــروف  قــال احلــافظ ابــن كثــري يف البدايــة: وكــان مــن خيــار اخللفــاء، آمــرا 
هيا عن املنكر، مزيال عن الناس املكوسات والضرائب، مــبطال للبــدع واملعائــب، 

  ٢وكان حليما وقورا كرميا.

                                                            
ريــخ اإلســالم (حــوادث ٧٢-٢١/٦٨) والســري (١١/٤٥٩ومــا بعــدها) والكامــل يف التــاريخ ( ١٨/١٩٠املنــتظم ( ١ ) و

لوفيــات (١٦٨-١٦٥/ص.٥٨٠-٥٧١ ) وشــذرات الــذهب ١٢/٣٢٥البدايــة والنهايــة () و ٣١١-١٢/٣٠٩) والــوايف 
)٢٥١-٤/٢٥٠.(  
  ).١٢/٣٢٥البداية والنهاية ( ٢
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َلِفي   هـ) ٥٧٦( ١أبو طاهر السِّ
املعمــرين،  هــو اإلمــام العالمــة احملــدث احلــافظ املفــيت، شــيخ اإلســالم شــرف

أبــو طــاهر أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد األصــبهاين، ويلقــب جــده أمحــد بِســَلَفة، وهــو 
ــا  ــنة مخـــس وســـبعني وأربعمائـــة أو قبلهـ الغلـــيظ الشـــفة، ولـــد احلـــافظ أبـــو طـــاهر سـ
، حافظــا، جهبــذا، وفقيهــا متقنــا، وحنــو  بســنة. كــان إمامــا مقــرءا، حممــودا، وحمــد

لـــه، حجـــة، ثبتـــا، انتهـــى إليـــه علـــو اإلســـناد يف مـــاهرا، ولغـــو حمققـــا، ثقـــة فيمـــا ينق
الــبالد. مســع احلــديث الكثــري ورحــل يف طلبــه إىل اآلفــاق، ومــن شــيوخه حممــد بــن 

مســعود حممــد بــن عبــدهللا عبــدالرمحن املــديين، وأمحــد بــن عبــدالرمحن اليــزدي، وأبــو 
السوذرجاين وغــريهم، وجــالس يف الفقــه إلكيــا اهلراســي، وأخــذ األدب عــن أيب زكــر 
حيــىي بــن علــي التربيــزي، وبقــي يف الرحلــة مثانيــة عشــر عامــا، يكتــب احلــديث والفقــه 
ــافظ ابـــن طـــاهر  ــه احلـ واألدب، مث اســـتوطن اإلســـكندرية إىل أن مـــات. وحـــدث عنـ

  املقدسي وعبدالغين املقدسي وعمر بن عبداجمليد امليانشي وغريهم. 
ه حفـــظ قـــال ابـــن الســـمعاين: هـــو ثقـــة ورع، مـــتقن، متـــيقظ، حـــافظ، فهـــم، لـــ

مـــن العربيـــة، كثـــري احلـــديث، حســـن الفهـــم والبصـــرية فيـــه. وقـــال احلـــافظ عبـــدالقادر 
ــة هلـــــم يف  ــة النافــــذة مــــع خمالفــ الرهــــاوي: وكــــان لــــه عنـــــد ملــــوك مصــــر اجلــــاه والكلمـــ

  املذهب. وتويف سنة ست وسبعني ومخسمائة.
 :موقفه من املبتدعة  

                                                            
ـــاريخ (٣٩-٢١/٥الســـــري ( ١ ــان (١١/١٩١) والكامـــــل يف التــ ـــات األعيـــ ــاظ (١/١٠٥) ووفيــ ـــذكرة احلفـــ ) ٤/١٢٩٨) وتــ

ـــدال ( ــزان االعتــ لوفيـــــات (١/١٥٥وميـــ ـــوايف  ـــة والنهايـــــة (٧/٣٥١) والــ ـــان١٢/٣٢٨) والبدايــ ريـــــخ ١/٢٩٩( ) واللســ ) و
  ).٢٠٧- ١٩٥/ص.٥٨٠-٥٧١اإلسالم (حوادث 
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مــه، ومــا أكثــر هــذا احلــافظ الكبــري رغــم إمامتــه العلميــة يف احلــديث وعلو  -
ما نقل عنه ابن الصالح يف مقدمته يف علم املصطلح، مل يسلم مــن لســان الشــيخ 
النجــدي الــذي جعلــه هللا مــن ســاللة أبـــي بــن خلــف، ال يــرتك أحــدا اختــار مــنهج 
ل منـــه، ولكـــن هللا إذا أراد بعبـــد خـــريا هيـــأ لـــه مـــن يطعـــن  الســـلف منهجـــه إال و

علـــى الســـاب والشـــامت، وإليـــك قصـــيدة فيـــه، حـــىت تعظـــم حســـناته وتوضـــع األوزار 
خــذ منهــا مــا يتعلــق مبوضــوعنا، ذكرهــا الــذهيب  هــذا اإلمــام. وهــي قصــيدة طويلــة 

  يف السري:
 وهـــــــــــــا أ شـــــــــــــارع يف شـــــــــــــرح ديـــــــــــــين
 وأجهـــــــــد يف البيــــــــــان بقـــــــــدر وســــــــــعي
 بشـــــــــــــعر ال كشـــــــــــــعر بـــــــــــــل كســـــــــــــحر
ــــــــــــــا أن  فلســـــــــــــت الـــــــــــــدهر إمــــــــــــــعة ومـ
 فـــــــال تصـــــــحب ســـــــوى الســـــــين دينـــــــــا
 وجانـــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــل مبتـــــــــــــــــــدع تـــــــــــــــــــراه

 دع آراء أهـــــــــــــــــــــل الزيــــــــــــــــــــــغ رأســـــــــــــــــــــــاو 
 فلـــــــــــــــــــــيس يــــــــــــــــــــــدوم للبـــــــــــــــــــــدعي رأي
ـــــــــــــــــال  يــــــــــــــــوايف حــــــــــــــــائرا يف كـــــــــــــــــل حــ
ـــــــــــــــــــــرأي  ويـــــــــــــــــــــرتك دائبـــــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــــا لـ
 وعمـــــــــــدة مـــــــــــا يــــــــــــدين بــــــــــــه سفاهــــــــــــا
ــــــــــــــــذي ال  وقـــــــــــــــول أئمـــــــــــــــة الزيــــــــــــــــغ الـ
 كمـــــــــــــــــــــــعبد املـضـــــــــــــــــــــــلل يف هـــــــــــــــــــــــواه

 ووصــــــــــف عقيــــــــــديت وخفــــــــــي حــــــــــايل  
 وختلـــــــــــــيص العقـــــــــــــول مـــــــــــــن العقـــــــــــــال
 ولفـــــــــــظ كالشـــــــــــمول بــــــــــــل الشـــــــــــمال
 أزل وال أزول لــــــــــــــــــــــــــــــذي الـنـــــــــــــــــــــــــــــــزال
 لتحمــــــــــد مــــــــــا نصحـــــــــــتك يف املـــــــــــآل
 فمـــــــــــــــا إن عــــــــــــــــندهم غــــــــــــــــري احملـــــــــــــــال
 وال تغـــــــــــــــــــــررك حـذلــــــــــــــــــــــقة الـــــــــــــــــــــــرذال
 ومــــــــــن أيـــــــــــن املــــــــــــقر لــــــــــذي ارحتــــــــــــال
 وقــــــــــــــد خلــــــــــــــى طـــــــــــــــريق االعـتـــــــــــــــدال

 منــــــــــــــــه كـــــــــــــــــذا ســـــــــــــــــريع االنـتقـــــــــــــــــالو 
 فـــــــــــــأحداث مــــــــــــن أبـــــــــــــواب اجلـــــــــــــدال
ه ســــــــــــوى الـــــــــــــداء العـضـــــــــــــال  يشــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــال  وواصـــــــــــــــــــــل أو كغيـــــــــــــــــــــالن احملـ
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 وجعـــــــــــــد مث جــــــــــــــهم وابــــــــــــــن حــــــــــــــرب
 وثـــــــــــور كامســـــــــــه أو شــــــــــــئت فاقلــــــــــــب
 وبشــــــــــــــــــــر ال أرى بشــــــــــــــــــــرى فمنــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــالبوأ  تبـــــــــــــــــاع بــــــــــــــــن كـــــــــــــــــالب كـ
 كـــــــــذاك أبــــــــو اهلــــــــذيل وكــــــــان مـــــــــوىل
 وال تنــــــــــــــس ابـــــــــــــن أشـــــــــــــرس املكـــــــــــــــىن
 وال ابــــــــن احلــــــــارث البصــــــــري ذاك الـــــــــ
 وال الكـــــــــــــــــويف أعنيـــــــــــــــــه ضــــــــــــــــرار بــــــــــــــــــ
ــــــــــاه  كـــــــــذاك ابـــــــــن األصـــــــــم ومــــــــــن قفـ
 وعمــــــــــرو هكــــــــــذا أعــــــــــين بـــــــــــن حبــــــــــــر
 فـــــــــــــرأي أوالء لـــــــــــــيس يفيـــــــــــــد شـيئـــــــــــــــا
 وكــــــــــــــــل هــــــــــــــــوى وحمدثــــــــــــــــة ضــــــــــــــــالل
 ـيفهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــا أديــــــــــــــــن بـــــــــــــــــه إهلــــــــــــــــ

فـــــــــــــــــاه مــــــــــــــــن خـــــــــــــــــدع وزور  ومــــــــــــــــا 
  

 حـــــــــــــــــــمري يســــــــــــــــــتحقون الـمـخـــــــــــــــــــايل
 وحفــــــــــص الفــــــــــرد قــــــــــرد ذي افـتـــــــــــعال
 تـولـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــر واخـتـــــــــــــــــــالل
 علــــــــى التـــــــــحقيق هــــــــم مــــــــن شـــــــــر آل
ـــــــــــــموايل  لعبــــــــــــد اـلقيـــــــــــــس قــــــــــــد شـــــــــــــان ال

 فهـــــــــــــو غــــــــــــــايلأبــــــــــــــا مــــــــــــــعن مثـامــــــــــــــة 
 مــــــــــــضل علـــــــــــى اجــــــــــــتهاد واحتفــــــــــــال
لـــــــــــــي ــــــــــــن عمــــــــــــرو فهــــــــــــو للـبصـــــــــــــري   ـ
 مــــــــــــــن أوبـــــــــــــــاش البهامشــــــــــــــة الـنـغـــــــــــــــال
 وغيــــــــــرهم مـــــــــن أصــــــــــحاب الشـــــــــمال

  سوى اهلـذيـان من قيل وقـال
 ضــــــــــــــــعيف يف احلـقيقـــــــــــــــــة كاخليـــــــــــــــــال
 تعـــــــــــــــــاىل عـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــبيه أو مــــــــــــــــــثال
 ومـــــــــــن بـــــــــــدع فلـــــــــــم يـخــــــــــــطر بــــــــــــبايل

  

هللا وأجـــاد، فـــألن يعـــيش املســـلم قـــال الـــذهيب عقبهـــا: صـــدق النـــاظم رمحـــه 
طنه كالما وفلسفة.   ١أخرس أبكم خري له من أن ميتأل 

هيــا عــن املنكــر  - ملعــروف  قــال احلــافظ عبــدالقادر: وكــان الســلفي آمــرا 
حـــىت إنـــه قـــد أزال مـــن جـــواره منكـــرات كثـــرية. ورأيتـــه يومـــا وقـــد جـــاء مجاعـــة مـــن 

                                                            
 ).٣٦-٢١/٣٤السري (١ 
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ألحلان، فأرادوا أن يقرأوا فمنعهم من ذلك وقال: هذه القــراءة بدعــة بــل  املقرئني 
  ١اقرأوا ترتيال فقرأوا كما أمرهم.

 :التعليق  
عــة القــرآن واملتالعبــني بــه يف   هذا املوقف من هذا السلفي يــرد علــى مجيــع 
كــــــل وقــــــت وزمــــــان، ولــــــو عــــــاش إىل وقتنــــــا هــــــذا لــــــرأى العجــــــب العجــــــاب وهللا 

  املستعان.
  وقال رمحه هللا: -

 إن علــــــــــــم احلــــــــــــديث علــــــــــــم رجــــــــــــال
ـــــــــــــــــــــبوهفــــــــــــــــــــ  إذا جــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــيلهم كتــ

  

 تركـــــــــــــــــــــــــــوا االبتـــــــــــــــــــــــــــداع لالتــــــــــــــــــــــــــــباع 
 ٢وإذا أصـــــــــــــــبحوا غـــــــــــــــدوا للســـــــــــــــماع

  

 :موقفه من اجلهمية  
  من أبياته يف العقيدة السلفية:
 ضـــــــــــــــل اجملســـــــــــــــم واملعـطــــــــــــــــل مثــــــــــــــــله
 وأىب أمــــــــــــــــــاثلهم بنـــــــــــــــــــكر ال رعــــــــــــــــــــوا
 غــــــــــــدوا يقيســـــــــــــون األمــــــــــــور برأيـــــــــــــهم
 فــــــــــــاألولون تعــــــــــــذروا احلـــــــــــــق الـــــــــــــذي
 اوتصــــــــــــــوروه صـــــــــــــورة مـــــــــــــن جنــــــــــــــسن
 واآلخـــــرون يعطلـــــون مـــــا جـــــاء يف الــــــ

ــــــــــج احلـــــــــــق املبيـــــــــــن ضــــــــــالال    عــــــــــن 
 مــــــن معشــــــر قــــــد حــــــاولوا االشــــــكاال
 و يدلســـــــــون علـــــــــى الـــــــــورى األقـــــــــواال
 قـــــــد حـــــــده يف وصـــــــف اإللـــــــه تعــــــــاىل
 جسمــــــــــــــا ولـــــــــــــيس هللا عـــــــــــــز مثــــــــــــــاال
ملقــــــــــــــــال مـقـــــــــــــــــاال ــــــــــــــــقرآن أقــــــــــــــــبح   ـ

                                                            
  ).٢١/٢٥السري ( ١
  ).٢١/٣٦السري ( ٢
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 وأبــــــوا حــــــديث املصــــــطفى أن يقبلــــــوا
  

 ١ورأوه حشـــــــــــــــــوا ال يفيـــــــــــــــــد منــــــــــــــــــاال
  

  
  هـ) ٥٨١( ٢إلمام السَُّهْيِليا

احلـــافظ العالمـــة، البـــارع أبـــو القاســـم وأبـــو زيـــد عبـــدالرمحن بـــن عبـــدهللا بـــن 
أمحــد. ولــد ســنة بضــع ومخســمائة. وكــف بصــره وهــو ابــن ســبع عشــرة ســنة. أخــذ 
القراءات عن أيب داود الصغري سليمان بن حيــىي، ومســع مــن أيب عبــدهللا ابــن معمــر 

 وشــــريح بـــن حممــــد. ولــــه مصــــنفات منهــــا: الــــروض والقاضـــي أيب بكــــر بــــن العــــريب
األنــف كالشــرح للســرية النبويــة، مجــع بــني الروايــة والدرايــة، ومحــل النــاس عنــه، وقــد 
اســـتدعي مـــن مالقـــة إىل مـــراكش ليأخـــذوا عنـــه، مســـع منـــه أبـــو اخلطـــاب بـــن دحيـــة 
لعفــــاف،  واحلــــافظ أبــــو حممــــد القــــرطيب ومجاعــــة. قــــال ابــــن دحيــــة: كــــان يتســــوغ 

لكفــاف حــىت منــي خــربه إىل صــاحب مــراكش فطلبــه وأحســن إليــه، وقــال ويتبلــغ 
أبــو جعفــر بــن الــزبري: كــان الســهيلي واســع املعرفــة غزيــر العلــم حنــو متقــدما لغــو 
لرجــــال واألنســــاب. تــــويف مبــــراكش يف  لتفســــري وصــــناعة احلــــديث عارفــــا  عاملــــا 

  إحدى ومثانني ومخسمائة.
 :موقفه من الصوفية  

هلل من قيــاس فلســفي جاء يف درء التع ارض عنه رضي هللا عنه قال: أعوذ 

                                                            
  ).٤/٤٦طبقات الشافعية ( ١
ـــاظ ( ٢ ــ ــ ــذكرة احلفـ ــ ــ ــ ــا (٤/١٣٤٨ت ــ ــ ـــري (١/١٨٧) واالستقصــ ــ ــ ــة (٢١/١٥٧) والسـ ــ ــ ــ ــة والنهاي ــ ــ ــ ) ٣٤٠-١٢/٣٣٩) والبداي

ريخ اإلسالم (حواد٣/٣١٣واألعالم (   ).١١٦- ١١٣/ص.٥٩٠-٥٨١ث ) و

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
١٩٤ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  ١وخيال صويف.
 :موقفه من اجلهمية والقدرية  

لفعـــل  )مـــا(علـــم أن ا قـــال الســـهيلي يف نتـــائج الفكـــر: إذا كانـــت موصـــولة 
-الذي لفظه عمل أو صنع أو فعل وذلك الفعــل مضــاف إىل فاعــل غــري البــاري 

م، فال يصح وقوعهــا إال علــ -سبحانه وتعاىل ى مصــدر، إلمجــاع العقــالء مــن األ
جلــواهر واألجســام، ال  يف اجلاهليــة واإلســالم، علــى أن أفعــال اآلدميــني ال تتعلــق 
تقــــول: عملــــت جــــبال، وال: صــــنعت مجــــال وال حديــــدا، وال حجــــرا، وال تــــرا وال 
شــجرا، فــإذا ثبــت ذلــك وقلــت: أعجبــين مــا عملــت ومــا فعلــت زيــد، فإنـــما تعنـــي 

ويـــل الــــحدث. فعلـــى   قــــوله ســـبحانه: هـــذا ال يصـــح فــــي 
   

الســـــنة: إن املعـــــىن: وهللا خلقكـــــم وأعمـــــالكم. وال  إال قـــــول أهـــــل ٢
ــم زعمــوا أن   (مــا)يصــح قــول املعتزلــة مــن جهــة املنقــول وال مــن جهــة املعقــول، أل

ــا، و  قــالوا: تقــدير الكــالم: خلقكــم واقعة على األصنام واحلجارة الــيت كــانوا ينحتو
ن تكــــون أعمالنــــا خملوقــــة هلل ســــبحانه.  واألصــــنام التـــــي تعملــــون، إنكــــارا مــــنهم 

ن نظــــــــــــــم الكــــــــــــــالم يقتضــــــــــــــي  مــــــــــــــا قــــــــــــــالوه، ألنــــــــــــــه قــــــــــــــد تقــــــــــــــدم: واحتجــــــــــــــوا 
   

علــى احلجــارة املنحوتــة، وال يصــح غــري هــذا مــن جهــة  ، فمــا واقعــة٣
ن جهــــة املعــــىن، أمــــا النحــــو فقــــد تقــــدم أن مــــا ال تكــــون مــــع الفعــــل النحــــو وال مــــ

                                                            
  ).٥/٣٥٧درء التعارض ( ١
  .)٩٦(الصافات اآلية  ٢
  .)٩٥(الصافات اآلية  ٣
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  اخلاص مصدرا.
م مل يكونــوا يعبــدون النحــت، وإمنــا كــانوا يعبــدون املنحــوت.  وأمــا املعــىن فــإ
فلمــا ثبــت هــذا وجــب أن تكــون اآليــة الــيت هــي رد علــيهم وتقييــد هلــم كــذلك مــا 

فيكـــون التقـــدير: أتعبـــدون  فيهـــا واقعـــة علـــى احلجـــارة املنحوتـــة واألصـــنام املعبـــودة،
ا، وهللا خلقكم وتلك احلجارة اليت تعملون؟ هــذا كلــه، معــىن قــول  حجارة تنحتو
ويــل أهــل احلــق أبــدع واحلجــة أقطــع  املعتزلــة، وشــرح مــا شــبهوا بــه، والــنظم علــى 

  واملعىن ال يصح غريه.
ــم جممعــون معنــا علــى أن أفعــال  والذي ذهبوا إليه فاسد ال يصح حبــال، أل

  عباد ال تقع على اجلواهر واألجسام.ال
، وصــنعت اجلفنــة، وكــذلك األصــنام الصــحفةفإن قيل: فقد تقــول: عملــت 

  معمولة على هذا؟
لصــورة الــيت هــي التــأليف والرتكيــب،  قلنــا: ال يتعلــق الفعــل فيمــا ذكــرمت إال 
وهـــي نفـــس العمـــل، وأمـــا اجلـــوهر املؤلـــف املركـــب فلـــيس مبعمـــول لنـــا، فقـــد رجـــع 

عـــل إىل األحـــداث دون اجلـــوهر. وهـــذا إمجـــاع منـــا ومـــنهم، فـــال يصـــح العمـــل والف
محلهـــم علـــى غـــري ذلـــك، وأمـــا مـــا زعمـــوا مـــن حســـن الـــنظم وإعجـــاز الكـــالم فهـــو 
ويلهـــم، ألن اآليـــة وردت يف بيـــان اســـتحقاق اخلـــالق  ويلنـــا معـــدوم يف  ظـــاهر، و

خللــــق، وإقامــــة احلجــــة علــــى مــــن يعبــــد مــــا ال خيلــــق شــــيئ ا وهــــم للعبــــادة النفــــراده 
خيلقـــــون، فقـــــال: أتعبـــــدون مـــــا تنحتـــــون، أي: مـــــا ال خيلـــــق شـــــيئا وهـــــم خيلقـــــون، 
وتدعون عبادة من خلقكم وأعمالكم الــيت تعملــون، ولــو مل يضــف خلــق األعمــال 

جملـــاز إلـــيهم، ملـــا قامـــت لـــه حجـــة علـــيهم مـــن نفـــس  إليـــه يف اآليـــة، وقـــد نســـبها 
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ألجنــاس أخــر، فيشــركهم  الكالم، ألنه كان جيعلهم خالقني ألعماهلم، وهو خــالق
فمــــا  -تعــــاىل هللا عــــن قــــول الــــزائغني، وال ولعــــا لعثــــرات املبطلــــني-معــــه يف اخللــــق 

أدحــض حجــتهم ومــا أوهــى قواعــد مــذهبهم، ومــا أبــني احلــق ملــن اتبعه..نســأل هللا 
  ١الكرمي أن جيعلنا من أتباع احلق وحزبه، وأن يعصمنا من شبه الباطل وريبه.

  
  هـ) ٨٣٥( ٢عبد املغيث بن زهري

الشـــيخ اإلمـــام عبـــداملغيث بـــن زهـــري بـــن زهـــري بـــن علـــوي، أبـــو العـــز بـــن أيب 
حـــرب البغـــدادي احلـــريب. ولـــد ســـنة مخســـمائة. مســـع أ القاســـم بـــن احلصـــني وأ 

  العز بن كادش وأ غالب بن البناء وهبة هللا بن الطرب.
 وروى عنــه الشـــيخ املوفــق واحلـــافظ عبــدالغين والبهـــاء املقدســي وأبـــو عبـــدهللا

  الدبيثي وغريهم.
قـــال ابـــن رجـــب: كـــان صـــاحلا متـــدينا، صـــدوقا أمينـــا، حســـن الطريقـــة، مجيـــل 
نـــة  ر، منظـــورا إليـــه بعـــني الد الســـرية، محيـــد األخـــالق، جمتهـــدا يف اتبـــاع الســـنة واآل
واألمانــة. وقــال احلــافظ املنــذري: اجتهــد يف طلــب احلــديث، ومجعــه وصــنف وأفــاد، 

لكثــري. صــنف كتــا يف لعجائــب، ورد عليــه أبــو  وحــدث  فضــائل يزيــد، أتــى فيــه 
الفرج بن اجلوزي. قال الــذهيب: ولــو مل يصــنفه لكــان خــريا لــه. مث إن اخلليفــة الناصــر 

                                                            
  .)١٤٩-١٤٧(  نتائج الفكر ١
ـــن األثـــــري ( ٢ ــبالء (٥٦٣- ١١/٥٦٢الكامــــل البـ ـــالم النــ ــوادث ١٦١- ٢١/١٥٩) وســــري أعــ ــالم (حـــ ـــخ اإلســ ريــ ) و

) وشــذرات ٣٥٨- ١/٣٥٤قــات احلنابلــة () وذيــل طب١٢/٣٥٠) والبدايــة والنهايــة (١٥٧- ١٥٥/ص.٥٩٠- ٥٨١
  ).٢٧٦- ٤/٢٧٥الذهب (
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ـــي الشـــيخ عبـــداملغيث عـــن لعنـــة يزيـــد قصـــده متنكـــرا، وســـأله عـــن ذلـــك،  ملـــا بلغـــه 
نــه قــد عرفــه، فســأله اخلليفــة عــن يزيــد أيلعــن أم ال؟ فقــال:  فعرفــه الشــيخ ومل يعلمــه 

ال أســوغ لعنــه ألين لــو فتحــت هــذا البــاب ألفضــى النــاس إىل لعــن خليفتنــا، فقــال 
اخلليفــة: ومل؟ قــال: ألنــه يفعــل أشــياء منكــرة كثــرية، منهــا كــذا وكــذا، مث شــرع يعــدد 
علــى اخلليفــة أفعالــه القبيحــة، ومــا يقــع منــه مــن املنكــر لينـــزجر عنهــا، فرتكــه اخلليفــة 

المــه فيــه، وانتفــع بــه. تــويف رمحــه هللا يف الثالــث والعشــرين وخرج من عنده وقد أثــر ك
  من احملرم سنة ثالث ومثانني ومخسمائة.

 :موقفه من الصوفية  
لــه كتــاب الــدليل الواضــح يف النهــي عــن ارتكــاب اهلــوى الفاضــح، يشــتمل 
علـــى حتـــرمي الغنـــاء وآالت اللهـــو، وذكـــر فيـــه: حتـــرمي الـــدف بكـــل حـــال يف العـــرس 

  ١وغريه.
  

  هـ) ٥٨٥( ٢عصرونابن أيب 
الشيخ اإلمام العالمة، الفقيه البــارع، شــيخ الشــافعية، عــامل أهــل الشــام، أبــو 
سعد عبدهللا بن حممد بن هبة هللا، ولد سنة اثنتني وتسعني وأربعمائــة. تفقــه علــى 
املرتضـــى الشـــهرزوري، وأخـــذ القـــراءات عـــن أيب عبـــدهللا احلســـني بـــن حممـــد البـــارع 

أيب القاســم بــن احلصــني ومجاعــة، وويل قضــاء دمشــق  وأيب بكــر املــزريف، مســع مــن

                                                            
  ).٣/٣٥٧ذيل طبقات احلنابلة ( ١
) ١٢/٣٥٥) والبدايـــة والنهايـــة (٣/٥٣) ووفيـــات األعيـــان (١٢/١٨) والكامـــل يف التـــاريخ (١٢٩-٢١/١٢٥الســـري ( ٢

ريخ اإلسالم (حوادث ٤/٢٨٣وشذرات الذهب (   ).٢٢٠- ٢١٧/ص.٥٩٠-٥٨١) و
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ر ربيعة، ودرس وأقرأ القــراءات والفقــه، واشــتهر ذكــره، وعظــم  وحران وسنجار ود
ليفـــــه: كتــــاب التنبيـــــه يف معرفــــة األحكــــام، وكتـــــاب فوائــــد املهـــــذب  قــــدره، ومــــن 

سة املذهب، ومن شعره:   وغريمها. وانتفع به خلق كثري، وانتهت إليه ر
ن أحيــا ويف كــل ســاعة    ومــاأؤمل أ

   أ إال مــــــــــــــــــــــــــــــــــثلهم غــــــــــــــــــــــــــــــــــري أن يل 

 متـــــــــــــــر يب املـــــــــــــــوتى تــــــــــــــــهز نعوشـــــــــــــــها 
 بقــــــــــــا ليــــــــــــال يف الزمــــــــــــان أعيشــــــــــــها

  

وحـــدث عنـــه موفـــق الـــدين ابـــن قدامـــة، والقاضـــي أبـــو نصـــر بـــن الشـــريازي، 
  والعماد أبو بكر عبدهللا بن النحاس. تويف سنة مخس ومثانني ومخسمائة.

 :موقفه من اجلهمية  
جــــاء يف طبقــــات الشــــافعية الكــــربى: قــــال شــــيخنا الــــذهيب وقــــد ســــئل عنــــه 
الشيخ املوفــق فقــال: كــان إمــام أصــحاب الشــافعي يف عصــره، وكــان يــذكر الــدرس 
يف روايــة الــدولعي ويصــلي صــالة حســنة، ويــتم الركــوع والســجود، مث تــوىل القضــاء 

فســمعت  يف آخر عمره وعمــي، ومسعنــا درســه مــع أخــي أيب عمــر، وانقطعنــا عنــه،
ســا  أخي يقول: دخلت عليه بعد انقطاعنا فقال: مل انقطعــتم عــين؟ فقلــت: إن أ

شعري. هذا معىن احلكاية.   ١يقولون: إنك أشعري. فقال: وهللا ما أ 
 :التعليق  

لعقيــــدة الســــلفية، فعنــــدهم مــــن مل يكــــن  انظــــر إىل اهتمــــام هــــؤالء العلمــــاء 
ى عنــه العلــم، مهمــا كــان شــأنه. مث ســلفيا ال ينبغــي أن حيضــر يف درســه، وال يتلقــ

انظـــر إىل جـــواب هـــذا اإلمـــام الكبـــري، مـــا أفصـــحه، وال تلتفـــت إىل مهـــاترات ابـــن 

                                                            
  ).٢٣٩-٤/٢٣٨) وطبقات الشافعية (٢١/١٢٩السري ( ١
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  السبكي فإنه كاألمحق، ال يدري ما يقول نرجو هللا له املغفرة.
   

  هـ) ٥٨٦( ١ابن َصْصَرى
اإلمـــام العالمـــة احلـــافظ اجملـــود البـــارع، الـــرئيس النبيـــل أبـــو املواهـــب، احلســـني 

ن العــدل أيب الربكــات هبــة هللا بــن حمفــوظ بــن احلســن بــن حممــد بــن احلســن بــن ابــ
أمحــد بــن احلســني بــن صصــرى التغلــيب البلــدي األصــل الدمشــقي، الشــافعي. ولــد 

  سنة سبع وثالثني ومخسمائة. 
مســع مــن جــده، والفقيــه املصيصــي وعبــدان بــن رزيــن، وعــدة. والزم احلــافظ 

ملوصــل وببغــداد ابن عســاكر وأكثــر عنــه وختــرج بــه. وار  حتــل ومســع حبمــاة وحبلــب و
عيــــــات التــــــابعني وفضــــــائل  وغريهــــــا. مجــــــع املعجــــــم وصــــــنف التصــــــانيف منهــــــا: ر
الصـــحابة وعـــوايل ابـــن عيينـــة، وكـــان ثقـــة متقنـــا، مســـتقيم الطريقـــة، لـــني اجلانـــب، 
مسحــــا، كرميــــا. مــــات رمحــــه هللا تعــــاىل ســــنة ســــت ومثــــانني ومخســــمائة. ولــــه تســــع 

  وأربعون سنة.
  من الرافضة:موقفه  

  ٢صنف كتا يف فضائل الصحابة.
  

  موقف السلف من 
                                                            

ريـــخ اإلســـالم (حـــوادث ٢٦٦-٢١/٢٦٤الســـري ( ١ ) ٤/١٣٥٨) وتـــذكرة احلفـــاظ (٢٣٨-٢٣٧/ص.٥٩٠-٥٨١) و
لوفيات (   ).٤/٢٨٥) وشذرات الذهب (٢٩٤-١٢/٢٩٢والوايف 

  ).٢١/٢٦٥السري (٢
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  هـ) ٥٨٦السهروردي شهاب الدين حيىي بن حبش الفيلسوف (
 النبــــوة يف هلــــم فلــــيس -وأمثالــــه أرســــطو- القــــدماء وأمــــا اإلســــالم: شــــيخ قــــال

 الســـهروردي كـــان كمـــا نبيـــا، يصـــري أن يطلـــب هـــؤالء مـــن والواحـــد حمصـــل. كـــالم
 مـــن حنـــوا وســـلك والتألـــه، النظـــر بـــني مجـــع قـــد وكـــان نبيـــا، رييصـــ أن يطلـــب املقتـــول
ن، الفــرس فلســفة بني ومجع الباطنية، مسلك  ديــن وقــرب األنــوار، أمــر وعظــم واليــو
 والســيمياء، الســحر يف يــد له وكان اإلمساعيلية، الباطنية نسخة وهي األول، اجملوس
  ١الدين. صالح زمن يف حبلب الزندقة على املسلمون فقتله

الحنــالل والتعطيــل ويعتقــد مــذهب األوائــل قــا ل ابــن خلكــان: وكــان يــتهم 
  اشتهر ذلك عنه، وأفىت علماء حلب بقتله، وأشدهم الزين واجملد ابنا جهبل.

  ٢قال الذهيب عقبه: أحسنوا وأصابوا.
  

  هـ) ٥٨٨( ٣نصر بن منصور النَُّمْريِي
وأمــه بنَّــُة  األمري األديب، أبو املرهــف نصــر بــن منصــور بــن حســن النمــريي،

لرافقــة  بنــت ســامل بــن مالــك ابــن صــاحب املوصــل بــدران بــن مقلــد العقيلــي. ولــد 
ســــنة إحــــدى ومخســــمائة. وقــــال الشــــعر وهــــو مراهــــق ولــــه ديــــوان، ضــــعف بصــــره 
جلــدري. قــدم بغــداد، وحفــظ القــرآن وتفقــه ألمحــد وقــرأ العربيــة علــى أيب منصــور 

                                                            
  ).٢٥-٨/٢٤املنهاج ( ١
  ).٢١١-٢١/٢١٠السري ( ٢
ريـــخ اإلســـالم (حـــوادث ٢١٤-٢١/٢١٣ري () والســـ٥/٣٨٣وفيـــات األعيـــان ( ٣ ) ٣١٤-٣١١/ص.٥٩٠-٥٨١) و

  ).٤/٢٩٥) وشذرات الذهب (١٢/٣٧٥والبداية والنهاية (
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ألنصـــــاري، وحيـــــىي الفـــــارقي بـــــن اجلـــــواليقي. ومســـــع مـــــن ابـــــن احلصـــــني وأيب بكـــــر ا
وعبـــدالرمحن األمنـــاطي. صـــحب الصـــاحلني واألخيـــار ومـــدح اخللفـــاء وكـــان فصـــيح 
القــول، حســن املعــاين، وفيــه ديــن وتســنن. روى عنــه عثمــان بــن مقبــل، ويوســف 

  بن خليل، وآخرون. وهو القائل:
يزهــــدين يف مجيــــع األنـــــام       وهــــل

يــــــــة        هــــــــم  عــــــــرف النــــــــاس ذو 
جيربـــــــــهم      وليتــــــــك النــــــــاس مــــــــا مل 

    تســــــــــــــــــــــــــــــــــلم حــــــــــــــــــــــــــــــــــال البعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

 قلـــــــــــــــة إنصـــــــــــــــاف مـــــــــــــــن يصــــــــــــــــحب 
 فأمســـــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــه فيهــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــأرب
ب إذا جربـــــــــــــــــــــوا  وطلـــــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــذ
 مـــــــــــــــــــــــنهم، فكيـــــــــــــــــــــــف إذا قربـــــــــــــــــــــــوا؟

  

  مات يف شهر ربيع اآلخر سنة مثان ومثانني ومخسمائة. 
 :موقفه من الرافضة  

جــاء يف البدايــة: ولــه ديــوان شــعر كبــري حســن، وقــد ســئل مــرة عــن مذهبــه 
  قاده فأنشأ يقول:واعت

أحب عليا والبتول وولدهــــا وأبــرأ ممــن
ألذى  ويعجبــــين أهــــل  ل عثمــــــان 
ــــــــــــــــــــــــــــدقهم ــــــــــــــــــــــــــديث لصـــــــــــــــــــــــ     احلـــــــــــــــــــــــــ

 وال أجحــــد الشـــــيخني فضــــل التقـــــدم 
ـــــــــم  كمــــــــا أتــــــــربأ مــــــــن والء ابــــــــن ملجـ
 ١فلســـــــت إىل قـــــــوم ســـــــواهم مبنتمـــــــــي

  

  

                                                            
  ).٤/٢٩٦) وشذرات الذهب (٢١/٢١٤) وهو يف سري أعالم النبالء (١٢/٣٧٥البداية والنهاية ( ١
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  هـ) ٥٨٩( ١صالح الدين األيّويب
م الـــدين، أبـــو املظفـــر امللـــك الســـلطان صـــالح الـــدين يوســـف بـــن األمـــري جنـــ

الناصــر. ولــد ســنة اثنتــني وثالثــني ومخســمائة. مســع مــن أيب طــاهر الســلفي والفقيــه 
علــي بــن بنــت أيب ســعد وأبـــي الطــاهر بــن عــوف وغــريهم. وروى عنــه يــونس ابــن 
حممــد الفــارقي والعمــاد الكاتــب. أمــره نــور الــدين وبعثــه مــع عمــه إىل مصــر فقهــر 

ال الــذهيب: وكــان خليقــا لإلمــارة مهيبــا شــجاعا حازمــا بــين عبيــد وحمــا دولــتهم. قــ
جماهــدا كثــري الغــزو عــايل اهلمــة، كانــت دولتــه نيفــا وعشــرين ســنة. متلــك بعــد نــور 

مـــن ابـــن الـــدين واتســـعت بـــالده وفـــتح الـــيمن وغريهـــا وســـار إىل دمشـــق، فأخـــذها 
نــور الــدين وكثــريا مــن النــواحي واألقطــار. مث حاصــر القــدس وجــد يف ذلــك فأخــذها 
ألمان، فقامت قيامــة الفــرنج وأقبلــوا كقطــع الليــل املظلــم بــرا وحبــرا، فحاصــرهم ودام 
علــيهم نيفــا وعشــرين شــهرا ومــا فكــوا حــىت أخــذوها. وحماســن صــالح الــدين مجــة ال 
ألســانيد، حليمــا  لفضــالء، ويــؤثر ســـماع األحاديــث  ســيما اجلهــاد وحمافلــه آهلــة 

 بقلعــة دمشــق بعــد الصــبح مــن يــوم األربعــاء مقــيال للعثــرة تقيــا نقيــا وفيــا صــفيا. تــويف
  يف صفر سنة تسع ومثانني ومخسمائة.

 :موقفه من املشركني  
ويف الـــمقبلة: كــان الـــحصار الــذي  - هـــ  ٥٨٥أي ســنة - قــال الــذهيب: وفيهــا  - 

وأســكنها املســلمني، فأقبلــت  مل يسمع مبثله أبدا على عكا، كان السلطان قد افتتحهــا

                                                            
ـــري ( ١ ــ ـــان (٢٩١-٢١/٢٧٨الســـ ــ ــ ـــات األعيـ ــ ــة ٢٠٥-٧/١٣٩) ووفيـــ ــ ــ ـــة والنهايــ ــ ــ ــرة ٨-١٣/٣() والبدايـ ــ ــ ــوم الزاهــ ــ ــ ) والنجــ
ــوادث ٦١-٦/٢٠( ــ ـــ ـــالم (حـــ ــ ــ ــــخ اإلســـ ــ ــ ريـ ـــرب (٣٦٧-٣٥١/ص.٥٩٠-٥٨١) و ــ ـــ ــــذهب ٢/١٥٤) والعــ ــ ـــــذرات الــــ ــ ) وشـــ
)٣٠٠-٤/٢٩٨      .(  
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ــا، وســار صــالح الــدين فيــدفعهم، الفرنج برا وحبــرا مــن كــ ل فــج عميــق، فأحــاطوا 
فمـــا تزعزعـــوا وال فكـــروا بـــل أنشـــأوا ســـورا وخنـــدقا علـــى معســـكرهم، وجـــرت غـــري 
وقعـــة، وقتـــل خلـــق كثـــري حيتـــاج بســـط ذلـــك إىل جـــزء، وامتـــدت املنازلـــة واملطاولـــة 
يت العــــدو مــــن أقصــــى البحــــار،  واملقاتلــــة نيفــــا وعشــــرين شــــهرا، وكانــــت األمــــداد 

خلليفــة وغــريه، حــىت إنــه نفــذ رســوال إىل صــاحب املغــرب واس تنجد صالح الدين 
يعقـــوب املـــؤمين يستجيشـــه فمـــا نفـــع، وكـــل بـــالء النصـــارى ذهـــاب بيـــت املقـــدس 
مــنهم. قــال ابــن األثــري: لــبس القســوس الســواد حــز علــى القــدس، وأخــذهم بــرتك 

ــم البحــر يســتنفرون الفــرنج، وصــوروا املســيح وقــد ضــر   به النــيب القــدس وركــب 
وجرحــه، فعظــم هــذا املنظــر علــى النصــارى، وحشــدوا ومجعــوا مــن الرجــال واألمــوال 
ــم أخــذوه  مــا ال حيصــى، فحــدثين كــردي كــان يغــري مــع الفــرنج حبصــن األكــراد أ
معهــم يف البحــر، قــال: فــانتهى بنــا الطــواف إىل روميــة، فخرجنــا منهــا وقــد مــأل 

خرجــوا علــى الصــعب والــذلول بــرا وحبــرا، الشــواين األربعــة فضــة. قــال ابــن األثــري: ف
هـــالك ملـــك األملـــان وإال لكـــان يقـــال: إن الشـــام ومصـــر كانتـــا  ولـــوال لطـــف هللا 
للمســلمني. قلــت: كانــت عســاكر العــدو فــوق املئــيت ألــف، ولكــن هلكــوا جوعــا 
ــــم، وكــــانوا قــــد ســــاروا فمــــروا علىجهــــة  ــــم، وجافــــت األرض  ء وهلكــــت دوا وو

الـــك الــــروم تقتـــل وتســـيب، والتقــــاه ســـلطان الـــروم فكســــره القســـطنطينية مث علـــى مم
ملـــك األملـــان، وهجـــم قونيـــة فاســـتباحها، مث هادنـــه ابـــن قلـــج رســـالن ومـــروا علـــى 
بــالد ســيس ووقــع فــيهم الفنــاء فمــات امللــك وقــام ابنــه. قلــت: قتــل مــن العــدو يف 
بعض املصافات الكبرية اليت جرت يف حصــار عكــا يف يــوم اثنــا عشــر ألفــا ومخــس 

، والتقـــوا مـــرة أخـــرى فقتـــل مـــنهم ســـتة آالف، وعمـــروا علـــى عكـــا بـــرجني مـــن مئـــة
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أخشـــاب عاتيـــة، الـــربج ســـبع طبقـــات فيهـــا مســـامري كبـــار يكـــون املســـمار نصـــف 
حلديد، فبقي منظرا مهــوال، ودفعــوا الــربج ببكــر حتتــه حــىت  قنطار، وصفحوا الربج 

لــــمجانيق ألصـــقوه بســـور عكـــا وبقـــي أعلـــى منهـــا بكثـــري فســـلط عليـــه أهـــل عكـــا ا
خلــل  حىت خلخلوه، مث رموه بقدرة نفــط فاشــتعل مــع أنــه كــان عليــه لبــود منقوعــة 
متنع عمل النفط، فأوقد وجعل املالعني يرمــون نفوســهم منــه وكــان يومــا مشــهودا، 
مث عملــــوا كبشــــا عظيمــــا رأســــه قنــــاطري مقنطــــرة مــــن حديــــد ليــــدفعوه علــــى الســــور 

رمــل لعظمــه، وهــد الكــالب بدنــة فيخرقــه فلمــا دحرجــوه وقــارب الســور ســاخ يف ال
وبرجا فسد املسلمون ذلــك وأحكمــوه يف ليلــة، وكــان الســلطان يكــون أول راكــب 
زل يف هذين العامني، ومرض وأشرف على التلف مث عــويف. قــال العمــاد:  وآخر 
حــــزر مــــا قتــــل مــــن العــــدو فكــــان أكثــــر مــــن مئــــة ألــــف. ومــــن إنشــــاء الفاضــــل إىل 

حــر مبراكــب أكثــر مــن أمواجــه، وخيــرج لنــا أمــر الــديوان وهــم علــى عكــا: ميــدهم الب
ت  من أجاجه، وقد زر هذا العدو عليه من اخلنــادق دروعــا، واســتجن مــن اجلنــو

حاسرا مدرعا، وأصحابنا قــد أثــرت فــيهم املــدة الطويلــة حبصون، فصار مصحرا ممتنعا 
لــك  يف اســتطاعتهم ال يف طــاعتهم، ويف أجــواهلم ال يف شــجاعتهم فنقــول: اللهــم إن 
هــم لعنــه هللا كــل  هــذه العصــابة، ونرجــو علــى يــد أمــري املــؤمنني اإلجابــة، وقــد حــرم 
ــم الكنــائس، ولبســوا احلــداد، وحكــم أن  مباح واستخرج منهم كل مــذخور، وأغلــق دو

اخلفــه يف أمتــه مبــا تطمــئن بــه  ال يزالــوا كــذلك أو يستخلصــوا املقــربة، فيــا عصــبة نبينــا 
التصـــريح مـــا يعـــود  ا حنـــن عنـــدك ودائعـــه، ولـــوال أن يفمضـــاجعه، ووفـــه احلـــق فينـــا، فهـــ

لتجــــريح لقــــال اخلــــادم مــــا يبكــــي العيــــون وينكــــي القلــــوب، ولكنــــه  علــــى العدالــــة 
صــــابر حمتســــب وللنصــــر مرتقــــب، رب ال أملــــك إال نفســــي وهــــاهي يف ســــبيلك 
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مبذولــــة، وأخــــي وقــــد هــــاجر هجــــرة نرجوهــــا مقبولــــة، وولــــدي وقــــد بــــذلت للعــــدو 
عنــد هــذا احلـــد وهلل األمــر مــن قبــل ومــن بعــد. ومـــن   صــفحات وجــوههم، ونقــف

كتــاب إىل الــديوان: قــد بلــي اإلســالم مــنهم بقــوم اســتطابوا املــوت، وفــارقوا األهــل 
الكــــا علــــى قمــــامتهم،حىت لســــارت ملكــــة  طاعــــة لقسيســــهم، وغــــرية ملعبــــدهم، و
م، فأخــــذها املســــلمون برجاهلــــا بقــــرب  مــــنهم خبمــــس مئــــة مقاتــــل التزمــــت بنفقــــا

ت، اإلســـــكندر  ية، فـــــذوات املقـــــانع مقنعـــــات دارعـــــات حتمـــــل الطـــــوارق والقبطـــــار
ن مــن ال يتوجــه إىل القــدس  ووجــد مــنهم عــدة بــني القتلــى، و روميــة حكــم 
فهــو حمــرم ال مــنكح لــه وال مطعــم، فلهــذا يتهــافتون علــى الــورود ويتهــالكون علــى 

ار اجلميــع، وإذا يومهم املوعــود، وقــال هلــم إنــين واصــل يف الربيــع جــامع علــى اســتنف
ض فال يقعد عنه أحد، ويقبــل معــه كــل مــن قــال: هلل ولــد. ومــن كتــاب: ومعــاذ 
هللا أن يفــتح هللا علينــا الــبالد مث يغلقهــا، وأن يســلم علــى يــدينا القــدس مث ننصــره، 

 الصــــــــــــرب مث معــــــــــــاذ هللا أن نغلــــــــــــب عــــــــــــن النصــــــــــــر أو أن نغلــــــــــــب عــــــــــــن 
   
  

  
١.   

 ولســـــــــــــــــت بقـــــــــــــــــرم هـــــــــــــــــازم لنظـــــــــــــــــريه
  

 ولكنــــــــــــه اإلســــــــــــالم للشــــــــــــرك هــــــــــــازم 
  

إىل أن قــال: واملشــهور اآلن أن ملــك األملــان خــرج يف مئــيت ألــف وأنــه اآلن 
  ٢يف دون مخسة آالف.

                                                            
  ).٣٥حممد اآلية ( ١
  ).٢١٢-٢٢/٢٠٩السري ( ٢
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ـــره، وبعثـــه يف عســـكره مـــع  - وقـــال الـــذهيب أيضـــا: وكـــان نـــور الـــدين قـــد أَمَّ
ين شــريكوه، فحكــم شــريكوه علــى مصــر، فمــا لبــث أن تــويف، فقــام عمــه أســد الــد

بعده صالح الدين، ودانت له العســاكر، وقهــر بــين عبيــد، وحمــا دولــتهم، واســتوىل 
علـــى قصـــر القـــاهرة مبـــا حـــوى مـــن األمتعـــة والنفـــائس، منهـــا اجلبـــل اليـــاقوت الـــذي 

  ١نته.وزنه سبعة عشر درمها؛ قال مؤلف الكامل ابن األثري: أ رأيته ووز 
وقــــال: قــــال ابــــن واصــــل يف حصــــار عــــزاز: كانــــت جلــــاويلي خيمــــة كــــان  -

طنيــة يف زي األجنــاد، فقفــز عليــه  السلطان حيضر فيها، وحيض الرجال، فحضــر 
واحــــد ضــــربه بســــكني، لــــوال املغفــــر الــــزرد الــــذي حتــــت القلنســــوة، لقتلــــه فأمســــك 

يفا، والــزرد السلطان يد البــاطين بيديــه، فبقــي يضــرب يف عنــق الســلطان ضــر ضــع
زكــوج، فأمســك الســكني، فجرحتــه، ومــا ســيبها البــاطين حــىت  در األمــري  متنع، و
بضـــــعوه، ووثـــــب آخـــــر، فوثـــــب عليـــــه ابـــــن مـــــنكالن، فجرحـــــه البـــــاطين يف جنبـــــه، 
لث، فأمسكه األمري علــي بــن أيب الفــوارس، فضــمه  فمات، وقتل الباطين، وقفز 

لطان إىل خميمـــه، ودمـــه حتـــت إبطـــه، فطعنـــه صـــاحب محـــص، فقتلـــه، وركـــب الســـ
يســـــيل علـــــى خـــــده، واحتجـــــب يف بيـــــت خشـــــب، وعـــــرض جنـــــده، فمـــــن أنكـــــره 

  ٢أبعده.
وقال ابن كثري: وكان حيب مساع القرآن واحلديث والعلم، ويواظــب علــى  -

مســاع احلــديث، حــىت إنــه يســمع يف بعــض مصــافه جــزء وهــو بــني الصــفني فكــان 
لـــه حـــديثا، وكـــان ذلـــك يتبحـــبح بـــذلك ويقـــول: هـــذا موقـــف مل يســـمع أحـــد يف مث

                                                            
  ).٢١/٢٧٩السري ( ١
  ).٢٨٢-٢١/٢٨١السري ( ٢
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شـــارة العمـــاد الكاتـــب. وكـــان رقيـــق القلـــب ســـريع الدمعـــة عنـــد مســـاع احلـــديث، 
وكـــان كثـــري التعظـــيم لشـــرائع الـــدين. كـــان قـــد صـــحب ولـــده الظـــاهر وهـــو حبلـــب 
شــاب يقــال لــه الشــهاب الســهروردي، وكــان يعــرف الكيميــا وشــيئا مــن الشــعبذة 

ن الظــاهر، وقربــه وأحبــه، وخــالف فيــه واألبواب النريجنيات، فــافتنت بــه ولــد الســلطا
محلة الشرع، فكتب إليه أن يقتلــه ال حمالــة، فصــلبه عــن أمــر والــده وشــهره، ويقــال 
بــــــل حبســــــه بــــــني حيطــــــني حــــــىت مــــــات كمــــــدا، وذلــــــك يف ســــــنة ســــــت ومثــــــانني 

  ١ومخسمائة.
 :موقفه من الرافضة  

قـــال الـــذهيب رمحـــه هللا: تالشـــى أمـــر العاضـــد مـــع صـــالح الـــدين إىل أن  -
  ٢، وخطب لبين العباس، واستأصل شأفة بين عبيد، وحمق دولة الرفض.خلعه

أي ســـــنة ســـــت وســـــتني ومخســـــمائة -جـــــاء يف البدايـــــة والنهايـــــة: وفيهـــــا  -
ــم كــانوا شــيعة، وويل قضــاء القضــاة  -هجريــة عــزل صــالح الــدين قضــاة مصــر أل

س املــــارداين الشــــافعي، فاســــتناب يف ســــائر  ــــا لصــــدر الــــدين عبــــدامللك بــــن در
  ٣عامالت قضاة شافعية، وبىن مدرسة للشافعية، وأخرى للمالكية.امل

ر مصــر   - وفيها: قطع صــالح الــدين األذان حبــي علــى خــري العمــل مــن د
  ٤كلها.

                                                            
  ).١٣/٦البداية ( ١
  ).٢١٢-١٥/٢١١السري ( ٢
  ).١٢/٢٨٢البداية ( ٣
  ).١٢/٢٨٣البداية ( ٤
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  موقف السلف من 
  هـ) ٥٨٩سنان بن سليمان الباطين (

م البــــاطين … قــــال الــــذهيب عنــــه: راشــــد الــــدين، كبــــري اإلمساعيليــــة وطــــاغو
  ١ية.صاحب الدعوة الرتار 

رخيــه': أخــربين شــيخ أدرك ســنا أنــه كــان بصــر يعلــم  قــال ابــن العــدمي يف '
الصــبيان، وأنــه مــر وهــو طــالع إىل احلصــون علــى محــار، فــأراد أهــل إقمينــاس أخــذ 
محــــاره، فبعــــد جهــــد تركــــوه، مث آل أمــــره إىل أن متلــــك عــــدة قــــالع. أوصــــى يومــــا 

لصــفاء بعضــكم لــبعض، ال ميــنع ن أحــدكم أخــاه شــيئا لــه، أتباعــه، فقــال: علــيكم 
فأخـــذ هـــذا بنـــت هـــذا، وأخـــذ هـــذا أخـــت هـــذا ســـفاحا، ومســـوا نفوســـهم الصـــفاة، 

  فاستدعاهم سنان مرة، وقتل خلقا منهم.
قال ابــن العــدمي: متكــن يف احلصــون، وانقــادوا لــه. وأخــربين علــي بــن اهلــواري 
أن صــالح الــدين ســري رســوال إىل ســنان يتهــدده، فقــال للرســول: ســأريك الرجــال 
م، فأشار إىل مجاعــة أن يرمــوا أنفســهم مــن أهــل احلصــن مــن أعــاله،  الذين ألقاه 

  فألقوا نفوسهم فهلكوا.
م، وأســـقط عـــنهم  م وبنــا م وأخـــوا قــال: وبلغـــين أنــه أحـــل هلـــم وطء أمهــا

  صوم رمضان.
قــــال: وقــــرأت خبــــط أيب غالــــب بــــن احلصــــني أن يف حمــــرم ســــنة تســــع ومثــــانني 

                                                            
  ).١٨٣-٢١/١٨٢السري ( ١
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الكهـــف، وكـــان رجـــال عظيمـــا خفـــي الكيـــد،  هلـــك ســـنان صـــاحب الـــدعوة حبصـــن
ــان  ــة القلــــوب، وكتمــ ــواء، وخديعــ ــاريق، ذا قــــدرة علــــى اإلغــ ــيم املخــ ــة، عظــ بعيــــد اهلمــ
ــله مـــن قـــرى البصـــرة،  ــه الفاســـدة. وأصـ ــة يف أغراضـ ــام والغفلـ الســـر، واســـتخدام الطغـ
ــفة، وقــــرأ كثــــريا مــــن   ــه بعلــــوم الفالســ ملــــوت، وراض نفســ ــة  ــدم رؤســــاء اإلمساعيليــ خــ

ــوقة ال كتــــب اجلــــدل و  ــة املشــ ــفة اإلقناعيــ ــفاء، والفلســ ــة ورســــائل إخــــوان الصــ املغالطــ
ــالكها، وســـاملته  ــر مسـ ، وتوثـــب علـــى حصـــون، ووعـ ــو ــام حصـ لشـ ــة، وبـــىن  املربهنـ
لســكني، دام لــه األمــر نيفــا وثالثــني  م، وخافتــه امللــوك مــن أجــل هجــوم أتباعــه  األ

مــرة ليقتلــوه الســتبداده  سنة، وقد سري إليه داعي الدعاة من قلعــة أملــوت مجاعــة غــري
سة، فكان سنان يقتلهم، وبعضهم خيدعه، فيصري من أتباعه.   لر

رخيــــه' قــــال: حــــدثين معــــني الــــدين  قــــال: وقــــرأت علــــى حســــني الــــرازي يف '
مـــــودود احلاجـــــب أنـــــه حضـــــر عنـــــد اإلمساعيليـــــة يف ســـــنة اثنتـــــني ومخســـــني، فخـــــال 

لبصــرة، وكــان أيب مــن مقــدم يها، فوقــع هــذا األمــر بســنان، وســأله فقــال: نشــأت 
يف قلــيب، فجــرى يل مــع إخــويت أمــر، فخرجــت بغــري زاد وال ركــوب، فتوصــلت إىل 
ا إلكيــا حممــد بــن صــباح، ولــه ابنــان حســن وحســني، فأقعــدين معهمــا  األملوت، و
مــا، مث مــات، وويل حســن بــن حممــد،  يف املكتــب، وكــان يــربين برمهــا، ويســاويين 

وامــر، فنفــذين إىل الشــام، فخرجــت مثــل خر  وجــي مــن البصــرة، وكــان قــد أمــرين 
ملوصــل، مث ســرت إىل الرقــة، فأديــت  ومحلــين رســائل، فــدخلت مســجد التمــارين 
يمـــة إىل حلـــب، ولقيـــت آخـــر برســـالته،  رســـالته إىل رجـــل، فـــزودين، واكـــرتى يل 
فـــزودين إىل الكهـــف، وكـــان األمـــر أن أقـــيم هنـــا، فأقمـــت حـــىت مـــات الشـــيخ أبـــو 

تفــاق مجاعــة، مث حممــد صــاحب األمــر، فــ ويل بعــده خواجــا علــي بغــري نــص، بــل 
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٢١٠ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

اتفـــق الـــرئيس أبـــو منصـــور ابـــن الشـــيخ أيب حممـــد والـــرئيس فهـــد، فبعثـــوا مـــن قتـــل 
خواجا، وبقــي األمــر شــورى، فجــاء األمــر مــن األملــوت بقتــل قاتلــه وإطــالق فهــد، 

  وقرئت الوصية على اجلماعة، وهي: 
ــدين ســــن ــر الــ صــ ه إىل الــــرئيس  ــه علــــى هــــذا عهــــد عهــــد ه بقراءتــ ــر ان، وأمــ

الرفــاق واإلخــوان، أعــاذكم هللا مــن االخــتالف واتبــاع األهــواء، إذ ذاك فتنــة األولــني، 
وبــالء اآلخــرين، وعــربة للمعتــربين، مــن تــربأ مــن أعــداء هللا وأعــداء وليــه ودينــه، عليــه 
ــد  ــ ــم، كلمــــــة هللا والتوحيــ ــ ــدة ســــــنة جوامــــــع الكلــ ــ لوحــ مــــــواالة أوليــــــاء هللا، واالحتــــــاد 

ــه املتــــــني، أال فتمســــــكوا بــــــه، واإل ــ ــوثقى، وحبلــ ــ خــــــالص، ال إلــــــه إال هللا عــــــروة هللا الــ
واعتصموا بــه، فبــه صــالح األولــني، وفــالح اآلخــرين، أمجعــوا آراءكــم لتعلــيم شــخص 
معـــني بـــنص مـــن هللا ووليـــه، فتلقـــوا مـــا يلقيـــه إلـــيكم مـــن أوامـــره ونواهيـــه بقبـــول، فـــال 

م مث ال جتــدوا يف أنفســكم حرجــا ممــا وربك ال تؤمنون حىت حتكموه فيما شجر بينك
لوحـــدة الـــيت هـــي آيـــة احلـــق املنجيـــة مـــن  ــاد  ــليما، فـــذلك االحتـ قضـــى وتســـلموا تسـ
املهالك، املؤديــة إىل الســعادة، إذ الكثــرة عالمــة الباطــل املؤديــة إىل الشــقاوة املخزيــة، 
لــــنص  ــدة مــــن الكثــــرة، و لوحــ ــد مــــن آهلــــة شــــىت، و لواحــ ــه، و هلل مــــن زوالــ فنعــــوذ 

ــة مــــن الــــدنيا و  ــرة الباقيــ آلخــ ــل، و حلــــق مــــن الباطــ ــيم مــــن األدواء واألهــــواء، و التعلــ
امللعونة، إال ما أريد به وجه هللا، فتــزودوا منهــا لألخــرى، وخــري الــزاد التقــوى، أطيعــوا 

  ١أمريكم ولو كان عبدا حبشيا.

                                                            
  ).١٨٨-٢١/١٨٥السري ( ١
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٢١١ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  هـ) ٥٩٠( ١الشاطيب القاسم بن ِفريُّهْ 
وأبـــو القاســـم القاســـم بـــن ِفـــريُّْه بـــن الشـــيخ اإلمـــام، ســـيد القـــراء، أبـــو حممـــد 

ظـــم الشـــاطبية  خلـــف بـــن أمحـــد الـــرعيين األندلســـي الشـــاطيب، الضـــرير، املقـــرئ، 
وغريها. ولد يف آخر ســنة مثــان وثالثــني ومخســمائة. مســع مــن الســلفي، وقــرأ ببلــده 
لســبع علــى أيب عبــدهللا بــن أيب العــاص النفــري، وارتـــحل إىل بلنســية، فقــرأ علــى 

بــن هــذيل. ومســع منــه أبــو احلســن بــن خــرية وحممــد بــن حيــىي اجلنجــايل  أيب احلســن
بــن فــار اللــنب وغــريهم.  وأبو بكــر بــن وضــاح وأبــو حممــد بــن عبــدالوارث املعــروف 
ســة يف اإلقــراء.  تصــدر لإلقــراء مبصــر، فعظــم شــأنه، وبعــد صــيته، وانتهــت إليــه الر

ســــع احملفــــوظ، كثــــري قــــال الــــذهيب: وكــــان إمامــــا عالمــــة، نبــــيال، حمققــــا، ذكيــــا، وا
رعــا يف القــراءات وعللهــا، حافظــا للحــديث، كثــري العنايــة بــه، أســتاذا يف  الفنون، 
ســكا كثــري الوقــار، ال يــتكلم فيمــا ال  العربية. وقــال ابــن كثــري: وكــان دينــا خاشــعا 
يعنيـــــه. ســـــارت الركبـــــان بقصـــــيدتيه حـــــرز األمـــــاين والرائيـــــة، وخضـــــع هلمـــــا فحـــــول 

وقيــل: إنــه كــان حيفــظ وقــر بعــري مــن الكتــب. تــويف رمحــه الشــعراء وحــذاق القــراء، 
  هللا مبصر يف مجادى اآلخرة سنة تسعني ومخسمائة.

 :موقفه من املبتدعة  
ــيان  ــوادث' يف معــــرض بـــ ــامة يف 'الباعــــث علــــى إنكــــار البــــدع واحلــ ــال أبــــو شــ قــ

ــلوات ال ن مثــــل هــــذه الصــ ــة: وعهــــدي  ــلوات املبتدعــ حيــــافظ  إنكــــار الســــلف للصــ
جاهل، وإن أهل العلم مطبقون على إنكارها كمــا حــدثنا الشــيخ  عليها إال عامي

                                                            
) والبدايــة والنهايـــة ٢٦٤- ٢١/٢٦١) والســري (٥٧٥- ٢/٥٧٣) ومعرفــة القـــراء الكبــار (٢٣٦- ٣/٢٣٤وفيــات األعيــان ( ١
  .)٣٠٣- ٤/٣٠١) وشذرات الذهب (٤٩٧- ١/٤٩٦) وحسن احملاضرة (٢٣- ٢/٢٠) وغاية النهاية (١٢- ١٣/١١(
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الصالح

أبــو احلســن العالمــة قــال: كنــت جالســا بعــد املغــرب، عنــد الشــيخ أيب القاســم بــن 
ِفـــــْريُّه الشـــــاطيب رمحـــــه هللا تعـــــاىل، وحـــــدثين حبجرتـــــه الـــــيت كـــــان يقـــــرأ فيهـــــا القـــــرآن، 

ر املصــرية، والنــاس يصــ لقــاهرة، مــن الــد لون صــالة الرغائــب ملدرســة الفاضــلية 
م تبلغنــا، فلمــا فرغــوا منهــا، مسعــت الشــيخ الشاطبـــي يقــول: ال  ملدرســة، وأصــوا

  إله إال هللا، فرغت البدعة، فرغت البدعة مرتني.
قلت: وكان هذا الشيخ الشاطيب جامعا بــني العلــم والعمــل، وليــا مــن أوليــاء 

ول شــرح قصــيدته يف هللا تعــاىل، ذا كرامــات مشــهورة، وقــد بينــت مــن أحوالــه يف أ
  القراءات.

  وقد حدثين عنه شيخنا املذكور، أنه قال: ما أتكلم كلمة إال هلل.
ـــا بدعـــة،  ــذا الكـــالم إال إعـــالم صـــاحبه،  ـ ــه هللا  فمـــا أراد الشـــاطيب رمحـ

  ١نصحا هلل ولدينه.
  

  هـ) ٥٩٠( ٢الطالقاين
 أمحـــــد بـــــن إمساعيـــــل بــــــن يوســـــف، أبـــــو اخلــــــري الطالقـــــاين القـــــزويين، الفقيــــــه
الشـــافعي، الـــواعظ رضـــي الـــدين أحـــد األعـــالم. ولـــد ســـنة اثنـــيت عشـــرة ومخســـمائة 
بقــزوين. وتفقــه علــى الفقيــه أيب بكــر بــن ملكــداذ بــن علــي العمركــي مث ارحتــل إىل 
نيســــابور. ومســــع مــــن الكثــــري مــــن أبيــــه وأيب احلســــن بــــن علــــي الشــــافعي القــــزويين 

                                                            
  ).٢٢٤-٢٢٣الباعث ( ١
ـــري ( ٢ ـــات ١٩٣-٢١/١٩٠الســ ـــوادث ووفيــ ــالم (حــ ريـــــخ اإلســـ ـــ/ص.٥٩٠-٥٨١) و ــاظ ٣٧٢-٣٦٨هـــ ـــذكرة احلفـــ ) وتــ
  ).١٣/١١) والبداية والنهاية (٤/٣٠٠) وشذرات الذهب (١٣٦و٦/١٣٤) والنجوم الزاهرة (٤/١٣٥٦(
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٢١٣ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

إمامــا يف املــذهب، وخلق. قــال ابــن النجــار: كــان رئــيس أصــحاب الشــافعي وكــان 
لكتـــب الكبـــار كصـــحيح مســـلم  واخلـــالف واألصـــول والتفســـري والـــوعظ. حـــدث 
ريــخ نيســابور للحــاكم والســنن الكبــري للبيهقــي ودالئــل النبــوة  ومســند إســحاق و

  والبعث والنشور له أيضا.
لعبـــــادة إىل أن تـــــويف يف احملـــــرم ســـــنة تســـــعني  رد إىل بلـــــده فأقـــــام مشـــــتغال 

  ومخسمائة.
 ن الرافضة:موقفه م  

جــاء يف الســري: قـــال املوفــق: كــان يعمـــل يف اليــوم والليلــة مـــا يعجــز اجملتهـــد 
عنه يف شهر، وظهــر التشــيع يف زمانــه بســبب ابــن الصــاحب، فــالتمس العامــة منــه 
على املنرب يــوم عاشــوراء أن يلعــن يزيــد، فــامتنع، فهمــوا بقتلــه مــرات، فلــم يــرع، وال 

  ١اجلوزي.زل، وسار إىل قزوين، وضجع هلم ابن 
  :موقفه من اجلهمية  

ذكـــر لـــه ابـــن العمـــاد كتـــا لعلـــه يصـــلح مرجعـــا يســـتفيد منـــه الســـلفي وهـــو: 
  ٢التبيان يف مسائل القرآن ردا على احللولية واجلهمية. انظر الشذرات.

قـــال ابـــن كثـــري عنـــه يف البدايـــة: وكـــان يـــذهب إىل قـــول األشـــعري يف تنبيـــه: 
  ٣األصول.

                                                            
  ).١٣/١١) والبداية (٢١/١٩٣السري ( ١
٣٠١-٤/٣٠٠( ٢.(  
  ).١٣/١١البداية ( ٣
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الصالح

  هـ) ٥٩٥( ١يعقوب املنصور
مــري املــؤمنني املنصــور، أبــو يوســف يعقــوب بــن ا لســلطان الكبــري، امللقــب 

ألمــر ســنة مثــانني ومخســمائة  السلطان يوسف بن السلطان عبداملؤمن. عقدوا له 
عنـــد مهلـــك أبيـــه، فكـــان ســـنه يومئـــذ ثنتـــني وثالثـــني ســـنة. وكـــان فارســـا شـــجاعا، 

ألمــــور، خليقــــا لإلمــــارة، ينطــــوي علــــى د لــــه قــــوي الفراســــة، خبــــريا  يــــن وخــــري و
ورزانـــة، أبطـــل اخلمـــر يف ممالكـــه، وتوعـــد عليهـــا فعـــدمت. وكـــان جيمـــع األيتـــام يف 
العــام، فيــأمر للصــيب بــدينار وثــوب ورغيــف، وكــان يعــود املرضــى يف اجلمعــة، وكــان 
ــد لفضــــله ولعدلــــه ولبذلــــه وحســــن معتقــــده، وكانــــت جمالســــه مزينــــة حبضــــور  يقصــ

لــتالوة مث  حلــديث، وكــان جييــد حفــظ القــرآن وحيفــظ العلمــاء والفضــالء، تفتــتح 
احلـــديث، ويـــتكلم يف الفقـــه، وينـــاظر وينســـبونه إىل مـــذهب الظـــاهر، ولـــه فتـــاوى، 

  وصنف يف العبادات. تويف سنة مخس وتسعني ومخسمائة. 
 :موقفه من املبتدعة  

قامــة الصــلوات  - جاء يف االستقصا: كــان املنصــور يشــدد يف إلــزام الرعيــة 
األحيــــــان علـــــى شـــــرب اخلمــــــر، وقتـــــل العمـــــال الــــــذين  اخلمـــــس، وقتـــــل يف بعـــــض

، وأمــر بــرفض فــروع الفقــه وإحــراق كتــب املــذاهب، وأن الفقهــاء  تشــكوهم الرعــا
ال يفتون إال من الكتاب والسنة النبوية، وال يقلــدون أحــدا مــن األئمــة اجملتهــدين، 
بـــــل تكـــــون أحكـــــامهم مبـــــا يـــــؤدي إليـــــه اجتهـــــادهم مـــــن اســـــتنباطهم القضـــــا مـــــن 

                                                            
ــــري ( ١ ــ ــان (٣١٩-٢١/٣١١الســـ ــ ــ ـــات األعيـــ ــ ــ ــا (١٩-٧/٣) ووفيــ ــ ــ ـــة (٢/١٥٨) واالستقصـــ ــ ــ ـــة والنهايــ ـــ ) ١٣/٢٢) والبدايـــ

  ).٨/٢٠٣) واألعالم (٤/٣٢١وشذرات الذهب (
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٢١٥ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  ١واحلديث واإلمجاع والقياس. الكتاب
وجــــاء يف الســــري: قــــال عبدالواحــــد بــــن علــــي: كنــــت بفــــاس، فشــــهدت  -

لفـــروع، وأمـــر احلفـــاظ جبمـــع   ـــدد علـــى االشـــتغال  ـــا فتحـــرق، و األمحـــال يـــؤتى 
كتـــاب يف الصـــالة مـــن الكتـــب اخلمســـة واملوطـــأ، ومســـند ابـــن أيب شـــيبة، ومســـند 

كمـــا مجـــع ابـــن تـــومرت يف الطهـــارة. مث  البـــزار، وســـنن الـــدارقطين، وســـنن البيهقـــي،  
كــان ميلــي ذلــك بنفســه علــى كبــار دولتــه، وحفــظ ذلــك خلــق، فكــان ملــن حيفظــه 

: وكان قصده حمو مــذهب مالــك مــن الــبالد، ومحــل -إىل أن قال-عطاء وخلعة. 
النـــاس علـــى الظـــاهر، وهـــذا املقصـــد بعينـــه كـــان مقصـــد أبيـــه وجـــده، فلـــم يظهـــراه، 

جلد أخربهم قال: دخلت علــى أمــري املــؤمنني يوســف، فأخربين غري واحد أن ابن ا
فوجدت بني يديه كتاب ابن يونس، فقــال: أ أنظــر يف هــذه اآلراء الــيت أحــدثت 
خــذ بــه  يف الــدين، أرأيــت املســألة فيهــا أقــوال، ففــي أيهــا احلــق؟ وأيهــا جيــب أن 
املقلـــــد؟ فافتتحـــــت أبـــــني لـــــه، فقطـــــع كالمـــــي، وقـــــال: لـــــيس إال هـــــذا، وأشـــــار إىل 

  ٢صحف، أو هذا، وأشار إىل (سنن أيب داود) أو هذا وأشار إىل السيف.امل
لعصمة يف ابن تومرت. -   وكان ال يقول 

، قـــال: فـــزورين، وقـــال: مـــا  ٣وســـأل فقيهـــا: مـــا قـــرأت؟ قـــال: تواليـــف اإلمـــام
كــذا يقــول الطالــب، حكمــك أن تقــول: قــرأت كتــاب هللا، وقــرأت مــن الســنة، مث 

                                                            
  ).٢/٢٠٠االستقصا ( ١
  ).٤٠٢-٤٠٠). وانظر املعجب يف تلخيص أخبار املغرب (ص.٣١٤-٢١/٣١٣السري ( ٢
  يعين ابن تومرت. ٣
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٢١٦ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  ١بعد ذا قل ما شئت.
 ن املشركني:موقفه م  

قال اإلمام الذهيب: وكان ابن رشــد احلفيــد قــد هــذب لــه كتــاب احليــوان.  -
وقـــال: الزرافـــة رأيتهـــا عنـــد ملـــك الرببـــر، كـــذا قـــال غـــري مهتبـــل، فـــأحنقهم هـــذا، مث 
ســـعى فيـــه مـــن يناوئـــه عنـــد يعقـــوب، فـــأروه خبطـــه حاكيـــا عـــن الفالســـفة أن الزهـــرة 

كر، فقــال: لعــن هللا مــن كتبــه، وأمــر أحد اآلهلة، فطلبه، فقال: أهذا خطك ؟ فــأن
، وأحرق كتب الفلسفة سوى الطب واهلندسة.    ٢احلاضرين بلعنه، مث أقامه مها

وقــال أيضــا: قيــل: إن األدفــنش كتــب إليــه يهــدده، ويعنفــه، ويطلــب منــه  -
بعـــض الـــبالد، ويقـــول: وأنـــت متاطـــل نفســـك، وتقـــدم رجـــال وتـــؤخر أخـــرى، فمـــا 

ذيب مبــا وعــدك نبيــك؟ فلمــا قــرأ الكتــاب، تنمــر، أدري اجلــنب بطــأ بــك، أو التكــ
 ، ومزقـــــــــــــه، وكتـــــــــــــب علـــــــــــــى رقعـــــــــــــة منـــــــــــــه: وغضـــــــــــــب

  
    
ما ترى ال ما تسمع. اآلية، اجلواب ٣  

 وال كتـــــــــــــــــب إال املشـــــــــــــــــرفية عنـــــــــــــــــد
  

 وال رســـــــــــــل إال للخمـــــــــــــيس العرمـــــــــــــرم 
  

اس، وحشـــد، ومجـــع، حـــىت احتـــوى ديـــوان جيشـــه علـــى مث اســـتنفر ســـائر النـــ
مئــة ألــف، ومــن املطوعــة مــثلهم، وعــدى إىل األنــدلس، فتمــت امللحمــة الكــربى، 
ونـــزل النصـــر والظفـــر، فقيـــل غنمـــوا ســـتني ألـــف زرديـــة. قـــال ابـــن األثـــري: قتـــل مـــن 

                                                            
  ).٢١/٣١٦السري ( ١
  ).٢١/٣١٧السري ( ٢
  ).٣٧النمل اآلية ( ٣
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٢١٧ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  ١العدو مائة ألف وستة وأربعون ألفا، ومن املسلمني عشرون ألفا.
  

  موقف السلف من 
  هـ) ٥٩٥رشد احلفيد ( ابن

جــاء يف الســري: قــال شــيخ الشــيوخ ابــن محويــه: ملــا دخلــت الــبالد، ســألت 
عــن ابــن رشــد، فقيــل: إنــه مهجــور يف بيتــه مــن جهــة اخلليفــة يعقــوب، ال يــدخل 
إليـــه أحـــد؛ ألنـــه رفعـــت عنـــه أقـــوال رديـــة، ونســـبت إليـــه العلـــوم املهجـــورة، ومـــات 

  ٢.. أو مخس.حمبوسا بداره مبراكش يف أواخر سنة أربع.
  

  هـ) ٥٩٦( ٣الشهاب الطوسي
حممــد بــن حممــود بــن حممــد الشــهاب الطوســي أبــو الفــتح الفقيــه الشــافعي، 

  نزيل مصر، إمام مفت عالمة مشهور، ولد سنة اثنتني وعشرين ومخسمائة.
ـــاء الـــدين ابـــن  حـــدث عـــن أيب الوقـــت الســـجزي وغـــريه. روى عنـــه اإلمـــام 

إىل مصــــر وأظهــــر مــــذهب األشــــعري،  اجلميــــزي وشــــهاب الــــدين القوصــــي. ســــافر
رت عليـــه احلنابلـــة، وكـــان جيـــري بينـــه وبـــني زيـــن الـــدين بـــن جنيـــة العجائـــب مـــن  و

  السباب وحنوه. قاله أبو شامة. 
جـــرى لـــه مـــع العـــادل ومـــع ابـــن شـــكر قضـــا عجيبـــة ملـــا تعرضـــوا ألوقـــاف 

                                                            
  ).٣١٩-٢١/٣١٨السري ( ١
  ).٢١/٣٠٩السري ( ٢
  ).٣٢٨-٤/٣٢٧) والشذرات (٣٨٨-٢١/٣٨٧) والسري (٢٦٨-٤٢/٢٦٧ريخ اإلسالم ( ٣

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٢١٨ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  املدارس فذب عن الناس وثبت. مات مبصر سنة ست وتسعني ومخسمائة.
 املشركني: موقفه من  

قــــال الــــذهيب: قــــال اإلمــــام أبــــو شــــامة: وبلغــــين أنــــه ســــئل: أميــــا أفضــــل دم 
احلسني، أو دم احلالج؟ فاستعظم ذلك، قــالوا: فــدم احلــالج كتــب علــى األرض: 

  هللا، هللا، وال كذلك دم احلسني؟ قال: املتهم حيتاج إىل تزكية. 
فاحلســني رضــي  مل يصح هذا عن دم احلالج، وليســا ســواء: -أي الذهيب-قلت: 

هللا عنــه شــهيد قتــل بســيف أهــل الشــر، واحلــالج فقتــل علــى الزندقــة بســيف أهــل 
  ١الشرع.

  
  هـ) ٥٩٧( ٢الِعَماد الَكاِتب

القاضـــي اإلمـــام، العالمـــة املفـــيت، املنشـــيء البليـــغ، الـــوزير عمـــاد الـــدين، أبـــو 
بـــن  عبـــدهللا حممـــد بـــن حممـــد بـــن حامـــد بـــن حممـــد األصـــبهاين الكاتـــب، ويعـــرف 

صـــبهان وقـــدم بغـــداد وهـــو ابـــن  أخـــي العزيـــز. ولـــد ســـنة تســـع عشـــرة ومخســـمائة 
عشـــرين ســـنة، وتفقـــه وبـــرع يف الفقـــه علـــى أيب منصـــور بـــن الـــرزاز وأتقـــن اخلـــالف 
والنحــو واألدب والــنظم. ومســع مــن أيب منصــور بــن خــريون واملبــارك الســمذي وأيب 

لثغر من السلفي وغريه. رو  ى عنــه ابــن خليــل، القاسم بن الصباغ وطائفة. ومسع 
لدولــة  بــن هبــرية مث اتصــل  والشهاب القوصــي، والعــز اإلربلــي، وآخــرون. اتصــل 

                                                            
  ).٢١/٣٨٨السري ( ١
ـــاريخ ( ٢ ـــل يف التــ ــان (١٢/١٧١الكامــ ريـــــخ اإل٣٥٠-٢١/٣٤٥) والســـــري (١٥٣-٥/١٤٧) ووفيـــــات األعيـــ ـــالم ) و ســ

  ).٤/٣٣٢) وشذرات الذهب (٣٢٣- ٣١٦/ص.٦٠٠-٥٩١(حوادث 
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٢١٩ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

إلنشــاء امللــك نــور الــدين. صــنف كتــاب خريــدة القصــر وجريــدة العصــر  وخــدم 
رخيــه: العمــاد إمــام البلغــاء، مشــس الشــعراء،  والربق الشــامي. قــال ابــن البــزوري يف 

خبــــــاره وقطــــــب رحــــــى الفضــــــالء، أشــــــرقت فضــــــائ رت، وأجنــــــدت الركبــــــان  له وأ
م  وأغـــارت، هـــو يف الفصـــاحة قـــس دهـــره، ويف البالغـــة ســـحبان عصـــره، فـــاق األ
طـُـــــرّا، نظمــــــا ونثــــــرا. تــــــويف رمحــــــه هللا تعــــــاىل يف أول رمضــــــان ســــــنة ســــــبع وتســــــعني 

  ومخسمائة.
 :موقفه من الرافضة  

  ح الدين):ومما نظمه العماد يف ذلك (أي يف وفاة العاضد العبيدي ودعوة صال
 تـــــــــــــــــويف العاضـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــدعي فمـــــــــــــــــا
ــــــــــــا انقضــــــــــــى وغــــــــــــدا  وعصــــــــــــر فرعو
 قـــــــــــد طفئـــــــــــت مجـــــــــــرة الغـــــــــــواة وقـــــــــــد
 وصـــــــــــــار مشـــــــــــــل الصـــــــــــــالح ملتئمـــــــــــــا
 ملـــــــــا غـــــــــدا مشـــــــــعرا شـــــــــعار بنــــــــــي الــــــــــ
ت داعـــــــــــــــــي التوحيـــــــــــــــــد منتظـــــــــــــــــرا  و
 وظـــــــــــــل أهـــــــــــــل الضـــــــــــــالل يف ظلـــــــــــــل
 وارتكـــــــــــــــــــس اجلـــــــــــــــــــاهلون يف ظلـــــــــــــــــــم
ملستضـــــــــــــــــــــــيء معتليـــــــــــــــــــــــا  وعـــــــــــــــــــــــاد 
 أعيـــــــــدت الدولـــــــــة الـــــــــيت اضـــــــــطهدت

 ف اإلســــــالم مــــــن جلــــــلواهتــــــز عطــــــ
 واستبشــــــــــرت أوجــــــــــه اهلــــــــــدى فرحــــــــــا

 يفـــــــــــــــتح ذو بدعـــــــــــــــة مبصـــــــــــــــر فمـــــــــــــــا 
 يوســـــــــــــــــــفها يف األمـــــــــــــــــــور حمتكمـــــــــــــــــــا
 داخ مــــــن الشــــــرك كــــــل مــــــا اضــــــطرما
 ــــــــــــــــا وعقــــــــــــــــد الســــــــــــــــداد منتظمــــــــــــــــا
 ـــــــــــــــعباس حقــــــــــــــا والباطــــــــــــــل اكتتمــــــــــــــا

 نتقمــــــــــــــاومــــــــــــــن دعــــــــــــــاة اإلشــــــــــــــراك م
 داجيــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن غبائــــــــــــــــــة وعمــــــــــــــــــى
 ملـــــــــــــــــا أضــــــــــــــــــاءت منــــــــــــــــــابر العلمــــــــــــــــــا
 بنـــــــــاء حـــــــــق بعـــــــــدما كـــــــــان منهـــــــــدما
 وانتصـــــــــــر الـــــــــــدين بعـــــــــــدما اهتضـــــــــــما
 وافـــــــــــــــرت ثغــــــــــــــر اإلســــــــــــــالم وابتســــــــــــــما
 فليقــــــــــــــــــرع الكفــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــنه نــــــــــــــــــدما
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الصالح

 عـــــــــاد حـــــــــرمي األعـــــــــداء منتهــــــــــك الــــــــــ
ــــــــــــــا  قصــــــــــــــور أهــــــــــــــل القصــــــــــــــور أخر
 أزعـــــــــــج بعـــــــــــد الســـــــــــكوت ســـــــــــاكنها

  

 ــــــــــــــــــــحمى ويف الطغـــــــــــــــــــاة منقســـــــــــــــــــما
 عـــــــــــامر بيـــــــــــت مـــــــــــن الكمـــــــــــال مســـــــــــا
 ١ومــــــــــــــــــــــــات ذال وأنفــــــــــــــــــــــــه رغمــــــــــــــــــــــــا

  

  
  هـ) ٥٩٧( ٢ابن اجلَْوِزي

عبــدالرمحن بــن علــي بــن حممــد، مجــال الــدين، أبــو الفــرج بــن الشــيخ اإلمــام 
اجلــوزي القرشــي التيمــي البغــدادي، صــاحب التصــانيف املشــهورة. ولــد ســنة تســع 
جلــــوزي جلــــوزة يف وســــط داره بواســــط، ومل  أو عشــــر ومخســــمائة، وعــــرف جــــدهم 
صــر  يكن بواسط جوزة سواها. مسع من ابن احلصني وأيب احلســن الزاغــوين وابــن 

الوقت وأيب السعادات املتوكلي وغــريهم. وروى عنــه ابنــه حميــي الــدين يوســف  وأيب
وســـــبطه مشـــــس الـــــدين الـــــواعظ والشـــــيخ املوفـــــق واحلـــــافظ عبـــــدالغين وابـــــن النجـــــار 
ملنثــور  وآخــرون. قيــل كــان حيضــر جملســه مائــة ألــف نفــس. بــرع يف العلــوم، وتفــرد 

ء مصــــره وعــــال علــــى فضــــالء دهــــره،  ومل يــــرتك فنــــا مــــن واملنظــــوم، وفــــاق علــــى أد
الفنــون إال ولــه فيــه مصــنف. قــال ســيف الــدين بــن اجملــد: ومــا رأيــت أحــدا يعتمــد 
عليه يف دينه وعلمه وعقله راضــيا عنــه. قــال جــدي رمحــه هللا: كــان أبــو املظفــر بــن 
محــدي أحــد العــدول واملشــار إلــيهم ببغــداد ينكــر علــى ابــن اجلــوزي كثــريا كلمــات 

وكالمه يف السنة مضــطرب، تــراه يف وقــت ســنيا،  خيالف فيها السنة. قال الذهيب:

                                                            
  ).١٢/٢٨٤البداية ( ١
ــان ( ٢ ــ ـــات األعيــ ــ ـــري (١٤٢- ٣/١٤٠وفيـ ــوادث٣٨٤- ٢١/٣٦٥) والســـ ــ ــــالم (حــ ــــخ اإلســ ريــ - ٢٨٧/ص.٦٠٠- ٥٩١) و

لوفيات (٣٠٤   )٣٣١- ٤/٣٢٩) وشذرات الذهب (٦/١٧٤) والنجوم الزاهرة (١٩٤- ١٨/١٨٦) والوايف 
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٢٢١ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

لتـــه حمنـــة يف أواخـــر  ويف وقـــت متجهمـــا حمرفـــا للنصـــوص، وهللا يرمحـــه ويغفـــر لـــه. 
عمره، فحبس بواسط، ومــا أطلــق إال بعــد مخــس ســنني. تــويف رمحــه هللا يف الثالــث 

  عشر من رمضان سنة سبع وتسعني ومخسمائة.
 :موقفه من املبتدعة  

يف كتابــه النفــيس 'تلبــيس إبلــيس': واعلــم أن األنبيــاء جــاؤوا قال رمحه هللا  -
لــدواء الشــايف، وتوافقــوا علــى منهــاج مل خيتلــف.  لبيان الكــايف، وقــابلوا األمــراض 
لســـــبيل الواضـــــح جـــــرداً  لـــــدواء مسّـــــاً، و لبيـــــان شـــــبهاً، و فأقبـــــل الشـــــيطان خيلـــــط 

لعقــول إىل أن فــرق اجلاهليــة يف مــذ اهب ســخيفة، وبــدع مضــال، ومــا زال يلعــب 
قبيحـــة، فأصـــبحوا يعبـــدون األصـــنام يف البيـــت احلـــرام، وحيرمـــون الســـائبة والبحـــرية 
ن املــــــرياث، إىل غــــــري ذلــــــك مــــــن  والوصــــــيلة واحلــــــام، ويــــــرون وأد البنــــــات، ومينعــــــو

، فرفــــع الضــــالل الــــذي ســــوله هلــــم إبلــــيس فابتعــــث هللا ســــبحانه وتعــــاىل حممــــداً 
ابه معـــه وبعـــده يف ضـــوء نـــوره، ســـاملني مـــن املقـــابح، وشـــرع املصـــاحل. فســـار أصـــح

ـــار وجـــودهم. أقبلـــت أغبـــاش الظلمـــات، فعـــادت  العـــدّو وغـــروره. فلمـــا انســـلخ 
األهواء تنشئ بدعاً، وتضــيق ســبيالً مــا زال متســعاً، ففــرق األكثــرون ديــنهم وكــانوا 
ــض إبلــيس يلــبس ويزخــرف ويفــرق ويؤلــف، وإمنــا يصــح لــه التلصــص يف  شــيعاً، و

  لو قد طلع عليه صبح العلم افتضح.ليل اجلهل، ف
فرأيــت أن أحــذر مــن مكايــده، وأدّل علــى مصــايده. فــإن يف تعريــف الشــر 

  ١حتذيراً عن الوقوع فيه.

                                                            
  ).١١-١٠.تلبيس إبليس (ص ١
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  قال رمحه هللا: دخل إبليس على هذه األمة يف عقائدها من طريقني:  -
ء واألسالف. أحدمها   : التقليد لآل
ائض عــــن الوصــــول إىل : اخلــــوض فيمــــا ال يــــدرك غــــوره ويعجــــز اخلــــوالثــــاين

  عمقه، فأوقع أصحاب هذا القسم يف فنون من التخليط. 
فأمــــــا الطريــــــق األول، فــــــإن إبلــــــيس زيــــــن للمقلــــــدين أن األدلــــــة قــــــد تشــــــتبه 
والصــــواب قــــد خيفــــى والتقليــــد ســــليم. وقــــد ضــــل يف هــــذا الطريــــق خلــــق كثــــري وبــــه 
ءهـــــم وعلمـــــاءهم فضـــــل وا، هـــــالك عامـــــة النـــــاس، فـــــإن اليهـــــود والنصـــــارى قلـــــدوا آ

ــا يــذم، ألنــه إذا   ــا مــدحوا التقليــد  وكــذلك أهــل اجلاهليــة. واعلــم أن العلــة الــيت 
كانــت األدلــة تشــتبه والصــواب خيفــى وجــب هجــر التقليــد لــئال يوقــع يف ضــالل. 

ئهــم وأســالفهم فقــال عــز  وجــل: وقد ذم هللا سبحانه وتعــاىل الــواقفني مــع تقليــد آ
  

   
   

    
   

   
 م؟ وقد قــال عــز  ١ املعىن أتتبعو

ــــــــــــــــــــــــــــــل:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   وجـــــــــــــــــــــــــــــ
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٢٢٣ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

املصــنف: اعلــم أن املقلــد علــى غــري ثقــة فيمــا قلــد فيــه. ويف  . قــال١
التقليد إبطال منفعة العقل ألنه إمنا خلق للتأمــل والتــدبر، وقبــيح مبــن أعطــي مشعــة 
ــا أن يطفئهــا وميشــي يف الظلمــة. واعلــم أن عمــوم أصــحاب املــذاهب  يستضــيء 

م الشـــــخص فيتبعـــــون قولـــــه مـــــن غـــــري تـــــدبر مبـــــ ا قـــــال، وهـــــذا عـــــني يعظـــــم يف قلـــــو
الضــــالل، ألن النظــــر ينبغــــي أن يكــــون إىل القــــول ال إىل القائــــل كمــــا قــــال علــــي 
رضــي هللا عنــه للحــارث بــن حــوط وقــد قــال لــه: أتظــن أ نظــن أن طلحــة والــزبري  
طـــل؟ فقـــال لـــه:  حـــارث إنـــه ملبـــوس عليـــك، إن احلـــق ال يـُْعـــَرف  كـــا علـــى 

  ٢لرجال، اعرف احلق تعرف أهله.
لـــدليل إىل مـــا وقـــال - : واعلـــم أن مـــن نظـــر إىل تعظـــيم شـــخص ومل ينظـــر 

صــدر عنــه، كــان كمــن ينظــر إىل مــاجرى علــى يــد املســيح صــلوات هللا عليــه مــن 
األمـــور اخلارقـــة ومل ينظـــر إليـــه فـــادعى فيـــه اإلهليـــة. ولـــو نظـــر إليـــه وأنـــه ال يقـــوم إال 

  ٣لطعام، مل يعطه إال ما يستحقه.
مدحت السنة وذممــت البدعــة، فمــا الســنة ومــا  وقال: فإن قال قائل: قد -

البدعة؟ فــإ نــرى أن كــل مبتــدع يف زعمنــا يــزعم أنــه مــن أهــل الســنة؟ (فــاجلواب): 
ر رســول  أن الســنة يف اللغــة الطريــق، وال ريــب يف أن أهــل النقــل واألثــر املتبعــني آ

ــم علــى تلــك الطريــق الــيت مل حيــدث  هللا  ر أصحابه هم أهل الســنة، أل فيهــا وآ
  وأصحابه. حادث، وإمنا وقعت احلوادث والبدع بعد رسول هللا 
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الصالح

ــــا  والبدعــــة: عبــــارة عــــن فعــــل مل يكــــن فابتــــدع. واألغلــــب يف املبتــــدعات أ
دة أو نقصــان. فــإن ابتــدع  ملخالفــة، وتوجــب التعــاطي عليهــا بــز تصــادم الشــريعة 

الســـلف شـــيء ال خيـــالف الشـــريعة وال يوجـــب التعـــاطي عليهـــا؛ فقـــد كـــان مجهـــور 
يكرهونــــه، وكــــانوا ينفــــرون مــــن كــــل مبتــــدع وإن كــــان جــــائزا، حفظــــا لألصــــل وهــــو 

  ١االتباع.
وقــال رمحــه هللا: قــد بينــا أن القــوم كــانوا يتحــذرون مــن كــل بدعــة وإن مل  -

ت ال تصــادم الشــريعة وال  س لئال حيــدثوا مــا مل يكــن. وقــد جــرت حمــد ا  يكن 
ســــا، ك مــــا روي أن النــــاس كــــانوا يصــــلون يف يتعــــاطى عليهــــا، فلــــم يــــروا بفعلهــــا 

، وكان الرجل يصلي فيصلي بصــالته اجلماعــة، فجمعهــم عمــر بــن  رمضان وحدا
اخلطاب على أيب بن كعب رضي هللا عنه، فلما خرج فــرآهم قــال: نعمــت البدعــة 
هـــــذه، ألن صـــــالة اجلماعـــــة مشـــــروعة. وإمنـــــا قـــــال احلســـــن يف القصـــــص: نعمـــــت 

مســتجابة؛ ألن الــوعظ مشــروع، ومــىت أســند  البدعــة، كــم مــن أخ يســتفاد، ودعــوة
  احملدث إىل أصل مشروع مل يذم.

ــاملتمم فقــــد اعتقــــد نقــــص الشــــريعة، وإن كانــــت  فأمــــا إذا كانــــت البدعــــة كــ
  مضادة فهي أعظم. 

ن مبـــــا ذكـــــر أن أهـــــل الســـــنة هـــــم املتبعـــــون، وأن أهـــــل البدعـــــة هـــــم  فقـــــد 
وا ببــدعتهم، ومل يكــتم أهــل املظهرون شيئا مل يكن قبــل وال مســتند لــه، وهلــذا اســترت 

  ٢السنة مذهبهم، فكلمتهم ظاهرة ومذهبهم مشهور والعاقبة هلم.
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لسند إىل حممد بن الفضل العباسي قال: كنا عنــد عبــدالرمحن بــن أيب  - و
حامت، وهو يقرأ علينا كتــاب اجلــرح والتعــديل، فقــال: أظهــر أحــوال أهــل العلــم مــن  

ف بــن احلســني: اســتحييت إليــك  أ كان منهم ثقة أو غــري ثقــة. فقــال لــه يوســ
حممـــد، كـــم مـــن هـــؤالء القـــوم قـــد حطـــوا رواحلهـــم يف اجلنـــة منـــذ مئـــة ســـنة أو مئـــيت 
م علــى أدمي األرض، فبكــى عبــدالرمحن، وقــال:  أ  ســنة، وأنــت تــذكرهم وتغتــا

  يعقوب، لو مسعت هذه الكلمة قبل تصنيفي هذا الكتاب، مل أصنفه.
عن ابــن أيب حــامت، فإنــه لــو كــان فقيهــا، لــرد عليــه   قال ابن اجلوزي: عفا هللا

كمــا رد اإلمــام أمحــد علــى أيب تــراب، ولــوال اجلــرح والتعــديل، مــن أيــن كــان يعــرف 
الصـــــحيح مـــــن الباطـــــل؟ مث كـــــون القـــــوم يف اجلنـــــة ال مينـــــع أن نـــــذكرهم مبـــــا فـــــيهم. 

  وتسمية ذلك غيبة حديث سوء.
  ١ه؟مث من ال يدري اجلرح والتعديل كيف هو يزكي كالم

 :موقفه من املشركني  
أرادوا االنســــــالل مــــــن  -أي الباطنيــــــة-قــــــال رمحــــــه هللا: اعلــــــم أن القــــــوم  -

الــــــدين، فشــــــاوروا مجاعــــــة مــــــن اجملــــــوس واملزدكيــــــة والثنويــــــة وملحــــــدة الفالســــــفة يف 
ـــــم مـــــن اســـــتيالء أهـــــل الـــــدين علـــــيهم حـــــىت  اســـــتنباط تـــــدبري خيفـــــف عـــــنهم مـــــا 

ار الصـــانع وتكـــذيب الرســـل وجحـــد أخرســـوهم عـــن النطـــق مبـــا يعتقدونـــه مـــن إنكـــ
قــد اســتطار يف  البعث وزعمهم أن األنبياء ممخرقون ومنمسون، ورأوا أمــر حممــد 

ـــم قـــد عجـــزوا عـــن مقاومتـــه فقـــالوا: ســـبيلنا أن ننتحـــل عقيـــدة طائفـــة  األقطـــار، وأ
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الصالح

ألكاذيــب  مــن فــرقهم أزكــاهم عقــال وأحتفهــم رأ وأقــبلهم للمحــاالت والتصــديق 
حلــزن علــى مــا جــرى وهــم الــروافض، فن النتســاب إلــيهم، ونتــودد إلــيهم  تحصــن 

على آل حممد من الظلم والذل ليمكننا شــتم القــدماء الــذين نقلــوا إلــيهم الشــريعة. 
فإذا هــان أولئــك عنــدهم مل يلتفتــوا إىل مــا نقلــوا، فــأمكن اســتدراجهم إىل االخنــداع 

مهنــــاه أن تلــــك عــــن الــــدين، فــــإن بقــــي مــــنهم معتصــــم بظــــواهر القــــرآن واألخبــــار أو 
الظـــواهر هلـــا أســـرار وبـــواطن وأن املنخـــدع بظواهرهـــا أمحـــق وإمنـــا الفطنـــة يف اعتقـــاد 
ــا املـــراد بظواهرهـــا عنـــدكم، فـــإذا تكثـــر  بواطنهــا، مث نبـــث إلـــيهم عقائـــد ونـــزعم أ
قـــي الفـــرق. مث قـــالوا: وطريقنـــا أن خنتـــار رجـــال ممـــن  ـــؤالء ســـهل علينـــا اســـتدراج 

عم أنــه مــن أهــل البيــت وأنــه جيــب علــى كــل اخللــق كافــة يســاعد علــى املــذهب ويــز 
، واملعصـــوم مـــن اخلطـــأ متابعتـــه ويتعـــني علـــيهم طاعتـــه لكونـــه خليفـــة رســـول هللا 

والزلــل مــن جهــة هللا عــز وجــل، مث ال تظهــر هــذه الــدعوة علــى القــرب مــن جــوار 
لعصــمة، فــإن قــرب الــدار يهتــك األســتار. وإذا بعــدت  هذا اخلليفة الــذي ومسنــاه 

لشقة وطالت املســافة فمــىت يقــدر املســتجيب للــدعوة أن يفــتش عــن حــال اإلمــام ا
ــذا كلـــه امللـــك واالســـتيالء علـــى أمـــوال  ـ أو يطلـــع علـــى حقيقـــة أمـــره. وقصـــدهم 
ـــب أمـــواهلم قـــدميا،  النـــاس، واالنتقـــام مـــنهم ملـــا عـــاملوهم بـــه مـــن ســـفك دمـــائهم و

  ١فهذا غاية مقصودهم ومبدأ أمرهم.
ـــؤالء وذهـــب بعقـــوهلم وقـــال رمحـــه هللا: فـــ - انظر كيـــف تالعـــب الشـــيطان 

يــديهم مــا عبــدوه، ومــا أحســن مــا عــاب احلــق ســبحانه وتعــاىل أصــنامهم  فنحتــوا 
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ـــــــــــــــــــــــــــــال:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ   فقــــــــــ
     

    
   

    
   

 وكانــــت اإلشــــارة إىل العبــــاد، أي: أنــــتم متشــــون وتبطشــــون  .١
وتبصــرون وتســمعون واألصــنام عــاجزة عــن ذلــك وهــي مجــاد وهــم حيــوان فكيــف 
عبد التّــامُّ النّــاقَص. ولــو تفكــروا لعلمــوا أن اإللــه يصــنع األشــياء وال ُيصــنع، وجيمــع 

ا، وإمنا ينبغي لإلنســان أن يعبــد مــن وليس مبجموع، وتقوم األشياء به وال يقوم 
صــنعه ال مــا صــنعه. ومـــا خيــل إلــيهم أن األصــنام تشـــفع فخيــال لــيس فيــه شـــبهة 

ا.   ٢يتعلق 
وقـــال مبّينـــاً ســـخف الفالســـفة ومـــن ضـــاهاهم: وقـــد لـــبس إبلـــيس علـــى  -

ب قـــوة ذكـــائهم وفطنـــتهم، فـــأراهم أن  أقـــوام مـــن أهـــل ملتنـــا فـــدخل علـــيهم مـــن 
م حكمــاء قــد صــدرت مــنهم أفعــال وأقــوال دلــت الصــواب اتبــاع الفال ســفة لكــو

ايـــــة الـــــذكاء وكمـــــال الفطنـــــة، كمـــــا ينقـــــل مـــــن حكمـــــة ســـــقراط وأبقـــــراط  علـــــى 
وأفالطــون وأرســطاطاليس وجــالينوس، وهــؤالء كانــت هلــم علــوم هندســية ومنطقيــة 
ــم ملــا تكلمــوا يف اإلهليــات خلطــوا؛  وطبيعيــة واســتخرجوا بفطــنهم أمــوراً خفيــة إال أ

ك اختلفــــوا فيهــــا ومل خيتلفــــوا يف احلســــيات واهلندســــيات. وقــــد ذكــــر جــــنس ولــــذل
م.   ختليطهم يف معتقدا
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وســـبب ختلـــيطهم أن قـــوى البشـــر ال تـــدرك العلـــوم إال مجلـــة، والرجـــوع فيهـــا 
إىل الشـــــرائع. وقـــــد حكـــــي هلـــــؤالء املتـــــأخرين يف أمتنـــــا أن أولئـــــك احلكمـــــاء كـــــانوا 

ا نــــواميس وحــــيًال، فصــــدقوا فيمــــا ينكــــرون الصــــانع، ويــــدفعون الشــــرائع ويعتقــــ دو
حكــــي هلــــم عــــنهم، ورفضــــوا شــــعار الــــدين وأمهلــــوا الصــــلوات والبســــوا احملــــذورات 
واســـتهانوا حبـــدود الشـــرع وخلعـــوا ربقـــة اإلســـالم، فـــاليهود والنصـــارى أعـــذر مـــنهم 
م متمسكني بشرائع دلــت عليهــا معجــزات، واملبتدعــة يف الــدين أعــذر مــنهم  لكو

ـــــــم يـــــــدعون النظـــــــر  ن أل يف األدلـــــــة، وهـــــــؤالء ال مســـــــتند لكفـــــــرهم إال علمهـــــــم 
دة؟   الفالسفة كانوا حكماء. أتراهم ما علموا أن األنبياء كانوا حكماء وز

ومــا قــد حكــي هلــؤالء الفالســفة مــن جحــد الصــانع حمــال؛ فــإن أكثــر القــوم 
وا يثبتون الصانع وال ينكرون النبوات وإمنا أمهلوا النظر فيها وشذ مــنهم قليــل، فتبعــ

ملــرة، وقــد رأينــا مــن املتفلســفة مــن أمتنــا مجاعــة مل  الدهرية الذين فسدت أفهــامهم 
يكســبهم التفلســـف إال التحـــري، فـــال هــم يعملـــون مبقتضـــاه وال مبقتضـــى اإلســـالم؛ 
خــذ يف االعــرتاض علــى اخلــالق وعلــى  بــل فــيهم مــن يصــوم رمضــان ويصــلي، مث 

اد يـــرى مـــنهم أحـــد إال ضـــربه النبـــوات، ويـــتكلم يف إنكـــار بعـــث األجســـاد وال يكـــ
الفقــــر فََأَضــــرَّ بِــــِه، فهــــو عامــــة زمانــــه يف تســــخط علــــى األقــــدار واالعــــرتاض علــــى 
املقـــدر، حـــىت قـــال يل بعضـــهم: أ ال أخاصـــم إال مـــن فـــوق الفلـــك. وكـــان يقـــول 

  أشعاراً كثرية يف هذا املعىن، فمنها قوله يف صفة الدنيا قال:
 أتراهـــــــــــا صـــــــــــنعة مـــــــــــن غـــــــــــري صـــــــــــانع

  

 رميـــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــن رام أم تراهـــــــــــــــــــــــــــــا
  

  وقوله:
 منـــــــــــــا اختيـــــــــــــار وال علـــــــــــــم فيقتـــــــــــــبس واحــــــــــري مــــــــــن وجــــــــــود مــــــــــا تقدمــــــــــه
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 كأنــــــــــــــــه يف عمــــــــــــــــاء مــــــــــــــــا خيلصــــــــــــــــنا
 وحنــــــــن يف ظلمـــــــــة مـــــــــا إن هلـــــــــا قمـــــــــر
 مـــــــــــــــدهلني حيـــــــــــــــارى قـــــــــــــــد تكنفنـــــــــــــــا
 فالفعــــــــل فيــــــــه بــــــــال ريــــــــب وال عمــــــــل

  

 منــــــــــه ذكـــــــــــاء وال عقـــــــــــل وال شـــــــــــرس
 فيهــــــــا يضــــــــيء وال مشــــــــس وال قــــــــبس
 جهــــــــــل جيهمنــــــــــا يف وجهــــــــــه عـــــــــــبس

 فيـــــــــــه كـــــــــــالم كلـــــــــــه هـــــــــــوسوالقـــــــــــول 
  

وملــا كانــت الفالســفة قريبــاً مــن زمــان شــريعتنا، والرهبنــة كــذلك، مــّد بعــض 
ـــذه، فـــرتى   ـــذه وبعضـــهم مـــّد يـــده إىل التمســـك  أهـــل ملتنـــا يـــده إىل التمســـك 
ب  ب االعتقــــــاد تفلســــــفوا، وإذا نظــــــروا يف  كثــــــرياً مــــــن احلمقــــــى إذا نظــــــروا يف 

 ً ، إنه ويل اإلجابة.التزهد ترهبنوا، فنسأل هللا ثبا   ١على ملتنا وسالمة من عدو
وقـــال: قـــد لـــبس علـــى خلـــق كثـــري فجحـــدوا البعـــث، واســـتهولوا اإلعـــادة  -

  بعد البالء، وأقام هلم شبهتني: 
  : أنه أراهم ضعف املادة. إحدامها
كـــــل والثانيـــــة ــة يف أعمـــــاق األرض. قـــــالوا: وقـــــد  ــزاء املتفرقـــ ــتالط األجـــ : اخـــ

تهيـــأ إعادتـــه؟ وقـــد حكـــى القـــرآن شـــبهتهم فقـــال تعـــاىل يف احليـــوان احليـــوان فكيـــف ي
  األوىل: 
   

   
    
   

ــــــــــــــــــــــــــــــــة: ٢ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــال يف الثانيـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  . وقــــ
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وهذا كان مذهب أكثر اجلاهلية، قال قائلهم: .١  

ن ســــــــــــــــــــنحيا  خيــــــــــــــــــــرب الرســــــــــــــــــــول 
  

 وكيـــــــــــــــف حيـــــــــــــــاة أصـــــــــــــــداء وهـــــــــــــــام 
  

  وقال آخر (وهو أبو العالء املعرّي):
 حيـــــــــــــــــــــــــاة مث مـــــــــــــــــــــــــوت مث بعـــــــــــــــــــــــــث

  

 حـــــــــــــــــــديث خرافـــــــــــــــــــة  أم عمـــــــــــــــــــرو 
  

عــه  واجلواب عن شبهتهم األوىل: أن ضعف املادة يف الثاين وهــو الــرتاب يدف
كون البداية من نطفة ومضغة وعلقة: مث أصل اآلدميني وهو آدم مــن تــراب علــى 
أن هللا سبحانه وتعاىل مل خيلــق شــيئاً مستحســناً إال مــن مــادة ســخيفة. فإنــه أخــرج 
هــذا اآلدمــي مــن نطفــة، والطــاووس مــن البيضــة املــدرة والطرفــة اخلضــراء مــن احلبــة 

  العفنة.
فاعــــــل وقدرتــــــه ال إىل ضــــــعف املــــــواد. فــــــالنظر ينبغــــــي أن يكــــــون إىل قــــــوة ال

لنظـــر إىل قدرتـــه حيصـــل جـــواب الشـــبهة الثانيـــة، مث قـــد أرا كـــاألمنوذج يف مجـــع  و
التمـــزق فـــإن ســـحالة الـــذهب املتفرقـــة يف الـــرتاب الكثـــري إذا أُلقـــي عليهـــا قليـــل مـــن 
ثريهــا خلــق كــل  لقــدرة اإلهليــة الــيت مــن  زئبق اجتمع الذهب مع تبــدده، فكيــف 

ن شـــيء، علـــى أ لـــو قـــدر أن حنيـــل هـــذا الـــرتاب مـــا اســـتحالت إليـــه شـــيء ال مـــ
األبدان مل يصر بنفسه، ألن اآلدمي بنفسه ال ببدنه؛ فإنــه ينحــل ويســمن، ويهــزل 
ويتغــري مــن صــغر إىل كــرب وهــو هــو، ومــن أعجــب األدلــة علــى البعــث أن هللا عــز 

عصــا حيــة وجل قد أظهر على يدي أنبيائــه مــا هــو أعظــم مــن البعــث وهــو قلــب ال
قة من صخرة، وأظهر حقيقة البعث على يــدي عيســى صــلوات  ً، وأخرج  حيوا

                                                            
  ).١٠السجدة اآلية ( ١
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  ١هللا وسالمه عليه.
 :موقفه من الرافضة  

جـــاء يف الســـري: وقـــام إليـــه رجـــل بغـــيض، فقـــال:  ســـيدي: نريـــد كلمـــة  -
ننقلهــــا عنــــك، أميــــا أفضــــل أبــــو بكــــر أو علــــي؟ فقــــال: اجلــــس، فجلــــس، مث قــــام، 

   ٢، مث قام، فقال: اقعد، فأنت أفضل من كل أحد.فأعاد مقالته، فأقعده
وفيهــا: ســئل ابــن اجلــوزي واخلليفــة يســمع: مــن أفضــل النــاس بعــد رســول  -

؟ قال: أفضلهم بعده من كانــت بنتــه حتتــه. وهــذا جــواب جيــد يصــدق علــى هللا 
   ٣أيب بكر وعلى علي.

لته حمنة يف أواخر عمره، ووشــوا بــه إىل اخلليفــة ال - ناصــر عنــه وفيها: وقد 
ليـــد، وخـــتم  مـــر اختلـــف يف حقيقتـــه، فجـــاء مـــن شـــتمه، وأهانـــه، وأخـــذه قبضـــا 
ـــا يف  علـــى داره، وشـــتت عيالـــه، مث أقعـــد يف ســـفينة إىل مدينـــة واســـط، فحـــبس 
بيت حرج، وبقي هو يغسل ثوبه، ويطبخ الشــيء، فبقــي علــى ذلــك مخــس ســنني 

ــام عليـــه الـــركن عبدالســـالم بـــن عبـــد الوهاب ابـــن الشـــيخ مـــا دخـــل فيهـــا محامـــا. قـ
عبـــدالقادر، وكـــان ابـــن اجلـــوزي ال ينصـــف الشـــيخ عبـــدالقادر، ويغـــض مـــن قـــدره، 
فأبغضــــه أوالده، ووزر صــــاحبهم ابــــن القصــــاب، وقــــد كــــان الــــركن رديء املعتقــــد، 
شارة ابــن اجلــوزي، وأخــذت مدرســتهم، فأعطيــت البــن  متفلسفا، فأحرقت كتبه 

ه الــركن، وقــال:  اجلوزي، فانسم الركن، وقد كان ابــن القصــاب الــوزير يــرتفض، فــأ
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أين أنت عن ابن اجلوزي الناصيب؟! وهو أيضا من أوالد أيب بكــر، فصــرف الــركن 
يف الشـــــيخ، فجـــــاء وأهانـــــه، وأخـــــذه معـــــه يف مركـــــب، وعلـــــى الشـــــيخ غاللـــــة بـــــال 
ظر واســط شــيعيا أيضــا، فقــال لــه الــركن:  سراويل، وعلى رأسه ختفيفة، وقد كان 

ألرميـــه يف مطمـــورة، فزجـــره، وقـــال:  زنـــديق، أفعـــل هـــذا  مكـــين مـــن هـــذا الفاعـــل
مبجــــرد قولــــك؟ هــــات خــــط أمــــري املــــؤمنني، وهللا لــــو كــــان علــــى مــــذهيب، لبــــذلت 
روحــــي يف خدمتــــه، فــــرد الــــركن إىل بغــــداد. وكــــان الســــبب يف خــــالص الشــــيخ أن 
ولده يوسف نشأ واشتغل، وعمل يف هذه املــدة الــوعظ وهــو صــيب، وتوصــل حــىت 

يفــة، وأطلقــت الشــيخ، وأتــى إليــه ابنــه يوســف، فخــرج، ومــا رد مــن شــفعت أم اخلل
لعشـــر علـــى ابــن البـــاقالين، وســـن الشـــيخ حنـــو  واســط حـــىت قـــرأ هـــو وابنــه بتلقينـــه 

  ١الثمانني، فانظر إىل هذه اهلمة العالية.
وقـــال يف التلبـــيس: وكمـــا لـــبس إبلـــيس علـــى هـــؤالء اخلـــوارج حـــىت قـــاتلوا  -

علــى الغلــو يف حبــه. فــزادوه علــى احلــد، فمــنهم علــي بــن أيب طالــب. محــل آخــرين 
من كان يقول هو اإلله. ومنهم مــن يقــول هــو خــري مــن األنبيــاء. ومــنهم مــن محلــه 
علــى ســب أيب بكــر وعمــر، حــىت إن بعضــهم كفــر أ بكــر وعمــر إىل غــري ذلــك 

  ٢من املذاهب السخيفة اليت يرغب عن تضييع الزمان بذكرها.
لي رضي هللا عنــه محلهــم علــى أن وضــعوا وفيه: وغلو الرافضة يف حب ع -

  ٣أحاديث كثرية يف فضائله أكثرها تشينه وتؤذيه.
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 :موقفه من الصوفية  

قـــال رمحـــه هللا: وهـــذا االســـم ظهـــر للقـــوم قبـــل ســـنة مـــائتني، وملـــا أظهـــره  -
أوائلهــــم تكلمــــوا فيــــه وعــــربوا عــــن صــــفته بعبــــارات كثيـــــرة، وحاصــــلها أن التصــــوف 

ضـــة الـــنفس، وجماهـــ دة الطبـــع بـــرده عـــن األخـــالق الرذيلـــة، ومحلـــه علـــى عنـــدهم ر
األخـــالق اجلميلـــة مـــن الزهـــد واحللـــم والصـــرب واإلخـــالص والصـــدق إىل غـــري ذلـــك 
مــــــن اخلصــــــال احلســــــنة الــــــيت تكســــــب املــــــدائح يف الــــــدنيا والثــــــواب يف األخــــــرى. 
ســناد عــن الطوســي يقــول مسعــت أ بكــر بــن املثــاقف يقــول: ســألت  واحلــديث 

ن التصـــوف، فقـــال: اخلـــروج عـــن كـــل خلـــق رديء، والـــدخول اجلنيـــد بـــن حممـــد عـــ
ســــناد عــــن عبدالواحــــد بــــن بكــــر قــــال: مسعــــت حممــــد بــــن  يف كــــل خلــــق ســــين، و
خفيــف يقــول: قــال رومي: كــل اخللــق قعــدوا علــى الرســوم، وقعــدت هــذه الطائفــة 
علــى احلقــائق. وطالــب اخللــق كلهــم أنفســهم بظــواهر الشــرع، وهــم طــالبوا أنفســهم 

  ومداومة الصدق.حبقيقة الورع 
قال املصــنف: وعلــى هــذا كــان أوائــل القــوم فلــبس إبلــيس علــيهم يف أشــياء، 
بعـــيهم، فكلمـــا مضـــى قـــرن زاد طمعـــه يف القـــرن  مث لـــبس علـــى مـــن بعـــدهم مـــن 

  الثاين، فزاد تلبيسه عليهم إىل أن متكن من املتأخرين غاية التمكن.
املقصــود العمــل،  وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صــدهم عــن العلــم وأراهــم أن

فلما أطفأ مصباح العلم عندهم ختبطــوا يف الظلمــات. فمــنهم مــن أراه أن املقصــود 
م. وشــــــبهوا املــــــال  مــــــن ذلــــــك تــــــرك الــــــدنيا يف اجلملــــــة فرفضــــــوا مــــــا يصــــــلح أبــــــدا
لغــوا يف احلمــل علــى النفــوس، حــىت إنــه   لعقــارب، ونســوا أنــه خلــق للمصــاحل، و

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٢٣٤ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

ــم علــى غــري  كان فيهم من ال يضــطجع. وهــؤالء كانــت مقاصــدهم حســنة غــري أ
اجلــادة. وفــيهم مــن كــان لقلــة علمــه يعمــل مبــا يقــع إليــه مــن األحاديــث املوضــوعة 

  وهو ال يدري.
مث جــاء أقــوام فتكلمــوا هلــم يف اجلــوع والفقــر والوســاوس واخلطــرات، وصــنفوا 
يف ذلــك مثــل احلــارث احملاســيب. وجــاء آخــرون فهــذبوا مــذهب التصــوف وأفــردوه 

ملرقعــة والســماع والوجــد والــرقص والتصــفيق بصــفات ميــز  ــا مــن االختصــاص  وه 
دة النظافــــة والطهــــارة. مث مــــا زال األمــــر ينمــــي واألشــــياخ يضــــعون هلــــم  ومتيــــزوا بــــز
م. ويتفق بعدهم عــن العلمــاء ال بــل رؤيــتهم مــا هــم فيــه  أوضاعاً ويتكلمون بواقعا

يعة العلــم الظــاهر. ومــنهم أو يف العلــوم حــىت مســوه العلــم البــاطن وجعلــوا علــم الشــر 
م  من خرج به اجلوع إىل اخلياالت الفاسدة فادعى عشق احلق واهليمان فيــه فكــأ
ختــــايلوا شخصــــاً مستحســــن الصــــورة فهــــاموا بــــه. وهــــؤالء بــــني الكفــــر والبدعــــة مث 
حللــول،  قــوام مــنهم الطــرق، ففســدت عقائــدهم. فمــن هــؤالء مــن قــال  تشــعبت 

الحتـــــاد. ومـــــا  زال إبلـــــيس خيـــــبطهم بفنـــــون البـــــدع حـــــىت جعلـــــوا ومـــــنهم مـــــن قـــــال 
ألنفسهم سنناً، وجاء أبو عبدالرمحن السلمي فصنف هلم كتــاب الســنن ومجــع هلــم 
حقائق التفسري، فذكر عنهم فيه العجب يف تفسريهم القرآن مبــا يقــع هلــم مــن غــري 
إسناد ذلك إىل أصل من أصول العلــم. وإمنــا محلــوه علــى مــذاهبهم. والعجــب مــن 

 الطعـــــام وانبســـــاطهم يف القـــــرآن. وقـــــد أخـــــرب أبـــــو منصـــــور عبـــــدالرمحن ورعهـــــم يف
القـــزاز، قـــال: أخـــرب أبـــو بكـــر اخلطيـــب قـــال: قـــال يل حممـــد بـــن يوســـف القطـــان 
النيســابوري: كــان أبــو عبــدالرمحن الســلمي غــري ثقــة، ومل يكــن مســع مــن األصــم إال 

األصــم بتـــاريخ  شــيئاً يســرياً، فلمــا مـــات احلــاكم أبــو عبـــدهللا بــن البيــع حـــدث عــن
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شياء كثرية سواه. وكان يضع للصوفية األحاديث.   حيىي بن معني و
ً مســاه ملــع الصــوفية ذكــر  قــال املصــنف: وصــنف هلــم أبــو نصــر الســراج كتــا
فيه مــن االعتقــاد القبــيح والكــالم املــرذول مــا ســنذكر منــه مجلــة إن شــاء هللا تعــاىل. 

ه األحاديــث الباطلــة، ومــا ال وصنف هلم أبو طالب املكي قوت القلــوب فــذكر فيــ
م والليــايل وغــري ذلــك مــن املوضــوع، وذكــر  يســتند فيــه إىل أصــل مــن صــلوات األ

وهــذا كــالم فــارغ،  -قــال بعــض املكاشــفني-فيــه االعتقــاد الفاســد. وردد فيــه قــول 
وذكــر فيــه عــن بعــض الصــوفية أن هللا عــز وجــل يتجلــى يف الــدنيا ألوليائــه. أخــرب 

خــــرب أبــــو بكــــر اخلطيــــب قــــال: قــــال أبــــو طــــاهر حممــــد بــــن أبــــو منصــــور القــــزاز أ
العــــالف: دخــــل أبــــو طالــــب املكــــي إىل البصــــرة بعــــد وفــــاة أيب احلســــني بــــن ســــامل 
فــانتمى إىل مقالتــه وقــدم بغــداد فــاجتمع النــاس عليــه يف جملــس الــوعظ، فخلــط يف 
كالمــه فحفــظ عنــه أنــه قــال: لــيس علــى املخلــوق أضــر مــن اخلــالق. فبدعــه النــاس 

فــامتنع مــن الكــالم علــى النــاس بعــد ذلــك، قــال اخلطيــب: وصــنف أبــو  وهجــروه
ً مســـاه قـــوت القلـــوب علـــى لســـان الصـــوفية وذكـــر فيـــه أشـــياء  طالـــب املكـــي كتـــا

  منكرة مستبشعة يف الصفات.
قــال املصــنف: وجــاء أبــو نعــيم األصــبهاين فصــنف هلــم كتــاب احلليــة. وذكــر 

ن يــذكر يف الصــوفية أ بكــر يف حدود التصوف أشــياء منكــرة قبيحــة، ومل يســتح أ
وعمـــــر وعثمـــــان وعليـــــاً وســـــادات الصـــــحابة رضـــــي هللا عـــــنهم. فـــــذكر عـــــنهم فيـــــه 
العجب، وذكر مــنهم شــرحياً القاضــي واحلســن البصــري وســفيان الثــوري وأمحــد بــن 
حنبـــل. وكـــذلك ذكــــر الســـلمي يف طبقــــات الصـــوفية الفضـــيل وإبــــراهيم بـــن أدهــــم 

م من الزهاد.ومعروفاً الكرخي وجعلهم من الصوفية    ن أشار إىل أ
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فالتصــوف مــذهب معــروف يزيــد علــى الزهــد، ويــدل علــى الفــرق بينهمــا أن 
ــد ذمــــوا التصــــوف علــــى مــــا سيـــــأيت ذكــــره، وصــــنف هلــــم  ــد مل يذمــــه أحــــد وقــ الزهــ
عبدالكرمي بن هوازن القشريي كتاب الرســالة فــذكر فيهــا العجائــب مــن الكــالم يف 

وقــــت واحلــــال، والوجــــد والوجــــود، واجلمــــع الفنــــاء والبقــــاء، والقــــبض والبســــط، وال
والتفرقـــــــة، والصـــــــحو والســـــــكر، والـــــــذوق والشـــــــرب، واحملـــــــو واإلثبـــــــات، والتجلـــــــي 
واحملاضــرة، واملكاشــفة واللــوائح، والطوالــع واللوامــع، والتكــوين والتمكــني، والشــريعة 

  واحلقيقة إىل غري ذلك من التخليط الذي ليس بشيء، وتفسريه أعجب منه.
طـــاهر املقدســـي فصـــنف هلـــم صـــفوة التصـــوف، فـــذكر فيـــه وجـــاء حممـــد بـــن 

أشــياء يســتحي العاقــل مــن ذكرهــا، ســنذكر منهــا مــا يصــلح ذكــره يف مواضــعه إن 
  شاء هللا تعاىل.

صــر احلــافظ يقــول: كــان ابــن طــاهر يــذهب  وكــان شــيخنا أبــو الفضــل بــن 
ً يف جـــواز النظـــر إىل املـــرد، أورد فيـــه حكايـــة  حـــة: قـــال وصـــنف كتـــا مـــذهب اإل
عــن حيــىي بــن معــني قــال: رأيــت جاريــة مبصــر مليحــة صــلى هللا عليهــا. فقيــل لــه: 
صــر:  تصــلي عليهــا. فقــال: صــلى هللا عليهــا وعلــى كــل ملــيح. قــال شــيخنا ابــن 
وليس ابن طاهر مبن حيتج به، وجاء أبو حامد الغزايل فصنف هلم كتــاب اإلحيــاء 

ألحاديث الباطلة وهو ال يعل ــا، وتكلــم يف علــم على طريقة القوم ومأله  م بطال
لكوكـــب والشـــمس والقمـــر  املكاشـــفة وخـــرج عـــن قـــانون الفقـــه. وقـــال: إن املـــراد 
اللـــوايت رآهـــن إبـــراهيم صـــلوات هللا عليـــه أنـــوار هـــي حجـــب هللا عـــز وجـــل ومل يـــرد 
هــــــذه املعروفــــــات. وهــــــذا مــــــن جــــــنس كــــــالم الباطنيــــــة. وقــــــال يف كتابــــــه املفصــــــح 

يشــاهدون املالئكــة وأرواح األنبيــاء ويســمعون ألحــوال: إن الصــوفية يف يقظــتهم 
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ً ويقتبســــون مــــنهم فوائــــد مث يرتقــــى احلــــال مــــن مشــــاهدة الصــــورة إىل  مــــنهم أصــــوا
  درجات يضيق عنها نطاق النطق.

قــــال املصــــنف: وكــــان الســــبب يف تصــــنيف هــــؤالء مثــــل هــــذه األشــــياء قلــــة 
ر، وإقبــاهلم علــى مــا استحســنوه مــن ط لســنن واإلســالم واآل ريقــة القــوم. علمهــم 

وإمنا استحسنوها ألنه قد ثبت يف النفوس مدح الزهد، وما رأوا حالــة أحســن مــن 
حالة هؤالء القوم يف الصــورة، وال كالمــاً أرق مــن كالمهــم، ويف ســري الســلف نــوع 
ــــا طريقــــة  ــديد ملــــا ذكــــر مــــن أ ــؤالء القــــوم شــ خشــــونة. مث إن ميــــل النــــاس إىل هــ

الراحـــة والســـماع، والطبـــاع متيـــل إليهـــا. وقـــد  ظاهرهـــا النظافـــة والتعبـــد ويف ضـــمنها 
  ١كان أوائل الصوفية ينفرون من السالطني واألمراء فصاروا أصدقاء.

ملت أحــوال الصــوفية والزهــاد، فرأيــت أكثرهــا منحرفــاً عــن  - وقال أيضاً: 
ت ال يفهمــــــون  لــــــرأي؛ يســــــتدلون  لشــــــرع، وابتــــــداع  الشــــــريعة؛ بــــــني جهــــــل 

حاديث هلا أ   سباب، ومجهورها ال يثبت.معناها، و
ـــــــــــــــــم مسعـــــــــــــــــوا يف   القـــــــــــــــــرآن العزيـــــــــــــــــز: فمـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك أ

  
   
٢ ، 

  
  مث مسعـــوا ٣ ،

                                                            
  ).٢٠٦-٢٠١تلبيس إبليس (ص. ١
  ).١٨٥آل عمران اآلية ( ٢
  ).٢٠احلديد اآلية ( ٣

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٢٣٨ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

فبــــالغوا يف ؛ ١»أهــــون علــــى هللا مــــن شــــاة ميتــــة علــــى أهلهــــا للــــدنيا«يف احلــــديث: 
هجرهــا مــن غــري حبــث عــن حقيقتهــا! وذلــك أنــه مــا مل يُعــرف حقيقــُة الشــيء؛ فــال 

  جيوز أن ُميدح وال أن يُذّم.
فإذا حبثنا عن الــدنيا؛ رأينــا هــذه األرض البســيطة الــيت ُجعلــت قــراراً للخلــق؛ 
م. ومثــل هــذا ال يــذّم ملوضــع املصــلحة فيــه.  م، ويـُـدفن فيهــا أمــوا ختــرج منهــا أقــوا

أينــا مــا عليهــا مــن مــاء وزرع وحيــوان؛ كلــه ملصــاحل اآلدمــي، وفيــه حفــظ لســبب ور 
ه وخدمتــه. ومــا كــان ســبباً  بقائــه، ورأينــا بقــاء اآلدمــي ســبباً ملعرفــة ربــه وطاعتــه إ
لبقــاء العــارف العابــد ُميــدح وال يـُـذّم. فبــان لنــا أّن الــّذّم إمنــا هــو ألفعــال اجلاهــل أو 

ىن املــال املبــاح، وأّدى زكاتــه؛ مل يـَُلــْم؛ فقــد علــم مــا العاصــي يف الــدنيا. فإنــه إذا اقتــ
خّلف الزبري وابن عوف وغريمهــا. وبلغــت صــدقة علــّي رضــي هللا عنــه أربعــني ألفــاً. 
وخّلف ابن مسعود تسعني ألفــاً. وكــان الليــث ابــن ســعد يســتغل كــل ســنة عشــرين 

  ينار.ألفاً. وكان سفيان يتجر مبال. وكان ابن مهدّي يستغّل كل سنة ألفي د
وإن أكثــر مــن النكــاح والســراري؛ كــان ممــدوحاً ال مــذموماً: فقــد كــان للنــيب 

  زوجــات وســرارّي. ومجهــور الصــحابة كــانوا علــى اإلكثــار يف ذلــك. وكــان لعلــّي
بــن أيب طالــب رضــي هللا عنــه أربــع حرائــر وســبع عشــرة أمــة. وتــزوج ولــده احلســن 

الغايـــة يف التعبـــد، وإن أراد  حنـــواً مـــن أربـــع مئـــة. فـــإن طلـــب التـــزوج لـــألوالد؛ فهـــو
التلــذذ؛ فمبــاح، ينــدرج فيــه مــن التعبــد مــا ال حيصــى؛ مــن إعفــاف نفســه واملــرأة... 

  إىل غري ذلك.
                                                            

ــد (أخ ١ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــه: أمحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرد (٣/٣٦٥رجـــ ــ ــ ــ ــ ــاري يف األدب املفـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلم (٩٦٢) والبخــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــو داود ٤/٢٢٧٢/٢٩٥٧) ومســ ــ ــ ــ ــ ــ ) وأبـــ
  ) عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه.١/١٣٠/١٨٦(
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وقد أنفق موسى عليــه الســالم مــن عمــره الشــريف عشــر ســنني يف مهــر ابنــة 
شــعيب. فلــوال أن النكــاح مــن أفضــل األشــياء؛ ملــا ذهــب كثــري مــن زمــان األنبيــاء 

  فيه.
 ١ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا: (خيــار هــذه األمــة أكثرهــا نســاًء). وقــد قــال

وكــان يطــأ جاريــة لــه، وينــزل يف أخــرى. وقالــت ســرية الربيــع بــن خثــيم: كــان الربيــع 
  يعزل.

وأمــا املطعــم؛ فــاملراد منــه تقويــة هــذا البــدن خلدمــة هللا عــز وجــل، وحــق علــى 
  ذي الناقة أن يكرمها لتحمله. 

كـــل حلـــم  كـــل مـــا وقـــد كـــان النـــيب  وجـــد؛ فـــإن وجـــد اللحـــم؛ أكلـــه، و
  الدجاج، وأحب األشياء إليه احللوى والعسل، وما نُقل عنه أنه امتنع من مباح.

وجيء علي رضي هللا عنه بفالوذج، فأكل منه، وقــال: مــا هــذا؟ قــالوا: يــوم 
  النوروز. فقال: نـَْورِزو كل يوم.

  ختيال والَبَطر.وإمنا يُكره األكل فوق الشبع، واللبس على وجه اال
لــدون مــن ذلــك؛ ألن احلــالل الصــايف ال يكــاد ميكــن فيــه  وقــد اقتنــع أقــوام 

حلـــة اشـــرتيت لـــه بســـبعة وعشـــرين بعـــرياً،  حتصـــيل املـــراد، وإال فقـــد لـــبس النـــيب 
لليل. لف درهم يصلي فيها    وكان لتميم الداري حلة اشرتيت له 

زينهــا هلــم اهلــوى، مث تطلبــوا هلــا فجاء أقوام، فأظهروا التزهد، وابتكروا طريقــة 
الــدليل، وإمنــا ينبغــي لإلنســان أن يتبــع الــدليل، ال أن يتبــع طريقــاً ويتطلــب دليلهــا! 

                                                            
  ).٩/١٤٠/٥٠٦٩البخاري ( ١
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  مث انقسموا:
فمـــــنهم متصـــــنع يف الظـــــاهر، ليـــــث الشـــــرى يف البـــــاطن، يتنـــــاول يف خلواتـــــه 
الشــهوات، وينعكــف علــى اللــذات، ويُــري النــاس بزيّــه أنــه متصــوف متزهــد، ومــا 

القمــــــيص، وإذا نظــــــر إىل أحوالــــــه؛ فعنــــــده كــــــرب فرعــــــون. ومــــــنهم ســــــليم  تزهــــــد إال
البـــــاطن؛ إال أنـــــه يف الشـــــرع جاهـــــل. ومـــــنهم مـــــن تصـــــدر، وصـــــنف، فاقتـــــدى بـــــه 
ـــم تلّمحـــوا لألمـــر  اجلـــاهلون يف هـــذه الطريقـــة، وكـــانوا كعمـــي اتبعـــوا أعمـــى، ولـــو أ

  والصحابة رضي هللا عنهم؛ ملا زّلوا. األول الذي كان عليه الرسول 
ولقـــد كـــان مجاعـــة مـــن احملققـــني ال يبـــالون مبعظَّـــم يف النفـــوس إذا حـــاد عـــن 

  الشريعة، بل يوسعونه لوماً.
فُنقل عن أمحد أنه قــال لــه املــروزي: مــا تقــول يف النكــاح؟ فقــال: ســنة النــيب 

فقال: فقد قال إبراهيم. قال: فصاح يب وقال: جئتنا ببُنّيات الطريق؟ .  
ً السقطيّ  قال: ملا خلق هللا تعــاىل احلــروف؛ وقــف األلــف  وقيل له: إن سرّ

  وسجدت الباء. فقال: نّفروا الناس عنه.
واعلــم أن احملقــق ال يهولــه اســم معظــم؛ كمــا قــال رجــل لعلــي بــن أيب طالــب 
رضــي هللا عنــه: أتظــن أن طلحــة والــزبري كــا علــى الباطــل؟ فقــال لــه: إن احلــق ال 

لرجال، اعرف احلق؛ تعرْف أهله.   يُعرف 
لعمــــري؛ إنــــه قــــد وقــــر يف النفــــوس تعظــــيم أقــــوام؛ فــــإذا نُقــــل عــــنهم شــــيء، و 

لشرع؛ قبلــه؛ لتعظــيمهم يف نفســه. كمــا ينقــل عــن أيب يزيــد رضــي  فسمعه جاهل 
هللا عنــه أنــه قــال: تراعنــت علــي نفســي، فحلفــت ال أشــرب املــاء ســنة. وهــذا إذا 

إىل البــدن، وال  صّح عنه؛ كــان خطــأ قبيحــاً وزلــة فاحشــة؛ ألن املــاء ينفــذ األغذيــة
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يقوم مقامه شــيء؛ فــإذا مل يشــرب؛ فقــد ســعى يف أذى بدنــه، وقــد كــان ُيســتعذب 
  .املاء لرسول هللا 

أفرتى هــذا فعــل مــن يعلــم أن نفســه ليســت لــه، وأنــه ال جيــوز التصــرف فيهــا 
  إال عن إذن مالكها؟!

وكــذلك ينقلــون عــن بعــض الصــوفية أنــه قــال: ســرُت إىل مكــة علــى طريــق 
ألرض وال أرفعهـــا، التوكـــل حاف يـــاً، فكانـــت الشـــوكة تـــدخل يف رجلـــي، فأحكهـــا 

ملســــح، فــــذهبت إحــــدى  وكــــان علــــيَّ ِمْســــٌح، فكانــــت عيــــين إذا آملتــــين؛ أدلكهــــا 
  عيّين.

وأمثــال هــذا كثــري، ورمبــا محلهــا القصــاص علــى الكرامــات، وعظموهــا عنــد 
  العواّم، فيخايل هلم أن فاعل هذا أعلى مرتبة من الشافعي وأمحد!!

ولعمــري؛ إن هــذا مــن أعظــم الــذنوب وأقــبح العيــوب: ألن هللا تعــاىل قــال: 
   
٢»لنفسك عليك حّقاً  إن«. وقال النيب عليه الصالة والسالم: ١.  

ظــالًّ، حــىت رأى  وقد طلب أبو بكر رضي هللا عنه يف طريق اهلجــرة للنــيب 
  صخرة، ففرش له يف ظلها.

ت هـــذا التفـــريط، وكـــان ســـببه مـــن وقـــد نُقـــل  عـــن قـــدماء هـــذه األمـــة بـــدا
لرهبانيــة. وقــد كــان احلســن  لعلم. والثاين: قرب العهــد  وجهني: أحدمها: اجلهل 

                                                            
  ).٢٩النساء اآلية ( ١
ــد ( ٢ ـــزء مــــن حــــديث رواه أمحــ ــاري (٢/٢٠٠جـ ــلم (٣/٤٨/١١٥٣) والبخــ ــائي ١٨٨[٢/٨١٦/١١٥٩) ومســ ]) والنســ
  ) من طرق عن عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنه.٥٢٨/٢٣٩٠-٤/٥٢٧(
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يعيــب فرقــداً الســبخي ومالــك بــن دينــار يف زهــدمها، فرُئِــي عنــده طعــام فيــه حلــم، 
  فقال: ال رغيَفْي مالك، وال َصْحَينْ فرقد.

ء، فقــــال:  فرقــــد! إن أكثــــر أهــــل النــــار أصــــحاب ورأى علــــى فرقــــد كســــا
  األكسية.

وكم قد زّوق قاّص جملسه بذكر أقوام خرجوا إىل الســياحة بــال زاد وال مــاء، 
وهو ال يعلم أن هــذا مــن أقــبح األفعــال، وأن هللا تعــاىل ال جيــرب عليــه؛ فرمبــا مسعــه 

 إمثه!!جاهل من التائبني، فخرج، فمات يف الطريق، فصار للقائل نصيب من 

وكـــم يـــروون عـــن ذي النـــون: أنـــه لقـــي امـــرأة يف الســـياحة، فكلمهـــا وكلمتـــه، 
ال حيــــــــّل المــــــــرأة أن تســــــــافر يومــــــــاً وليلــــــــًة إال «وينســــــــون األحاديــــــــث الصــــــــحاح: 

 !!١»مبحرم

وكــم ينقلــون أن أقوامــاً مشــوا علــى املــاء؛ وقــد قــال إبــراهيم احلــرّيب: ال يصــّح 
ا هــذا؛ قــالوا: أتُنكــرون كرامــات األوليــاء أّن أحــداً مشــى علــى املــاء قــًط! فــإذا مسعــو 

الصـــاحلني؟! فنقـــول: لســـنا مـــن املنكـــرين هلـــا، بـــل نّتبـــع مـــا صـــّح، والصـــاحلون هـــم 
رائهم. ويف احلــديث:  إّن بــين إســرائيل شــّددوا «الذين يّتبعون الشرع وال يتعّبدون 

  .٢»فشّدد هللا عليهم

                                                            
ـــد ( ١ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاري (٢/٢٣٦رواه: أمحــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــلم (٢/٧٢٠/١٠٨٨) والبخـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــو داود ٤٢١[٢/٩٧٧/١٣٣٩) ومســـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ]) وأبــ
) عـــن أيب هريـــرة رضـــي هللا عنـــه. ويف البـــاب عـــن ابـــن عبـــاس وابـــن عمـــر ٣/٤٧٣/١١٧٠) والرتمـــذي (٢/٣٤٧/١٧٢٤(

  وغريمها رضي هللا عنهم.
ال تشـــّددوا علـــى «... ) مـــن حـــديث أنـــس بـــن مالـــك رضـــي هللا عنـــه بلفـــظ: ٢١٠/٤٩٠٤-٥/٢٠٩أبـــو داود (رواه  ٢

  ».أنفسكم فيشّدد عليكم، فإن قوماً شّددوا على أنفسهم فشّدد هللا عليهم...
ذيب السنن (انظر خمتصر سنن أيب داود للمنذري (   )).٢٢٨-٧/٢٢٧وقد ضّعفه ابن القّيم رمحه هللا يف 
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ــم  وكــم حيثّــون علــى الفقــر، حــىت محلــوا أقوامــاً علــى إخــراج أمــواهلم، مث آل 
  األمر: إما إىل الّتسّخط عند احلاجة، وإما إىل الّتعرّض بسؤال الناس!

لتقّلــل! وقــد قــال النــيب  مــرهم النــاس  ّذى مســلم  ثلــٌث طعــام، : «وكــم 
ملبالغة يف التقلل.١»وثلث شراب، وثلث نفس   ؛ فما قنعوا حىت أمروا 

ن فــيهم مــن كــان يــزن قوتــه فحكــى أبــو طالــب املكــي يف 'قــوت القلــوب': أ
بَكرَبَة رطبة؛ ففي كل ليلة يذهب من رطوبتهــا قليــل! وكنــت أ ممـّـن اقتــدى بقولــه 
يف الّصـــبا، فضـــاق املعـــي، وأوجـــب ذلـــك مـــرض ســـنني! أفـــرتى هـــذا شـــيئاً تقتضـــيه 
احلكمــة أو نــدب إليــه الشــرع؟! وإمنــا مطيــة اآلدمــي قُــواه؛ فــإذا ســعى يف تقليلهــا؛ 

  ضعف عن العبادة.
تقــولن: احلصــول علــى احلــالل احملــض مســتحيل؛ لــذلك وجــب الزهــد؛  وال

جتنبـــاً للشـــبهات؛ فـــإن املـــؤمن حســـبه أن يتحـــرى يف كســـبه هـــو احلـــالل، وال عليـــه 
ر الـــروم، فوجـــد  مـــن األصـــول الـــيت نبتـــت منهـــا هـــذه األمـــوال؛ فـــإ لـــو دخلنـــا د

  أمثان اخلمور وأجرة الفجور؛ كان لنا حالًال بوصف الغنيمة.
يـــد حـــالالً علـــى معـــىن أن احلبّـــة مـــن الـــذهب مل تنتقـــل مـــذ خرجـــت مـــن أفرتُ 

. أََولَـــيس قـــد املعـــدن علـــى وجـــه ال جيـــوز؟! فهـــذا شـــيء مل ينظـــر فيـــه رســـول هللا 
مسعــت أن الصــدقة عليــه حــرام، فلمــا ُتصــدق علــى بريــرة بلحــم، فأهدتــه؛ جــاز لــه 

تقلــــل مــــن أكــــل تلــــك العــــني لتغــــريُّ الوصــــف. وقــــد قــــال أمحــــد بــــن حنبــــل: أكــــره ال
الطعــام؛ فــإن أقوامــاً فعلــوه؛ فعجــزوا عــن الفــرائض. وهــذا صــحيح؛ فــإن املتقلــل ال 

                                                            
ــد ( رواه: ١ ــ ــ ـــــذي (٤/١٣٢أمحـــ ــ ـــه ٥١٠/٢٣٨٠-٤/٥٠٩) والرتمــ ــ ــ ــــن ماجــ ــ ــ ــــحيح". وابـ ــ ــ ـــن صـ ــ ــ ــــديث حســ ــ ــ ـــال: "حـ ــ ــ ) وقــ
  ) من حديث املقدام بن معديكرب.٢/١١١١/٣٣٤٩(
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يـــزال يتقلـــل إىل أن يعجـــز عـــن النوافـــل، مث الفـــرائض، مث يعجـــز عـــن مباشـــرة أهلـــه 
  وإعفافهم، وعن بذل القوى يف الكسب هلم، وعن فعل خري قد كان يفعله.

علــى اجلــوع، فــإن املــراد وال يهولنــك مــا تســمعه مــن األحاديــث الــيت حتــّث 
ــا: إمــا احلــث علــى الصــوم، وإمــا النهــي عــن مقاومــة الشــبع؛ فأمــا تنقــيص املطعــم 

  على الدوام؛ فمؤثر يف القوى؛ فال جيوز.
كلــه   مث يف هــؤالء املــذمومني مــن يــرى هجــر اللحــم، والنــيب  كــان يــود أن 

  كل يوم.
مســاء الرجــال، ة: ال حتــتجّن علــّي  فتقــول: قــال بشــر،  وامســع مــين بــال حمــا

لرســول  وأصــحابه رضــوان هللا علــيهم  وقــال إبــراهيم بــن أدهــم؛ فــإن مــن احــتّج 
أقوى حّجة. علــى أن ألفعــال أولئــك وجوهــاً حنملهــا علــيهم حبســن الظّــّن... وهــل 
هلل مــن  الناس إال صاحب أثر يّتبُعُه، أو فقيه يفهم مراد الشــرع ويُفــيت بــه؟! نعــوذ 

تقليداً هلم بغري دليــل! فــإن مــن ورد املشــرب األول؛ رأى  اجلهل وتعظيم األسالف
  سائر املشارب كدرة.

واحملنــة العظمــى مــدائح العــواّم؛ فكــم غــّرت! كمــا قــال علــي رضــي هللا عنــه: 
  ما أبقى خفق النعال وراء احلمقى من عقوهلم شيئاً.

ــــم ميــــدحون الشــــخص، فيقولــــون: ال ينــــام  ولقــــد رأينــــا ومسعنــــا مــــن العــــواّم أ
، وال يفطــر النهــار، وال يعــرف زوجــة، وال يــذوق مــن شــهوات الــدنيا شــيئاً؛ الليــل

قـــد حنـــل جســـمه، ودق عظمـــه، حـــىت إنـــه يصـــلي قاعـــداً؛ فهـــو خـــري مـــن العلمـــاء 
كلون ويتمتعون! ذلك مبلغهم من العلم! ولــو فقهــوا؛ علمــوا أن الــدنيا لــو  الذين 

عته؛ كانــت فتــوى واحــدة اجتمعت يف لقمة، فتناوهلا عامل يفيت عن هللا وخيــرب بشــري
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قــي عمــره. وقــد  ا إىل هللا تعاىل خــرياً وأفضــل مــن عبــادة ذلــك العابــد  منه يرشد 
  قال ابن عباس رضي هللا عنهما: فقيه واحد أشّد على إبليس من ألف عابد.

ومـــن مســـع هـــذا الكـــالم؛ فـــال يظـــّنّن أنـــين أمـــدح مـــن ال يعمـــل بعلمـــه، وإمنـــا 
لعلـــم، وهـــم أع لـــم مبصـــاحل أنفســـهم؛ فقـــد كـــان فـــيهم مـــن يصـــلح أمـــدح العـــاملني 

علـــى خشـــن العـــيش؛ كأمحـــد بـــن حنبـــل، وكـــان فـــيهم مـــن يســـتعمل رقيـــق العـــيش؛  
  كسفيان الثوري مع ورعه، ومالك مع تدينه، والشافعي مع قوة فقهه.

وال ينبغي أن يطالب اإلنســان مبــا يقــوى عليــه غــريه فيضــعف هــو عنــه؛ فــإن 
  اإلنسان أعرف بصالح نفسه.

  الت رابعة: إن كان صالح قلبك يف الفالوذج؛ فكله.وقد ق
وال تكــونّن أيهــا الســامع ممـّـن يــرى صــور الزهــد؛ فــرّب متــنّعم ال يريــد التــنعم، 
وإمنـــا يقصـــد املصـــلحة، ولـــيس كـــل بـــدن يقـــوى علـــى اخلشـــونة، خصوصـــاً مـــن قـــد 
القــى الكــّد وأجهــده الفكــر، أو أمّضــه الفقــر؛ فإنــه إن مل يرفــق بنفســه؛ تــرك واجبــاً 

ا.   عليه من الرفق 
فهـــــذه مجلـــــة؛ لـــــو شـــــرحُتها بـــــذكر األخبـــــار واملنقـــــوالت؛ لطالـــــت، غـــــري أين 

ا على عجل حني جالت يف خاطري. وهللا وّيل النفع برمحته.   ١سطر
قـــال يف تلبـــيس إبلـــيس: ومـــن تلبيســـه علـــى الزهـــاد: إعراضـــهم عـــن العلـــم  -

لـــذي هـــو خـــري،  لزهـــد، فقـــد اســـتبدلوا الـــذي هـــو أدىن  وبيـــان ذلـــك: أن شـــغال 
بــه والعــامل نفعــه متعــد. وكــم قــد رد إىل الصــواب مــن  الزاهــد ال يتعــدى نفعــه عتبــة 

                                                            
  ).٧٩-٦١صيد اخلاطر (ص. ١
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متعبــد. ومــن تلبيســه علــيهم: أنــه يــومههم أن الزهــد تــرك املباحــات، فمــنهم مــن ال 
يزيــد علــى خبــز الشــعري. ومــنهم مــن ال يــذوق الفاكهــة. ومــنهم مــن يقلــل املطعــم 

س الصــوف، ومينعهــا املــاء البــارد. ومــا هــذه حــىت ييــبس بدنــه، ويعــذب نفســه بلــب
  ١وال طريق أصحابه وأتباعهم. طريقة الرسول 

وفيـــه أيضـــا قـــال خماطبـــا الصـــوفية: وإمنـــا خـــدعكم الشـــيطان فصـــرمت عبيـــد  -
دقــة يف زي عبــاد، شــرهني  شــهواتكم، ومل تقفــوا حــىت قلــتم هــذه احلقيقــة. وأنــتم ز

يعشق ويهام فيــه. ويؤلــف ويــؤنس  يف زي زهاد، مشبهة تعتقدون أن هللا عز وجل
به، وبئس التوهم، ألن هللا عز وجل خلق الــذوات مشــاكلة، ألن أصــوهلا مشــاكلة 
صوهلا العنصــرية وتراكيبهــا املثليــة يف األشــكال احلديثــة، فمــن  فهي تتوانس وتتوامل 
ههنــا جــاء الــتالؤم وامليــل وعشــق بعضــهم بعضــا، وعلــى قــدر التقــارب يف الصــورة 

  ٢.يتأكد األنس
وفيـــه أيضـــا قـــال: اعلـــم أن أول تلبـــيس إبلـــيس علـــى النـــاس صـــدهم عـــن  -

العلــم ألن العلــم نــور، فــإذا أطفــأ مصــابيحهم خــبطهم يف الظلــم كيــف شــاء. وقــد 
دخل على الصوفية يف هذا الفــن مــن أبــواب. أحــدها أنــه منــع مجهــورهم مــن العلــم 

بســوا املراقــع أصــال، وأراهــم أنــه حيتــاج إىل تعــب وكلــف فحســن عنــدهم الراحــة، فل
  ٣وجلسوا على بساط البطالة.

 :موقفه من اجلهمية  
                                                            

  ).١٨٦التلبيس ( ١
  ).٣٠٢التلبيس ( ٢
  ).٣٨٩التلبيس ( ٣
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قــــــال يف معــــــرض ذكــــــره لتلبــــــيس إبلــــــيس علــــــى هــــــذه األمــــــة يف العقائــــــد  -
ت: فــإن إبلــيس ملــا متكــن مــن األغبيــاء فــورطهم يف التقليــد وســاقهم ســوق  والــد
البهــائم. مث رأى خلقــا فــيهم نــوع ذكــاء وفطنــة فاســتغواهم علــى قــدر متكنــه مــنهم، 
لنظـــر، مث اســـتغوى كـــال مـــن  فمـــنهم مـــن قـــبح عنـــده اجلمـــود علـــى التقليـــد وأمـــره 
هـــؤالء بفـــن فمـــنهم مـــن أراه أن الوقـــوف مـــع ظـــواهر الشـــرائع عجـــز. فســـاقهم إىل 
ــؤالء حــىت أخــرجهم عــن اإلســالم. وقــد ســبق ذكــرهم  مذهب الفالســفة، ومل يــزل 

إال مــــا أدركتــــه يف الـــرد علــــى الفالســـفة. ومــــن هــــؤالء مـــن حســــن لــــه أن ال يعتقـــد 
حلواس علمتم صحة قــولكم؟ فــإن قــالوا: نعــم كــابروا، ألن  حواسه. فيقال هلؤالء: 
حلـــواس ال يقـــع فيـــه خـــالف، وإن قـــالوا  حواســـنا مل تـــدرك مـــا قـــالوا، إذ مـــا يـــدرك 
قضــــوا قــــوهلم. ومــــنهم مــــن نفــــره إبلــــيس عــــن التقليــــد وحســــن لــــه  بغــــري احلــــواس، 

ضــــاع الفالســــفة ليخــــرج بزعمــــه عــــن غمــــار اخلــــوض يف علــــم الكــــالم والنظــــر يف أو 
كثــــرهم إىل الشــــكوك  العــــوام. وقــــد تنوعــــت أحــــوال املتكلمــــني وأفضــــى الكــــالم 

  وببعضهم إىل اإلحلاد.
ومل تســكت القــدماء مــن فقهــاء هــذه األمــة عــن الكــالم عجــزا ولكــنهم رأوا 

وا عن اخلوض فيه.   أنه ال يروي غليال مث يرد الصحيح عليال فأمسكوا عنه و
ــم قــالوا: إن مث  ملعتزلــة إىل أ قال: قلت وكيف ال يــذم الكــالم وقــد أفضــى 

هللا عز وجل يعلم مجل األشياء وال يعلم تفاصــيلها. وقــال جهــم بــن صــفوان، علــم 
هللا وقدرته وحياته حمدثــة. وقــال أبــو حممــد النــوخبيت عــن جهــم أنــه قــال: إن هللا عــز 

بعهمـــــا مـــــن وجـــــل لـــــيس بشـــــيء. وقـــــال أبـــــو علـــــي اجلبـــــائي وأبـــــو هاشـــــ م ومـــــن 
البصريني: املعدوم شــيء وذات ونفــس وجــوهر وبيــاض وصــفرة ومحــرة، وإن البــاري 
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ســـبحانه وتعـــاىل ال يقـــدر علـــى جعـــل الـــذات ذا وال العـــرض عرضـــا وال اجلـــوهر 
  ١جوهرا وإمنا هو قادر على إخراج الذات من العدم إىل الوجود.

هلل مـــن نظـــر وعلـــوم أوجبـــت - هـــذه املـــذاهب  وقـــال أيضـــا: قلـــت أعـــوذ 
ب الكـــالم أنـــه ال يـــتم اإلميـــان إال مبعرفـــة مـــا رتبـــوه وهـــؤالء  القبيحـــة. وقـــد زعـــم أر

ــر ببحــــث املتكلمــــني، ودرجــــت  علــــى خطــــأ ألن الرســــول  مــ إلميــــان ومل  ــر  أمــ
م خري الناس على ذلك.   ٢الصحابة الذين شهد هلم الشارع 

صــــول وطريــــق وقــــال: فــــإن قــــال قائــــل قــــد عبــــت طريــــق املقلــــدين يف األ -
املتكلمـــني، فمـــا الطريـــق الســـليم مـــن تلبـــيس إبلـــيس؟ فـــاجلواب أنـــه مـــا كـــان عليـــه 
حســـان مـــن إثبـــات  بعـــوهم  رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وآلـــه وســـلم وأصـــحابه و
ت واألخبــــار مــــن غــــري  اخلــــالق ســــبحانه وإثبــــات صــــفاته علــــى مــــا وردت بــــه اآل

أن القـــــرآن كـــــالم هللا غـــــري تفســـــري وال حبـــــث عمـــــا لـــــيس يف قـــــوة البشـــــر إدراكـــــه، و 
  ٣خملوق.

وقــال يومــا: أهــل الكــالم يقولــون: مــا يف الســماء رب، وال يف املصــحف  -
  ٤قرآن، وال يف القرب نيب، ثالث عورات لكم.

وقــــال رمحــــه هللا: لــــيس علــــى العــــواّم أضــــّر مــــن مســــاعهم علــــم الكــــالم. وإمنــــا 
لصـــّيب مـــن شـــاطئ ينبغـــي أن ُحيـــذر العـــواّم مـــن مساعـــه واخلـــوض فيـــه، كمـــا ُحيـــذر ا

                                                            
  ).١٠٣-١٠٢التلبيس ( ١
  ).١٠٤التلبيس ( ٢
  ).١٠٩-١٠٨التلبيس ( ٣
  ).٢١/٣٧٦( السري ٤
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٢٤٩ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  النهر خوف الغرق.
ا هذا، وهو فاسد؛ فإنــه قــد زّل يف هــذا  ورمبا ظّن العاّمّي أن له قوة يدرك 

  خلٌق من العلماء؛ فكيف العواّم؟!
ومــــا رأيــــت أمحــــق مــــن مجهــــور قصــــاص زماننــــا؛ فإنــــه حيضــــر عنــــدهم العــــواّم 

م أركــان ا م عــن مخــر وزىن وغيبــة، وال يعلِّمــو لصــالة ووظــائف الُغشــم، فــال ينهــو
ويــــل الصــــفات، وأن الكــــالم قــــائم  التعّبــــد، بــــل ميلــــؤون الزمــــان بــــذكر االســــتواء و

  لذات، فيتأذى بذلك َمن كان قلبه سليماً.
هلل، ومالئكتــــه، وكتبــــه،  ألصــــول اخلمســــة؛  وإمنــــا علــــى العــــاّمّي أن يــــؤمن 

خملــــوق، ورســــله، واليــــوم اٍآلخــــر، ويقنــــع مبــــا قــــال الســــلف: القــــرآن كــــالم هللا غــــري 
  واالستواء حق، والكيف جمهول.

مل يكلّـــف األعـــراب ســـوى جمـــّرد اإلميـــان، ومل تـــتكّلم  ولـــيعلم أن رســـول هللا 
الصحابة يف اجلواهر واألعراض؛ فمن مات على طريقهم؛ مات مؤمناً ســليماً مــن 

  ١بدعة. ومن تعّرض لساحل البحر، وهو ال حيسن السباحة؛ فالظاهر غرقه.
لـــيس، فـــرأى يف املســـلمني قومـــاً فـــيهم فطنـــة، فـــأراهم أن وقـــال: مث نظـــر إب -

الوقــــوف علــــى ظــــواهر الشــــريعة حالــــة يشــــاركهم فيهــــا العــــواّم، فحّســــن هلــــم علــــوم 
الكــــالم، وصــــاروا حيتّجــــون بقــــول بقــــراط وجــــالينوس وفيثــــاغورس!! وهــــؤالء ليســــوا 

  ، وإمنا قالوا مبقتضى ما سّولت هلم أنفسهم.مبتشّرِعني، وال تبعوا نبينا 
ــأ ألحــــدهم ولــــد؛ شــــغلوه حبفــــظ القــــرآن ومســــاع و  قــــد كــــان الســــلف إذا نشــ
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احلــديث، فيثبــت اإلميــان يف قلبــه؛ فقــد تــواىن النــاس عــن هــذا، فصــار الولــد الفطــن 
، ويقــــــول: أخبــــــار آحــــــاٍد! يتشــــــاغل بعلــــــوم األوائــــــل، وينبــــــذ أحاديــــــث الرســــــول 

  وأصحاب احلديث عندهم يسّمون: حشويّة!!
قيق علــــــم الطفــــــرة واهليــــــوىل واجلــــــزء الــــــذي ال ويعتقــــــد هــــــؤالء أن العلــــــم الــــــد

يتجـــزّأ... مث يتصـــاعدون إىل الكـــالم يف صـــفات اخلـــالق، فيـــدفعون مـــا صـــّح عـــن 
م: رسول هللا    بواقعا

فيقــول املعتزلــة: إن هللا ال يُــرى؛ ألن املرئــّي يكــون يف جهــة! وخيــالفون قــول 
؛ » رؤيتــــــهإنكـــــم تـــــرون ربكـــــم كمـــــا تـــــرون القمـــــر ال ُتضـــــامون يف: «رســـــول هللا 

  فأوجب هذا احلديث إيثار رؤيته وإن عجز عن فهم كيفّيتها.
لقـــرآن، وقـــالوا: خملـــوٌق! فزالـــت  وقـــد عُـــزَِل هـــؤالء األغبيـــاء عـــن التشـــاغل 
ُحرمته من القلوب. وعــن الســنة، وقــالوا: أخبــاُر آحــاٍد! وإمنــا مــذاهبهم الّســرقة مــن 

  بقراط وجالينوس.
يرفِّــه نفَســه عــن تعــب الصــالة والصــوم!  وقــد اســتفاد مــن تبــع الفالســفة أنــه

وقد كان كبار العلماء يذّمون علم الكالم، حىت قــال الشــافعي: حكمــي فــيهم أن 
يُركبوا على البغال، ويشهروا، ويقال: هــذا جــزاء مــن تــرك الكتــاب والســنة واشــتغل 

  لكالم.
ــــم األمــــر إىل أن اعتقــــدوا أن مــــن مل يعــــرف حتريــــر دليــــل التوحيــــد  وقــــد آل 

  س مبسلم!!فلي
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لكتاب والسنة؛ ترُشدوا.   ١فاهلَل َهللا من خمالطة املبتدعة، وعليكم 
 :موقفه من اخلوارج  

ــوارج وأقــــبحهم حالــــًة ذو اخلويصــــرة أخــــرب ابــــن  - قــــال رمحــــه هللا: أول اخلــ
احلصني  ابن املذهب ثنا أمحد بن جعفر ثنــا عبــدهللا بــن أمحــد ثــين أيب ثنــا حممــد 

القعقــاع عــن ابــن أيب يعمــر عــن أيب ســعيد اخلــدري رضــي  ابن فضيل ثنا عمارة بن
بذهبــة يف أدمي  هللا عنه قال: بعث علي رضي هللا عنه مــن الــيمن إىل رســول هللا 

ــــا، فقســــمها رســــول هللا  بــــني أربعــــة بــــني زيــــد اخليــــل  مقــــروظ مل ختلــــص مــــن ترا
واألقـــرع بـــن حـــابس وعيينـــة بـــن حصـــن وعلقمـــة بـــن عالثـــة أو عـــامر بـــن الطفيـــل 

عمــارة فوجــد مــن ذلــك بعــض أصــحابه واألنصــار وغــريهم، فقــال رســول هللا  شــك
» :تيــين خــرب الســماء صــباحاً ومســاًء؟ منوين وأ أمــني مــن يف الســماء،  » أال 

تــــئ اجلبهــــة كــــث اللحيــــة مشــــمر  ه رجــــل غــــائر العينــــني، مشــــرف الــــوجنتني  مث أ
وحيــك «رأســه إليــه فقــال:  اإلزار حملــوق الــرأس، فقــال: اتــق هللا  رســول هللا! فرفــع

؟ مث أدبـــــر فقـــــال خالـــــد:  رســـــول هللا أال » ألـــــيس أحـــــق النـــــاس أن يتقـــــي هللا أ
فقــال: إنــه رّب مصــلٍّ يقــول ». فلعلــه يصــلي: «أضــرب عنقــه، فقــال رســول هللا 

إين مل أؤمــر أن أنقــب عــن قلــوب : «بلســانه مــا لــيس يف قلبــه. فقــال رســول هللا 
م إنــه ســيخرج «وهــو مقــٍف فقــال:  نظــر إليــه النــيب  مث». النــاس وال أشــق بطــو

مـــن ضئضـــئ هـــذا قـــوم يقـــرؤون القـــرآن ال جيـــاوز حنـــاجرهم ميرقـــون مـــن الـــدين كـــم 
  ٢».ميرق السهم من الرمّية

                                                            
  ).٧٦٢-٧٦٠صيد اخلاطر (ص. ١
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قـــال املصـــنف: هـــذا الرجـــل يقـــال لـــه ذو اخلويصـــرة التميمـــي، ويف لفـــظ أنـــه 
خـــارجي فهـــذا أول » ويلـــك ومـــن يعـــدل إذا مل أعـــدل؟«قـــال لـــه: اعـــدل! فقـــال: 

خــرج يف اإلســالم، وآفتــه أنــه رضــي بــرأي نفســه، ولــو وقــف لعلــم أنــه ال رأي فــوق 
. وأتباع هذا الرجل هم الذين قاتلوا علــي بــن أيب طالــب كــرم هللا رأي رسول هللا 

وجهــــه. وذلــــك أنــــه ملــــا طالــــت احلــــرب بــــني معاويــــة وعلــــي رضــــي هللا عنهمــــا رفــــع 
مـــا فيهـــا، وقـــال: تبعثـــون أصـــحاب معاويـــة املصـــاحف ودعـــوا أصـــحاب علـــي إىل 

خــذ عليهمــا أن يعمــال مبــا يف كتــاب هللا عــز  مــنكم رجــالً ونبعــث منــا رجــالً. مث 
وجـــل. فقـــال النـــاس قـــد رضـــينا. فبعثـــوا عمـــرو بـــن العـــاص فقـــال أصـــحاب علـــي: 
ابعث أ موسى. فقال علي: ال أرى أن أوّيل أ موســى، هــذا ابــن عبــاس. قــالوا: 

موســى وأخــر القضــاء إىل رمضــان. فقــال عــروة بــن  ال يزيد رجــًال منــك. فبعــث أ
أذينـــة: حتكمـــون يف أمـــر هللا الرجـــال، ال حكـــم إال هلل. ورجـــع علـــي مـــن صـــفني، 
ـــا مـــنهم اثنـــا عشـــر  فـــدخل الكوفـــة ومل تـــدخل معـــه اخلـــوارج؛ فـــأتوا حـــروراء فنـــزل 
دى منــاديهم أن أمــري  ألفــاً؛ وقــالوا: ال حكــم إال هلل. وكــان ذلــك أول ظهــورهم و

تــــال شــــبيب بــــن ربعــــي التميمــــي وأمــــري الصــــالة عبــــدهللا بــــن الكــــوا اليشــــكري. الق
ــم أعلــم مــن علــي بــن أيب طالــب كــرم هللا  وكانت اخلوارج تتعبد إال أن اعتقادهم أ

  ١وجهه، وهذا مرض صعب.
وقال: وهلــم قصــص تطــول ومــذاهب عجيبــة هلــم، مل أر التطويــل بــذكرها،  -

لبيســـه علـــى هـــؤالء احلمقـــى الـــذين عملـــوا وإمنـــا املقصـــود النظـــر يف حيـــل إبلـــيس وت
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م، واعتقــدوا أن علــي بــن أيب طالــب كــرم هللا وجهــه علــى اخلطــأ ومــن معــه  بواقعــا
ـــــم علـــــى الصـــــواب. واســـــتحلوا دمـــــاء  مـــــن املهـــــاجرين واألنصـــــار علـــــى اخلطـــــأ، وأ
األطفال ومل يستحلوا أكل مثرة بغــري مثنهــا وتعبــوا يف العبــادات وســهروا، وجــزع ابــن 

  قطع لسانه من فوات الذكر. واستحل قتل علي كرم هللا وجهه.ملجم عند 
مث شــهروا الســيوف علــى املســلمني، وال أعجــب مــن اقتنــاع هــؤالء بعلمهــم 
ــم أعلــم مــن علــي رضــي هللا عنــه، فقــد قــال ذو اخلويصــرة لرســول هللا  واعتقــادهم أ

هلل مــ ن : اعدل فمــا عــدلت! ومــا كــان إبلــيس ليهتــدي إىل هــذه املخــازي نعــوذ 
  ١اخلذالن.
 :موقفه من القدرية  

قــــال رمحــــه هللا: ينبغــــي للمــــؤمن أن يعلــــم أن هللا ســــبحانه مالــــك حكــــيم ال 
العــرتاض يعبث، وهذا العلم يوجب نفي االعرتاض على القدر. وقــد هلــج خلــٌق 

قـــــــــــــــــــــدحاً يف احلكمـــــــــــــــــــــة، وذلـــــــــــــــــــــك كفـــــــــــــــــــــر. وأوهلـــــــــــــــــــــم إبلـــــــــــــــــــــيس يف قولـــــــــــــــــــــه: 
   

   ٢ !
قولــه: إن تفضــيلك الطــني علــى النــار لــيس حبكمــة!! وقــد رأيــت مــن كــان  ومعــىن

فقيهــاً دأبــه االعــرتاض! وهــذا ألن املعــرتض ينظــر إىل صــورة الفعــل، ولــو أن صــورة 
الفعــــل صــــدرت مــــن خملــــوق مثلنــــا؛ َحُســــَن أن يُعــــرتض عليــــه؛ فأمــــا مــــن نقصــــت 

  هل عليه جنون.األفهام عن مطالعة حكمته؛ فاعرتاض الناقص اجلا

                                                            
  ).١١٧-١١٦تلبيس إبليس (ص. ١
  ).٧٦ص اآلية ( ٢
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٢٥٤ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

ن األمــور علــى أغراضــهم؛  ــم يريــدون جــر فأما اعــرتاض اخللعــاء؛ فــدائم؛ أل
فمــــىت انكســــر ألحــــدهم غــــرض؛ اعــــرتض. وفــــيهم مــــن يتعــــدى إىل ذكــــر املــــوت، 
ــع احلــــديث  فيقــــول: بــــىن ونقــــض!! وكــــان لنــــا رفيــــق؛ قــــرأ القــــرآن والقــــراءات، ومســ

، فلمــا نــزل بــه املــوت؛ الكثــري، مث وقــع يف الــذنوب، وعــاش أكثــر مــن ســبعني ســنة
ذُكـــر يل أنـــه قـــال: قـــد ضـــاقت الـــدنيا إال مـــن روحـــي!! ومـــن هـــذا اجلـــنس مسعـــُت 

  شخصاً يقول عند املوت: رّيب يظلمين!!
م الباردة. م واعرتاضا   وهذا كثري! ويُكره أن ُحيكى كالُم اخللعاء يف جنو

 ولـــــو فهمـــــوا أن الـــــدنيا ميـــــدان مســـــابقة ومارســـــتان صـــــرب ليبـــــني بـــــذلك أثـــــرُ 
اخلــــالق؛ ملــــا اعرتضــــوا، والــــذي طلبــــوه مــــن الســــالمة وبلــــوغ األغــــراض أمــــامهم لــــو 

لطني؛ فإذا فرغ لبس ثياب النظافة.   فهموا؛ فـَُهْم كالزورجاري يتلّوث 
وملــــا أريــــد نقــــُض هــــذا البــــدن الـــــذي ال يصــــلح للبقــــاء ُحنّيــــت عنــــه الـــــنفس 

  الشريفة، وُبين بناء ال يقبل الدوام.
 ض: وبعـــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــذا؛ فُقـــــــــــــــــــــْل للمعـــــــــــــــــــــرت 

   
    

   
 ١.  

ن القـــدر، وإن ســـّلم: جـــرى القـــدر؛  قـــل لـــه إن اعـــرتض: مل مينـــع ذلـــك جـــر
 ٢فألن جيرَي وهو مأجور خٌري من أن جيري وهو مأزور.

                                                            
  ).١٥احلج اآلية ( ١
  ).٧٧٠-٧٦٨صيد اخلاطر (ص. ٢
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٢٥٥ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  
  ـ)ه ٥٩٨( ١ُلْؤُلؤ الَعاِدِيل 

لؤلــؤ صــاحب احلاجــب العــاديل مــن أبطــال اإلســالم وكبــار الدولــة. قــال 
املوفق عبداللطيف البغــدادي: كــان شــيخا أرمنيــا يف األصــل مــن أجنــاد القصــر، 
وخـــدم مـــع صـــالح الـــدين مقـــدما لألصـــطول، وكـــان حيثمـــا توجـــه فـــتح وانتصـــر 
ثــين عشــر ألــف رغيــف مــع قــدور  وغــنم. إىل أن قــال: وكــان يتصــدق كــل يــوم 

لطعام. وكان يضّعف ذلك يف رمضان، ويضع ثالثــة مراكــب كــل مركــب طولــه ا
أي - عشـــــرون ذراعـــــا مملـــــوء طعامـــــا ويـــــدخل الفقـــــراء أفواجـــــا. حـــــارب اإلفـــــرنج 

وأســرهم، وتــوىل قــتلهم الفقهــاء  - الصــليبيني الــذين أرادوا احــتالل املدينــة النبويــة
  والصاحلون. 

  مخسمائة. تويف رمحه هللا مبصر يف صفر سنة مثان وتسعني و 
 :موقفه من املشركني  

قــال الــذهيب: وقيــل: إن املالعــني (يعــين الصــليبيني) التجــؤوا منــه إىل جبــل، 
م الرعــــب، وطلبــــوا منــــه  فرتجــــل، وصــــعد إلــــيهم يف تســــعة أجنــــاد، فــــألقي يف قلــــو

  ٢األمان، وقتلوا مبصر، توىل قتلهم العلماء والصاحلون.
  

                                                            
) ٤/٣٣٦) وشــذرات الــذهب (٣٨٥-٢١/٣٨٤) والســري (٣٦٥-٣٦٣/ص.٦٠٠-٥٩١ريــخ اإلســالم (حــوادث  ١

  ).١٣/٢٦والبداية والنهاية (
  ).٢١/٣٨٥السري ( ٢
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٢٥٦ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  هـ) ٥٩٩( ١أبو احلسن ابن ُجنَيَّة
الــــواعظ الفقيــــه، زيــــن الــــدين أبــــو احلســــن علــــي بــــن إبــــراهيم بــــن جنــــا الشــــيخ 

بــن جنيــة. ولــد ســنة مثــان ومخســمائة ومســع مــن علــي  الدمشــقي احلنبلــي املشــهور 
ابن أمحد بن قبــيس املــالكي، ومــن خالــه شــرف اإلســالم، عبــدالوهاب ابــن الشــيخ 

بنتـــه أيب الفـــرج عبدالواحـــد بـــن حممـــد احلنبلـــي، وســـعد اخلـــري األنصـــاري، وتـــزو  ج 
املســـندة فاطمـــة. حـــدث عنـــه ابـــن خليـــل، والشـــيخ الضـــياء، وحممـــد ابـــن البهـــاء. 
ســة وســؤدد. قــال عنــه ابــن النجــار: كــان  وكــان صــدرا حمتشــما نبــيال، ذا جــاه ور
متدينا، محيد السرية. وقال أبــو شــامة: كــان كبــري القــدر. تــويف ســنة تســع وتســعني 

  ومخسمائة. 
 :موقفه من اجلهمية  

ة: كـــان جيـــري بينـــه وبـــني الشـــهاب الطوســـي العجائـــب، ألنـــه  قـــال أبـــو شـــام
كـــــان حنبليـــــا وكـــــان الشـــــهاب أشـــــعر واعظـــــا. جلـــــس ابـــــن جنيـــــة يومـــــا يف جـــــامع 
القرافــــــة، فوقــــــع عليــــــه وعلــــــى مجاعــــــة ســــــقف، فعمــــــل الطوســــــي فصــــــال ذكــــــر فيــــــه 

   
 ٢.   

جنية، فقــال: هــذا مــن هنــاك،  جاء يوما كلب يشق الصفوف يف جملس ابن
  ٣وأشار إىل جهة الطوسي.

                                                            
ـــري ( ١ ـــة (٣٩٦- ٢١/٣٩٣الســ ـــة والنهايــ ــرة (١٣/٣٩) والبدايــ ــوم الزاهـــ ــوادث ٦/١٨٣) والنجـــ ـــالم (حـــ ريـــــخ اإلســ ) و

  ).٤٠٠- ٣٩٨/ص.٦٠٠- ٥٩١
  ).٢٦ية (النحل اآل ٢
  ).٢١/٣٩٥السري ( ٣
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٢٥٧ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  
  هـ) ٥٩٩( ١حممد بن سام بن حسني الُغوِري صاحب َغْزنَة

الســــلطان أبــــو الفــــتح حممــــد بــــن ســــام بــــن حســــني الغــــوري، غيــــاث الــــدين، 
  صاحب غزنة، أخو السلطان شهاب الدين.

ذال. حمســنا إىل رعيتــ ــم قال ابن البزوري: كان ملكــا عــادال، وللمــال  ه، رؤوفــا 
مســـــة، وكلهـــــا بوجـــــوده مواســـــم، قـــــرب  م  يف حكمـــــه وسياســـــته، كانـــــت بـــــه ثغـــــور األ

  العلماء، وأحب الفضالء، وبىن املساجد والربط واملدارس، وأدر الصدقات.
قــــــال ابــــــن األثــــــري: وكــــــان عــــــادال ســــــخيا، قــــــرب العلمــــــاء، وبــــــىن املــــــدارس 

كـــان ذا دهـــاء ومكـــر واملســـاجد، وكـــان مظفـــرا يف حروبـــه مل ينكســـر لـــه عســـكر. و 
وكــرم. أســقط املكــوس ومل يتعــرض ملــال أحــد. وكــان مــن مــات بــال وارث تصــدق 
مبا خلفه. وكان فيه فضــل وأدب. وقــد نســخ عــدة مصــاحف، مل يبــد منــه تعصــب 

  ملذهب. 
وقال ابن كثري: وكان غياث الدين عــاقال حازمــا شــجاعا، مل تكســر لــه رايــة 

ىن مدرســـة هائلـــة للشـــافعية، وكانـــت مـــع كثـــرة حروبـــه، وكـــان شـــافعي املـــذهب، ابتـــ
سريته حسنة يف غاية اجلودة. تويف رمحــه هللا يف مجــادى األوىل ســنة تســع وتســعني 

  ومخسمائة، فتملك بعده أخوه السلطان شهاب الدين.
 :موقفه من املبتدعة  

                                                            
ــــري ( ١ ــ ــ ــ ـــن األثــ ــ ــ ــ ــ ــــل البـ ــ ــ ــ ــبالء (١٨٢- ١٢/١٨٠الكامــ ــ ــ ـــ ـــالم النـــ ــ ــ ــ ــ ــــري أعـ ــ ــ ــ ــالم ٣٢٢- ٢١/٣٢٠) وســ ــ ــ ــ ــ ـــخ اإلســ ــ ــ ــ ــ ريـ ) و

ــوادث ريــــخ ابــــن الــــوردي (٤٠٦- ٤٠٤/ص.٦٠٠- ٥٩١(حــ ــة (٢/١٧٣) و ـــة والنهايــ ـــذرات ١٣/٣٨) والبدايـ ) وشـ
  ).٤/٣٤٢الذهب (

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٢٥٨ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  ١كان يقول: التعصب يف املذاهب قبيح.
  

  هـ) ٥٩٩( ٢أبو الربكات التكريتـي
ألدب حممــد بــن أمحــد بــن ســعي د أبــو الربكــات التكريتـــي املؤيــد، لــه معرفــة 

  والشعر.
  :موقفه من املبتدعة  

ء-جاء يف إرشاد األريب    : - وهو الكتاب املعروف مبعجم األد
لنظاميــة  وكــان الوجيــه رمحــه هللا حنبليــا مث صــار حنفيــا، فلمــا درس النحــو 

رج التكـــــرييت مث صــــار شـــــافعيا، فقـــــال فيـــــه املؤيـــــد أبـــــو الربكـــــات حممـــــد بـــــن أيب الفـــــ
  البغدادي وكان أحد تالمذته، ومسعته من لفظه غري مرة:

أال مبلــغ عــين الوجيــه رســالة متــذهبت
للنعمــان بعــد ابــن حنبــل ومــا اخــرتت 
دين الشافعي تــدينا وعمــا قليــل أنــت 
ــــــــــــــــــــــــــائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــك صـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ال شــــــــــــــــــــــــــ

  

 وإن كــــــــان ال جتــــــــدي إليــــــــه الرســــــــائل 
 وذلـــــــــــــــك ملـــــــــــــــا أعوزتـــــــــــــــك املآكـــــــــــــــل
ــــــوى الــــــذي هــــــو حاصــــــل  ولكنمــــــا 

 ٣مالـــــــك فـــــــافطن ملـــــــا أ قائـــــــل إلــــــــى
  

  (من القرن السادس اهلجري) ٤أبو حممد اليمين
مـــن علمـــاء الـــيمن مـــن القـــرن الســـادس اهلجـــري. لـــه كتـــاب عقائـــد الـــثالث 

                                                            
  ).٢١/٣٢١السري ( ١
ريخ بغداد ( ٢   ).٤٠- ١٣/٣٩هـ) من البداية والنهاية (٥٩٩احلافظ ابن كثري يف وفيات سنة ( ) وذكره١٥/١٠ذيل 
ــاد األريــــب ليــــاقوت احلمــــوي ( ٣ ــة (٢٢/٨٨) والســــري (٦٧-١٧/٦٦إرشــ ــة والنهايــ ) والكامــــل يف ٤٠-١٣/٣٩) والبدايــ

ريخ بغداد (١٢/٣١٢التاريخ (   ).١٥/١٠) وذيل 
  ).١٨-١/١مد الغامدي (مقدمة كتابه عقائد الثالث والسبعني فرقة حتقيق حم ٤
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والسبعني فرقة، كان راسخ العلم، واســع االطــالع يف شــىت فنــون العلــم، يــدل علــى 
ه هللا: فإنـــي أذكــر ذلــك مناقشــاته العلميــة آلراء الفــرق وعقائــدها. مــن كالمــه رمحــ

لــك مقالــة الفرقــة اهلاديــة املهديــة، أهــل الســنة واجلماعــة وهــم أصــحاب أيب حنيفــة 
ــم جممعــون  ومالك والشافعي وداود وأمحد رمحهم هللا تعاىل، وهم فرقة واحــدة، أل

  على األصول وإن كانوا خمتلفني يف الفروع.
 :موقفه من اجلهمية  

 فرقــة وهــو يتحــدث عــن قــول املعتزلــة قال يف كتابــه عقائــد الــثالث والســبعني
 يف القــرآن: زعمــوا أنــه خملــوق لــيس بكــالم هللا تعــاىل، واحتجــوا بقولــه: 

    
   

  
   

   
  

قــــــالوا: فــــــذكر هللا تعــــــاىل أنــــــه حمــــــدث، وكــــــل حمــــــدث  ١
ــذا القــرآن  خملــوق، واحتجــاجهم يف هــذا احتجــاج فاســد؛ ألن هللا تعــاىل مــا عــىن 

ــا النــيب  يت  مــن املــواعظ واألحكــام فيــه،  نفسه أنه حمدث، وإمنا احلوادث اليت 
تـــــــيهم مـــــــن موعظـــــــة مــــــــن حكـــــــم فيـــــــه حمـــــــدث إال اســـــــتمعوه  ــــــــم أي: مـــــــا  ذا

   ،أي: مل يعملـــــــــــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــــــــــه
   عنــــــه،  أي: غافلــــــة

  فهذا املعىن، ال ما ذهبوا إليه وهللا تعاىل أعلم.
                                                            

  ).٣و٢األنبياء اآليتان ( ١
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فأمــا القــرآن عنــد فغــري حمــدث فيكــون خملوقــا، بــل هــو كــالم هللا تعــاىل منــه 
ايـــة هلـــا، بـــدليل  قولــــه بـــدا وإليـــه يعـــود، والكـــالم مـــن الـــذات، والـــذات قدميـــة ال 

   وتعــــاىل: ســــبحانه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــه: ١ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ، وبقولــــ

   
   

 فــذكر أنــه علمــه ومل خيلقــه كاإلنســان، ٢ 
ففــــرق بــــني اخللــــق والتعلــــيم، ألن اإلنســــان مــــن خلقــــه، والقــــرآن مــــن علمــــه، وفيــــه 

الــــرحيم وغــــري ذلــــك، فلــــو كــــان القــــرآن خملوقــــا كمــــا ذهبــــوا إليــــه، أمســـاؤه، كــــالرمحن 
ــا منــه، وإذا مل جيــز أن تكــون خملوقــة فقــد صــح  لوجب أن تكون أمســاؤه خملوقــة أل

  ٣أن القرآن غري خملوق، وبطل ما ذهبوا إليه، ويف هذا كفاية واحلمد هلل.
 :موقفه من اخلوارج  

واعلــــم أن هــــذه الفــــرق قــــال رمحــــه هللا يف معــــرض ذكــــره لفــــرق اخلــــوارج:  -
شــياء، فالــذي اجتمعــت عليــه  اجتمعــت علــى أشــياء، وانفــرد بعضــها عــن بعــض 
مامــــــة أيب بكــــــر وعمــــــر وعثمــــــان إىل وقــــــت احلــــــدث، وعلــــــي إىل وقــــــت  القــــــول 
التحكيم، وقالوا: من أتى كبرية مما وعد هللا تعاىل عليها العــذاب فهــو كــافر، ومــن 

  هو مشرك.نظر نظرة إىل امرأة أجنبية أو قبلها ف

                                                            
  ).١٦٤النساء اآلية ( ١
ت ( ٢   ).٣-١الرمحن اآل
  ).٤٠٦-١/٤٠٥عقائد الثالث والسبعني فرقة ( ٣
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طــــل، ألنــــه لــــو كــــان كــــافرا كمــــا ذكــــروا ١قــــال صــــاحب الكتــــاب  : وهــــذا 
 ضـــــــــــــــرب عنقـــــــــــــــه ألنـــــــــــــــه قـــــــــــــــال تعـــــــــــــــاىل: لوجـــــــــــــــب عليـــــــــــــــه 

  
  

وهــــو عنــــدهم ال جيــــوز قتلــــه، قــــالوا: ومــــن ٢ .
ب وإال زىن وهو بكر، أو سرق ما جيب به القطع، وأقيم بــه احلــد اســتتي ب فــإن 

  قتـــــــــــــــل، وهـــــــــــــــذا أيضـــــــــــــــا خـــــــــــــــالف قــــــــــــــــول هللا حيـــــــــــــــث يقـــــــــــــــول:
  

  هــــذا مــــا  ٣
فــــــع بــــــن األزرق أحــــــد شــــــيوخهم اجتمعــــــوا عليــــــه ، فأمــــــا مــــــا انفــــــردوا بــــــه، فــــــإن 

حــة قتــل األطفــال والعميــان والعرجــان والعجــائز  وعظمــائهم، انفــرد هــو وفرقتــه 
ـــــم كـــــانوا يطرحـــــون األطفـــــال يف قـــــدور األقـــــط وهـــــي تغلـــــي، وامل ــــىت إ رضـــــى، وحـ

ت، فبلــغ ذلــك جنــدة ابــن عــامر أحــد اخلــوارج أيضــا فكتــب إليــه  واســتحلوا األمــا
بســم هللا الــرمحن الــرحيم أمــا بعــد: فــإين يــوم فارقتــك، وأنــت لليتــيم كــاألب الــرحيم، 

خـــذك يف هللا لومـــة الئـــم و  ال ترضـــى معونـــة ظـــامل، وللضـــعيف كـــاألخ يف الـــرب، ال 
فقـــد شـــريت نفســـك يف طاعـــة ربـــك ابتغـــاء رضـــوانه، فأصـــبت مـــن الــــحق عينيـــه، 
فحـــــزن ذلـــــك الشـــــيطان فـــــأغواك، ومل يكـــــن أحـــــد أثقـــــل عليـــــه وطـــــأة منـــــك ومـــــن 
أصـــحابك، واســـتمالك فـــأغواك فغويـــت حـــني كفـــرت الـــذين عـــذرهم هللا تعـــاىل يف  

                                                            
  أي أبو حممد اليمين. ١
  ).٤( اآلية حممد ٢
  ).١٦النساء اآلية ( ٣
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 قائـــــل: كتابـــــه مـــــن قـُعَّـــــِد الـمسلميــــــن وضـــــعفهم، فقـــــال عــــــز مـــــن 
   
    

    
   
    

    
 ــى رســول هللا  واســتحللت أنــت قتــل األطفــال، وقــد ١
 فــع،  . مث كان من٢عن قتلهم رأيك أن ال تؤدي األمانة إىل أهلها فــاتق هللا  

ملرصاد، وحكمه العدل، وقوله الفصل والسالم.   وانظر لنفسك فإن هللا 
: جندة هذا، وفرقتــه أشــبه فــرق اخلــوارج، فكتــب ٣قال مصنف هذا الكتاب 

ين كتابــك تقــر عيــ فع بن األزرق بســم هللا الــرمحن الــرحيم أمــا بعــد: فقــد أ ين إليه 
فيه، وتذكرين وتنصــح يل، فتزجــرين وتصــف مــا كنــت عليــه مــن احلــق، وكنــت أوثــره 
من الصواب، وأ أسأل هللا تعــاىل أن جيعلــين مــن الــذين يســتمعون القــول فيتبعــون 
أحسنه، وعبت علــي مــا متاديــت بــه مــن إكفــار القعــد وقتــل األطفــال، واســتحالل 

ت، وسأفســــر لــــك إن شــــاء هللا تعــــاىل: أمــــا هــــؤ  الء القعــــدة، فليســــوا كمــــن األمــــا
 -حرســها هللا-، ألن هــؤالء كــانوا مبكــة ذكــرت ممــن كــان علــى عهــد رســول هللا 

مقهورين ال جيــدون إىل اهلــرب ســبيال، وهــؤالء خبالفهم،وأمــا األطفــال فــإن نــيب هللا 

                                                            
  ).٩١براءة اآلية ( ١
كشــف   ٣/٣٢/٢١٧٣) والبــزار يف مســنده (١٦/٢٠١٨- ٣/١٥األوســط () ويف ١١/٣٣٠/١١٩٠٦الطــرباين يف الكبــري ( ٢

): "رواه البــزار والطــرباين يف الكبــري واألوســط، وفيــه هــالل بــن خبــاب وهــو ثقــة، وفيــه خــالف، ٧/٢١٨األســتار). قــال اهليثمــي (
  ).١٦٢/١٦١٩- ٢/١٦١وبقية رجاله رجال الصحيح". وحسن إسناده  احلافظ ابن حجر  يف خمتصر زوائد البزار (

  أي أبو حممد اليمين. ٣
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هلل مــــــــــين ومنــــــــــك، حيــــــــــث   نوحــــــــــا    قــــــــــال: كــــــــــان أعــــــــــرف 
    

  
    

   
   

 لكفـــر وهـــم أطفـــال، فكيـــف  ، فســماهم١
جــاز ذلــك يف قــوم نــوح، وال جيــوز ذلــك يف قومنــا، ومــا بيننــا وبيــنهم إال الســيف، 

ت ممــن خالفنــا، فــإن هللا تعــاىل  أحــل لنــا ذمــة أمــواهلم، كمــا وأمــا اســتحالل األمــا
لتوبــة، وال  أحل لنا دماءهم، فاتقوا هللا  جندة، وراجــع نفســك ال عــذر لــك إال 

حلق وعمل به.   ٢يسعك خذالننا والقعود عنا والسالم على من أقر 
وقال أبو حممد أيضا: فاعلم أيــدك هللا وأرشــدك للصــواب أن النــاس افرتقــوا  - 

مامــة أيب بكــر رضــي يف اإلمامــة علــى فــرق شــىت، قالــ ت اخلــوارج ومــن لــف لفيفهــا 
ــداء، وعمـــــــر بعـــــــده، وعثمـــــــان إىل وقـــــــت احلـــــــدث، وعلـــــــي إىل وقـــــــت  ــ هللا عنـــــــه ابتـــ
ـــول،  حســـــن قبــ ــوا أقـــــواهلم وأعمـــــاهلم  ــيهم خـــــريا، وقبلـــ ــوهم وأثنـــــوا علـــ ــيم، وتولـــ التحكـــ
محد ذكر، وأمسكوا عــن عثمــان مــن وقــت احلــدث، ورفضــوا إمامــة علــي  وذكروهم 

ــه، مـــــن وقـــــت التح ــاىل، وتـــــربؤوا منـــ ــال يف ديـــــن هللا تعـــ ــتم الرجـــ ــالوا: حكمـــ كـــــيم، وقـــ
قــبح ذكــر، وقــالوا: شــك يف دينــه، وهــو احلــريان الــذي ذكــره هللا تعــاىل يف   وذكــروه 

  ٣كتابه، ومحلوا قوله وحكمه على البطالن والعصيان.

                                                            
  ).٢٧و٢٦نوح اآليتان ( ١
  ).٢٣-١/٢٠(عقائد الثالث والسبعني فرقة  ٢
  ).١/٨١عقائد الثالث والسبعني فرقة ( ٣
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٢٦٤ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

 :موقفه من املرجئة  
لقلـــب وعمـــل  - للســـان ومعرفـــة  جلـــوارح، قـــال رمحـــه هللا: اإلميـــان إقـــرار 

فعلـــى هـــذا اإلميـــان عنـــدهم  .وكـــل خصـــلة مـــن خصـــال الطاعـــات املفروضـــة إميـــان
للســان، وظــاهر الــدليل عليــه بعــد اإلقــرار  التصــديق، وموضــعه القلــب واملعــرب عنــه 
شـــهادة األركـــان وهـــي ثالثـــة أشـــياء: شـــهادة، واعتقـــاد، وعمـــل، فالشـــهادة حتقـــن 

نـــة والعدالـــة، وهـــذان الـــدم ومتنـــع املـــال وتوجـــب أحكـــام هللا، والعمـــل  يوجـــب الد
ــا خفيــة  ــا تظهرهــا اآلخــرة، أل ظاهران يوجبان الظــاهرة الشــريعة، فأمــا العقيــدة فإ
لقلــب وأظهــر الشــهادة فهــو منــافق، ومــن  ال يعلمهــا إال هللا، فمــن تــرك العقيــدة 
لفــرائض عصــيا منــه فهــو فاســق  اعتقــدها بقلبــه وعــرب عنهــا لســانه وتــرك العمــل 

قصــاغري خــارج  وجتــري عليــه أحكــام املســلمني،  ،بــذلك عــن إميانــه، لكنــه يكــون 
ــا فهــو كــافر حــالل الــدم وجيــب قتلــه. وأمــا  :اللهم إال إن تركها وهو جاحــد بوجو

مــن اعتقــد بقلبــه أن هللا وحــده ال شــريك لــه وأثبتــه معرفــة ووجــودا، كمــا قــال أبــو 
هللا حــني عبدتــه؟  جعفــر بــن حممــد رضــي هللا عنــه لألعــرايب الــذي قــال لــه: رأيــت

قــــال: مــــا كنــــت ألعبــــد مــــا مل أره، قــــال لــــه األعــــرايب: فكيــــف رأيتــــه؟ قــــال: مل تــــره 
حلــواس  األبصار مبشاهدة األعيان، ولكن رأته القلــوب حبقــائق اإلميــان، ال يــدرك 

ت آل لنــاس، معــروف  لعالمــات ،وال يشــبه  ال جيــور يف القضــيات،  ،منعــوت 
  و. قال األعرايب: هللا أعلم حيث جيعل رسالته.ذلك هللا الذي ال اله إال ه

وعمـــل جبوارحـــه مـــا فـــرض  ،فعلــى هـــذا لـــئن عـــرب عنـــه لســـانه مبــا تقـــدم ذكـــره
أنــــه صــــواب وحكمــــة  عليــــه، وصــــدق مبــــا جــــاء مــــن عنــــد ربــــه علــــى لســــان نبيــــه 

 ،فهـــو مـــؤمن حقـــا :وعـــدل، وأن الطاعـــة لـــه فيهـــا الزمـــة، واجتنـــب الكبـــائر املوبقـــة
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٢٦٥ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

لطاعـــا لطاعـــات الثـــوابيزيـــد إميانـــه  ملعاصـــي، فيســـتحق  مـــن  ،ت ويـــنقص  و
بــرتك املعاصــي العــذاب والعقــاب، لكنــه يكــون بــني حــالني: خائفــا لربــه مبــا أوعــد 

ت، راجيا له مبا وعد من العفو   ١فيكون بني خمافة ورجا. ،من العقو
  وذكر رمحه هللا األدلة على أن اإلميان قول وعمل واعتقاد.

ملعاصــي ر ما ذهبــوا إليــه مــن أن اإلميــان ال يــنقص وقال أيضا: وأما كس -
لطاعـــــــــــــات فغـــــــــــــري مســـــــــــــلم هلـــــــــــــم، بـــــــــــــل يكســـــــــــــره قولـــــــــــــه تعـــــــــــــاىل:  وال يـــــــــــــزداد 

  
    
   
  

  
   

 دة  فـــــــــذكر هللا تعـــــــــاىل ٢ يف الـــــــــز
ملعاصــي بقولــه تعــاىل: اإل فعــال اخلــري، وذكــر نقــص اإلميــان   ميــان 

  
 
  

  
  

  
   

   ٣ ،
م.   فمنع من املساواة بينهم ألن عملهم السيئات نقص يف إميا

                                                            
  .)٣١٤-١/٣١٣عقائد الثالث والسبعني فرقة ( ١
  ).٢األنفال اآلية ( ٢
  ).٢١اجلاثية اآلية ( ٣
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٢٦٦ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  وقـــــــــــــــال أيضـــــــــــــــا عـــــــــــــــز مـــــــــــــــن قائـــــــــــــــل: 
  

  
  

   
 

 حاشـــــــا هللا مـــــــا هــــــــم ١ ،
  ســـــــــــــــواء كمـــــــــــــــا قالـــــــــــــــت املرجئـــــــــــــــة، وقـــــــــــــــال: 

   
    ٢، 

ــذا، وأن فمنــع املســاواة بيــنهم . وقالــت املرجئــة: بــل هــم ســواء. معــاذ هللا أن نقــول 
كــي أن املرجئــة الفاســقني، وهلــذا حجنعــل إميــان املطهــرين األبــرار كإيـــمان الفجــار 

  يهـــــــــود هـــــــــذه األمـــــــــة، وقـــــــــال تــــــــــعاىل: 
  

  
   

   
  
أفليس هذا نقصا؟ ٣  

   وقــــــال أيضــــــا عــــــز مــــــن قائــــــل: 
  

   
    

                                                            
  ).٢٨ص اآلية ( ١
  ).١٨السجدة اآلية ( ٢
  ).١٠اآلية ( النساء ٣
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٢٦٧ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح
   

  
  

م إذا مل يرضــــوا ١  ، وقــــدبقضــــيته ، أفلــــيس قــــد أخــــرجهم عــــن إميــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه:  م بقول    ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــر إميـــــــــــــــــــــــــــــــــا

.  
م   قضــيته وحكمــه الــذي حكــم بــه، فيزعمــون أن واملرجئــة تــرد علــى هللا إميــا

كإميــــــــــــــــان جربائيــــــــــــــــل عليــــــــــــــــه الســــــــــــــــالم، كــــــــــــــــذبوا وأفكــــــــــــــــوا، وقــــــــــــــــال تعــــــــــــــــاىل: 
  
   
  

لباطــــــل  ٢ أفلــــــيس إذا أكلوهــــــا بيــــــنهم 
م  ك فقــــــــــــال: مث تواعــــــــــــدهم علــــــــــــى إثــــــــــــر ذلــــــــــــ ؟نقصــــــــــــهم إميــــــــــــا

   
   

     
  ٣.  

 وقــــــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــــــز مــــــــــــــــــــــــن قائــــــــــــــــــــــــل يف قاعــــــــــــــــــــــــدة اليتــــــــــــــــــــــــامى: 
  

   
   

                                                            
  ).٦٥النساء اآلية ( ١
  ).٢٩النساء اآلية ( ٢
  ).٣٠النساء اآلية ( ٣

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٢٦٨ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

 ــا يف اإلميــــان أفلــــيس ١ وقــــال:  ؟احلــــوب نقصــ
    

  
    

    
   

 هــــــــذا إن فعلــــــــه فاعلــــــــه نقصــــــــا يف  أفلــــــــيس ،٢
ســرق أو ز أو نكــح  إميانــه، واملرجئــة تقــول خبــالف هــذا، وأن عنــدهم مــن قتــل أو

وعـــدت مـــن مضـــى [ابنتـــه أو أختـــه أو بعـــض مجيـــع مـــا ذكـــر هللا تعـــاىل حتـــرميهن، 
رهــا ا و ، مــؤمن كإميــان املالئكــة ٣]عليهــا، وتوعــد مــن عملهــا يف هــذه اآليــة بعــذا

  .؟!!والنبيني صلى هللا تعاىل عليهم أمجعني. هل هذا إال كفر عظيم
ـــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  وقـــــــــــــ

  
   

   
   

    
  

   
أفلــــــيس قــــــد مســــــاهم مســــــلمني مــــــؤمنني؟  ٤

دة يف إميــا وأمرهم أن ، فيكــون ذلــك هلــم ز م إذا أطــاعوا، يرتكــوا مــا بقــي مــن الــر

                                                            
  ).٢النساء اآلية ( ١
  ).٢٢النساء اآلية ( ٢
  قال حمققه: هكذا النص يف األصل ويف النسخة (ر)، والكالم مستقيم بدونه فلعله ورد خطأ، أو أن يف الكالم نقصا. ٣
  ).٢٧٩و٢٧٨البقرة اآليتان ( ٤
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٢٦٩ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  ؟.ونقصا هلم إذا عصوا ومل يرتكوه
   وقـــــــــــــــــــــال أيضـــــــــــــــــــــا: 
    
   

     
   

 أفليس كسب اخلــري يزيــد يف اإلميــان، وكســب املعصــية  ١
  منه؟ينقص 

 وقـــــــــــــــال أيضـــــــــــــــا عـــــــــــــــز مـــــــــــــــن قائـــــــــــــــل: 
    

  
  

 
   

    
   
   

  
   

   
   

    
  
ــم إذا فعلــوا الفاحشــة نقــص ذلــك  . أفلــيس هــذا٢ دلــيال علــى أ

بــوا غفــر هلــم وأدخ م فلم يــدخلهم اجلنــة؟ فــإن اســتغفروا عنهــا و لهــم اجلنــة من إميا

                                                            
  ).١٥٨نعام اآلية (األ ١
  ).١٣٦و١٣٥آل عمران اآليتان ( ٢
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٢٧٠ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

لتوبة عنها. م  م ازدادوا يف إميا   أل
   ١مث سرد األدلة من السنة على ذلك.

 :موقفه من القدرية  
قــال رمحــه هللا يف شــأن فرقــة القدريــة: قــالوا: قضــاء هللا وقــدره يف معاصــي  -

عبــاده مــنهم دونــه، وأنــه تعــاىل يريــد مــنهم مــا ال يكــون، ويكــون مــنهم مــا ال يريــد، 
اخلـــالقون هلـــا دونـــه، وأن العبـــد خمـــري يفعـــل مـــا  مأفعـــال العبـــاد بـــل هـــوأنـــه مل خيلـــق 

يشاء من خــري وشــر، لــيس هلل تعــاىل يف فعلــه صــنع، قــالوا: وألنــه لــو كــان لــه صــنع 
يف فعل عبده ملــا ســأله عنــه، ولــو أنــه ســأله عنــه لكــان جــورا منــه، قــالوا: والعبــد إذا 

ه، قـــالوا: وقـــد يقتـــل تغـــذا بغـــذاء حـــرام لـــيس مـــن رزق ربـــه، بـــل هـــو مـــن رزق نفســـ
اإلنســـان دون أجلـــه، قـــالوا: وعلـــم هللا تعـــاىل ســـابق غـــري ســـابق، والعبـــاد يشـــاؤون 
ــــم  ــــم قــــادرون علــــى اخلــــروج مــــن علمــــه، وأ ــــم هلــــم، وأ ألنفســــهم مــــا ال يشــــاء ر
ـــــا مـــــا أرادوا، وأن أمـــــر االســـــتطاعة إلـــــيهم دون  جيعلـــــون ألنفســـــهم قـــــوة يفعلـــــون 

م.   ٢ر
ــديدا إىل أن قـــالوا: إن هللا عزوجـــل ال مث قـــال: وغـــال قـــوم مـــنه - ــوا شـ م غلـ

يعلــم الشــيء قبــل أن يكــون، وكــذبوا، بــل هــو ســبحانه يعلــم الشــيء الــذي يكــون 
  ٣قبل أن يكون، ويعلم ما ال يكون أن كيف كان لو كان يكون 

  مث ذكر األدلة على ذلك.

                                                            
  .)٣١٠-١/٣٠٦عقائد الثالث والسبعني فرقة (١
  .)٣٥٥-١/٣٥٤عقائد الثالث والسبعني فرقة ( ٢
  .)١/٣٥٥عقائد الثالث والسبعني فرقة ( ٣
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٢٧١ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

وقد أطال النفس رمحه هللا يف االحتجــاج بينــه وبــني القدريــة مــن الكتــاب  -
إلرادة و  الســـنة وأقـــوال الســـلف وكنمـــوذج علـــى ذلـــك قولـــه: فـــإن قـــال: فإمنـــا عـــىن 

  خلق الطاعة دون خلق املعصية.
ـــم أثبتـــوا خـــالقني: أحـــدمها خيلـــق اخلـــري  قيـــل: قولـــك هـــذا كقـــول اجملـــوس أل
وهــو هللا تعــاىل، والثــاين خيلــق الشــر وهــو الشــيطان لعنــه هللا، وهــذا رد علــى القــرآن 

  : ســـــــــــــــــــــــــوله ألنـــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــاىل يقـــــــــــــــــــــــــول لر 
    

     
     
   

    
    
ر أنــه خــالق الشــر ال خــالق لــه ســواه، وأنــت تقــول خبالفــه مــن ، فــذك١

اخلــــري وغــــريه خلــــق الشــــر، ولــــيس يف قولــــه تعــــاىل نقــــص وال تقصــــري وال أنــــه خلــــق 
خــالق كــل شــيء كمــا قــال اســتثناء، فيكــون خــالق الشــيء دون الشــيء، بــل هــو 

   ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه: 
  وهــذه آيــة عامــة ال ٢ ،

  خاصة.
م، وكـــل  فــإن قــال: فيلـــزمكم علــى هــذا أن إبلـــيس اللعــني وهــو شـــيطان رجــي

كــــــافر ومشـــــــرك مســـــــتوجب للعـــــــذاب داخــــــل يف رمحـــــــة هللا تعـــــــاىل، ألنـــــــه يقـــــــول: 
   
                                                            

ت ( ١   ).٥-١الفلق اآل
  ).٦٢غافر اآلية ( ٢
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٢٧٢ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

ـــــم شــــيء، وحنـــــن  ١ فمــــا تـــــراهم إال قــــد دخلـــــوا يف رمحتــــه، أل
م غري داخلني يف رمحته. كم أ   جممعون وإ

ويــل فاســد، ألنــه ســبحانه اســتثىن مــن اآليــة مــن  ال قيــل: هــذا متويــه بــني و
 يــــــــدخل يف رمحتــــــــه بقولــــــــه ســــــــبحانه: 

  
  

  
  

   
  
  

  
   

  
 

  
ــــــــذا ٢ ، وإبلــــــــيس ومــــــــن ذكــــــــرت ال يعملــــــــون 

هـــا مــا فيهــا اســـتثناء وال نقــص وال تقصـــري،  فخرجــوا مــن الرمحـــة. واآليــة الــيت ذكر
  فافهم هذا أرشدك هللا، ففيه كفاية لكسر متويهك واحلمد هلل.

مبــا مضــى، وقــال: ألســتم تقولــون: إن هللا رضــي فــإن زاد واعــرتض ومل يقنــع 
م على ما قد مضى منهم؟   من عباده املعصية وأرادها منهم؟ فكيف يعذ

ا   وال رضي، ألنه يقــول ســبحانه: قيل له: لسنا نقول: إنه أمر 
  

                                                            
  ).١٥٦األعراف اآلية ( ١
  ).١٥٧و١٥٦األعراف اآليتان ( ٢
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٢٧٣ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

املعصــية مــنهم إرادة كتــب وعلــم  ، بــل نقــول: أراد١
ادة أمــر وال خــري ورضــى، ألن اخللــق ال يقــدرون أن خيرجــوا مــن علمــه ســابق، ال إر 

الذي هو قد علم أنه سيكون منهم، وال علــى اكتســابه إال مبعونتــه، فالــذي يوجــد 
ـــداه وتوفيقـــه ولطفـــه، والـــذي تركـــوا مـــن املعاصـــي بعصـــمته  مـــنهم مـــن الطاعـــات 

يئته، ال وتســــديده، والــــذي كــــان مــــنهم مــــن فعــــل املعصــــية خبذالنــــه وإرادتــــه ومشــــ
ميلكون ألنفسهم نفعا وال ضرا إال ما شــاء، ألنــه ال يكــون يف ســلطانه مــا ال يريــد 

 يشـــــــــــــــــــــــــاء، أال تـــــــــــــــــــــــــرى إىل قولـــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــبحانه: ومـــــــــــــــــــــــــا ال 
    

   
٣.اهـ٢  

  وذكر غريها من األدلة.
  
  هـ) ٦٠٠( ٤عبدالغين املقدسي

مل احلـــــافظ الكبـــــري الصـــــادق القـــــدوة العابـــــد األثـــــري املتبـــــع عـــــامل اإلمـــــام العـــــا
احلفـــاظ، تقـــي الـــدين أبـــو حممـــد عبـــدالغين بـــن عبدالواحـــد املقدســـي احلنبلـــي. ولـــد 
ســـنة إحـــدى وأربعـــني ومخســـمائة، وهـــو أكـــرب مـــن أخيـــه الشـــيخ املوفـــق بـــن قدامـــة، 

هـــالل ومـــن شـــيوخه: أبـــو طـــاهر الســـلفي، وأبـــو الفـــتح بـــن البطـــي، وهبـــة هللا بـــن 
                                                            

  ).٧الزمر اآلية ( ١
  ).٢٩التكوير اآلية ( ٢
  .)٣٧٤-١/٣٧٢عقائد الثالث والسبعني فرقة ( ٣
) وشــذرات الــذهب ٤٣-١٣/٤٢) والبدايــة والنهايــة (١٣٨٠-٤/١٣٧٢) وتذكرة احلفــاظ (٤٧١-٢١/٤٤٣السري ( ٤
)٣٤٦-٤/٣٤٥.(  
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٢٧٤ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

الـــــدقاق، ولـــــه مصـــــنفات كثـــــرية، منهـــــا: الكمـــــال يف معرفـــــة الرجـــــال، والصـــــفات، 
  والتوحيد، واالقتصاد يف االعتقاد، ومناقب الصحابة وغريها كثري. 

ــال ضـــياء الـــدين: كـــان شـــيخنا احلـــافظ ال يكـــاد يســـأل عـــن حـــديث إال  قـ
 ذكره وبينه، وذكر صحته أو ســقمه، وقــال إمساعيــل بــن ظفــر: قــال رجــل للحــافظ
لطــالق أنــك حتفــظ مائــة ألــف حــديث، فقــال: لــو قــال  عبــدالغين: رجــل حلــف 

  أكثر لصدق. 
وقــال التــاج الكنــدي: مل يكــن بعــد الــدارقطين مثــل احلــافظ عبــدالغين. وقــال 
املوفــق: كــان احلــافظ ال يصــرب عــن إنكــار املنكــر إذا رآه. وقــال الضــياء: مــا أعــرف 

ا، مسعــت حممــود بــن ســالمة احلــراين أحدا من أهل السنة رآه إال أحبه ومدحه كثري 
صـــبهان قـــال: كـــان احلـــافظ يصـــطف النـــاس يف الســـوق ينظـــرون إليـــه، ولـــو أقـــام 

  صبهان مدة وأراد أن ميلكها مللكها. 
  تويف رمحه هللا سنة ستمائة. 

 :موقفه من املبتدعة  
قــال الــذهيب يف تــذكرة احلفــاظ: قــال الشــيخ املوفــق: كــان رفيقــي ومــا كنــا  -

ذى أهــل  نســتبق إىل بتالئــه  خــري إال ســبقين إليــه إال القليــل، وكمــل هللا فضــيلته 
البدعــة وقيــامهم عليــه، ورزق العلــم وحتصــيل الكتــب الكثــرية إال أنــه مل يعمــر حــىت 

  ١يبلغ غرضه يف روايتها ونشرها.
لســنة علــى قــانون  - وقــال ابــن النجــار: وكــان كثــري العبــادة ورعــا متمســكا 

                                                            
  ).٢١/٤٥٣) والسري (٤/١٣٧٦التذكرة  ( ١
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٢٧٥ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  ١السلف.
ء: وكــــان املبتدعــــة قــــد أوغــــروا صــــدر العــــادل علــــى احلــــافظ وقــــال الضــــيا -

وتكلمــوا فيــه عنــده وكــان بعضــهم يقــول: رمبــا يقتلــه إذا دخــل عليــه، فســمعت أن 
بعضــهم بـــذل يف قتـــل احلـــافظ مخســـة آالف دينــار. قـــال الضـــياء: مسعـــت أ بكـــر 
ابن أمحد الطحان يقــول: جعلــوا املالهــي عنــد درج جــريون، فجــاء احلــافظ فكســر  

منها وصــعد املنــرب، فجــاءه رســول القاضــي يطلبــه لينــاظره يف الــدف والشــبابة  كثريا
فقــال: ذاك حــرام وال أمشــي إليــه إن كــان لــه حاجــة جيــيء هــو، قــال فعــاد الرســول 
فقــال: ال بــد مــن جميئــك قــد عطلــت هــذه األشــياء علــى الســلطان، فقــال: ضــرب 

  ٢ا أتى أحد بعد.هللا رقبته ورقبة السلطان، فمضى الرسول فخفنا من فتنة، فم
وقـــال يف حديثـــه عـــن أهـــل الســـنة: ووســـعتهم الســـنة احملمديـــة، والطريقـــة  -

املرضية، ومل يتعدوها إىل البدعة املردية الردية، فحازوا بــذلك الرتبــة الســنية، واملنزلــة 
  ٣العلية.

ما ذكرت لك من كتــاب ربــك العزيــز، وكــالم  -رمحك هللا-وقال: فالزم  -
عنــه وال تبتــغ اهلــدى يف غــريه، وال تغــرت بزخــارف املبطلــني، نبيــك الكــرمي، وال حتــد 

وآراء املتكلفـــــني، فـــــإن الرشـــــد واهلـــــدى والفـــــوز والرضـــــا فيمـــــا جـــــاء مـــــن عنـــــد هللا 
ورســــوله، ال فيمــــا أحدثــــه احملــــدثون، وأتــــى بــــه املتنطعــــون مــــن آرائهــــم املضــــمحلة، 
ل ونتـــائج عقـــوهلم الفاســـدة، وارض بكتـــاب هللا وســـنة رســـوله عوضـــا مـــن قـــول كـــ

                                                            
  ).٤/١٣٧٣التذكرة ( ١
  ).٤/١٣٧٧كرة (التذ  ٢
  ).٨٠االقتصاد يف االعتقاد (ص. ٣

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٢٧٦ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

طل.   ١قائل، وزخرف و
وقـــال يف خامتـــة كتابـــه 'االقتصـــاد يف االعتقـــاد': فهـــذه مجلـــة خمتصـــرة مـــن  -

ــا صــــح عــــن هللا  ر مــــن ســــلف، فالزمهــــا، ومــــا كــــان مثلهــــا ممــ القــــرآن والســــنة، وآ
ورســـوله، وصـــاحل ســـلف األمـــة ممـــن حصـــل االتفـــاق عليـــه مـــن خيـــار األمـــة، ودع 

دا مــدحورا، ومــذموما ملومــا، وإن اغــرت  أقوال من كان عندهم حمقورا مهجــورا، مبعــ
قواهلم وجنحوا إىل اتباعهم، فال تغرت بكثرة أهل الباطل.   ٢كثري من املتأخرين 

 :موقفه من املشركني  
قـــــال الـــــذهيب نقـــــال عـــــن الضـــــياء: ومسعـــــت احلـــــافظ يقـــــول: أضـــــافين رجـــــل 
صــــبهان، فلمــــا تعشــــينا كــــان عنــــده رجــــل أكــــل معنــــا، فلمــــا قمنــــا إىل الصــــالة مل 

ل، فقلــت: مــا لــه؟ قــالوا: هــذا رجــل مشســي، فضــاق صــدري، وقلــت للرجــل: يصــ
لليــــل  مـــا أضــــفتين إال مــــع كــــافر، قــــال: إنــــه كاتــــب، ولنــــا عنــــده راحــــة، مث قمــــت 
م، وقــال: ملــا مسعتــك  أصلي وذاك يستمع، فلما مسع القرآن تزفر، مث أســلم بعــد أ

  ٣تقرأ، وقع اإلسالم يف قليب.
 :موقفه من الرافضة  

ذكـــر فضـــائل الصـــحابة كتابـــه 'مناقـــب الصـــحابة' ذكـــره اإلمـــام ألـــف يف  -
  ٤الذهيب يف السري.

                                                            
  ).٢٠٧-٢٠٥االقتصاد يف االعتقاد (ص. ١
  ).٢٢١االقتصاد يف االعتقاد (ص. ٢
  ).٢١/٤٥٣السري ( ٣
٢١/٤٤٨( ٤.(  
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وقال يف االقتصــاد: ونعتقــد أن خــري هــذه األمــة وأفضــلها بعــد رســول هللا  -
  صـــــاحبه األخـــــص، وأخـــــوه يف اإلســـــالم، ورفيقـــــه يف اهلجـــــرة والغـــــار أبـــــو بكـــــر

عثمــان عتيــق بــن أيب الصــديق، وزيــره يف حياتــه، وخليفتــه بعــد وفاتــه، عبــدهللا ابــن 
قحافــة. مث بعــده الفــاروق أبــو حفــص عمــر بــن اخلطــاب الــذي أعــز هللا بــه وأظهــر 
الدين. مث بعده ذو النورين أبو عبدهللا عثمان بن عفان الــذي مجــع القــرآن وأظهــر 

وختنــه علــي بــن أيب طالــب رضــوان هللا  العدل واإلحسان. مث ابن عم رســول هللا 
  اشدون واألئمة املهديون.عليهم. فهؤالء اخللفاء الر 

مث الستة الباقون من العشرة: طلحة بن عبيد هللا، والــزبري بــن العــوام، وســعد 
بن أيب وقاص، وســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل، وعبــدالرمحن بــن عــوف، وأبــو 

  عبيدة بن اجلراح رضوان هللا عليهم. 
، فنشــهد ١ةجلنــ فهــؤالء العشــرة الكــرام الــربرة الــذين شــهد هلــم رســول هللا 

ا، اتباعا لقوله وامتثاال ألمره اهـ. مث ذكــر بعضــا ممــن شــهد  ا كما شهد هلم  هلم 
جلنة.   ٢هلم 
 :موقفه من اجلهمية  

المتحــان واالختبــار  لقد مضت سنة هللا تعــاىل يف خلقــه علــى هــذا اإلمــام 
لصــــرب يف ســــبيل عقيدتــــه الســــلفية، وكــــان مــــن  يف عقيدتــــه. وكــــان ممــــن شــــرفه هللا 

  ة األمثلة يف ذلك.خري 

                                                            
ــو داود (١/١٨٧أمحـــد ( ١ ــال: "حســــن صــــحيح". والنســــائي يف ٥/٦٠٩/٣٧٥٧) والرتمــــذي (٥/٣٩/٤٦٤٩) وأبــ ) وقـ

  ) من طرق عن سعيد بن زيد رضي هللا عنه.١/٤٨/١٣٣ماجة () وابن ٥/٥٥/٨١٥٠الكربى (
  ).٢٠٣-١٩٨االقتصاد يف االعتقاد (ص. ٢
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جــاء يف ذيــل طبقــات احلنابلــة: اجتمــع الشــافعية واحلنفيــة واملالكيــة عنــد  -
املعظــم عيســى والصــارم بــرغش وايل القلعــة، وكــا جيلســان بــدار العــدل للنظــر يف 
املظــامل. قــال: وكــان مــا اشــتهر مــن إحضــار اعتقــاد احلنابلــة، وموافقــة أوالد الفقيــه 

ة، وإصرار الفقيــه عبــدالغين املقدســي علــى لــزوم مــا ظهــر جنم الدين احلنبلي اجلماع
به من اعتقاده وهو اجلهة واالســتواء واحلــرف. وأمجــع الفقهــاء علــى الفتــوى بكفــره 
وأنه مبتدع ال جيوز أن يرتك بني املسلمني وال حيل لويل األمــر أن ميكنــه مــن املقــام 

م لينفصل عن البلد فأجيب.   معهم، وسأل أن ميهل ثالثة أ
ـــم أخـــذوا عليـــه مواضـــع منهـــا قولـــه: وال أنزهـــه تنزيهـــا ينفـــي حقيقـــة وذ  كـــر غـــريه: أ

النـــزول. ومنهـــا قولـــه: كـــان هللا وال مكـــان ولـــيس هـــو اليـــوم علـــى مـــا كـــان. ومنهـــا 
مســألة احلــرف والصــوت. فقــالوا لــه: إذا مل يكــن علــى مــا قــد كــان فقــد أثبــت لــه 

قــد أجــزت عليــه االنتقــال. وأمــا املكــان، وإذا مل تنزهــه تنزيهــا تنفــي حقيقــة النــزول ف
ــه شـــيء، وإمنـــا  احلـــرف والصـــوت فإنـــه مل يصـــح عـــن إمامـــك الـــذي تنتمـــي إليـــه فيـ
املنقـــول عنـــه: أنـــه كـــالم هللا عـــز وجـــل غـــري خملـــوق. وارتفعـــت األصـــوات فقـــال لـــه 

  صارم الدين: كل هؤالء على ضالل وأنت على احلق؟ قال: نعم.
جلــــامع قــــال: فخــــرج عبــــدالغين إىل بعلبــــك مث  مث ذكــــر معهــــم مــــن الصــــالة 

ســافر إىل مصــر، فنــزل عنــد الطحــانني، وصــار يقــرأ احلــديث، فــأفىت فقهــاء مصــر 
حــة دمــه، وكتــب أهــل مصــر إىل الصــفي بــن شــكر وزيــر العــادل: أنــه قــد أفســد 
عقائد الناس، ويذكر التجسيم على رؤوس األشــهاد، فكتــب إىل وايل مصــر بنفيــه 
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  ١ب.إىل املغرب فمات قبل وصول الكتا
 :التعليق  

لعلمــاء الســلفيني: ال رمحــة وال شــفقة  انظر ما كان يعمله علماء األشاعرة 
وال رجوع إىل النصوص وال إىل أثر السلف، فعلى األقــل ينبغــي أن يكــون خمطئــا، 
مــع العلــم أنــه هــو صــاحب احلــق، ولكــن العصــبية تعمــي صــاحبها حــىت ال مييــز مــا 

  يقول ويفعل، وهللا املستعان.
حملكـــوم وال مبـــن وأمـــا اإل حلـــاكم وال  مـــام، فرزقـــه هللا الثبـــات، فلـــم يبـــال ال 

بــك هللا ورفــع مبــا لقيتــه يف ســبيل  ر الفتنة. فهنيئا لك  عامل السلف، أ يوقد له 
  عقيدتك الدرجات.

صــبهان قــال: أبــو نعــيم  -  جــاء يف الســري: عــن عبــدهللا بــن أيب احلســن اجلبــائي 
يف كتــاب الصــحابة فكــان احلــافظ أبــو موســى يشــتهي أن قد أخذ على ابــن منــده أشــياء 

خـــذ علـــى أيب نعـــيم يف كتابـــه الـــذي يف الصـــحابة فمـــا كـــان جيســـر، فلمـــا قـــدم احلـــافظ 
عبدالغين أشــار إليــه بــذلك، قــال: فأخــذ علــى أيب نعــيم حنــوا مــن مئتــني وتســعني موضــعا، 

ومسعـــت  فلمـــا مســـع بـــذلك الصـــدر اخلجنـــدي طلـــب عبـــدالغين وأراد هالكـــه، فـــاختفى.
حممــود بــن ســالمة يقــول: مــا أخرجنــا احلــافظ مــن أصــبهان إال يف إزار، وذلــك أن بيــت 

  ٢اخلجندي أشاعرة، كانوا يتعصبون أليب نعيم، وكانوا رؤساء البلد.
قــال ابــن النجــار: مسعــت يوســف بــن خليــل حبلــب يقــول عــن عبــدالغين:   -

ملعـــرو  مـــر  ، حســـن التصـــنيف، و ــان ثقـــة، ثبتـــا، دينـــا، مـــأمو ف وينهـــى عـــن كـ
                                                            

  ).٢/٢٢ذيل طبقات احلنابلة ( ١
  ).٤٥٩-٢١/٤٥٨السري ( ٢
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لقـــرآن خملـــوق، فـــأىب، فمنـــع مـــن التحـــديث  املنكـــر، دعـــي إىل أن يقـــول: لفظـــي 
ا إىل أن مات.   ١بدمشق، فسافر إىل مصر، فأقام 

قـــــال الضـــــياء: ومسعـــــت بعـــــض أصـــــحابنا يقـــــول: إن احلـــــافظ أمـــــر أن يكتـــــب  - 
حــىت كــذا،   اعتقــاده، فكتــب: أقــول كــذا؛ لقــول هللا كــذا، وأقــول كــذا؛ لقــول رســول هللا 

فـــرغ مـــن املســـائل الـــيت خيـــالفون فيهـــا، فلمـــا وقـــف عليهـــا امللـــك الكامـــل، قـــال: إيـــش يف 
  ٢. قال: فخلى عنه.هذا؟ يقول بقول هللا عز وجل، وقول رسوله 

ك ملــــا يرضــــيه مــــن القــــول ٣قــــال يف كتابــــه االقتصــــاد - : اعلــــم وفقنــــا هللا وإ
ك من الزيغ والزلل، أن صــاحل  الســلف، وخيــار اخللــف، والنية والعمل، وأعاذ وإ

هلل  وسادة األئمة، وعلماء األمة، اتفقت أقواهلم، وتطابقت آراؤهــم علــى اإلميــان 
عــز وجــل، وأنــه أحــد فــرد صــمد، حــي قيــوم، مسيــع بصــري، ال شــريك لــه وال وزيــر، 

  وال شبيه له وال نظري، وال عدل وال مثل.
ــا كتابــه  العزيــز الــذي وأنــه عــز وجــل موصــوف بصــفاته القدميــة الــيت نطــق 

    
    

    
  ـــا النقـــل٤ عـــن  ، وصـــح 

ســيد البشـــر، الــذي بلــغ رســالة ربــه، ونصــح ألمتـــه،  نبيــه وخريتــه مــن خلقــه حممــد
وأكمـــل الـــدين، وقمـــع وجاهـــد يف هللا حـــق جهـــاده، وأقـــام امللـــة، وأوضـــح احملجـــة، 

                                                            
  ).٤/١٣٧٣) والتذكرة (٢٠-٢/١٩ذيل الطبقات ( ١
  ).٤/١٣٨٠) والتذكرة (٢/٢٦ذيل الطبقات ( ٢
  ).٧٩-٧٦(ص. ٣
  ).٤٢فصلت اآلية ( ٤
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٢٨١ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  الكافرين، ومل يدع مللحد جماال، وال لقائل مقاال.
فـــروى طـــارق بـــن شـــهاب قـــال: جـــاء يهـــودي إىل عمـــر بـــن اخلطـــاب رضـــي هللا 
ــا لــو علينــا معشــر يهــود نزلــت نعلــم  عنــه فقــال:  أمــري املــؤمنني، آيــة يف كتــابكم تقرؤو

ي آيـــــــــة؟ قـــــــــال: اليـــــــــوم الـــــــــذي نزلـــــــــت فيـــــــــه الختـــــــــذ ذلـــــــــك اليـــــــــوم عيـــــــــدا. قـــــــــال: أ
   

  
   

   ١.  
وحنــن  فقال: إين ألعلم اليوم الذي نزلت واملكان، نزلــت علــى رســول هللا 

  ٢بعرفة عشية مجعة.
نبيــه، وأمــروه كمــا ورد مــن فــآمنوا مبــا قــال هللا ســبحانه يف كتابــه، وصــح عــن 

ويــــل يــــؤدي إىل التعطيــــل،  غــــري تعــــرض لكيفيــــة، أو اعتقــــاد شــــبهة أو مثليــــة، أو 
ووسعتهم السنة احملمدية، والطريقــة املرضــية، ومل يتعــدوها إىل البدعــة املرديــة الرديــة، 

  ٣فحازوا بذلك الرتبة السنية، واملنزلة العلية.
 عــز وجــل، ووحيــه، وتنزيلـــه، وقــال يف الكتــاب نفســه: والقــرآن كــالم هللا -

واملســـــــــــــــموع مـــــــــــــــن القـــــــــــــــاري كـــــــــــــــالم هللا عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل، قـــــــــــــــال هللا عزوجـــــــــــــــل: 
   

                                                            
  ).٣املائدة اآلية ( ١
ــاري ( ٢ ــ ــ ــ ــه البخـ ــ ــ ــ ــلم (١/١٤١/٤٥أخرجـ ــ ــ ــ ــــذي (٥،٤،٣[٤/٢٣١٢/٣٠١٧) ومسـ ــ ــ ــال: ٥/٢٣٣/٣٠٤٣]) والرتمـ ــ ــ ــ ) وقـ

  ).٥/٢٧٧/٣٠٠٢"حسن صحيح". والنسائي (
  ).٨٠-٧٨االقتصاد يف االعتقاد ( ٣
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٢٨٢ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

 وإمنــا مسعــه مــن التــايل. وقــال هللا عزوجــل:  ١
   

  وقــــــــــــــال عزوجــــــــــــــل:  ٢ 
   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــل:  ٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــال عزوجــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  وقـــ

  
   

   
   

   
وهــــو حمفــــوظ يف الصــــدور، كمــــا قــــال عزوجــــل:  ٤ 

    
   

 وروى عبـــــدهللا بـــــن مســـــعود رضـــــي هللا عنـــــه  ٥
اســتذكروا القــرآن فلهــو أشــد تفصــيا مــن صــدور الرجــال : «رســول هللا قــال: قــال 

ـــنعم مـــن عقلـــه ألعـــني، قـــال هللا ٦»مـــن ال . وهـــو مكتـــوب يف املصـــاحف منظـــور 
ـــــــــــــــــــــــــــــل:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   عزوجــــــــــــــــ

    
                                                            

  ).٦التوبة اآلية ( ١
  ).١٥الفتح اآلية ( ٢
  ).٩احلجر اآلية ( ٣
  ).١٩٤و١٩٢الشعراء اآليتان ( ٤
  ).٤٩العنكبوت اآلية ( ٥
) وابــن ماجــه ٢/٤٩٢/٩٤١) والنســائي (١/٥٤٣/٧٨٩) ومســلم (٩/٩٧/٥٠٣١) والبخــاري (١١٢و٢/٦٤أمحــد ( ٦
  ) من حديث ابن عمر رضي هللا عنه.٢/١٢٤٣/٣٧٨٣(
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٢٨٣ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  ـــــــــــــــــــــــــــل:  ١ وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عزوجــــــــــ
   

     
   
 ٢.   

لقــرآن إىل أرض العــدو  وروى عبدهللا بن عمر: أن النــيب  ــى أن يســافر 
  ٣خمافة أن يناله العدو.

يت علــي يــوم وليلــة  وقــال عثمــان بــن عفــان رضــي هللا عنــه: (مــا أحــب أن 
  حىت أنظر يف كالم هللا عزوجل) يعين القراءة يف املصحف.

وقــــال عبــــدهللا بــــن أيب مليكــــة: كــــان عكرمــــة بــــن أيب جهــــل رضــــي هللا عنــــه 
خـــــذ املصـــــحف فيضـــــعه علـــــى وجهـــــه فيقـــــول: كتـــــاب ريب عزوجـــــل وكـــــالم ريب 

ــم مــن عزوجــل).  اخللــف علــى أنــه غــري خملــوق، وأمجــع أئمــة الســلف، واملقتــدى 
  ٤ومن قال خملوق فهو كافر.

ـــا كتابـــه،  -  ـــا نفســـه، ونطـــق  وقـــال: فمـــن صـــفات هللا تعـــاىل الـــيت وصـــف 
ــا نبيــه أنــه مســتو علــى عرشــه كمــا أخــرب عــن نفســه فقــال عــز مــن قائــل يف  وأخــرب 

ــــــــــــــــــــــورة األعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف:     ســـــــــــــــــــ
  

  
                                                            

ت ( ١   ).٣-١الطور اآل
ت ( ٢   ).٧٩-٧٧الواقعة اآل
ــاري (٢/٧أمحــــد ( ٣ ـــلم (٦/١٦٤/٢٩٩٠) والبخــ ـــو داود (٣/١٤٩٠/١٨٦٩) ومسـ ـــة ٣/٨٢/٢٦١٠) وأبـ ) وابــــن ماجـ
)٢/٩٦١/٢٨٧٩.(  
  ).١٣٦-١٣٢االقتصاد يف االعتقاد ( ٤
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الصالح
    
  ١ .

ــالم:  ــ ــ ــ ــ ــ   وقـــــــــــــال يف ســـــــــــــورة يـــــــــــــونس عليـــــــــــــه السـ
   

  
    
  ٢ .

  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــال يف ســـــــــــــــــــــــــــــــــــورة الرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــد: 
  

    
   
وقـــــــــال يف ســـــــــورة طـــــــــه: ٣ .  
  ٤ .

   وقــال يف ســورة الفرقــان: 
  ٥ .

  وقــــــــــــــــــــــــــــــال يف ســــــــــــــــــــــــــــــورة الســــــــــــــــــــــــــــــجدة: 
  

  
   

    

                                                            
  ).٥٤األعراف اآلية ( ١
  ).٣يونس اآلية ( ٢
  ).٢الرعد اآلية ( ٣
  ).٥طه اآلية ( ٤
  ).٥٩الفرقان اآلية ( ٥
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٢٨٥ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

 فهذه سبعة مواضع أخرب هللا فيها ســبحانه  .١
   ٢أنه على العرش.

: وروى معاويــة بــن احلكــم الســلمي ٣مث ذكــر عــدة أحاديــث وختمهــا بقولــه
ت: يف الســماء، قــال: مــن أيــن هللا؟ قالــ«قــال جلاريتــه:  رضــي هللا عنــه أن النــيب 

ا مؤمنة ؟ قالت: أنت رسول هللا. قال: اعتقها فإ ابــن احلجــاج  ٤رواه مســلم». أ
  .٦، وأبو عبدالرمحن النسائي٥وأبو داود

ومن أجهــل جهــال، وأســخف عقــال، وأضــل ســبيال ممــن يقــول إنــه ال يـــجوز 
  أن يقال: أين هللا، بعد تصريح صاحب الشرعية بقوله: أين هللا؟! 

ــــا األخبــــار:  - ــــا القــــرآن، وصــــحت  وقــــال: ومــــن الصــــفات الــــيت نطــــق 
ــــــــــــــــــــــــــل:  ـــــــــــــــــــال هللا عزوجــــــــــــــ   الوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه. قـــــــــــــــــــــ

   وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ٧
ـــــــــــــــــــــــــــــــــل:  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عزوجـــــــــــــــــــ

   
 أبــــــــــو موســــــــــى  . وروى٨

                                                            
  ).٤السجدة اآلية ( ١
  ).٨٢-٨٠االقتصاد يف االعتقاد (ص. ٢
  ).٨٩-٨٨املصدر السابق (ص. ٣
٣٨٤/٥٣٧-١/٣٨١( ٤.(  
١/٥٧٠/٩٣٠( ٥.(  
٢٢/١٢١٧-٣/١٩( ٦.(  
  ).٨٨القصص اآلية ( ٧
  ).٢٧الرمحن اآلية ( ٨
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بـــــع: ثنتـــــان مـــــن ذهـــــب جنـــــات الفـــــردوس أر «قـــــال:  رضـــــي هللا عنـــــه عـــــن النـــــيب 
حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وثنتان من فضــة حليتهمــا وآنيتهمــا ومــا فيهمــا، ومــا 
ء علــى وجهــه يف جنــة  ــم عزوجــل إال رداء الكــرب بــني القــوم وبــني أن ينظــروا إىل ر

إن هللا ال ينــام، «ربــع فقــال:  وروى أبــو موســى قــال: قــام فينــا رســول هللا . ١»عدن
ن ينام، خيفض القسط ويرفعه، يرفــع إليــه عمــل الليــل قبــل النهــار، وعمــل وال ينبغي له أ

وجهــه كــل شــيء أدركــه النهار قبل الليل، حجابه النار، لو كشــفها ألحرقــت ســبحات 
    مث قــــــــــــــــــــــــــــرأ: » بصــــــــــــــــــــــــــــره

  رواه  ٢
  ٣مسلم.

بتة بنص الكتــاب وخــرب الصــادق األمــني، ــا،  فهذه صفة  فيجــب اإلقــرار 
  والتسليم كسائر الصفات الثابتة بواضح الدالالت. 

                                                            
) مـــن طريـــق أيب قدامـــة احلـــارث ابـــن ٢٣٩) والبيهقـــي يف البعـــث (٥٢٩) والطيالســـي (٢/٣٣٣) والـــدارمي (٤/٤١٦أمحـــد ( ١

دي عن أيب عمران اجلوين عن أيب بكر عن أيب موسى عن ار اليت جتشب من اجلنة.  عبيد اإل   أبيه به. ويف آخره ذكر األ
وأبو قدامة متكلم يف حفظه وقد ضعفه غري واحد، ولكن قال الساجي: صدوق عنــده منــاكري وقــال احلــافظ يف التقريــب: 

وآخـــره. فقـــد خـــالف عبـــدالعزيز بـــن » جنـــات الفـــردوس أربـــع«"صـــدوق خيطـــئ". وممـــا ينكـــر عليـــه يف هـــذا احلـــديث أولـــه: 
ـــرواه بلفـــــظ: عبدال ـــمد فــ ـــب«صــ ــان مـــــن ذهــ ــا، وجنتـــ ــا فيهمـــ ـــا ومـــ ـــة آنيتهمــ ـــن فضــ ــان مــ ـــد » …جنتـــ ــه أمحــ احلـــــديث. أخرجـــ

ـــاري (٤/٤١١( ــ ــ ــ ـــلم (١٣/٥٢٠/٧٤٤٤) والبخــ ــ ـــ ــ ـــذي (١/١٦٣/٢٩٦) ومسـ ــ ــ ــ ـــائي يف ٤/٦٧٣/٢٥٢٨) والرتمــ ــ ــ ــ ) والنســ
  ). ١/٦٦/١٨٦) وابن ماجة (٤٢٠/٧٧٦٥-٤/٤١٩الكربى (

  ).٨النمل اآلية ( ٢
  ).١/٧٠/١٩٥]) وابن ماجة (٢٩٥[١/١٦١/١٧٩م () ومسل٤٠١و٤/٣٩٥أمحد ( ٣
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ر ن هللا عــــز وجــــل ينــــزل كــــل ليلــــة إىل  ١وتــــواترت األخبــــار، وصــــحت اآل
مســاء الـــدنيا فيجــب اإلميـــان بــه، والتســـليم لـــه، وتــرك االعـــرتاض عليــه، وإمـــراره مـــن 

ويل وال تنزيه ينفي حقيقة الن   ٢زول.غري تكييف وال متثيل وال 
ــفاته ســـبحانه الـــواردة يف كتابـــه العزيـــز، الثابتـــة عـــن رســـوله  -  وقـــال: ومـــن صـ

  األمــني: اليــدان. قــال هللا عــز وجــل: املصطفى 
وقـــــــــــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــــــــــل:  ٣ 

    
  أبــــــو هريــــــرة عــــــن  . وروى٤

، خلقــك هللا قــال: التقــى آدم و  النــيب  موســى، فقــال موســى:  آدم، أنــت أبــو
بيده، ونفخ فيك من روحه، وأســجد لــك مالئكتــه، خيبتنــا، وأخرجتنــا مــن اجلنــة. 

واصــطفاك فقــال آدم: أنــت موســى، كلمــك هللا تكليمــا، وخــط لــك التــوراة بيــده، 
 برســـــــــــــــــــــــــالته، فـــــــــــــــــــــــــبكم وجـــــــــــــــــــــــــدت يف كتـــــــــــــــــــــــــاب هللا 

   
ربعـــني ســـنة، قـــال: فتلـــومين علـــى أمـــر قـــدره هللا علـــي  ؟ قـــال:٥

                                                            
ـــد ( ١ ــ ــ ـــه أمحـ ــ ــ ـــذي أخرجـ ــ ــ ــه الـ ـــ ــ ـــي هللا عنـ ـــ ــرة رضــ ــ ــ ــــديث أيب هريــ ــ ـــا حــ ــ ــ ـــاري (٢/٢٥٨منهـ ــ ــ ــلم ٣/٣٦/١١٤٥) والبخـ ـــ ــ ) ومسـ
ـــو داود (١/٥٢/٧٥٨( ــ ـــذي (٢/٧٧/١٣١٥) وأبـ ــ ــــربى (٢/٣٠٧/٤٤٦) والرتمــ ـــائي يف الكـــ ــ ) ٦/١٢٣/١٠٣١١) والنسـ

  ). ١/٤٣٥/١٣٦٦وابن ماجه (
  ). ١٠٠-٩٦عتقاد (ص.االقتصاد يف اال ٢
  ).٦٤املائدة اآلية ( ٣
  ).٧٥ص اآلية ( ٤
  ).١٢١طه اآلية ( ٥
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ربعني سنة؟! قال النيب     ١».فحج آدم موسى: «قبل أن خيلقين 
فــــــال نقــــــول: يــــــد كيــــــد، وال نكيــــــف، وال نشــــــبه، وال نتــــــأول اليــــــدين علــــــى 
القدرتني كما يقول أهل التعطيل والتأويل، بل نــؤمن بــذلك ونثبــت لــه الصــفة مــن 

 تشــبيه، وال يصــح محــل اليــدين علــى القــدرتني، فــإن قــدرة هللا عــز غــري حتديــد وال
قــال عــز وجل واحدة، وال علــى النعمتــني، فــإن نعــم هللا عــز وجــل ال حتصــى، كمــا 

   وجــــــــــــــــــــــــــــل: 
   هللا عــــز  وكــــل مــــا قــــال ٢

بــة، واملشــيئة وجــل يف كتابــه، وصــح عــن رســوله بنقــل العــدل عــن العــدل، مثــل احمل
واإلرادة، والضــــحك، والفــــرح، والعجــــب، والــــبغض، والســــخط، والكــــره، والرضــــا، 
وســـــــائر مـــــــا صـــــــح عـــــــن هللا ورســـــــوله، وإن نبـــــــت عنهـــــــا أمســـــــاع بعـــــــض اجلـــــــاهلني 

   ٣واستوحشت منها نفوس املعطلني.
وقال: وأمجع أهل احلــق، واتفــق أهــل التوحيــد والصــدق أن هللا تعــاىل يــرى يف  - 

وجـــــــــل: ، قـــــــــال هللا عـــــــــز ء يف كتابـــــــــه، وصـــــــــح عـــــــــن رســـــــــوله اآلخـــــــــرة، كمـــــــــا جـــــــــا
   

   
 جريـــر ابـــن عبـــدهللا البجلـــي رضـــي  . وروى٤

                                                            
) وأبــو ٢٠٤٣/٢٦٥٢- ٤/٢٠٤٢) ومســلم (٤٧٣٨و٥٥٥/٤٧٣٦- ٨/٥٥٤) والبخــاري (٢/٢٤٨،٢٦٨،٢٨٧أمحــد ( ١

ـــذي (٧٨/٤٧٠١- ٥/٧٦داود ( ــ ــ ـــ ــ ـــــربى (٣٨٧/٢١٣٤- ٤/٣٨٦) والرتمــ ــ ــ ــ ــ ـــائي يف الكـ ــ ــ ــ ــ - ٢٨٥/١٠٩٨٥- ٦/٢٨٤) والنســـ
  ).٣٢/٨٠- ١/٣١ة () وابن ماج١٠٩٨٦

  ).٣٤إبراهيم اآلية ( ٢
  ).١٢٢-١١٢االقتصاد يف االعتقاد (ص. ٣
  ).٢٣و٢٢القيامة اآليتان ( ٤
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فنظــر إىل القمــر ليلــة أربــع عشــرة فقــال:  هللا عنه قال: كنا جلوسا ليلة مــع رســول هللا 
رون هـــذا القمـــر، ال تضـــامون يف رؤيتـــه فـــإن إنكـــم ســـرتون ربكـــم عـــز وجـــل كمـــا تـــ

ــــا  مث قــــرأ: » فــــافعلوااســــتطعتم أال تغلبــــوا علــــى صــــالة قبــــل طلــــوع الشــــمس وقبــــل غرو
   

   
  ويف روايـــة١ . :
وروى صــهيب عــن النــيب ٢»ســرتون ربكــم عيــا .  :قــالخــل أهــل اجلنــة إذا د

اجلنة نودوا:  أهل اجلنة، إن لكم عند هللا موعدا مل تروه، فيقولون: مــا هــو؟ أمل يبــيض 
وجوهنــا ويزحزحنــا عــن النــار، ويــدخلنا اجلنــة؟ قــال: فيكشــف احلجــاب فينظــرون إليــه، 

ــــوهللا مــــــا أعطــــــاهم هللا شــــــيئا أحــــــب إلــــــيهم مــــــن النظــــــر إليــــــه، مث  ــــال: قــــــال: فــ  تــ
  

  ٣ 
بــــن أنــــس رضــــي هللا عنــــه: (النــــاس ينظــــرون إىل هللا تعــــاىل  . وقــــال مالــــك٤رواه مســــلم

عينهم يوم القيامة). وقال أمحد بن حنبــل: "مــن قــال: إن هللا ال يــرى يف اآلخــرة فهــو  
  كافر".

ومــن مــذهب أهــل احلــق أن هللا عــز وجــل مل يــزل متكلمــا بكــالم مســموع، 

                                                            
  ).٣٩ق اآلية ( ١
ـــــد ( ٢ ــ ـــــاري (٤/٣٦٢أمحـ ــ ـــلم (٢/٦٦/٥٧٣) والبخـ ــ ــ ـــو داود (٢١١[١/٤٣٩/٦٣٣) ومسـ ـــ ) ٩٨/٤٧٢٩-٥/٩٧]) وأبــ

  ).١/٦٣/١٧٧) وابن ماجه (٤/٤١٩/٧٧٦٢) والنسائي يف الكربى (٥٩٣/٢٥٥١-٤/٥٩٢والرتمذي (
  ).٢٦يونس اآلية ( ٣
ــد ( ٤ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــلم (٤/٣٣٢أمحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذي (٢٩٨[١/١٦٣/١٨١) ومســـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــربى ٤/٥٩٣/٢٥٥٢]) والرتمـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــائي يف الكـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ) والنســ
  ) عن صهيب رضي هللا عنه.١/٦٧/١٨٧) وابن ماجه (٤/٤٢٠/٧٧٦٦(
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  ، قـــــــــــــــــال هللا عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل: مفهـــــــــــــــــوم
  وروى  .١

مــا مــنكم مــن أحــد إال ســيكلمه هللا  :عــدي بــن حــامت قــال: قــال رســول هللا 
يــوم القيامــة لــيس بينــه وبينــه ترمجــان، مث ينظــر أميــن منــه فــال ينظــر إال شــيئا قدمــه، 

تلقــاء وجهــه فتســتقبله النــار،  مث ينظــر أشــأم منــه فــال يــرى إال شــيئا قدمــه، مث ينظــر
   ٢».فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق مترة فليفعل

وروى جــابر بــن عبــدهللا قــال: ملــا قتــل عبــدهللا بــن عمــرو بــن حــرام قــال رســول 
 جـــابر، أال أخـــربك مـــا قـــال هللا ألبيـــك؟ قـــال: بلـــى، قـــال: ومـــا كلـــم هللا  :هللا 

ك كفاحــا، قــال:  عبــدهللا متــن علــي أعطيــك، أحــدا إال مــن وراء حجــاب، كلــم أ
ــم إليهــا ال يرجعــون،  نيــة، قــال: إنــه ســبق مــين أ قــال:  رب، حتييــين فأقتــل فيــك 

  ورائـــي. فـــأنزل هللا عـــز وجـــل: قـــال: فـــأبلغ مـــن 
   

    
   

  
٥.اهـ٤. رواه ابن ماجة٣  

                                                            
  ).١٦٤النساء اآلية ( ١
ــد ( ٢ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاري (٤/٢٥٦أمحـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــلم (١١/٤٨٨/٦٥٣٩) والبخـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــذي ٦٧[٧٠٤/١٠١٦-٢/٧٠٣) ومســ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ]) والرتمــ
  ).١/٦٦/١٨٥) وابن ماجه (٤/٥٢٨/٢٤١٥(
  ).١٦٩آل عمران اآلية ( ٣
ـــد ( ٤ ــ ــ ـــذي (٣/٣٦١أمحـ ــ ــ ـــه (٢١٥/٣٠١٠- ٥/٢١٤) والرتمــ ـــ ـــن ماجـــ ـــ ــان ١/٦٨/١٩٠) وابـــ ــ ــ ــــن حبـــ ــ ــــححه ابـــ ــ ) وصـــ
  ).٢٠٤- ٣/٢٠١) و(١٢٠- ٢/١١٩اإلحسان) واحلاكم ( ٤٩١/٧٠٢٢- ١٥/٤٩٠(
  ).١٣٢-١٢٥االقتصاد يف االعتقاد (ص. ٥
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يشــفع يــوم القيامــة ألهــل اجلمــع   وقــال: ويعتقــد أهــل الســنة ويؤمنــون أن النــيب  - 
كلهم شفاعة عامة، ويشفع يف املذنبني من أمتــه فيخــرجهم مــن النــار بعــدما احرتقــوا. كمــا 

ــا، فأريــد إن لكل نــيب دعــوة يــدع«قال:  روى أبو هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا  و 
   ٢اهـ١».شاء هللا أن أختيب دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة

 :موقفه من املرجئة  
ن اإلميــــان قــــول وعمــــل  قــــال يف كتابــــه 'االقتصــــاد يف االعتقــــاد': واإلميــــان 

ملعصــــــــية، قــــــــال هللا تعــــــــاىل: ةونيــــــــ لطاعــــــــة ويــــــــنقص   ، يزيــــــــد 
  

 وقــــــــــــال عــــــــــــز ٣ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــل:  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  وجــــــ

   
ـــــــــــــــــــــــــــل: ٤ ــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــــ  . وقــــــــــــــ

  
 وروى أبــــــو هريــــــرة رضــــــي هللا عنــــــه عــــــن النــــــيب  .٥ 

بضــع وســتون شــعبة، واحليــاء شــعبة «، ويف روايــة: »اإلميــان بضــع وســبعون«قــال: 
هــا إماطــة «ملســلم وأيب داود: ، و »مــن اإلميــان فأفضــلها قــول: ال إلــه إال هللا، وأد

                                                            
  ).٢/١٤٤٠/٤٣٠٧) وابن ماجه (١/١٨٠/١٩٨) ومسلم (١١/١١٥/٦٣٠٤) والبخاري (٢/٢٧٥( أمحد ١
  ).١٦٥-١٦٤االقتصاد (ص. ٢
  ).١٢٤التوبة اآلية ( ٣
  ).٤الفتح اآلية ( ٤
  ).٣١املدثر اآلية ( ٥
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   ١».األذى عن الطريق
واالســتثناء يف اإلميــان ســـنة ماضــية، فــإذا ســـئل الرجــل: أمــؤمن أنـــت؟ قــال: إن شـــاء 
هللا. روي ذلــك عــن عبـــدهللا بــن مســـعود وعلقمــة بــن قـــيس، واألســود بـــن يزيــد، وأيب وائـــل 

جدع، ومنصــور بــن املعتمــر، وإبــراهيم النخعــي، ومغــرية بــن شقيق بن سلمة، ومسروق بن األ
، قــال هللا عــز وجــل: مقســم الضــيب، وفضــيل بــن عيــاض وغيـــرهم. وهــذا استـــثناء علــى يقيـــن

  
    

٣.اهـ٢  
 :موقفه من القدرية  

لقــدر ـهــل اإلســالم علــى اإليــوأمجــع أئمــة الســلف مــن أ :قــال رمحــه هللا مان 
ــدره، ال يكـــــون شـــــيء إال  ــه وكثـــــريه، بقضـــــاء هللا وقـــ خـــــريه وشـــــره، حلـــــوه ومـــــره، قليلـــ
ـــا  رادتـــه، وال جيـــري خـــري وشـــر إال مبشـــيئته، خلـــق مـــن شـــاء للســـعادة واســـتعمله 
ــدال، فهــــو ســــر اســــتأثر بــــه، وعلــــم  ــتعمله بــــه عــ ــقاء واســ ــال، وخلــــق مــــن أراد للشــ فضــ

   حجبـــــــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــــــن خلقـــــــــــــــــــــــــــــــــه، 
  ٤.  

  وجــــــــــــــــــــــل:  قــــــــــــــــــــــال هللا عــــــــــــــــــــــز
   

                                                            
  هـ).١٨٦يف مواقف أيب إسحاق الفزاري سنة ( تقدم خترجيه ١
  ).٢٧الفتح اآلية ( ٢
  ).١٨٦-١٨١(ص. ٣
  .)٢٣(بياء اآلية األن ٤
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 وقـــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــــــاىل: ١ .
    
    

   
   

 وجــل:  ، وقــال عــز٢
    

٣.٤   
  على ذلك. أخرى مث ساق أدلة

  هـ) ٦٠٢( ٥الُغوِري شهاب الدين
أبو املظفر حممد بن سام أخــو الســلطان الكبــري أيب الفــتح. كــان بطــال شــجاعا مهيبــا 

لشرع. وينصف الضعيف و    املظلوم، وكان حيضر عنده العلماء. جيد السرية، حيكم 
قـــــال الـــــذهيب: بلغنـــــا أن فخـــــر الـــــدين الـــــرازي وعـــــظ مـــــرة عنـــــده، فقـــــال:  

 ســـلطان العـــامل، ال ســـلطانك يبقـــى، وال تلبـــيس الـــرازي يبقـــى 
    

  
  قــــــــــــــــــــــــال:  ٦

                                                            
  .)١٧٩(األعراف اآلية  ١
  .)١٣(السجدة اآلية  ٢
  ).٤٩القمر اآلية ( ٣
  ).١٥٢-١٥١.االقتصاد يف االعتقاد (ص ٤
ريــخ اإلســالم (حــوادث ٣٢٣-٢١/٣٢٢الســري ( ٥ ) ١٢/١٨٩) والكامــل يف التــاريخ (٩٠-٨٨/ص.٦١٠-٦٠١) و

  ).٥/٧) والشذرات (١٣/٤٧والبداية والنهاية (
  ).٤٣ية (غافر اآل ٦
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لبكـــ فانتحـــب اء. عظـــم شـــأنه وعـــال حملـــه وأحبـــه أمـــراء الغوريـــة. قتلتـــه الســـلطان 
  الباطنية يف شعبان سنة اثنتني وستمائة، رمحه هللا تعاىل.

 :موقفه من املشركني  
قــال ابــن كثــري: مث دخلــت ســنة ثنتــني وســتمائة فيهــا وقعــت حــرب عظيمــة 
بني شهاب الدين حممــد بــن ســام الغــوري صــاحب غزنــة وبــني بــين بــوكر أصــحاب 

ودي، وكــانوا قــد ارتــدوا عــن اإلســالم فقــاتلهم وكســرهم وغــنم مــنهم شــيئا  اجلبــل اجلــ
كثــريا ال يعــد وال يوصــف، فاتبعــه بعضــهم حــىت قتلــه غيلــة يف ليلــة مســتهل شــعبان 
منهــــا بعــــد العشــــاء، وكــــان رمحــــه هللا مــــن أجــــود امللــــوك ســــرية وأعقلهــــم وأثبــــتهم يف 

  ١احلرب.
  

  هـ) ٦٠٦( ٢فخر الدين الرازي
ذو الفنون فخر الدين حممد بــن عمــر بــن احلســني الــرازي. ولــد ســنة العالمة الكبري 

أربـــع وأربعـــني ومخســـمائة. اشـــتغل علـــى أبيـــه اإلمـــام ضـــياء الـــدين خطيـــب الـــري، مث الـــزين 
، وكــان  قصد الكمال السمياين فاشتغل عليه مدة، وانتشــرت تواليفــه يف الــبالد شــرقا وغــر

عظــائم وســحر واحنرافــات عــن الســنة، وهللا يتوقــد ذكــاء، وقــد بــدت منــه يف تواليفــه بــال و 
  يعفو عنه، فإنه تويف على طريقة محيدة، وهللا يتوىل السرائر. 

                                                            
  ).١٣/٤٧البداية ( ١
لوفيــات ٢٥٢- ٤/٢٤٨) ووفيــات األعيــان (١٢/١٢٠) والكامــل يف التــاريخ (٥٠١- ٢١/٥٠٠ســري أعــالم النــبالء ( ٢ ) والــوايف 
ـــة (٢٥٩- ٤/٢٤٨( ــ ــ ــ ـــة والنهايـ ــ ــ ــان (٦١- ١٣/٦٠) والبدايـــ ــ ــ ــ ــــذهب (٤/٤٢٦) واللســ ــ ــ ــذرات الــ ــ ــ ــ ـــدال ٥/٢١) وشــ ــ ـــ ــزان االعتــ ــ ــ ــ ) وميــ
)٣/٣٤٠.(  
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قــال اإلمــام أبــو عمــرو بــن الصــالح: حــدثين القطــب الطوغــاين مــرتني أنــه مســع 
لكــالم، وبكــى. وقــال رمحــه هللا يف وصــيته ملــا  الفخــر الــرازي يقــول: ليتــين مل أشــتغل 

ت الطــرق الكالميــة، واملنــاهج الفلســفية، فمــا رأيــت فيهــا فائــدة احتضــر: ولقــد اختــرب 
ا يف القرآن.    تساوي الفائدة اليت وجد

  تويف سنة ست وستمائة.
  توبته من الكالم وبراءته منه:

هــــذا الرجــــل معــــروف بعداوتــــه لعقيــــدة الســــلف الصــــاحل، وألــــف الكتــــب يف 
تكلمــت عليــه يف  ذلك، وألف التفسري وبسط فيه املــذهب األشــعري بســطا، وقــد 

ت الصفات'.   ١كتايب 'املفسرون بني التأويل واإلثبات يف آ
سيس التقديس' وهو عبارة عن مجــع حلجــج اجلهميــة والــدفاع  وله كذلك '
عنهــا، وقــد قــيض هللا لــه مــن ألقمــه حجــرا فــرد عليــه يف تلبــيس اجلهميــة، وكتبــه يف 

هلداية فيتوب ويرجــع عمــا كــان عليــه مــن  هذا كثرية، ولكن قد مين هللا على املرء 
  اخلطأ، ولعل هذا هو الذي حصل للرازي.

قال شيخ اإلسالم: وأنشد أبو عبدهللا الــرازي يف غــري موضــع مــن كتبــه مثــل  
كتاب أقسام اللذات ملا ذكر أن هــذا العلــم أشــرف العلــوم، وأنــه ثــالث مقامــات: 

لــذات، والصــفات، واألفعــال، وعلــى كــل مقــام عقــدة، فعلــم الــذا ت عليــه العلــم 
عقدة: هــل الوجــود هــو املاهيــة أو زائــد علــى املاهيــة؟ وعلــم الصــفات عليــه عقــدة: 
هـــل الصـــفات زائـــدة علـــى الـــذات أم ال؟ وعلـــم األفعـــال عليـــه عقـــدة: هـــل الفعـــل 

                                                            
٩٥٩-٢/٩١١( ١.(  
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الصالح

مقـــارن للـــذات أو متـــأخر عنهـــا؟ مث قـــال: ومـــن الـــذي وصـــل إىل هـــذا البـــاب، أو 
  ذاق من هذا الشراب؟ مث أنشد: 

 ل عقــــــــــــــــــــالايــــــــــــــــــــة إقــــــــــــــــــــدام العقــــــــــــــــــــو 
 وأرواحنــــــــــا يف وحشــــــــــة مــــــــــن جســــــــــومنا
 ومل نســـــــــتفد مـــــــــن حبثنـــــــــا طـــــــــول عمـــــــــر

  

 وأكثــــــــــــــــر ســــــــــــــــعي العــــــــــــــــاملني ضــــــــــــــــالل 
ل  وحاصــــــــــــــــــــــــــــــــــل دنيــــــــــــــــــــــــــــــــــا أذى وو
 ســــــــــوى أن مجعنــــــــــا فيـــــــــــه قيــــــــــل وقـــــــــــالوا

  

ملت الطرق الكالمية، واملناهج الفلسفية، فما رأيتها تشــفي علــيال، وال  لقد 
ــة القـــــــــــرآن، ــ ــ ــ ــ ــــات:  تـــــــــــروي غلـــــــــــيال. ورأيـــــــــــت أقـــــــــــرب الطـــــــــــرق طريقـ ــ ــ ــ أقـــــــــــرأ يف اإلثبـ

  
  ١ ،

   
  

  وأقـــــــــــــــرأ فـــــــــــــــي  ٢
    ٣النفــــــــــــــــــي: 
    

٤ ،   
 ومــــــــن جــــــــرب مثــــــــل جتــــــــربيت، عــــــــرف مثــــــــل ٥ ،

  ٦معرفيت.
                                                            

  ).٥اآلية (طه  ١
  ).١٠فاطر اآلية ( ٢
  ).١١الشورى اآلية ( ٣
  ).١١٠طه اآلية ( ٤
  ).٦٥مرمي اآلية ( ٥
  ).١٦٠-١/١٥٩درء التعارض ( ٦
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الصالح

ونقل عنه ابن القيم يف اجتماع اجليوش مــن كتابــه أقســام اللــذات كالمــا يــدل 
علـــى رجوعـــه، وقـــال ابـــن القـــيم إنـــه آخـــر مـــا ألـــف. قـــال: واعلـــم أن بعـــد التوغـــل يف 

صــوب هــذه املضــايق والتعمــق يف االستكشــاف عــن أســرار هــذه احلقــائق، رأيــت األ
ــرآن العظـــيم والفرقـــان الكـــرمي، وهـــو تـــرك التعمـــق  األصـــلح يف هـــذا البـــاب طريقـــة القـ
ــاملني، مث  قســــام أجســــام الســــماوات واألرضــــني علــــى وجــــود رب العــ واالســــتدالل 

ــيل، فــــأقرأ  ــيم مــــن غــــري خــــوض يف التفاصــ ــة يف التعظــ ــاىل: املبالغــ يف التنزيــــل قولــــه تعــ
  

  ١ 
ــــــــــــــــــــــــــاىل:  ــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــ   وقولـــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــاىل ٢   : وقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــ
  وأقــــــــــــــــــــرأ يف اإلثبــــــــــــــــــــات قولــــــــــــــــــــه:  ٣

  
  ٤ 

   وقولــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــاىل: 
ـــــــــــــــــــــــــــــــه:  ٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  وقولـــــــــــــ

  
  

                                                            
  ).٣٨حممد اآلية ( ١
  ).١١الشورى اآلية ( ٢
  ).١اإلخالص اآلية ( ٣
  ).٥طه اآلية ( ٤
  ).٥٠النحل اآلية ( ٥
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  وقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ١
     تعــــــــــــاىل: 
ـــــــــــــــــــــــــــه:  ٢ ـــــــــــــــــــــــــــــــه عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال ينبغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قولـــــــــــــ  ويف تنزيهـــــــــ

   
  ٤اآلية. وعلى هذا القانون فقس. ٣  
 :التعليق  

ــعلت فيــــ ت كأنــــك أشــ ــرازي إذا مســــع مثــــل هــــذه اآل را، فيحــــرتق كــــان الــ ه 
يت  ــتواء، و ــة واالسـ يت بكـــل مـــا أويت إلبطـــال الفوقيـ ــتواء، و ــة واالسـ إلثبـــات الفوقيـ
ـــا جبـــال مـــن احلجـــج، فيفرعهـــا وجيزئهـــا، لكنـــه  ويالتـــه البـــاردة ويصـــورها كأ بكـــل 
ب ورجع عفــا هللا عنــه وغفــر لــه. ولــه وصــية كــذلك تثبــت توبتــه ذكرهــا الــذهيب يف 

وغريمهـــا. وإثبـــايت للـــرازي يف هـــذا  ٦ي يف طبقـــات الشـــافعيةوالســـبك ٥ريـــخ اإلســـالم
  البحث حىت يتعرف القراء عليه وعلى رجوعه.

قال احلافظ يف الفتح: وذكــر الفخــر الــرازي يف املطالــب العاليــة أن قــول مــن 
قـــال: إنـــه تعـــاىل مـــتكلم بكـــالم يقـــوم بذاتـــه ومبشـــيئته واختيـــاره، هـــو أصـــح األقـــوال 

  ٧نقال وعقال.
                                                            

  ).١٠فاطر اآلية ( ١
  ).٧٨النساء اآلية ( ٢
  ).٧٩نساء اآلية (ال ٣
  ).٢٧٥-٢٧٤اجتماع اجليوش (ص. ٤
  ).٢٢٢-٢٢٠هـ) (ص.٦١٠-٦٠١يف حوادث ( ٥
٣٨-٥/٣٧( ٦.(  
  ).١٣/٤٥٥الفتح ( ٧

This file was downloaded from QuranicThought.com
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الصالح

  
  هـ) ٦٠٧( ١ُقَدامة أبو عمر بن

حممــــد بــــن أمحــــد بــــن حممــــد بــــن قدامــــة أبــــو عمــــر املقدســــي اإلمــــام الفقيــــه املقــــرئ 
بلــس،  احملدث الزاهد. مولده يف سنة مثان وعشرين ومخسمائة بقريــة مجاعيــل مــن عمــل 
ه وأ املكـــارم ابـــن هـــالل  وحتـــول إىل دمشـــق مـــع أســـرته فســـكنوا ســـفح قاســـيون. مســـع أ

ي وغـــــريهم. حـــــدث عنـــــه أخـــــوه موفـــــق الـــــدين وابنـــــاه عبـــــدهللا وســـــلمان بـــــن علـــــي الرحبــــــ
وعبـــدالرمحن والضـــياء وغـــريهم. وكتـــب وقـــرأ وحصـــل وتقـــدم وكـــان مـــن العلمـــاء العـــاملني.  
كــان ال يســمع دعــاء إال وحيفظــه يف الغالــب ويــدعو بــه، وال حــديثا إال وعمــل بــه، وال 

ــاحلا عــــدمي النظــــري كبــــري القــــدر واملــــ ــفات صــــالة إال صــــالها، وكــــان قــــدوة صــ روءة والصــ
احلميــدة. لكــن تــذكر لــه بعــض املبالغــات يف بعــض العبــادات. قــال الصريفينـــي: مــا رأيــت 

  أحدا قط ليس عنده تكلف غري الشيخ أيب عمر. 
  تويف عشية االثنني يف الثامن والعشرين من ربيع األول سنة سبع وستمائة.

 :موقفه من اجلهمية  
ــة: مث شـــــرع أبـــــو امل ــ ــة والنهايـ ــ ظفـــــر يف ذكـــــر فضـــــائل أيب عمـــــر جـــــاء يف البدايـ

ومناقبــه وكراماتــه ومــا رآه هــو وغــريه مــن أحوالــه الصــاحلة. قــال: وكــان علــى مــذهب 
ــنة  لكتـــــاب والســـ ــدة متمســـــكا  ، وكـــــان حســـــن العقيـــ ــد ــا وهـــ ــاحل مستـــ الســـــلف الصـــ
ــدين وعلمــــــاء  ــ ــة الــ ــ ر املرويــــــة، ميرهــــــا كمــــــا جــــــاءت مــــــن غــــــري طعــــــن علــــــى أئمــ واآل

مــر بصــحبة الصــاحلني الــذين هــم املســلمني. وكــان ينهــى عــن صــحبة ا ملبتــدعني، و
                                                            

لوفيات (٩-٢٢/٥السري ( ١ ) والعــرب ٢٠٢-٦/٢٠١) والنجــوم الزاهــرة (١٣/٦٦) والبداية والنهايــة (٢/١١٦) والوايف 
ري٣٠-٥/٢٧) وشذرات الذهب (١٨٤-٢/١٨٣والعرب (   ).  ٢٧٨-٢٦٦/ص.٦١٠-٦٠١خ اإلسالم (حوادث ) و
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  على سنة سيد املرسلني وخامت النبيني، ورمبا أنشدين لنفسه يف ذلك:
لقـــــــــــــــــــول يف القـــــــــــــــــــرآن  أوصـــــــــــــــــــيكم 
 لـــــــــــــــــــــــــيس مبخلـــــــــــــــــــــــــوق وال بفـــــــــــــــــــــــــان
تــــــــــــــــــــــــــــــــه مشــــــــــــــــــــــــــــــــرقة املعــــــــــــــــــــــــــــــــاين  آ
 حمفوظـــــــــــــــــــة يف الصـــــــــــــــــــدر واجلنـــــــــــــــــــان
 والقــــــــــــول يف الصـــــــــــفات  إخوانــــــــــــي
 إمرارهـــــــــــــا مـــــــــــــن غـــــــــــــري مـــــــــــــا كفـــــــــــــران

  

 حلــــــــــــــــق واإلتقــــــــــــــــانبقــــــــــــــــول أهــــــــــــــــل ا 
ن  لكـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــالم امللـــــــــــــــــك الــــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــــــــــــــــان للســـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــوة هلل   متلــــــــــــــــــــ
لبنــــــــــــــــان  مكتوبــــــــــــــــة يف الصــــــــــــــــحف 
 كالـــــــــــــــذات والعلـــــــــــــــم مـــــــــــــــع البيـــــــــــــــان
 ١مــــــــــــن غــــــــــــري تشــــــــــــبيه وال عطـــــــــــــالن

  

  
  هـ) ٦٠٨(سنة  ٢األمري صارم الدين برغش

ادعــى رجــل أعجمــي بدمشــق  -أي ســنة مخــس وتســعني ومخســمائة-فيهــا 
ئــب القلعــة بصــلبه عنــد  أنــه عيســى ابــن مــرمي، فــأمر األمــري صــارم الــدين بــرغش 

ب الفــرج مقابــل الطــاحون الــيت بــني البــابني، وقــد  محــام العمــاد الكاتــب، خــارج 
رت العامــة علــى الــروافض وعمــدوا إىل  د هذا احلمام قدميا، وبعد صلبه بيومني 

ب فنبشوه وصلبوه مع كلبني.   ٣قرب رجل منهم بباب الصغري يقال له و
  

  هـ) ٦٠٨( ٤صريعبداجلليل الق

                                                            
  ).٢/٥٩) وذيل طبقات احلنابلة (١٣/٦٦البداية والنهاية ( ١
ريخ اإلسالم (حوادث  ٢ لراء).٢٩٠/ص.٦١٠-٦٠١جاء يف  لزاي) بدل برغش (   ): بزغش (
  ).١٣/٢٢) والبداية والنهاية (٢٥/ص.٥٩٥-٥٩١ريخ اإلسالم (حوادث  ٣
  ).٢٢/١١) والسري (٤٣/٢٩٥ريخ اإلسالم ( ٤
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ملغــرب  أبــو حممــد عبــداجلليل بــن موســى بــن عبــداجلليل. مــن مدينــة القصــر الكبــري 
ــو حممــــد األنصــــاري األوســــي  ــدوة شــــيخ اإلســــالم أبــ ــام القــ األقصــــى. قــــال الــــذهيب: اإلمــ
لقصــري لنزولــه قصــر عبــدالكرمي وهــو قصــر كتامــة، محــل املوطــأ  األندلسي القرطيب، شهر 

كنــاين حمــدث فــاس، وصــحب الشــيخ أ احلســن بــن غالــب عــن أيب احلســن بــن حنــني ال
لقصر والزمه، وكان رأساً يف العلم والعمل منقطع القرين.   الزاهد 

له: 'تفسري للقرآن'، و'شعب اإلميان'، و'شــرح األمســاء احلســىن'، و'األســئلة 
  واألجوبة'، و'شرح مشكل احلديث'... وغري ذلك.

 :موقفه من اجلهمية  
بـــه 'شـــرح مشـــكل احلـــديث': احلمـــد هلل الـــذي فـــات قـــال يف مقدمـــة كتا -

بعلّوه على األشياء مواقع رجم املتوّمهني، فارتفع عن أن حيوي كنــه عظمتــه روّت 
خللـــق مشـــبهاً، ومـــازال عنـــد أهـــل العلـــم عـــن  املتفّكـــرين، ولـــيس لـــه مثـــل فيكـــون 
صـــــنافهم، وحّلـــــوه حبليـــــة املخلـــــوقني  ذلـــــك منزَّهـــــاً، وكـــــذب العـــــادلون إذ شـــــّبهوه 

حلــدود متناهيــاً، وجــّل هللا  ه  دراكهــا إ وهــامهم، ومل حتــط بــه الصــفات فيكــون 
الـــذي لـــيس كمثلـــه شـــيء عـــن صـــفات املخلـــوقني متعاليـــا، وصـــلى هللا علـــى النـــيب 
هيــاً، وعلــى آلــه وصــحبه وســّلم  حلــق آمــراً و حممــد الــذي مل يــزل إىل ربــه داعيــاً، و

  تسليماً.
ب أذكــر فيــه مــا تيّســر مــن معــاين مشــكل وبعــد محــد هللا وشــكره فهــذا كتــا

هلل نستعني، وهو حسبنا ونعم الوكيل. حديث النيب    وأقوال الناس فيه، و
حلصــر إىل أربعــة: مبطــل  اعلــم أن النــاس انقســموا يف املشــكل علــى أقســام ترجــع 
معطّل للــذات مــن الصــفات، ومشــبّه لباريــه خبلقــه يف اجلــوارح واألدوات، ومتــأّول هلــا علــى 
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  ما وهب له الوّهاب، وُممِرٍّ هلا كما جاءت من غري تشبيه وال تعطيل.  حسب
وهـــذا القســـم األخـــري هـــو اعتقـــاد اجلـــّم الغفـــري. إال أن قـــوهلم: (أمّروهـــا كمـــا 

  جاءت) حيتمل معنيني: 
ا من غري تفهم هلا. أحدمها   : يعتِقُد إثبا
ــا كمــا جــاءت مــع فهمهــا، أي: يفهــم الشــيء علــى مــا واآلخــر هــو : إثبا

بـــــة  عليـــــه، وهـــــذا الغايـــــة القصـــــوى يف الفهـــــم والتوفيـــــق ملـــــن أُعطيـــــه مـــــن أهـــــل اإل
مرارهـــا كمـــا جـــاءت بـــذلك يف أقـــواهلم   والتحقيـــق. وقـــد نطـــق األميـــة الـــذين أُمـــروا 

: -جميبــــــاً للســــــائل عــــــن االســــــتواء-كمالــــــك رمحــــــه هللا يف االســــــتواء حيــــــث قــــــال 
ســــتواء معلــــوم، واملعلــــوم (االســــتواء معلــــوم، والكيــــف غــــري معقــــول). فــــأخرب أن اال

 ً مفهـــوم بـــال شـــّك. وكـــذلك األوزاعـــي قـــد أجـــاب يف حـــديث النـــزول أيضـــاً جـــوا
يُنبــئ عــن فهمــه لــه، واعتقــاده فيــه. وقــال أبــو عيســى الرتمــذي رمحــه هللا: قــال أهــل 
العلم يف حديث الصفات مثل مــا ورد يف حــديث النــزول، وذكــر الرجــل، والقــدم، 

ـــذا كلـــه، وال يُتـــوهَّم، وال يُقـــال كيـــف، وال مل، مـــع  واليـــدين، ومـــا أشـــبهه: يُـــؤَمن
اعتقاد التمجيد والتنزيــه عــن التمثيــل والتشــبيه، وينســبون مــن أنكرهــا إىل اجلهميــة؛ 
ألن جهمـــــاً رّدهـــــا، والصـــــحيح إمرارهـــــا كمـــــا جـــــاءت، وبـــــه قـــــال الفقهـــــاء مالـــــك 

اري ذهـــب البخـــوالشـــافعي وســـفيان الثـــوري وابـــن عيينـــة وابـــن املبـــارك، وإىل ذلـــك 
ــة هللا  ــة مــــن الســــلف واخللــــف رمحــ ــنة واجلماعــ ــم مــــن الســ ومجيــــع احملــــدِّثني، وأهــــل العلــ
ــم فهموهــا علــى مــا هــي عليــه. وفهــم الشــيء علــى مــا  ــؤالء أ علــيهم، إال أن الظــن 
ــوهلم: (أمّروهــــا كمــــا جــــاءت) نفــــي  ــة القصــــوى. ويكــــون معــــىن قــ ــو الغايــ ــه هــ هــــو عليــ

رج عن احلق. فهذه ثالثة أقســام مذمومــة، التعطيل، ونفي التشبيه، ونفي التأويل اخلا
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  ١والقسم الرابع هو احلق هو اإلمرار هلا كما جاءت.
وقـــال: فكـــل مـــا وصـــف البـــاري عـــز وجـــل بـــه نفســـه وأضـــافه إليـــه فهـــو  -

الكمــال واجــب اعتقــاده. ويف وصــفه ســبحانه لنفســه مبــا وصــف بــه نفــي لضــّده، 
، فقــد نفــى عــن هللا وتنزيه عنه؛ ألنه عيب وعور ونقص. فكــل مــن نفــى الصــفات

الكمــــال، وأضــــاف إليــــه العيــــب والــــنقص والعــــور. ومــــن أثبتهــــا وشــــّبهها بصــــفات 
اخللــــــق، فكــــــذلك أيضــــــاً؛ فــــــإن مــــــن أوصــــــافه عــــــدم التشــــــّبه، كمــــــا قــــــال تعــــــاىل: 

   ٢ ،
ت  فكــــذلك صــــفاته ال تشــــبه اخللــــق. فنفــــي حملــــد الصــــفات إحلــــاد، وتشــــبيهها 

طــأت املشــبِّهة، ضــلت املعطِّلــة. والصــراط املســتقيم بينهمــا، وهــو إحلــاد. فكمــا أخ
إثبــــات ونفــــي معــــاً، أي: إثبــــات الصــــفات هلل عــــز وجــــل، ونفــــي اجلســــمية واملثليــــة 

  ٣.عنها
  

  هـ) ٦١٠( ٤القاضي إبراهيم بن نصر
إبراهيم بن نصر بن عسكر، قاضي السالمية أبو إســحاق، امللقــب ظهــري الــدين، 

علــى القاضــي أيب عبــدهللا احلســني بــن نصــر بــن مخــيس، ومســع  الشــافعي املوصــلي. تفقــه
ربــل عــن أيب الربكــات عبــدالرمحن ابــن حممــد األنبــاري  ا، وأخــذ  منه، وقدم بغداد ومسع 

                                                            
  شرح مشكل احلديث (خمطوط). ١
  ).١١الشورى اآلية ( ٢
  شرح مشكل احلديث (خمطوط). ٣
ريخ اإلسالم (حوادث ٣٨-١/٣٧وفيات األعيان ( ٤   ).    ١٣/٧٢) والبداية والنهاية (٣٥٩/ص.٦١٠-٦٠١) و
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عمال املوصل).   النحوي. وويل قضاء السالمية (وهي بلدة 
  قال ابن خلكان: كان فقيها فاضال، أصله من العراق من السندية.

  منه:له شعر جيد، 
 جـــــود الكـــــرمي إذا مــــــا كـــــان عـــــن عــــــدة
 إن الســـــــــــــحائب ال جتـــــــــــــدي بوارقهــــــــــــــا
 ومـــا طـــال الوعـــد مـــذموم وإن مسحـــت
  دوحـــــة اجلـــــود ال عتـــــب علـــــى رجـــــل

  

خــــــــر مل يســــــــلم مــــــــن الكــــــــدر   وقــــــــد 
 نفعـــــــا إذا هـــــــي مل متطـــــــر علـــــــى األثـــــــر
لبـــــدر  يـــــداه مـــــن بعـــــد طـــــول املطـــــل 
 يهزهـــــــــــــا وهـــــــــــــو حمتـــــــــــــاج إىل الثــــــــــــــمر

  

لسالمية.تويف رمحه هللا يوم ا لث شهر ربيع اآلخر عام عشر وستمائة    خلميس 
 :موقفه من الصوفية  

جــاء يف البدايــة والنهايــة: مــن شــعره، يف شــيخ لــه زاويــة، ويف أصــحابه يقــال 
  له مكي:

 أال قـــــــــــــــل ملكـــــــــــــــي قـــــــــــــــول النصـــــــــــــــوح
 مــــــــــــــــىت مســــــــــــــــع النــــــــــــــــاس يف ديــــــــــــــــنهم
كــــــــــــــل املــــــــــــــرء أكــــــــــــــل البعــــــــــــــري  وأن 
 ولـــــــــو كـــــــــان طـــــــــاوي احلشـــــــــا جائعـــــــــا

 حبــــــــــــــــب اإللــــــــــــــــه وقــــــــــــــــالوا: ســــــــــــــــكر
 كــــــــــــــــــذاك احلمــــــــــــــــــري إذا أخصــــــــــــــــــبت
 تـــــــــــــــــــــــــــراهم يهـــــــــــــــــــــــــــزوا حلـــــــــــــــــــــــــــاهم إذا

 وحـــــــــــــــــــق النصـــــــــــــــــــيحة أن تســـــــــــــــــــتمع 
 ن الغنــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــنة تتبــــــــــــــــــــــــــــــــع
 ويـــــــــــــرقص يف اجلمـــــــــــــع حـــــــــــــىت يقـــــــــــــع
 لـــــــــــــــما دار مــــــــــــــن طــــــــــــــرب واســــــــــــــتمع
 ومـــــــــــــا أســـــــــــــكر القـــــــــــــوم إال القصـــــــــــــع
 يهـــــــــــــــــــــــــــــيجها ريهــــــــــــــــــــــــــــا والشـــــــــــــــــــــــــــــبع
لبــــــــــــــــــــــــــــــدع  ترنـــــــــــــــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــــــــــــــاديهم 
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 فيصــــــــــــــــــــرخ هــــــــــــــــــــذا وهــــــــــــــــــــذا يــــــــــــــــــــئن
  

 ١لـــــــو تليـــــــت مـــــــا انصـــــــدع» يــــــــس«و
  

  هـ) ٦١١( ٢بو احلسن علي بن اَألْجنَبأ
ــو احلســــن علــــي بــــن القاضــــي األجنــــب أيب املكــــارم اللخمــــي  ــام احلــــافظ أبــ اإلمــ
املقدســي األصــل، اإلســكندراين املولــد، الفقيــه املــالكي، القاضــي. ولــد ليلــة الســبت 
الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة أربــع وأربعــني وخـــمسمائة. تفقــه علــى أيب طــاهر 

دة هللا الغفــاري وأمحــد بــن الســلفي  وأيب طــاهر بــن عــوف وأيب عبيــد نعمــة هللا بــن ز
احلـــافظ أيب العـــالء العطـــار وغـــريهم. وأخـــذ عنـــه أبـــو حممـــد املنـــذري والرشـــيد العطـــار 

  واجملد علي بن وهب بن دقيق العيد املالكي وغريهم. 
ن قــال عنــه املنــذري: كــان متورعــا حســن األخــالق، كثــري اإلغضــاء، مجاعــا لفنــو 

مــن العلــم. وقــال عنــه ابــن خلكــان: كــان فقيهــا فاضــال يف مــذهب اإلمــام مالــك رضــي 
هللا عنه، ومن أكابر احلفاظ املشاهري يف احلديث وعلومه. وقــال الــذهيب: كــان ذا ديــن 

  وورع وتصون وعدالة وأخالق رضية، ومشاركة يف الفضل قوية. 
لقاهرة سنة إحدى عشرة وستمائة.    تويف يف مستهل شعبان 

 :موقفه من املبتدعة  
  من شعره:

ملـــــأثور عـــــن خـــــري مرســــــل  أ نفـــــس 
لغــــــت يف نشــــــر دينـــــــه  عســــــاكي إذا 

 وأصـــــــــــــــــحابه والتـــــــــــــــــابعني متســـــــــــــــــكي 
 مبـــا طـــاب مـــن عـــرف لـــه أن متســـكي

                                                            
  ).١٣/٧٢البداية والنهاية ( ١
ـــة للمنـــــذري ( ٢ ـــان () ووفيـــــات ٣٠٧-٢/٣٠٦التكملــ ـــة والنهايـــــة (٢٩٢-٣/٢٩٠األعيــ ـــري ٧٥-١٣/٧٤) والبدايــ ) وســ

ريخ اإلسالم (حوادث ٦٩-٢٢/٦٦أعالم النبالء (   ).١/٣٥٤) وحسن احملاضرة (٨١- ٧٩/ص.٦٢٠-٦١١) و
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 وخـــــايف غـــــدا يـــــوم احلســـــاب جهنمــــــا
  

ــــــــــــا أن متســــــــــــكي  ١إذا لفحــــــــــــت نريا
  

  هـ) ٦١٣( ٢الِكْنِدي
ج الــدين، أبــو الــيمن الكنــدي  العالمة زيد بن احلسن بن زيد بن احلسن،

البغدادي املقرئ النحوي اللغوي. ولــد يف شــعبان ســنة عشــرين ومخســمائة. حفــظ 
القــرآن وهــو ابــن ســبع ســنني، وكمــل القــراءات العشــر ولــه عشــر ســنني. أخــذ عــن 
شـــــــيخه أيب حممـــــــد ســـــــبط أيب منصـــــــور اخليـــــــاط، والقاضـــــــي أيب بكـــــــر حممـــــــد بـــــــن 

وحــدث عنــه احلــافظ عبــدالغين والشــيخ املوفــق عبــدالباقي وابــن اجلــواليقي وغــريهم، 
  والربزايل والضياء وابن نقطة. 

ء، حسن األخــالق، فيــه مــزاح، وكــان  قال ابن نقطة: كان الكندي مكرما للغر
يثــار جمالســة أهلهــا، وكــان ثقــة يف احلــديث والقــراءات،  ــا و من أبناء الدنيا املشتغلني 

موفــق الــدين: كــان الكنــدي إمامــا يف القــراءة صحيح السماع، ساحمه هللا. وقال اإلمــام 
والعربية، انتهى إليه علو اإلسناد يف احلــديث، وانتقــل إىل مــذهب أيب حنيفــة مــن أجــل 
الــدنيا إال أنــه كــان علــى الســنة. أنشــد رمحــه هللا يف قتــل عمــارة اليمــين حــني كــان مــاأل 

  الكفرة وامللحدين على قتل امللك صالح الدين:
 بــــــــــدى خيـــــــــــانةعمــــــــــارة يف اإلســــــــــالم أ

 فأمســى شــريك الشــرك يف بغــض أمحــد
 وحـــــــــــــــــالف فيهـــــــــــــــــا بيعـــــــــــــــــة وصـــــــــــــــــليبا 

 وأصـــــــــبح يف حـــــــــب الصـــــــــليب صـــــــــليبا

                                                            
  ).١٣/٧٤البداية ( ١
ريــخ ابــن الــوردي (١٢/٣١٥الكامــل يف التــاريخ ( ٢ ) واجلــواهر ٣٤٢-٢/٣٣٩) ووفيــات األعيــان (١٩٣-٢/١٩٢) و
ــيئة (ا ــالم النــــبالء (٢١٧-٢/٢١٦ملضــ ــوادث ٤١-٢٢/٣٤) وســــري أعــ ريــــخ اإلســــالم (حــ -١٤١/ص.٦٢٠-٦١١) و

  ).٨١-١٣/٧٨) والبداية والنهاية (١٤٧

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٣٠٧ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

 وكــــــــــان طبيــــــــــب امللتقــــــــــى إن عـــــــــــجمته
  

 جتـــــــــد منـــــــــه عـــــــــودا يف النفـــــــــاق صـــــــــليبا
  

  تويف رمحه هللا سنة ثالث عشرة وستمائة بدمشق.
 :موقفه من املشركني  

  قال الذهيب: ومن شعر التاج الكندي:
 يكبــــــــــــــــــــو يف ضاللتـــــــــــــــــــــهدع املــــــــــــــــــــنجم

لعلـــــــــــــم القـــــــــــــدمي فـــــــــــــال ال  تفـــــــــــــرد هللا 
 أعــــــــــــد للــــــــــــرزق مــــــــــــن أشــــــــــــراكه شــــــــــــركا

  

 إن ادعــــــى علــــــم مــــــا جيــــــري بــــــه الفلــــــك 
 إنســـــــــــــــان يشـــــــــــــــركه فيـــــــــــــــه وال املـلــــــــــــــــك
ن: الشـــــــرك والشـــــــرك  ١وبئســــــت العـــــــد

  

  
  هـ) ٦١٨( ٢الَغْزَنِوي

أمحد بــن علــي بــن احلســني، أبــو الفــتح الغزنــوي األصــل، البغــدادي. ولــد يف 
مــن ذي القعــدة ســنة اثنتــني وثالثــني ومخســمائة. روى عــن أيب احلســن بــن  التاســع

صــرما واألرمــوي وأيب ســعد بــن البغــدادي. وروى عنــه ليــث بــن احلــافظ بــن نقطــة 
لواجــب،  وابــن النجــار. وقــال الــدبيثي: ملــا بلــغ أوان الروايــة، واحتــيج إليــه مل يقــم 

د الطريقـــة، ومسعنـــا منـــه وال أحـــب ذلـــك مليلـــه إىل غـــريه وشـــنئه لـــه، ومل يكـــن حممـــو 
  على ما فيه. تويف رمحه هللا يف رمضان سنة مثان عشرة وستمائة.

 :موقفه من الرافضة واجلهمية  
جــاء يف الســري: قــال ابــن نقطــة: هــو مشــهور بــني العــوام برذائــل ونقــائص مــن 

                                                            
  ).٢٢/٤٠السري ( ١
ـــذري ( ٢ ـــة للمنــــ ــ ــــري (٦٠- ٣/٥٩التكملــ ــوادث ١٠٤- ٢٢/١٠٣) والســـ ــ ـــــالم (حـــ ـــخ اإلســ ــ ريــ - ٣٩٠/ص.٦٢٠- ٦١١) و

  ).١/٢٣٢سان امليزان () ول١٢٣- ١/١٢٢) وميزان االعتدال (٣٩١
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شــرب ورفــض، مث ســئل وأ أمســع عمــن يقــول: القــرآن خملــوق، فقــال: كــافر، وعمــن 
ــم يعنونــك - ال: كــافر، وعمــن يســتحل شــرب اخلمــر يســب الصــحابة، فقــ وقيــل: إ

لرباءة. - بذلك   ، فقال: أ بريء من ذلك، وكتب خطه 
ب وارعوى.    ١قال الذهيب: لعله 

  
  هـ) ٦٢٠( ٢عبدهللا بن أمحد بن قدامة

الشــيخ اإلمــام القــدوة العالمــة اجملتهــد شــيخ اإلســالم موفــق الــدين أبــو حممــد 
مــد بــن قدامــة املقدســي احلنبلــي صــاحب املغــين، عــامل أهــل عبدهللا بــن أمحــد بــن حم

الشــــــام يف زمانــــــه. ولــــــد ســــــنة إحــــــدى وأربعــــــني ومخســــــمائة، حفــــــظ القــــــرآن ولــــــزم 
االشـــتغال بطلـــب العلـــم مـــن صـــغره، ومســـع مـــن هبـــة هللا بـــن احلســـن الـــدقاق، وأيب 
الفتح بن البطي، وأيب زرعة وغريهم. وحدث عنه اجلمال أبو موســى بــن احلــافظ، 

نقطــة، والضــياء، وأبــو شــامة. وكــان مــن حبــور العلــم وأذكيــاء العــامل، قــال ابــن وابــن 
النجــار: كــان إمــام احلنابلــة بدمشــق، وكــان ثقــة حجــة نبــيال، غزيــر الفضــل، نزهــا، 
ورعــا عابــدا، علــى قــانون الســلف. قــال أبــو بكــر بــن حممــد ابــن غنيمــة: مــا أعــرف 

لشــجاعة وقــال:  أحــدا يف زماننــا أدرك درجــة االجتهــاد إال املوفــق. وصــ فه البهــاء 
  كان يتقدم إىل العدو وجرح يف كفه وكان يرامي العدو.

صنف الشيخ رمحه هللا التصانيف الكثرية احلسنة يف املذهب، فروعــا وأصــوال، 

                                                            
  ).٢٢/١٠٤السري ( ١
ـــة ( ٢ ـــات احلنابلـ ــة ١٥٩-٢/١٥٨) وفــــوات الوفيــــات (١٧٣-٢٢/١٦٥) والســــري (٢/١٣٣ذيــــل طبقـ ــة والنهايــ ) والبدايــ
  ).٣٩-١٧/٣٧) والوايف (٩٢-٥/٨٨) وشذرات الذهب (١٠٩-١٣/١٠٧(
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  ويف احلديث، واللغة، والزهد، والرقائق. وتويف سنة عشرين وستمائة.
 :موقفه من املبتدعة  

ـــن قدامــــة املقدســــي - ــادي إىل  قــــال عبــــدهللا بـ يف كتابــــه 'ملعــــة االعتقــــاد اهلــ
سبيل الرشاد' حتت عنوان: (الرتغيــب يف الســنة والتحــذير مــن البدعــة): وقــد أمــر 
ـــــــا مـــــــن  ت، وأخـــــــرب أ رهـــــــم واالهتـــــــداء مبنـــــــارهم وحـــــــذر احملـــــــد القتفـــــــاء آل

علــيكم بســنيت وســنة اخللفــاء الراشــدين املهــديني مــن : «الضــالالت، فقــال النــيب 
ت األمــور، فــإن كــل حمدثــة بدعــة، بعــدي، ع كــم وحمــد لنواجــذ، وإ ضــوا عليهــا 

  ٢.اهـ١»وكل بدعة ضاللة
وقــــــال: ومــــــن الســــــنة: هجــــــران أهــــــل البــــــدع، ومبــــــاينتهم، وتــــــرك اجلــــــدال  -

واخلصــــومات يف الــــدين، وتــــرك النظــــر يف كتــــب املبتدعــــة واإلصــــغاء إىل كالمهــــم، 
  ٣وكل حمدثة يف الدين بدعة.

ن يعصـــمنا مـــن البـــدع والفتنـــة، وحييينـــا علـــى اإلســـالم وقـــال: نســـأل هللا أ -
يف احليــاة، وحيشــر يف زمرتــه بعــد املمــات  والســنة، وجيعلنــا ممــن يتبــع رســول هللا 

  ٤برمحته وفضله، آمني.
 :موقفه من الرافضة  

لــنص أو  - جــاء يف طبقــات احلنابلــة: ســئل عــن خالفــة أيب بكــر: ثبتــت 

                                                            
 هـ).٤١٨تقدم خترجيه ضمن مواقف الاللكائي سنة ( ١

  ).٣٩ملعة االعتقاد ( ٢
  ).١٥٩ملعة االعتقاد ( ٣
  ).١٦٤ملعة االعتقاد ( ٤
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مجــاع الصــحابة واتفــاقهم. فكتــب الشــيخ لقيــاس؟ فأجــاب ابــن املتقنــة: ثبتــت 
  ١، يف أخبار كثرية، ذكر بعضها.املوفق (أي ابن قدامة): ثبتت بنص النيب 

ر السلفية: فضائل الصحابة.   له من اآل
قـــال: وأظنـــه  ٣وذكـــره ابـــن رجـــب يف ذيـــل الطبقـــات ٢ذكـــره الـــذهيب يف ســـريه

  (منهاج القاصدين يف فضل اخللفاء الراشدين).
 جلهمية:موقفه من ا  

ترك هذا اإلمام ترا ســلفيا قيمــا ســلك فيــه طريقــة الســلف ومل يــرض بغريهــا 
  بديال، فرضي هللا عنه وأرضاه.

ــن،  -  ــ ــدين يف غايـــــة احلسـ ــول الـــ ــ ــانيفه يف أصـ ــ ــاء يف ذيـــــل الطبقـــــات: وتصـ ــ جـ
ألســـانيد، كمـــا  ر و ألحاديـــث واآل أكثرهـــا علـــى طريقـــة أئمـــة احملـــدثني، مشـــحونة 

د وأئمـــة احلـــديث، ومل يكـــن يـــرى اخلـــوض مـــع املتكلمـــني يف هـــي طريقـــة اإلمـــام أمحـــ
ــة أمحـــد واملتقـــدمني. وكـــان كثـــري  ــيهم. وهـــذه طريقـ ــرد علـ لـ ــو كـــان  دقـــائق الكـــالم ولـ
ب األصــول وغــريه، ال يــرى إطــالق مــا مل يــؤثر مــن العبــارات،  املتابعــة للمنقــول يف 

إلقرار واإلمرار ملا جــاء يف الكتــاب والســنة مــن الصــفات  مر  مــن غــري تفســري وال و
ويل وال تعطيل.   ٤تكييف وال متثيل وال حتريف وال 

قــال يف كتــاب 'إثبــات صــفة العلــو': أمــا بعــد، فــإن هللا تعــاىل وصــف نفســه  - 

                                                            
  ).٤/١٤٦طبقات احلنابلة ( ١
٢٢/١٦٨( ٢.(  
٤/١٣٩( ٣.(  
  ).٢/١٣٩ذيل طبقات احلنابلة ( ٤
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لعلو يف السماء، ووصفه بذلك رسوله خامت األنبيــاء عليــه الصــالة والســالم، وأمجــع 
ــة ــحابة األتقيــــاء، واألئمــ ــاء مــــن الصــ ــع العلمــ ــواترت  علــــى ذلــــك مجيــ ــاء، وتــ مــــن الفقهــ
عليــه قلــوب  - عــز وجــل- األخبــار يف ذلــك علــى وجــه حصــل بــه اليقــني، ومجــع هللا 

املسلمني، وجعله مغروزا يف طبائع اخللق أمجعني، فرتاهم عند نزول الكــرب يلحظــون 
ــم  عيــنهم، ويرفعــون عنــدها للــدعاء أيــديهم، وينتظــرون جمــيء الفــرج مــن ر الســماء 

لســـنتهم، ال ينكـــر ذلـــك إال مبتـــدع غـــال يف بدعتـــه، أو  ســـبحانه، وينطقـــون بـــذلك
  مفتون بتقليده واتباعه على ضاللته.

ينزل ربنــا تبــارك وتعــاىل كــل : «وقال يف عقيدته: ومن السنة قول النيب  -
يعجــــب : «وقولــــه  ٢»هلل أفــــرح بتوبــــة عبــــده: «وقولــــه  ١»ليلــــة إىل مســــاء الــــدنيا

  ٣».ربك
هه ممــا صــح ســنده وعــدلت رواتــه، نــؤمن بــه، ...إىل أن قال: فهــذا ومــا أشــب

وال نـــــرده، وال جنحـــــده، وال نعتقـــــد فيـــــه تشـــــبيهه بصـــــفات املخلـــــوقني وال مســـــات 
قولــه احملدثني، بــل نــؤمن بلفظــه، ونــرتك التعــرض ملعنــاه، قراءتــه تفســريه، ومــن ذلــك 

ـــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   تعـــــــــــــــــــــــــ

                                                            
  هـ).١٦٧تقدم من حديث أيب هريرة. انظر مواقف محاد بن سلمة سنة ( ١
ـــاري (١/٣٨٣رواه أمحــــــد ( ٢ ــلم (١١/١٢٣/٦٣٠٨) والبخـــ ــ ـــذي () والرت ٤/٢١٠٣/٢٧٤٤) ومســ ) ٤/٥٦٨/٢٤٩٨مـــ

مــن حــديث عبــدهللا بــن مســعود رضــي هللا عنــه. ويف البــاب عــن النعمــان بــن بشــري وأيب هريــرة وأنــس بــن مالــك والــرباء بــن 
  عازب رضي هللا عنهم.

ــد ( ٣ ــ ــ ــ ـــو داود (١٥٨- ١٥٧و٤/١٤٥أمحــ ــ ــ ـــ ـــائي (٢/٩/١٢٠٣) وأب ــ ــ ــ ـــان (٢/٣٤٨/٦٦٥) والنسـ ــ ــ ــ ــــن حبــ ــ ــ ــ  ٤/٥٤٥/١٦٦٠) واب
 احلديث.» يعجب ربك من راعي الغنم يف رأس الشظية..«يقول:  : مسعت رسول هللا اإلحسان) عن عقبة بن عامر قال

  ).٢٥١-١/٢٤٩ويف الباب عن أيب هريرة وغريه. وانظرها يف السنة البن أيب عاصم (
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  ١. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــ    وقولـــــــــــــــ

٢ .  
وقولــه للجاريــة: أيــن هللا؟ قالــت: يف  ٣»ربنــا الــذي يف الســماء: «وقــول النــيب 

ا مؤمنة. رواه مالك بن أنس وغريه من األئمة.    ٤السماء. قال: اعتقها إ
إن بـــني مســـاء إىل مســـاء مســـرية  «قـــال:  وروى أبـــو داود يف ســـننه أن النـــيب 

ىل أن قـــال: وفـــوق ذلـــك العـــرش، وهللا تعـــاىل فـــوق وذكـــر احلـــديث إ ٥»كـــذا وكـــذا
ويــل،  لقبول من غري رد له وال تعطيل وال تشــبيه وال  ذلك نؤمن بذلك ونتلقاه 

فقيــل لــه:   -رضــي هللا عنــه-وال نتعــرض لــه بكيــف. وملــا ســئل مالــك بــن أنــس 
ــــــــــــــــــــــــــــــدهللا  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ   أ عبــــــــــــــــ

  ٦  
قــال: االســتواء غــري جمهــول، والكيــف غــري معقــول، واإلميــان بــه اســتوى؟ ف كيــف

                                                            
  ).٥طه اآلية ( ١
  ).١٦امللك اآلية ( ٢
ــائي يف الكــــربى (٤/٢١٨/٣٨٩٢أخرجــــه أبــــو داود ( ٣ ــال: ٣٤٤-١/٣٤٣) واحلــــاكم (٦/٢٥٧/١٠٨٧٧) والنســ ) وقــ

دة بــن حممــد وهــو شــيخ مــن أهــل مصــر قليــل احلــديث وقــال الــذهيب  قــد احــتج الشــيخان جبميــع رواة هــذا احلــديث، غــري ز
  يف التلخيص: "قال البخاري وغريه: منكر احلديث. ويف الباب عن فضالة بن عبيد األنصاري".

  .هـ)٤٥٨تقدم خترجيه. انظر مواقف أيب عمرو السهروردي سنة ( ٤
ــد ( ٥ ــ ـــ ــ ـــو داود (٢٠٧-١/٢٠٦أمحـ ــ ــ ــ ــــذي (٩٤/٤٧٢٣-٥/٩٣) وأبـ ـــ ــ ـــذا ٣٩٦/٣٣٢٠-٥/٣٩٥) والرتمـ ــ ــ ــ ــال: "هـ ــ ــ ــ ) وقــ

) عــن العبــاس بــن عبــد املطلــب رضــي هللا ٢/٢٨٨،٤١٢) واحلــاكم (١/٦٩/١٩٣حــديث حســن غريــب". وابــن ماجــه (
تهم. وهــذا ســند ضــعيف. عنــه، وصــحح إســناده. وتعقبــه الــذهيب بقولــه: "حيــىي واه" يعــين: حيــىي بــن العــالء، وهــو مــرتوك مــ

  قال الذهيب يف امليزان: "عبدهللا بن عمرية فيه جهالة. قال البخاري: ال يعرف له مساع من األحنف بن قيس".
  ).٥طه اآلية ( ٦
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لرجل فأخرج.   ١واجب، والسؤال عنه بدعة، مث أمر 
ره السلفية:   آ

وذكــره ابــن رجــب  ٢'مسألة العلو': ذكره ابــن القــيم يف اجتمــاع اجليــوش -١
  . ٤وذكره الذهيب يف السري ٣يف ذيل طبقات احلنابلة

  حمققا، ومع جمموعة.'ذم التأويل': طبع مفردا  -٢
'مســـــألة حتـــــرمي النظـــــر يف كتـــــب الكـــــالم': ذكـــــره ابـــــن رجـــــب يف ذيـــــل  -٣
  . ٥الطبقات
ــالة صـــــغرية تســـــمى بــــــ'ملعة  - ٤ 'االعتقـــــاد': وقـــــد طبـــــع وهـــــو عبـــــارة عـــــن رســـ

ا املكتبة السلفية مبصر، وقد شرحها الشيخ العثيمني رمحه هللا.   االعتقاد'. نشر
وذكــره ابــن رجــب  ٦كــره الــذهيب يف ســريه'الربهــان يف مســألة القــرآن': ذ  -٥

  . ٧يف ذيل الطبقات
'جــــواب مســــألة وردت مــــن صــــرخد يف القــــرآن': ذكــــره ابــــن رجــــب يف  -٦

  . ٨ذيل طبقات احلنابلة
'رســـــالة إىل الشـــــيخ فخـــــر الـــــدين ابـــــن تيميـــــة يف ختليـــــد أهـــــل البـــــدع يف  -٧

                                                            
  ).١٧٧-١٧٥اجتماع اجليوش ( ١
١٧٦-١٧٥( ٢.(  
٢/١٣٩( ٣.(  
٢٢/١٦٨( ٤.(  
٢/١٣٩( ٥.(  
٢٢/١٦٨( ٦.(  
٤/١٣٩( ٧.(  
٢/١٣٩( ٨.(  
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  . ١النار': ذكرها ابن رجب يف ذيل الطبقات
 :موقفه من اخلوارج  

هللا املغـــــين: كتـــــاب قتـــــال أهـــــل البغـــــي: واألصـــــل فــــــي هـــــذا البـــــاب قـــــول  قـــــال يف
    :سبحانـــــــــــــــــــــــــــــه

  
   

   
   

   
     

  إىل قولــــــــــــــــــــــــــــــــــــه: 
   

 ففيها مخس فوائد ٢:  
لبغي عن اإلميان :أحدها م مل خيرجوا    فإنه مساهم مؤمنني.  ،أ
  أنه أوجب قتاهلم.  :الثانية
  أنه أسقط قتاهلم إذا قاموا إىل أمر هللا. :الثالثة
  أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه يف قتاهلم.  أنه :الرابعة

وروى  .جــــواز قتــــال كــــل مــــن منــــع حقــــا عليــــه تة أفــــاديــــأن اآل :اخلامســــة
مــن أعطــى إمامــا صــفقة يــده « :يقــول مسعــت رســول هللا  :عبدهللا بن عمرو قال

رواه » فــإن جــاء آخــر ينازعــه فاضــربوا عنــق اآلخــر ،ومثــرة فــؤاده فليطعــه مــا اســتطاع

                                                            
٢/١٣٩( ١.(  
ت احلجرات ٢   .)١٠-٢( اآل
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ســـتكون هنـــات وهنـــات ورفـــع « :قـــال رســـول هللا  :فجـــة قـــالوروى عر  .١مســـلم
لســيف ،أال ومــن خــرج علــى أمــيت وهــم مجيــع :صــوته كائنــا مــن    ،فاضــربوا عنقــه 
لقــول  ؛وقتالــهوجبــت طاعتــه وحــرم اخلــروج عليــه  ،فكل مــن ثبتــت إمامتــه .٢»كان

   :هللا تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل
  

  
  

  بـــن الصـــامت  . وروى عبـــادة٣
وأن ال ننــازع  ،يف املنشــط واملكــره ،والطاعــة علــى الســمع يعنــا رســول هللا  :قال

 ،اجلماعــة وفــارقمــن خــرج مــن الطاعــة « :أنه قال . وروي عن النيب ٤األمر أهله
ديث أيب هريـــرة وأيب ذر وابـــن رواه ابـــن عبـــدالرب مـــن حـــ .»فمـــات فميتتـــه جاهليـــة
 ،وأمجعــت الصــحابة رضــي هللا عــنهم علــى قتــال البغــاة .٥عبــاس كلهــا مبعــىن واحــد

وعلــي قاتــل أهــل اجلمــل وصــفني  ،فــإن أ بكــر رضــي هللا عنــه قاتــل مــانعي الزكــاة

                                                            
ـــد ( ١ ــ ـــ ـــلم (و ) ١٩٣-١٩١-٢/١٦١أمحـ ــ ـــ ـــو داود (و ) ١٤٧٣/١٨٤٤-٣/١٤٧٢مسـ ــ ــ ــائي و ) ٤/٤٤٨/٤٢٤٨أبــ ـــ ــ النســ
  ).١٣٠٧/٣٩٥٦-٢/١٣٠٦ابن ماجه (و ) ١٧٣/٤٢٠٢-٧/١٧٢(
  ).٥/١٢٠/٤٧٦٢أبو داود (و ) ٣/١٤٧٩/١٨٥٢مسلم (و ) ٤/٣٤١أمحد ( ٢
  .)٥٩اآلية (النساء  ٣
ــد ( ٤ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــاري (و ) ٣٢١-٣١٩-٣١٨-٥/٣١٤)و(٣/٤٤١أمحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلم و  )٧٢٠٠-١٣/٢٣٨/٧١٩٩البخــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ مسـ
  ).٢/٩٥٧/٢٨٦٦ابن ماجه (و ) ٤١٦١-١٥٦/٤١٦٠-٧/١٥٥النسائي (و ) ٣/١٤٧٠/١٧٠٩(
ــواب أن ابــــن عبــــدالرب ٥ ــالم ابــــن قدامــــة. الصــ ــم مــــن كــ ــا يفهــ ــقها بســــنده كمــ انظــــر   قــــال: (وروي مــــن حــــديث...) ومل يســ
ــ ١/١٣٠( ــ ـــ ــرواه: أمحــ ــ ــ ـــرة فـــ ــ ــ ــــديث أيب هريــ ــ ــ ــا حـ ــ ــ ــ ــــرب). أمـ ــ ــ ــتح الـ ــ ــ ــ ــلم (و ) ٢/٢٦٩د (فـ ــ ــ ــ ــائي و ) ٣/١٤٧٦/١٨٤٨مسـ ـــ ــ النســ
ــد (٧/١٣٩/٤١٢٥( ــ ــ ـــرواه: أمحـــ ــ ــ ـــاس فــ ــ ــ ـــــن عبــ ــ ـــديث ابــ ــ ــ ــا حــ ــ ــ ـــاري (١/٢٧٥). وأمـــ ــ ــلم ١٣/١٥٢/٧١٤٣) والبخــــ ـــ ــ ) ومســ
ــد (٣/١٤٧٧/١٨٤٩( ــ ــرواه: أمحــ ــ ــــديث أيب ذر فــ ــا حــ ــ ــو داود (و ) ٥/١٨٠). وأمــ ــ ــم و ) ٥/١١٨/٤٧٥٨أبــ ــ ـــن أيب عاصــ ابـــ
  ).١/١١٧)  واحلاكم (١٠٥٣-٨٩٢(
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  :واخلارجون عن قبضة اإلمام أصناف أربعة .وأهل النهروان
ويـــلقـــوم امتنعـــوا وخرجـــوا عـــن طاعتـــه و  :أحـــدمها  ،خرجـــوا عـــن قبضـــته بغـــري 

لفساد ب مفرد.  ،فهؤالء قطاع طريق ساعون يف األرض    يت حكمهم يف 
ويــــل :الثــــاين ــــم نفــــر يســــري ال منعــــة هلــــم الإ ،قــــوم هلــــم  كالواحــــد واالثنــــني   ،أ

 ؛وهــو مــذهب الشــافعي ،يف قول أكثر أصحابنا ،فهؤالء قطاع طريق ،والعشرة وحنوهم
وإن مــت فــال متثلــوا  ،إن برئــت رأيــت رأيــي :ح عليــا قــال للحســنملجم ملا جــر  ألن ابن

وألننــا لــو أثبتنــا للعــدد اليســري حكــم البغــاة يف ســقوط  .فلم يثبت لفعله حكم البغاة .به
ال فــرق بــني الكثــري  :وقــال أبــو بكــر .تالف أمــوال النــاسإأفضى إىل  ،ضمان ما أتلفوه

  مام. وحكم حكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة اإل ،والقليل
لــذنب :الثالــث ويكفــرون عثمــان وعليــا وطلحــة  ،اخلــوارج الــذين يكفــرون 

إال مـــن خـــرج  ،ويســـتحلون دمـــاء املســـلمني وأمـــواهلم ،والـــزبري وكثـــريا مـــن الصـــحابة
م بغــاة ،معهم  .حكمهــم حكمهــم ،فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا املتأخرين أ

ومالــك  .ري مــن أهــل احلــديثوهذا قول أيب حنيفة والشافعي ومجهــور الفقهــاء وكثــ
بــــوا وإال قتلــــوا علــــى إفســــادهم ال علــــى كفــــرهم ،يــــرى اســــتتابتهم وذهبــــت . فــــإن 

ــم كفــار مرتــدون وتبــاح  ،حكمهــم حكــم املرتــدين ،طائفــة مــن أهــل احلــديث إىل أ
فــــإن حتيــــزوا يف مكــــان وكانــــت هلــــم منعــــة وشــــوكة؛ صــــاروا أهــــل  ،دمــــاؤهم وأمــــواهلم

م كاســتتابة املرتــدينوإن كانوا  ،حرب كسائر الكفار فــإن  ،يف قبضة اإلمام اســتتا
ملـــا  ،ال يـــرثهم ورثـــتهم املســـلمني ،وكانـــت أمـــواهلم فيئـــا ،بـــوا وإال ضـــربت أعنـــاقهم

خيرج قوم حتقرون صــالتكم مــع « :يقول  مسعت رسول هللا :روى أبو سعيد قال
م وصــيامكم مــع صــيامهم وأعمــالكم مــع أعمــاهلم يقــرؤون القــرآن ال جيــاو  ز صــال
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ينظـــر يف النصـــل فـــال  ،ميرقـــون مـــن الـــدين كمـــا ميـــرق الســـهم مـــن الرميـــة ،حنـــاجرهم
 ،وينظـــر يف الـــريش فـــال يـــرى شـــيئا ،وينظـــر يف القـــدح فـــال يـــرى شـــيئا ،يـــرى شـــيئا

وهــو حــديث  ،١رواه مالك يف موطئــه والبخــاري يف صــحيحه» ويتمارى يف الفوق
بــــت اإلســــناد أحــــداث  ،زمــــانخيــــرج قــــوم يف آخــــر ال« :ويف لفــــظ قــــال ،صــــحيح 

يقــرؤون القــرآن ال جيــاوز  ،يقولــون مــن خــري قــول الربيــة ،ســفهاء األحــالم ،األســنان
 ،همو هم فــاقتلمــو فأينمــا لقيت ،ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرميــة ،تراقيهم

وروي معنــــاه مــــن  .٢رواه البخــــاري» فــــإن يف قــــتلهم أجــــرا ملــــن قــــتلهم يــــوم القيامــــة
خاليا من الدم والفــرث مل يتعلــق منهــا بشــيء كــذلك  خرج هذا السهم نقيا :وجوه

وعـــن أيب أمامـــة أنـــه رأى رؤوســـا منصـــوبة  .خـــروج هـــؤالء مـــن الـــدين يعـــين اخلـــوارج
 ،الســـماءشـــر قتلـــى حتـــت أدمي  ،كـــالب النـــار  :فقـــال ،علـــى درج مســـجد دمشـــق

   :مث قــــــــــــــرأ ،خــــــــــــــري قتلــــــــــــــى مــــــــــــــن قتلــــــــــــــوه
   إىل  ٣
لــو مل أمسعــه إال مــرة أو  :قــال ؟أنــت مسعتــه مــن رســول هللا  :فقيــل لــه ،اآليــة آخــر

هـــــذا  :قــــال الرتمــــذي .مــــرتني أو ثــــال أو أربعــــا حـــــىت عــــد ســــبعا مــــا حـــــدثتكموه
ورواه ابن ماجه عن سهل عن ابــن عيينــة عــن أيب غالــب أنــه مســع  ،حديث حسن
كــالب   ، قتلى مــن قتلــواوخري ،شر قتلى قتلوا حتت أدمي السماء« :أ أمامة يقول

قــد كــان هــؤالء مســلمني فصــاروا   ،كــالب أهــل النــار  ،كالب أهل النار  ،أهل النار

                                                            
  ).٢/٧٤٥/١٠٦٥مسلم (و ) ٦/٧٦٦/٣٦١٠البخاري (و ) ٢٠٥/١٠-١/٢٠٤املوطأ ( ١
  )) من حديث علي رضي هللا عنه.١٥٤(٧٤٧/١٠٦٦-٢/٧٤٦مسلم (و ) ١٢/٣٥٠/٦٩٣٠البخاري ( ٢
  .)١٠٦( اآلية آل عمران ٣
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. ١بـــل مسعـــت رســـول هللا  :قـــال ، أ أمامـــة هـــذا شـــيء تقولـــه :قلـــت ،»كفـــارا
   :يف قولـــــــــــــه تعـــــــــــــاىل ،وعـــــــــــــن علـــــــــــــي رضـــــــــــــي هللا عنـــــــــــــه
 

  
وعـــن أيب ســـعيد يف حـــديث آخـــر ٣هـــم أهـــل النهـــروان :القـــ ٢ .

 :وقــال .لــئن أدركــتهم ألقتلــنهم قتــل عــاد ،هم شر اخللق واخلليقــة :قال عن النيب 
م حناجرهم   .ال جياوز إميا

م بغاة ال أعلــم  :قال ابن املنــذر .تكفريهم ، وال يرونوأكثر الفقهاء على أ
 :وقــال ابــن عبــدالرب .م كاملرتــديندا وافــق أهــل احلــديث علــى تكفــريهم وجعلهــحــأ

 ؛يـــدل علـــى أنـــه مل يكفـــرهم .يتمـــارى يف الفـــوق :قولـــه ه:ينـــاوَ يف احلـــديث الـــذي رَ 
م علقوا من اإلسالم بشيء   ٤حبيث يشك يف خروجهم منه. ،أل

لقتـــال :وروي عـــن علـــي أنـــه ملـــا قاتـــل أهـــل النهـــر قـــال ألصـــحابه  .ال تبـــدؤوهم 
فحينئــــذ اســــتحل قتــــاهلم  .كلنــــا قتلــــه  :قــــالوا .خبــــابأقيــــدو بعبــــدهللا بــــن  :وبعــــث إلــــيهم

 ،عــن علــي رضــي هللا عنــه :وذكــر ابــن عبــدالرب .إلقــرارهم علــى أنفســهم مبــا يوجــب قــتلهم
إن  :قـــال ؟فمنـــافقون :قيـــل .مـــن الكفـــر فـــروا :قـــال ؟أنـــه ســـئل عـــن أهـــل النهـــر أكفـــارهم
عمـــوا ف ،بتهم فتنـــةهـــم قـــوم أصـــا :قـــال ؟فمـــا هـــم :قيـــل .املنـــافقني ال يـــذكرون هللا إال قلـــيال

) ،وبغــوا علينــا ،فيهــا وصــموا قــال  ،وملــا جرحــه ابــن ملجــم .١وقــاتلو فقاتلنــاهم ٥(وحــاربو
                                                            

  هـ).٨٦(سنة تقدم انظر مواقف أيب أمامة  ١
  .)١٠٣( اآلية الكهف ٢
  ).٢/٤١٣رزاق يف التفسري (عبد الو ) ٨/٥٤٣أخرجه احلاكم كما يف الفتح ( ٣
  ).١/٤٦١نظر فتح الرب (ا ٤
دة من التمهيد. ٥   ز
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وهــذا  .وإن مــت فضــربة كضــربيت ،فــإن عشــت فــأ ويل دمــي ،أحســنوا إســاره :للحســن
أن اخلـــوارج  ،والصـــحيح إن شـــاء هللا .وكثـــري مـــن العلمـــاء ،رأي عمـــر بـــن عبـــدالعزيز فـــيهم

لثــواب مــن  ،بقــتلهم ألمــر النــيب  ،واإلجــازة علــى جــرحيهم ،ابتــداءجيــوز قــتلهم  ووعــده 
م  تبطروالوال أن  :فإن عليا رضي هللا عنه قال ،قتلهم حلــدثتكم مبــا وعــد هللا الــذين يقتلــو

بــدليل مــا أخــرب  ،وألن بــدعتهم وســوء فعلهــم يقتضــي حــل دمــائهم ؛علــى لســان حممــد 
ــم شــر ،مــن عظــم ذنــبهم بــه النــيب  ــم ميرقــون مــن الــدين ،اخللــق واخلليقــة وأ ــم   ،وأ وأ

نـــه لـــو أدركهـــم لقـــتلهم قتـــل عـــاد ،وحثـــه علـــى قـــتلهم ،كـــالب النـــار فـــال جيـــوز  ،وإخبـــاره 
عـــن  وتـــورع كثـــري مـــن أصـــحاب رســـول هللا  ،لكـــف عـــنهم إحلـــاقهم مبـــن أمـــر النـــيب 

   .وال بدعة فيهم ،قتاهلم
ويرومــون  ،قبضــة اإلمــام قــوم مــن أهــل احلــق خيرجــون عــن :الصــنف الرابــع
 ،فهــؤالء البغــاة ،وفــيهم منعــة حيتــاج يف كفهــم إىل مجــع اجلــيش ،خلعه لتأويل ســائغ

وواجــب علــى النــاس معونــة إمــامهم يف قتــال  ،الذين نذكر يف هذا البــاب حكمهــم
ــم لــو تركــوا معونتــه لقهــره أهــل البغــي ؛البــاب لملــا ذكــر يف أو  ؛البغــاة وظهــر  ،وأل

  ٢الفساد يف األرض.
 :موقفه من املرجئة  

  له كتاب يف معتقد السلف مساه: 'ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد' قال فيه: 
ألركـــان،  للســـان، وعمـــل  وعقـــد فصـــل: اإلميـــان قـــول وعمـــل: واإلميـــان قـــول 

لعصـــــيان. قـــــال هللا تعـــــاىل:  لطاعـــــة، ويـــــنقص   جلنـــــان، يزيـــــد 
                                                                                                                                                  

  ).١/٤٦٩نظر فتح الرب (ا ١
  ).٢٤٢-١٢/٢٣٧املغين ( ٢
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  فجعــــــــــــــــــــــــــــل ١ .
وإخـــالص القلـــب وإقـــام الصـــالة وإيتـــاء الزكـــاة كلـــه مـــن الـــدين. وقـــال  عبـــادة هللا تعـــاىل

ا شـــــهادة أن ال إلـــــه إال هللا، اإلميـــــان بضـــــع وســـــبعون شـــــعبة، أعالهـــــ: «رســـــول هللا 
ها إماطة األذى عــن الطريــق . فجعــل القــول والعمــل مــن اإلميــان، وقـــال تعالـــى: ٢»وأد

 ـــــــــــــــــــــــــال:  ٣ وقــــــــــــــــــــــــ
 ٤ .

خيــرج مــن النــار مــن قــال: ال إلــه إال هللا ويف قلبــه مثقــال بــرة، أو : « وقــال رســول هللا
  ٦فجعله متفاضال. ٥»و ذرة من اإلميانخردلة، أ

وقـــــال: وكـــــل متســـــم بغـــــري اإلســـــالم والســـــنة مبتـــــدع؛ كالرافضـــــة، واجلهميـــــة 
واخلـــوارج والقدريـــة واملرجئـــة، واملعتزلـــة والكراميـــة والكالبيـــة ونظـــائرهم، فهـــذه فـــرق 

                                                            
  ).٥البينة اآلية ( ١
  هـ).١٨٦(سنة إسحاق الفزاري  أيب يف مواقف تقدم خترجيه ٢
  ).١٢٤التوبة اآلية ( ٣
  ).٤الفتح اآلية ( ٤
ــد ( ٥ ــ ـــاري٣/١١٦أمحـ ـــلم (١٣٩/٤٤-١/١٣٨( ) والبخــ ـــذي (٣٢٥(١/١٨٢/١٩٣) ومســ ) ٤/٦١٣/٢٥٩٣) والرتمــ

  ).١٤٤٣/٤٣١٢-٢/١٤٤٢وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وابن ماجه (
  .)٩٨(ص. ٦
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  ١الضالل، وطوائف البدع، أعاذ هللا منها.
 :موقفه من القدرية  

ر السلفية: وابــن رجــب يف ذيــل  ٢لقدر' ذكــره الــذهيب يف الســريا' له من اآل
  ٣الطبقات.
  

  هـ) ٦٢٢( ٤إبراهيم بن عثمان بن ِدْرَس
اإلمــام احملــدث جــالل الــدين أبــو إســحاق إبــراهيم بــن عثمــان بــن عيســى 
س املــــــاراين الكــــــردي املصــــــري. مســــــع مــــــن فاطمــــــة بنــــــت ســــــعد اخلــــــري،  ابــــــن در

حــي وابــن طــربزد، واملؤيــد الطوســي وخلــ ق. وروى عنــه احلــافظ عبــدالعظيم واألر
كــان عارفــا مبــذهب الشــافعي وكــان خــريا صــاحلا زاهــدا قانعــا مقــال مقــبال وغــريه. 

  على شأنه. تويف رمحه هللا سنة اثنتني وعشرين وستمائة. 
 :موقفه من املبتدعة  

جــاء يف جممــوع الفتــاوى: وقــد صــنف أبــو إســحاق إبــراهيم بــن عثمــان بــن 
س الشـــافعي جـــزءا مســـاه:  تنزيـــه أئمـــة الشـــريعة عـــن األلقـــاب الشـــنيعة ذكـــر فيـــه  در

كـــالم الســـلف وغـــريهم يف معـــاين هـــذا البـــاب. وذكـــر أن أهـــل البـــدع كـــل صـــنف 
كمــا   -يــزعم أنــه صــحيح علــى رأيــه الفاســد-مــنهم يلقــب أهــل الســنة بلقــب افــرتاه 

                                                            
  .)١٦١(ص. ١
٢٢/١٦٨( ٢.(  
٤/١٣٩( ٣.(  
  ).٢٢/٢٩٠) والسري (٩٩-٩٨/ص.٦٣٠-٦٢١ريخ اإلسالم (حوادث  ٤

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٣٢٢ لف  ف الس وعة مواق موس
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لقاب افرتوها.   أن املشركني كانوا يلقبون النيب 
م جمـــربة، واملرجئـــة تســـميهم فـــالروافض تســـميهم نواصـــب، والقدريـــة  يســـمو

م حشـــوية، ونوابـــت  شـــكاكا، واجلهميـــة تســـميهم مشـــبهة، وأهـــل الكـــالم يســـمو
،  وغثـــاء، وغثـــرا، إىل أمثـــال ذلـــك، كمـــا كانـــت قـــريش تســـمي النـــيب  رة جمنـــو

. رة مفرت رة كاهنا، و رة شاعرا، و   ١و
  

  هـ) ٦٢٤(  ٢املعظم عيسى بن حممد
م شـــــرف الـــــدين عيســـــى بـــــن حممـــــد احلنفـــــي الفقيـــــه الســـــلطان امللـــــك املعظـــــ

لقصــر مــن القــاهرة يف ســنة ســت وســبعني ومخســمائة.  صــاحب دمشــق. مولــده 
ج الــدين الكنــدي  لشــام، وحفــظ القــرآن، وتفقــه وبــرع يف املــذهب. الزم  نشــأ 
لشــجاعة والكــرم والتواضــع  مــدة ومســع مــن عمــر بــن طــربزد وغــريه. كــان يوصــف 

مه. وكان عاملا بعدة علوم   . نفق سوق العلم يف أ
  تويف رمحه هللا يف سلخ ذي القعدة سنة أربع وعشرين وستمائة.

 :موقفه من املبتدعة  
  ٣جاء يف السري: قال: اعتقادي يف األصول ما سطره الطحاوي. وأوصى أن ال يبىن على قربه.

  :التعليق  

                                                            
  ).٥/١١١جمموع الفتاوى ( ١
ـــ ٢ ــ ـــات األعيــ ــ ـــوادث ٤٩٦- ٣/٤٩٤ان (وفيــ ــ ـــالم (حــ ــ ـــخ اإلســ ــ ريــ - ٢٢/١٢٠) والســـــــري (٢٠٦- ٢٠٣/ص.٦٣٠- ٦٢١) و

١٢٢.(  
  ).٢٢/١٢٢السري ( ٣
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أصــاب ووافــق الســنة، وكــذا فلــيكن ســالطني املســلمني، ولــه هنــات ذكرهــا 
  الذهيب يف السري نسأل هللا أن يغفرها له.

  
  هـ) ٦٢٦( ١املَْنَجِنيِقي

الشــاعر املشــهور أبــو يوســف يعقــوب بــن صــابر بــن بركــات احلــراين مث البغــدادي، 
جنــــم الــــدين املنجنيقــــي. ولــــد ســــنة أربــــع ومخســــني ومخســــمائة. روى عــــن أيب منصــــور بــــن 

اجـــب وغـــريه. كـــان شـــيخا الشـــطرجني وأيب املظفـــر بـــن الســـمرقندي، وكتـــب عنـــه ابـــن احل
لطيفــا، كثــري التواضــع والتــودد، شــريف الــنفس، طيــب احملــاورة، بــديع الــنظم وكــان ذا منزلــة 

  عظيمة عند اإلمام الناصر. تويف يف صفر سنة ست وعشرين وستمائة. 
 :موقفه من الصوفية  

  أنشد يف الصوفية:
 قـــــــــــد لـــــــــــبس الصـــــــــــوف لـــــــــــرتك الصـــــــــــفا
م  الـــــــــــــــــرقص والشـــــــــــــــــاهد مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــأ

  

 لشـــــــــــــرب العصـــــــــــــري مشـــــــــــــايخ العصـــــــــــــر 
 ٢شــــــــــــر طويــــــــــــل حتــــــــــــت ذيــــــــــــل قصــــــــــــري

  

  
  هـ) ٦٢٨( ٣ابن القطان

الشــيخ اإلمــام العالمــة احلــافظ الناقــد اجملــود القاضــي أبــو احلســن علــي بــن حممــد 
                                                            

ريــخ اإلســالم (حــوادث ٣١٠-٢٢/٣٠٩) والســري (٤٦-٧/٣٥) ووفيــات األعيــان (٣/٢٤٢التكملــة للمنــذري ( ١ ) و
  ).٥/١٢٠) وشذرات الذهب (١٣/١٢٥) والبداية والنهاية (٢٧٢-٢٧١/ص.٦٣٠-٦٢١
  ).٧/٣٩وفيات األعيان ( ٢
ـــري ( ٣ ــــذهب (٣٠٧-٢٢/٣٠٦الســـ ــذرات الــ ــ ــاظ (٥/١٢٨) وشــ ــ ــذكرة احلفــ ــ ـــالم ١٤٠٧-٤/١٤٠٥) وتــ ــــخ اإلســـ ريــ ) و
  ).٧/٢١٣) ومعجم املؤلفني (٤/٣٣١) واألعالم (٣٢٢-٤٥/٣٢١(
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بــن القطــان. مســع  ابــن عبــدامللك احلمــريي الكتــامي املغــريب الفاســي املــالكي املعــروف 
  قرات وأ ذر اخلشين وطائفة.أ عبدهللا بن الفخار فأكثر عنه وأ احلسن بن الن

قــال احلــافظ ابــن مســدي: كــان مــن أئمــة هــذا الشــأن قصــري األصــل مراكشــي 
الــدار، كــان شــيخ شــيوخ أهــل العلــم يف الدولــة املؤمنيــة، فــتمكن مــن الكتــب وبلــغ غايــة 
ر: كان من أبصر الناس بصــناعة احلــديث، وأحفظهــم ألمســاء رجالــه  األمنية. وقال األ

ل ليفــه كتــاب 'الــوهم واإليهــام' فوائــد وأشــدهم عنايــة  روايــة. قــال الــذهيب: علقــت مــن 
لعلل.    تدل على قوة ذكائه، وسيالن ذهنه، وبصره 

  تويف يف ربيع األول سنة مثان وعشرين وستمائة.
 :موقفه من اخلوارج  

لــم، فأمــا ع: قــال ابــن القطــان: اإلمجــاع عنــد إمجــاع أهــل ال١قــال الشــوكاين
واء فــال مــدخل لــه فيــه. قــال قــال أصــحابنا يف اخلــوارج: ال مــن كــان مــن أهــل األهــ

ــــم  ــــم لــــيس هلــــم أصــــل ينقلــــون عنــــه أل ـــتالف أل مــــدخل هلــــم يف اإلمجــــاع واالخـ
  يكفرون سلفنا الذين أخذ عنهم أصل الدين. 

  
  هـ) ٦٢٩( ٢املوفق النحوي

الشيخ اإلمام أبو حممد عبداللطيف ابن الفقيه يوسف بــن حممــد بــن علــي بــن 
بن اللبــاد. ولــد ببغــداد أيب سع د املوصلي مث البغدادي الشافعي نزيل حلب، يعرف 

                                                            
  ).١٤٧إرشاد الفحول (ص. ١
ــذري ( ٢ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــة للمن ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــري (٢٩٨-٣/٢٩٧التكملــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوا٣٢٣-٢٢/٣٢٠) والسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــالم (حــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــخ اإلسـ ــ ــ ــ ــ ــ ريــ -٦٢١دث ) و

  ).٨١٩-٢/٨١٧) وطبقات الشافعية البن كثري (٥/١٣٢) وطبقات الشافعية للسبكي (٣٥٣/ص.٦٣٠
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ــْهَدة الكاتبـــة وأيب  ســـنة ســـبع ومخســـني ومخســـمائة. مســـع مـــن أيب زرعـــة املقدســـي وُشـ
  احلسني عبداحلق، وحدث عنه الربزايل واملنذري والشهاب القوصي. 

لنحــو وا لغــريبني، لــه قال ابن نقطة: كان حسن اخللــق، مجيــل األمــر، عاملــا 
  يد يف الطب. وهو من بيت العلم واحلديث. 

ومن كالمه: ينبغي أن تكــون ســريتك ســرية الصــدر األول، فــاقرأ ســرية النــيب 
 ره، وتشــبه بــه مــا أمكنــك، وإذا وقفــت علــى ، وتتبــع أفعالــه وأحوالــه، واقتــف آ

املتــه سريته يف مطعمه ومشربه وملبسه ومنامــه ويقظتــه ومترضــه ومتتعــه وتطيبــه، ومع
مع ربــه ومــع أزواجــه وأصــحابه وأعدائــه، وفعلــت اليســري مــن ذلــك، فأنــت الســعيد  

  كل السعيد. 
  تويف سنة تسع وعشرين وستمائة. 

 :موقفه من اجلهمية  
ره السلفية:   آ

مـــن تصـــانيفه: الـــرد علـــى الفخـــر الـــرازي يف تفســـري ســـورة اإلخـــالص فيـــه رد 
ديث، الواضــحة يف إعــراب علــى األشــاعرة. ولــه مصــنفات كثــرية منهــا: غريــب احلــ

  ١الفاحتة ومقالة يف الرد على اليهود والنصارى.
  

  هـ) ٦٣٠( ٢إدريس بن يعقوب املنصور
السلطان امللك املــأمون أمــري املــؤمنني أبــو العــالء إدريــس بــن الســلطان يعقــوب 

                                                            
  ).٢٢/٣٢٣السري ( ١
  ).٢/٢٣١) واالستقصا (٣٤٣-٢٢/٣٤٢) والسري (٥/١٣٥شذرات الذهب ( ٢
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ألنــدلس،  خلالفــة  املنصــور، كــان بطــال شــجاعا مهيبــا، فقيهــا، عالمــة. خطــب لــه 
يعــه كافــة املوحــدين، وخطــب ســنة إحــدى وعشــر  ين وســتمائة، مث خلــص لــه األمــر و

لــه حبضـــرة مـــراكش، وكـــان جريئـــا وافـــر اجلاللــة، وأزال ذكـــر ابـــن تـــومرت مـــن اخلطبـــة، 
  وأبطل القول بعصمته. مات يف الغزو سنة ثالثني وستمائة. 

 :موقفه من املبتدعة  
وب بــن جــاء يف االعتصــام: وقــد كــان الســلطان أبــو العــالء إدريــس بــن يعقــ

، ظهــــر لــــه قــــبح مــــا هــــم عليــــه مــــن هــــذه ١يوســــف بــــن عبــــداملؤمن بــــن علــــي مــــنهم
زالة مجيع ما ابتــدع مــن قبلــه،  -حني استقر مبراكش-االبتداعات، فأمر  خليفته 

مر فيهــا بتغيــري تلــك الســنة، ويوصــي بتقــوى هللا  وكتب بذلك رسالة إىل األقطار 
باطــل وأظهــر احلــق، وأن ال مهـــدي واالســتعانة بــه، والتوكــل عليــه، وأنــه قـــد نبــذ ال

إال عيســــى، وأن مــــا اّدعــــوه أنــــه املهــــدي بدعــــة أزاهلــــا وأســــقط اســــم مــــن ال تثبــــت 
  ٢عصمته.
 :التعليق  

رمحــك هللا  أمــري املــؤمنني وجــزاك هللا خــريا علــى فعلــك املبــارك الــذي كــان 
أبـــوك يريـــد تنفيـــذه ولكـــن ادخـــر لـــك هـــذا األجـــر، وإن دل هـــذا علـــى شـــيء فإمنـــا 

ســـــعة علمـــــك وشـــــجاعتك، حيـــــث مل ختـــــش أحـــــدا يف إبطـــــال هـــــذه  يـــــدل علـــــى
ا جمرد خداع للعامة.   الضالالت، وأدركت أ

عيســى عليــه الســالم لــيس هــو املهــدي املنتظــر، واحلــديث الــوارد يف  :تنبيــه
                                                            

  أي أتباع ابن تومرت الذي ادعى أنه املهدي املنتظر. ١
١/٣٢٧( ٢.(  
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ذلـــك، قـــال عنـــه الـــذهيب: منكـــر. وقـــال الصـــغاين: موضـــوع. وثبتـــت أحاديـــث يف 
ا وليس هذا موضع بسطها.    املهدي نؤمن 
  
  هـ) ٦٣٠السهروردي (

 :موقفه من املشركني  
  ١جاء يف السري: قال ابن النجار: أملى يف آخر عمره كتا يف الرد على الفالسفة.

 :موقفه من اجلهمية  
هذا الرجــل، وإن كــان صــوفيا يف ســلوكه فقــد كــان ســلفيا يف عقيــدة األمســاء 

ح منوذجــا طيبــا والصفات، له كتاب 'عقيدة أويل التقى'؛ نقــل منــه احلــافظ يف الفــت
  وإليك النموذج: 

جاء يف الفتح: قال الشيخ شهاب الدين السهروردي يف كتــاب العقيــدة  -
لـــه: أخـــرب هللا يف كتابـــه وثبـــت عـــن رســـوله االســـتواء والنـــزول والـــنفس واليـــد والعـــني 
فــال يتصــرف فيهــا بتشــبيه وال تعطيــل، إذ لــوال إخبــار هللا ورســوله، مــا جتاســر عقــل 

احلمــى. قــال الطيبـــي: هــذا هــو املــذهب املعتمــد، وبــه يقــول أن حيــوم حــول ذلــك 
  ٢السلف الصاحل.

  
  هـ) ٦٣١اآلمدي (

 :موقفه من اجلهمية  
                                                            

  ).٢٢/٣٧٦السري ( ١
  ).١٣/٣٩٠الفتح ( ٢
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قــال ابــن تيميــة يف درء التعــارض: وذكــر الثقــة عــن هــذا اآلمــدي أنــه قــال: "أمعنــت 
  ١النظر يف الكالم وما استفدت منه شيئا إال ما عليه العوام" أو كالما هذا معناه.

  
  هـ) ٦٣٣( ٢ن عبدالرزاقنصر ب

ابــن شــيخ اإلســالم عبــدالقادر بــن أيب صــاحل. اإلمــام العــامل، األوحــد القاضــي 
عمــاد الــدين أبــو صــاحل ولــد احلــافظ الزاهــد أيب بكــر، اجليلــي مث البغــدادي األزجــي 
احلنبلــي. ولــد يف ســنة أربــع وســتني ومخســمائة يف ربيــع اآلخــر. مســع مــن أبويــه وعلــي 

بــت بن عساكر البطــائحي، و  خدجيــة بنــت النهــرواين وُشــْهَدة الكاتبــة، ومســلم ابــن 
ــه ابـــــن  ــتح ابـــــن املـــــين ودرس وأفـــــىت. حـــــدث عنـــ ــده وأيب الفـــ ـــه علـــــى والـــ وعـــــدة. تفقــ

  الدبيثي، وابن النجار، وابن النابلسي وأبو احلسن بن بليان وعدة. 
ملدرســــة الشــــاطئة وتكلــــم يف  مجــــع األربعــــني لنفســــه ودرس مبدرســــة جــــده و

مـــر هللا، ويف أوائـــل دولـــة املستنصـــر ســـار الســـرية الـــوعظ، وويل  القضـــاء للظـــاهر 
مــوس الشــرع، ومل حيــاب أحــدا يف ديــن  احلسنة، وسلك الطريقة املستقيمة، وأقام 

  هللا مث عزل. قال الضياء: هو فقيه كرمي النفس خري. 
  تويف رمحه هللا يف سادس عشر شوال سنة ثالث وثالثني وستمائة. 

 ني:موقفه من املشرك  
قـــال الـــذهيب: قـــال ابـــن النجـــار: مسعتـــه يقـــول: كنـــت يف دار الـــوزير القمـــي، 

                                                            
  ).٣/٢٦٢درء التعارض ( ١
ـــري ( ٢ ــ ـــوادث ٣٩٩-٢٢/٣٩٦الســـ ــ ــالم (حـــ ــ ــ ـــــخ اإلســ ريـــ ـــة ١٧٥-١٧٣/ص.٦٤٠-٦٣١) و ــ ــــات احلنابلـــ ــــل طبقــــ ــ ) وذيــ
  ).١٦٢-٥/١٦١) وشذرات الذهب (١٩٢-٢/١٨٩(

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٣٢٩ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

وهناك مجاعة، إذ دخل رجل ذو هيئــة، فقــاموا لــه وخــدموه، فقمــت وظننتــه بعــض 
الفقهــاء، فقيــل: هــذا ابــن كــرم اليهــودي عامــل دار الضــرب، فقلــت لــه: تعــال إىل 

-ا لــك، ولســت هنا، فجاء ووقف، فقلت: ويلــك، تومهتــك فقيهــا فقمــت إكرامــ
ــذه الصــفة، مث كــررت ذلــك عليــه، وهــو قــائم يقــول: هللا حيفظــك  -ويلك عندي 

  هللا يبقيك مث قلت له: اخسأ هناك بعيدا عنا، فذهب.
قــال: وحــدثين أبــو صــاحل أنــه ُرِســم لــه بــرزق مــن اخلليفــة، وأنــه زار يومئــذ قــرب 

إليـــه فخـــذه،  اإلمـــام أمحـــد، فقيـــل يل: دفـــع رمســـك إىل ابـــن تومـــا النصـــراين، فـــامض
فقلت: وهللا ال أمضي وال أطلبــه. فبقــي ذلــك الــذهب عنــده إىل أن قتــل إىل لعنــة 

  ١هللا يف السنة األخرى، وُأِخذ الذهب من داره، فنفذ ِإيلَّ.
  

  هـ) ٦٣٣أبو اخلطاب ابن دحية (
 :موقفه من املبتدعة  

مــا  قال أبو شامة: وأنبأ احلافظ أبو اخلطاب ابن دحيــة قــال يف كتــاب 'أداء
وجـــب': وقـــد روى النـــاس االغفـــال يف صـــالة ليلـــة النصـــف مـــن شـــعبان، أحاديـــث 
ألحاديــث املوضــوعة فــوق طــاقتهم مــن  موضوعة، وواحدا مقطوعا وكلفوا عباد هللا 

  صــــــــالة مائــــــــة ركعــــــــة، يف كــــــــل ركعــــــــة احلمــــــــد هلل مــــــــرة و
   فينصــــــــــرفون وقــــــــــد عشــــــــــر مــــــــــرات ،

م صال مــن صــلى «أنــه قــال:  ة الصبح اليت ثبت عــن رســول هللا غلبهم النوم فتفو

                                                            
  ).٢٢/٣٩٨السري ( ١
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  ١».الصبح فهو يف ذمة هللا
ليفــــه أيضــــا: قــــال أهــــل  وقــــال يف كتــــاب 'مــــا جــــاء يف شــــهر شــــعبان' مــــن 
التعديل والتجريح: ليس يف حديث النصف من شعبان حــديث يصــح، فتحفظــوا 

مال اخلــري عبــاد هللا مــن مفــرت، يــروي لكــم حــديثا يســوقه يف معــرض اخلــري، فاســتع
، فإذا صح أنه كذب خــرج عــن املشــروعية ينبغي أن يكون مشروعا من الرسول 

مل ينــزل  وكــان مســتعمله مــن خــدم الشــيطان الســتعماله حــديثا علــى رســول هللا 
  هللا به من سلطان.

مث قال: ومما أحدثه املبتدعون، وخرجوا به عما ومسه املتشــرعون، وجــروا فيــه 
ديــنهم هلــوا ولعبــا: الوقيــد ليلــة النصــف مــن شــعبان، ومل  على سنن اجملوس، واختــذوا

لصــالة فيهــا واإليقــاد ذو صــدق يصــح فيهــا شــيء عــن رســول هللا  ، وال نطــق 
لشــريعة احملمديــة، راغــب يف ديــن اجملوســية،  مــن الــرواة، ومــا أحدثــه إال متالعــب 
ألن النــــار معبــــودهم. وأول مــــا حــــدث ذلــــك يف زمــــن الربامكــــة فــــأدخلوا يف ديــــن 
اإلســالم مــا ميوهــون بــه علــى الطغــام، وهــو جعلهــم اإليقــاد يف شــعبان، كأنــه ســنة 
ن،  مــن ســنن اإلميــان ومقصــودهم عبــادة النــريان، وإقامــة ديــنهم، وهــو أخــس األد
حــــىت إذا صــــلى املســــلمون، وركعــــوا وســــجدوا، كــــان ذلــــك إىل النــــار الــــيت أوقــــدوا، 

ئر األمصــار، هــذا ومضــت علــى ذلــك الســنون واألعصــار، وتبعــت بغــداد فيــه ســا
مـــع مـــا جيتمـــع يف تلـــك الليلـــة مـــن الرجـــال والنســـاء واخـــتالطهم، فالواجـــب علـــى 

ن رســول هللا  كــان   الســلطان مــنعهم، وعلــى العــامل ردعهــم. وإمنــا شــرف شــعبان 

                                                            
 ) من حديث جندب بن سفيان البجلي.١/٤٣٤/٢٢٢) والرتمذي (١/٤٥٤/٦٥٧) ومسلم (٤/٣١٣أمحد ( ١
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  ٢وهللا أعلم. ١شعبان كله أو أكثره يصومه، فقد صح احلديث يف صيامه 
  

  هـ) ٦٣٤( ٣إسحاق بن حممد العلثي
بـــن أمحـــد بـــن حممـــد بـــن غـــامن العلثـــي الزاهـــد القـــدوة أبـــو الفضـــل، إســـحاق 

ويقال: أبو حممد، ابن عم طلحة بن املظفر. مســع مــن أيب الفــتح بــن شــاتيل، وقــرأ 
بنفســـه علـــى ابـــن كليـــب وابـــن األخضـــر. وحـــدث ومســـع منـــه مجاعـــة، وكـــان قـــدوة 

ــاء عــن املنكــر، ال خيــاف  ملعــروف  أحــدا إال صــاحلا زاهــدا، فقيهــا عاملــا، أمــارا 
خـــذه يف هللا لومـــة الئـــم. أنكـــر علـــى اخلليفـــة الناصـــر فمـــن دونـــه وواجـــه  هللا، وال 
صـــح الـــدين بـــن احلنبلـــي: هـــو اليـــوم شـــيخ  حلـــق. قـــال  اخلليفـــة الناصـــر وصـــدعه 
إلنكــار علــى الفقهــاء والفقــراء وغــريهم فيمــا ترخصــوا فيــه. وقــال  العــراق، والقــائم 

انــه أكثــر إنكــارا للمنكــر منــه، وحــبس علــى ذلــك املنــذري: قيــل: إنــه مل يكــن يف زم
إلنكـــار علـــيهم والنصـــح  مـــدة. وقـــال ابـــن رجـــب: ولـــه رســـائل كثـــرية إىل األعيـــان 
هلــم. ورأيــت خبطــه كتــا أرســله إىل اخلليفــة ببغــداد. وأرســل أيضــا إىل الشــيخ علــي 

رســـالة طويلـــة، تتضـــمن إنكـــار  -صـــاحب الشـــيخ عبـــدالقادر–بـــن إدريـــس الزاهـــد 
ســـــماع واملبالغـــــة يف ذلــــك. ولـــــه يف معـــــىن ذلــــك عـــــدة رســـــائل إىل غـــــري الــــرقص وال

إلنكــار عليــه فيمــا  واحد، وأرسل رسالة طويلة إىل الشــيخ أيب الفــرج ابــن اجلــوزي 

                                                            
ــد ( ١ ــ ــاري (٦/١٢٨أمحــ ــ ـــلم (٤/٢٦٧/١٩٧٠) والبخــ ــ ــو داود (٨١١/١١٥٦-٢/٨٠٩) ومسـ ــ ) ٢/٨١٣/٢٤٣٤) وأبــ

 ).٥٤٦/١٧١٠-١/٥٤٥) وابن ماجه (٤٦٠/٢١٧٨-٤/٤٥٩والنسائي (

  ).١٢٩-١٢٦الباعث (ص. ٢
  ).٥/١٢٣) وشذرات الذهب (٢/٢٠٥ذيل طبقات احلنابلة ( ٣
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يقـــع يف كالمـــه مـــن امليـــل إىل أهـــل التأويـــل. تـــويف يف شـــهر ربيـــع األول ســـنة أربـــع 
لعلث رضي هللا عنه.   وثالثني وستمائة 

 :موقفه من اجلهمية  
جــاء يف ذيــل طبقــات احلنابلــة: مــن عبيــد هللا إســحاق بــن أمحــد بــن حممــد بــن 
ــتكبار عــــن قبــــول  ه مــــن االســ ــوزي محــــا هللا وإ ــدالرمحن بــــن اجلــ ــامن العلثــــي إىل عبــ غــ
ــنية، وال حرمنـــــا  لســــنة الســ ــاحل وبصــــر  ــاع الســــلف الصــ ه التبــ ــا وإ ـــائح ووفقنــ النصـ

للفظات النبوية، وأعــاذ مــن االبتــ داع يف الشــريعة احملمديــة فــال حاجــة إىل االهتداء 
ذلك فقد تركنا على بيضاء نقية. وأكمــل هللا لنــا الــدين، وأغنــا عــن آراء املتنطعــني، 
ففـــي كتـــاب هللا وســـنة رســـوله مقنـــع لكـــل مـــن رغـــب أو رهـــب، ورزقنـــا هللا االعتقـــاد 

ر نفوســـنا الســـليم وال حرمنـــا التوفيـــق، فـــإذا حرمـــه العبـــد مل ينفـــع التعلـــيم، وعرفنـــا أقـــدا
هلل العلـــي العظـــيم. وفـــوق كـــل ذي  وهـــدا الصـــراط املســـتقيم وال حـــول وال قـــوة إال 

ــد محــــد هللا ســــبحانه والصــــالة علــــى رســــوله، فــــال خيفــــى أن  ــيم. وبعــ ــم علــ الــــدين «علــ
، خصوصـــا للمـــوىل الكـــرمي والـــرب الـــرحيم، فكـــم قـــد زل قلـــم وعثـــر قـــدم ١»النصـــيحة

ــتكلم، وال حييطـــــــون بـــــــه علمـــــــا قـــــــال عـــــــ ــ ــــل: ز وزلـــــــق مـــ  مـــــــن قائـــ
    

     
   ٢.  

                                                            
ــد ( ١ ــه أمحــ ــلم (٤/١٠٢أخرجــ ــو داود (١/٧٤/٥٥) ومســ ) ٧/١٧٦/٤٢٠٨) والنســــائي (٢٣٤/٤٩٤٤-٥/٢٣٣) وأبــ

). قال ابــن حجــر يف الفــتح: "هــذا احلــديث أورده املصــنف هنــا ١/١٨٢عن متيم الداري. واحلديث ذكره البخاري تعليقا (
يراده على صالحيته يف اجلملة". ب، ومل خيرجه مسندا يف هذا الكتاب لكونه على غري شرطه، ونبه    ترمجة 

  .)٨احلج اآلية ( ٢

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٣٣٣ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

وأنــــت  عبــــدالرمحن فمــــا يــــزال يبلــــغ عنــــك ويســــمع منــــك ويشــــاهد يف كتبــــك 
خلطــإ، اعتقــادا منــك أنــك  املســموعة عليــك، تــذكر كثــريا ممــن كــان قبلــك مــن العلمــاء 

حلـــق، مـــن  ن يف ميـــدان النصـــح: إمـــا لتنتفـــع إن تصـــدع  ة، والبـــد مـــن اجلـــر غـــري حمـــا
هداك هللا، وإما لرتكيب حجة هللا عليك. وحيذر الناس قولــك الفاســد، وال يغــرك كثــرة 
اطالعك على العلوم، فرب مبلغ أوعى من ســامع، ورب حامــل فقــه ال فقــه لــه، ورب 

علــم مــن الرســول حيــث قــال لــه  ــر صــاف، فلســت  اإلمــام عمــر: أتصــلي حبر كدر و
   علـــــــى ابـــــــن أيب؟ فنـــــــزل القـــــــرآن: 

 ١.  
ملعــروف وصــر   ولــو كــان ال ينكــر مــن قــل علمــه علــى مــن كثــر علمــه إذا لتعطــل األمــر 

  كبــــــــــــــــــــــــــــين إســــــــــــــــــــــــــــرائيل حيــــــــــــــــــــــــــــث قــــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــــــاىل: 
   

 ٢.  
علــى تقــدير -علــى الفاضــل وينكــر الفــاجر علــى الــويل بــل ينكــر املفضــول 

  إىل أن قال: -وإال فابن التنقا ليطلب وابن السمندل ليجلب  -معرفة الويل
واعلم أنه قد كثــر النكــري عليــك مــن العلمــاء والفضــالء واألخيــار يف اآلفــاق 
نــــوا وهــــاء مقالتــــك، وحكــــوا عنــــك أنــــك  مبقالتــــك الفاســــدة يف الصــــفات، وقــــد أ

لســـنة مـــا يضـــيق الوقـــت عـــن أبيـــت النصـــ يحة، فعنـــدك مـــن األقـــوال الـــيت ال تليـــق 
                                                            

ــة ( ١ ــ ــة اآليــ ــ ـــد (٨٤التوبــ ــه أمحـــ ـــديث أخرجــــ ـــاري (١/١٦). واحلـــ ــــذي (٣/٢٩٢/١٣٦٦) والبخـــ ) ٢٦١/٣٠٩٧- ٥/٢٦٠) والرتمــ
) كلهــم مــن طريــق الزهــري عــن عبيــد هللا بــن عبــدهللا ابــن ٤/٣٧٠/١٩٦٥وقــال: "هــذا حــديث حســن صــحيح غريــب". والنســائي (

  قول... فذكره. ويف الباب عن عبدهللا عمر رضي هللا عنهما.عتبة عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: مسعت عمر بن اخلطاب ي
  ).٧٩املائدة اآلية ( ٢
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ذكرهـــا، فـــذكر عنـــك أنـــك ذكـــرت يف املالئكـــة املقـــربني، الكـــرام الكـــاتبني، فصـــال 
زعمــت أنــه مــواعظ، وهــو تشــقيق وتفهيــق، وتكلــف بشــع، خــال أحاديــث رســول 

، وكـــالم الســـلف الصـــاحل الـــذي ال خيـــالف ســـنة، فعمـــدت وجعلتهـــا منـــاظرة هللا 
معهــم. فمــن أذن لــك يف ذلــك؟ وهــم مســتغفرون للــذين آمنــوا وال يســتكربون عــن 
م قبــل أويل العلــم، ومــا علينــا كــان اآلدمــي  عبــادة هللا. وقــد قــرن شــهادته بشــهاد

  أفضل منهم أم ال، فتلك مسألة أخرى.
ر احلسد فمن يطفيها؟ ويف الغيبة ما فيهــا، مــع   رت  فشرعت تقول: إذا 

فــالن؟ ومنــا فــالن؟ ومنــا األنبيــاء واألوليــاء. مــن فعــل هــذا  كــالم غــث. ألــيس منــا
من السلف قبلك؟ ولو قال لك قائل من املالئكة: ألــيس مــنكم فرعــون وهامــان؟ 

  أليس منكم من ادعى الربوبية؟.
فعمــن أخــذت هــذه األقــوال احملدثــة، والعبــارات املزوقــة، الــيت ال طائــل حتتهــا 

لعل ا الناس عن االشتغال  م النافع. أحدهم قــد أنســي القــرآن وهــو وقد شغلت 
م، ويتكلم به يف اآلفاق.   يعيد فضل املالئكة ومناظر

  فأين الوعظ والتذكري من هذه األقوال الشنيعة البشعة؟
ـــا صـــدرت ال مـــن صـــدر ســـكن فيـــه  مث تعرضـــت لصـــفات اخلـــالق تعـــاىل، كأ

هليبـــة والتعظـــيم، بـــل  مـــن واقعـــات احتشـــام العلـــي العظـــيم، وال أمالهـــا قلـــب ملـــيء 
النفــوس البهرجيــة الزيــوف. وزعمــت أن طائفــة مــن أهــل الســنة واألخيــار تلقوهــا ومــا 

 - حبمــد هللا- فهموا. وحاشاهم مــن ذلــك. بــل كفــوا عــن الثرثــرة والتشــدق، ال عجــزا 
عن اجلدال واخلصام، وال جهال بطرق الكالم. وإمنا أمســكوا عــن اخلــوض يف ذلــك 

  عن علم ودراية، ال عن جهل وعماية.
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والعجــــب ممــــن ينتحــــل مــــذهب الســــلف، وال يــــرى اخلــــوض يف الكــــالم. مث 
يقــدم علــى تفســري مــا مل يــره أوال، ويقــول: إذا قلنــا كــذا أدى إىل كــذا، ويقــيس مــا 

يت عنه.   ثبت من صفات اخلالق على ما مل يثبت عنده. فهذا الذي 
وكيـــــف تـــــنقض عهـــــدك وقولـــــك بقـــــول فـــــالن وفـــــالن مـــــن املتـــــأخرين؟ فـــــال 

بتدعــــة فيقولــــون: تنســــبوننا إىل البــــدع وأنــــتم أكثــــر بــــدعا منــــا، أفــــال تشــــمت بنــــا امل
تنظــرون إىل قــول مــن اعتقــدمت ســالمة عقــده، وتثبتــون معرفتــه وفضــله؟ كيــف أقــول 
ما مل يقل، فكيف جيوز أن تتبع املتكلمني يف آرائهم، وختوض مع اخلائضــني فيمــا 

ن خملوقــا وصــف خاضوا فيه، مث تنكــر علــيهم ؟ هــذا مــن العجــب العجيــب. ولــو أ
خملوقــــا مثلــــه بصــــفات مــــن غــــري رؤيــــة وال خــــرب صــــادق، لكــــان كــــاذ يف إخبــــاره. 
لظنــــــون  ــا وقفــــــتم علــــــى صــــــحته، بــــــل  ــ فكيــــــف تصــــــفون هللا ســــــبحانه بشــــــيء مــ
ــا رســوله بنقــل الثقــات  والواقعــات، وتنفــون الصــفات الــيت رضــيها لنفســه، وأخــرب 

  األثبات، بيحتمل، وحيتمل.
مسيتـــه الكشـــف ملشـــكل الصـــحيحني مقـــاالت مث لـــك يف الكتـــاب الـــذي أ 

رة حتكيها عن اخلطايب وغريه مــن املتــأخرين، أطلــع هــؤالء علــى الغيــب؟  عجيبة، 
وأنـــتم تقولـــون: ال جيـــوز التقليـــد يف هـــذا، مث ذكـــره فـــالن، ذكـــره ابـــن عقيـــل، فنريـــد 
هلــني  الــدليل مــن الــذاكر أيضــا، فهــو جمــرد دعــوى، ولــيس الكــالم يف هللا وصــفاته 

  إىل أن قال: -إىل جماري الظنون  ليلقى
ــــن عقيـــــل العـــــامل، وإذا أردت: صـــــار ال يفهـــــم، أوهيـــــت  إذا أردت: كـــــان ابـ

  مقالته ملا أردت. مث قال:
وذكرت الكالم احملدث على احلديث، مث قلــت: والــذي يقــع يل. فبهــذا تقــدم 
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ـــع يل. تتكلمــــــون يف هللا عــــــز وجــــــل  ــ ، والــــــذي يقـ ــول: قــــــال علمــــــاؤ ــ علــــــى هللا، وتقــ
تكم ختربون عن صفاته؟ مث ما كفاك حىت قلت: هذا من حتريف بعــض الــرواة. بواقعا

حتكما من غري دليل. ومــا رويــت عــن ثقــة آخــر أنــه قــال: قــد غــريه الــراوي فــال ينبغــي 
ملعــىن، فهــم أقــرب إىل اإلصــابة  ــم حرفــوا، ولــو جــوزمت هلــم الروايــة  لــرواة العــدول: أ

ينفــرون منــه، يقولــون: حيتمــل أنــه مــن تغيــري  منكم. وأهل البدع إذا كلما رويــتم حــديثا
بعض الرواة. فإذا كان املذكور يف الصحيح املنقول من حتريف بعض الــرواة، فقــولكم 

  ورأيكم يف هذا حيتمل أنه من رأي بعض الغواة.
وتقـــول: قـــد انـــزعج اخلطـــايب هلـــذه األلفـــاظ. فمـــا الـــذي أزعجـــه دون غـــريه؟ 

قال فالن وفــالن، وتنســب ذلــك إىل إمامنــا ونراك تبين شيئا مث تنقضه، وتقول قد 
ومذهبــه معــروف يف الســكوت عــن مثــل هــذا وال يفســره،  -رضــي هللا عنــه-أمحــد 

ويله.   بل صحح احلديث، ومنع من 
وكثــري ممــن أخــذ عنــك العلــم إذا رجــع إىل بيتــه علــم مبــا يف عيبتــه مــن العيــب، 

حملبــوبني عنــدك، وذم مقالتك وأبطلها. وقد مسعنا عنك ذلك من أعيــان أصــحابك ا
لعلــم، وال غــرض هلــم فيــك، بــل أدوا النصــيحة إىل عبــاد هللا، ولــك  الذين مــدحتهم 

  القول وضده منصوران. وكل ذلك بناء على الواقعات واخلواطر.
وتــدعي أن األصــحاب خلطــوا يف الصــفات، فقــد قبحــت أكثــر مــنهم، ومــا وســعتك 

ا خــرب غيــب، ال يســمع إال مــن الرســول الســنة. فــاتق هللا ســبحانه. وال تــتكلم فيــه برأيــك فهــذ
  املعصوم، فقد نصبتم حر لألحاديث الصحيحة. والذين نقلوها نقلوا شرائع اإلسالم.

مث لــــك قصــــيدة مســــموعة عليــــك يف ســــائر اآلفــــاق، اعتقــــدها قــــوم، ومــــاتوا 
  خبالف اعتقادك اآلن فيما يبلغ عنك، ومسع منك، منها: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٣٣٧ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

 ولــــــــــو رأيــــــــــت النــــــــــار هبــــــــــت، فعــــــــــدت
 ـى فيهــــــــــــــــــا حطمــــــــــــــــــتوكلمـــــــــــــــــــا ألقــــــــــــــــــ

 فيضـــــــــــــــــــــع اجلبــــــــــــــــــــــار فيهـــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــدما
 فتنـــــــــــــــــــــزوي مــــــــــــــــــــن هيبتــــــــــــــــــــه ومتتلــــــــــــــــــــي
 حســــــــيب حســــــــيب قــــــــد كفــــــــاين مــــــــا أرى
 فاحـــــــــــــــذر مقـــــــــــــــال مبتـــــــــــــــدع يف قولـــــــــــــــه

  

 حتــــــــــــــــــــــرق أهـــــــــــــــــــــل البغـــــــــــــــــــــي والعنـــــــــــــــــــــاد 
د  وأهلكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يف ازد
ألجســــــــــــــاد  جلـــــــــــــــت عــــــــــــــن التشــــــــــــــبيه 
ا ينـــــــــــــــــــادي  فلــــــــــــــــــــو مسعـــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــو
 مــــــــــــــــــــن هيبــــــــــــــــــــة أذهبـــــــــــــــــــت اشـــــــــــــــــــتداد
ويـــــــــــــــــــــــــــــال بكـــــــــــــــــــــــــــــل وادي  يــــــــــــــــــــــــــــــروم 

  

لثـــا، ف كيـــف هـــذه األقـــوال ومـــا معناهـــا؟ فـــإ خنـــاف أن حتـــدث لنـــا قـــوال 
طـــال. لقـــد آذيـــت عبـــاد هللا وأضـــللتهم، وصـــار شـــغلك  فيـــذهب االعتقـــاد األول 
ب مبحضــر مــن  نقل األقوال فحسب، وابن عقيل ساحمه هللا قد حكــي عنــه أنــه 

إل-علماء وقته من مثل هذه األقــوال، مبدينــة الســالم   -ســالم والســنةعمرهــا هللا 
فهــــو بــــريء علــــى هــــذا التقــــدير ممــــا يوجــــد خبطــــه أو ينســــب إليــــه مــــن التــــأويالت 

  واألقوال املخالفة للكتاب والسنة.
وأ وافــــــدة النــــــاس والعلمــــــاء واحلفــــــاظ إليــــــك، فإمــــــا أن تنتهــــــي عــــــن هــــــذه 
ب غـــــريك، وإال كشـــــفوا للنـــــاس أمـــــرك،  املقـــــاالت وتتـــــوب التوبـــــة النصـــــوح كمـــــا 

الد، وبينـــوا وجـــه األقـــوال الغثـــة، وهـــذا أمـــر تشـــور فيـــه وقضـــي وســـريوا ذلـــك يف الـــب
بليــل، واألرض ال ختلــو مــن قــائم هلل حبجــة، واجلــرح ال شــك مقــدم علــى التعــديل. 

  وهللا على ما نقول وكيل وقد أعذر من أنذر.
ولت الصفات على اللغة، وسوغته لنفسك وأبيــت النصــيحة، فلــيس  وإذا 

حنبل قــدس هللا روحــه، فــال ميكنــك االنتســاب  هو مذهب اإلمام الكبري أمحد بن
ــذا، فــاخرت لنفســك مــذهبا إن مكنــت مــن ذلــك، ومــازال أصــحابنا جيهــرون  إليــه 
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لســيوف ال خيــافون يف هللا لومــة الئــم، وال  بصريح احلق يف كل وقت، ولو ضربوا 
يبــالون بشــناعة مشــنع، وال كــذب كــاذب، وهلــم مــن االســم العــذب اهلــين وتــركهم 

آلخرة، ما هو معلوم معروف.الدنيا وإ   عراضهم عنها اشتغاال 
ولقـــد ســـودت وجوهنـــا مبقالتـــك الفاســـدة، وانفـــرادك بنفســـك كأنـــك جبـــار 
من اجلبابرة. وال كرامة لك وال نعمى، وال منكنــك مــن اجلهــر مبخالفــة الســنة، ولــو 
اســــتقبل مــــن الــــرأي مــــا اســــتدبر: مل حيــــك عنــــك كــــالم يف الســــهل وال يف اجلبــــل، 

هللا تعــاىل: هللا وما شاء فعل، بيننا وبينك كتــاب هللا وســنة رســوله قــال ولكن قدر 
    

   
يقل: إىل ابن اجلوزي، وتــرى كــل مــن  . ومل١

أنكــــر عليــــك نســــبته إىل اجلهــــل، ففضــــل هللا أوتيتــــه وحــــدك؟ وإذا جهلــــت النــــاس 
مل؟ ومـــن أجهـــل منـــك، حيـــث ال تصـــغى إىل نصـــيحة فمـــن يشـــهد لـــك أنـــك عـــا

صــح؟ وتقــول: مــن كــان فــالن، ومــن كــان فــالن؟ مــن األئمــة الــذين وصــل العلــم 
إليك عنهم من أنت إذا؟ فلقد اسرتاح من خاف مقام ربه، وأحجــم عــن اخلــوض 

  فيما ال يعلم لئال يندم. 
جــل، فانتبه  مسكني، قبل املمــات، وحســن القــول والعمــل، فقــد قــرب األ

هلل العلي العظيم.   ٢هلل األمر من قبل ومن بعد، وال حول وال قوة إال 
 :التعليق  

  يستفاد من هذه الرسالة املباركة األمور اآلتية.
                                                            

  ).٥٩النساء اآلية ( ١
  ).٢١١-٤/٢٠٥طبقات احلنابلة ( ٢
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م السلفية. -   ما كان عليه علماء السلف من االعتناء بعقيد
النصــيحة واحلــرص عليهــا مهمــا كــان املنصــوح، صــغريا أو كبــريا، عاملــا أو  -

  اكما أو حمكوما.جاهال، ح
تــذكري اإلنســان بنســبته إىل أبيــه إن كــان ذا أصــل، أو مجاعتــه أو عقيدتــه  -

  وتبيني خطر االحنراف عن هذا األصل الطيب.
لبيــان الكــايف للمنصــوح، وبيــان وجــه اخلطــأ  - النصــيحة تكــون مصــحوبة 

  والصواب.
لعقيدة السلفية. -   ما كان عليه أصحاب اإلمام أمحد من التمسك 
  ذكر الشواهد املاضية وعواقبها لالعتبار والتذكري فقط. -
فضــــل اإلمــــام العلثــــي، ومــــا كــــان عليــــه مــــن قــــوة العلــــم والــــدين والعقيــــدة  -

  واالتباع ملنهج السلف.
حالة ابن اجلوزي، وبيان اضطرابه وتقلبه وعدم ثباته، وهذا يفسر لنــا مــا  -

بيه' وأما تفســري زاد املســري ألفه يف العقيدة وخصوصا كتابه املنشور 'دفع شبه التش
ت الصفات'.   ١فقد بينت حاله يف كتايب 'املفسرون بني التأويل واإلثبات يف آ

  رصانة أسلوب السلف وقوة حججهم وقيامهم هلل مبا جيب. -
  

  هـ) ٦٣٥( ٢األشرف موسى بن العادل
                                                            

٨٥٩-٢/٨٤٦( ١.(  
ــــري ( ٢ ــ ــان (١٢٧-٢٢/١٢٢السـ ــ ــــات األعيــــ ــ ــة (٣٣٦-٥/٣٣٠) ووفيــ ــ ـــة والنهايــــ ــ ــذرات ١٥٩-١٣/١٥٧) والبدايـــ ــ ــ ) وشــ

  ).١٧٧-٥/١٧٥الذهب (
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الصالح

صــاحب دمشــق الســلطان امللــك األشــرف مظفــر الــدين أبــو الفــتح موســى 
لقاهرة سنة ست وسبعني ومخســمائة. فهــو مــن أقــران شاه أرمن بن الع ادل. ولد 

أخيــه املعظــم. روى عــن ابــن طــربزد وحــدث عنــه أيضــا القوصــي يف معجمــه ومســع 
م من ابن الزبيدي. متلك القدس مث خــالط مث دمشــق فعــدل  الصحيح يف مثانية أ
 وخفـــف اجلـــور وأحبتـــه الرعيـــة. وكـــان فيـــه ديـــن وخـــوف مـــن هللا علـــى لعبـــه. وكـــان

جــــوادا مسحــــا، فارســــا شــــجاعا، لديــــه فضــــيلة. وكــــان ســــلطا كرميــــا حليمــــا واســــع 
الصدر كرمي األخالق كثري العطاء، ال يوجد يف خزانته شيء من املــال مــع اتســاع 
مملكته، وال تزال عليه الديون للتجار وغــريهم. وكــان ملــيح اهليئــة، حلــو الشــمائل. 

هـــي واملســـكر عفـــا هللا عنـــه. قيـــل مـــا هزمـــت لـــه رايـــة. وكـــان لـــه عكـــوف علـــى املال
حلــالوات إىل  ويبــالغ يف اخلضــوع للفقــراء ويــزورهم ويعطــيهم، ويبعــث يف رمضــان 
أمــــاكن الفقــــراء، ويشــــارك يف صــــنائع ولــــه فهــــم وذكــــاء وسياســــة. قــــال ســــبط ابــــن 
اجلوزي: كان األشرف حيضر جمالســي حبــران وخبــالط ودمشــق وكــان ملكــا عفيفــا، 

مي أحــد قــط وال ذكــر وال أنثــى. وكــان مييــل إىل قــال يل: مــا مــددت عيــين إىل حــر 
أهـــل اخلـــري والصـــالح وحيســـن االعتقـــاد فـــيهم، وبـــىن بدمشـــق دار حـــديث، فـــوض 
ب  بـــــن الصـــــالح. وقـــــد  ــها إىل الشـــــيخ تقـــــي الـــــدين عثمـــــان املعـــــروف  ــ تدريسـ
األشـــرف يف مرضـــه وابتهـــل، وأكثـــر الـــذكر واالســـتغفار، مـــات يف رابـــع احملـــرم ســـنة 

  ئة، وكان آخر كالمه: ال إله إال هللا فيما قيل. مخس وثالثني وستما
 :موقفه من اجلهمية  

جاء يف البداية والنهايــة: وملــا ملــك دمشــق يف ســنة ســت وعشــرين وســتمائة،  - 
دى مناديـــه فيهـــا أن ال يشـــتغل أحـــد مـــن الفقهـــاء بشـــيء مـــن العلـــوم ســـوى التفســـري 
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الصالح

ملنطق وعلوم األوائل نفي م   ١ن البلد.واحلديث والفقه، ومن اشتغل 
ويف الســري: وكــان لألشــرف ميــل إىل احملــدثني واحلنابلــة، قــال ابــن واصــل:  -

وقعــــت فتنــــة بــــني الشــــافعية واحلنابلــــة بســــبب العقائــــد. قــــال وتعصــــب الشــــيخ عــــز 
الدين بن عبدالسالم على احلنابلة، وجــرت خبطــة حــىت كتــب عــز الــدين رمحــه هللا 

ب الســــالمة لعســــكر  إىل األشــــرف يقــــع فــــيهم وأن الناصــــح ســــاعد علــــى فــــتح
الظــاهر واألفضــل، عنــدما حاصــروا العــادل فكتــب األشــرف:  عــز الــدين الفتنــة 

  ٢ساكنة لعن هللا مثريها.
وفيهــا: قــال: وكــان أوالد العــادل كلهــم يكرهونــه ملــا اشــتهر عنــه مــن علــم  -

األوائــل واملنطــق، وكــان يــدخل علــى املعظــم فــال يتحــرك لــه، فقلــت: قــم لــه عوضــا 
ما يقبله قليب. ومع ذا واله تــدريس العزيزيــة، فلمــا مــات أخرجــه منهــا  عين، فقال:

دى يف املــــدارس:من ذكــــر غــــري التفســــري والفقــــه، أو تعــــرض لكــــالم  األشــــرف، و
خــامال يف  -هــو ســيف الــدين علــي بــن أيب علــي-الفالسفة نفيتــه، فأقــام الســيف 

  ٣بيته إىل أن مات، ودفن برتبته بقاسيون.
  

  موقف السلف من 
  هـ) ٦٣٨عريب احلامتي (ابن 

ــم وجتــرد، وســافر وتوحــد وتعبــد وتفــرد تزهــد مث…  الســري: يف الــذهيب عنــه قال  وأ

                                                            
  ).١٣/١٥٨ة والنهاية (البداي ١
  ).٢٢/١٢٦السري ( ٢
  ).٣٦٦-٢٢/٣٦٥السري ( ٣
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الصالح

  ١الوحدة. أهل تصوف يف كثريا شيئا وعلق اخللوات وعمل وأجند،
 خلـــامت إال العلـــم هـــذا ولـــيس 'الفصـــوص': يف عـــريب ابـــن قـــال املنهـــاج: يف جـــاء

 ومــا األنبيــاء، خــامت مشــكاة مــن إال األنبيــاء مــن أحــد يــراه وما األنبياء، وخامت الرسل
 يرونــه ال رأوه إذ الرســل إن حــىت األولياء؛ خامت مشكاة من إال األولياء من أحد يراه
 التشــريع رســالة أعين- والنبوة الرسالة فإن األولياء، خامت مشكاة من إال -رأوه إذا-

م مــن فاملرســلون، أبــدا. تنقطــع فــال الواليــة وأمــا تنقطعــان، -ونبوتــه  ال أوليــاء، كــو
ه ما يرون ــم مبــن فكيــف األوليــاء، خــامت مشــكاة من إال ذكر  وإن األوليــاء؟ مــن دو
 ال فــذلك التشــريع، مــن الرســل خــامت بــه جــاء ملــا احلكــم يف بعــا األوليــاء خــامت كــان
 وجــه ومــن أنــزل، يكــون وجــه مــن فإنــه إليــه، ذهبنــا مــا ينــاقض وال مقامــه، يف يقــدح
   أعلى. يكون

 موضــع إال كملــت قــد فرآهــا اللَّــِنب، مــن حلــائط النبــوة  النــيب مثل وملا :قال
، هـــذه مـــن لـــه بـــد فـــال األوليـــاء خـــامت وأمـــا .٢اللبنـــة موضـــع  هـــو فكـــان لبنـــة،  الـــرؤ
 يف تنطبــع نفســه ويــرى لِبنتــني، موضــع احلــائط يف نفســه ويــرى ، النــيب مثله ما فريى

 أن لبنتيــــن رآهـــا لكونـــه املوجـــب ســـببوال احلـــائط. فيكمـــل اللبنتـــني، تينـــك موضـــع
 مــن فيــه يتبعــه ومــا ظــاهره هــي الفضــة واللبنــة فضــة، مــن ولبنــة ذهــب مــن لبنــة احلــائط

 ألنــه فيــه، متبــع الظــاهرة الصــورة يف هــو ما السر يف هللا عن آخذ هو كما األحكام،

                                                            
  ).٢٣/٤٨السري ( ١
) مــن حــديث أيب هريــرة رضــي هللا ٤/١٧٩٠/٢٢٨٦) ومســلم (٦/٦٩٣/٣٥٣٥) والبخــاري (٢/٣٩٨أخرجــه أمحــد ( ٢

إال موضــع لبنــة مــن إن مثلــي ومثــل األنبيــاء مــن قبلــي كمثــل رجــل بــىن بيتــا فأحســنه وأمجلــه، «قــال:  عنــه أن رســول هللا 
  ».زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هال وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأ اللبنة، وأ خامت النبيني
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 يف الذهبيــة اللبنــة موضــع وهــو هكــذا، يــراه أن فالبــد عليــه، هــو مــا علــى األمــر يــرى
  ١الرسول. إىل به يوحى الذي امللك منه خذ الذي املعدن من خذ فإنه باطن؛ال

 منـــه خـــذ الـــذي املعـــدن مـــن خـــذ أنـــه ادعـــى وهلـــذا أيضـــا: تيميـــة ابـــن وقـــال
َلــك مــن خــذ عنــده والنــيب األنبيــاء. إىل بــه يــوحى الــذي امللــك،

َ
 بــه يــوحى الــذي امل

 لــه صــورت ملــا نفســه يف متثلــت لــيتا اخليــاالت مــن خــذ عنــده النــيب ألن الرسل، إىل
 بزعمــه وهــي الـــمالئكة، هــي عنــده الصــور وتلــك اخلياليــة، الصــور يف العقليــة املعــاين
   ويقول: النبوة، على الوالية يفضل وهلذا خياال، تصري أن قبل اجملرد عقله عن خذ

    بــــــــــــــــــــــــــــــــرزخ يف النبــــــــــــــــــــــــــــــــوة مقــــــــــــــــــــــــــــــــام

 ٢الــــــــــــــــــــويل ودون الرســــــــــــــــــــول فويــــــــــــــــــــق 
  

تواليفــه كتــاب الفصــوص، فــإن كــان ال كفــر فيــه فمــا  قال الــذهيب: ومــن أردإ
هلل. ه    يف الدنيا كفر، نسأل هللا العفو والنجاة، فواغو

ويل إال كتاب الفصوص.   ٣وقال: وال ريب أن كثريا من عباراته له 
 واحملــــدث القــــدمي بــــني الفــــرق مــــن اجلنيــــد ذكــــره الــــذي وهــــذا تيميــــة: ابــــن قــــال
 هـــذا مـــن الصـــوفية مـــن كثـــري فيـــه وقـــع مـــا يـــزول مـــا واحملظـــور املـــأمور بـــني والفـــرق
 وأمثالــه، عــريب كــابن ذلــك، علــى اجلنيــد يــذمون مــنهم الضالل كان وهلذا الضالل،

 ووســـاوس نفـــس حـــديث مضـــمونه األســـرى' املقـــام إىل 'اإلســـرا مســـاه كتـــا لـــه فـــإن
 علــى يعيــب وأخــذ األنبياء، كمعراج معراجا ذلك جعل نفسه، يف حصلت شيطان
 إفــراد "التوحيــد قولــه: اجلنيــد علــى وعــاب ذكــروه مــا الشــيوخ مــن غــريه علــىو  اجلنيــد

                                                            
  ).٣٣٨-٥/٣٣٦املنهاج ( ١
  ).٨/٢٢املنهاج ( ٢
  ).٢٣/٤٩السري ( ٣
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 كـــان مـــن إال الشـــيئني بـــني مييـــز مـــا جنيـــد  لـــه "قلـــت وقـــال: القـــدم" عـــن احلـــدوث
 فـــإن منـــه؛ جهـــل وهـــذا متيـــز؟" فكيـــف حمـــدث، أو قـــدمي إمـــا وأنـــت عنهمـــا، خارجـــا
 يكــون أن شــرطه مــن لــيس هــذا، غــري هــذا أن يعــرف الــذي هــو الشــيئني بــني املميــز
 مييــز ســبحانه والــرب لثــا. هــو ولــيس غــريه وبني نفسه بني مييز إنسان كل بل لثا،
  ١لث. هناك وليس غريه وبني نفسه بني

 الشــيخ مســع أنــه شــيخنا العيــد دقيــق ابــن العالمــة حكــى وقــد الســري: يف وجــاء
 بقــدم يقــول كــذاب، ســوء شــيخ العــريب: ابــن عــن يقــول عبدالســالم بــن الــدين عــز
  ٢فرجا. حيرم وال العامل

  هللا. ذن أخرى بقية معنا وسيأيت بعضها، هذا كثرية هللا رمحهم سلفنا ومواقف
  موقف السلف من 
  هـ) ٦٤٢الرفيع الفيلسوف الدهري (

قــــال الــــذهيب: وقــــال ســــبط اجلــــوزي: حــــدثين مجاعــــة أعيــــان أن الرفيــــع كــــان 
مثــل احلانــة. وحكــى يل  فاســد العقيــدة دهــر جييــئ إىل اجلمعــة ســكران، وأن داره

كــاف إىل قلعــة بعلبــك  مجاعــة أن الــوزير الســامري بعــث بــه يف الليــل علــى بغــل 
مـــا بـــال أكـــل، وأشـــهد علـــى نفســـه  ـــا، وتـــرك أ ونفـــذ بـــه إىل مغـــارة أفقـــه فأهلكـــه 
ببيـــع أمالكـــه للســـامري، وأنـــه ملـــا عـــاين املـــوت قـــال: دعـــوين أصـــل، فصـــلى فرفســـه 

تقطــع، وقيــل: بــل تعلــق ذيلــه بســن اجلبــل،  داود من رأس شــقيف فمــا وصــل حــىت
حلجـــارة حـــىت مـــات. وقـــال رئـــيس النـــريب: ســـلم الرفيـــع إيل وإىل ســـيف  فضـــربوه 

                                                            
  ).٣٤١-٥/٣٤٠املنهاج ( ١
  ).٤٩-٢٣/٤٨السري ( ٢
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النقمة داود، فوصلنا به إىل شقيف فيه عني مــاء فقــال: دعــوين أغتســل، فاغتســل 
وصـــلى ودعـــا فدفعـــه داود فمـــا وصـــل إال وقـــد تلـــف، وذلـــك يف أول ســـنة اثنتـــني 

  ١وأربعني وستمائة.
  

  هـ) ٦٤٣( ٢حممد بن عبدالواحد املقدسي
احلـــافظ الكبـــري ضـــياء الـــدين أبـــو عبـــدهللا حممـــد بـــن عبدالواحـــد بـــن أمحـــد بـــن 
عبـــدالرمحن بـــن إمساعيـــل بـــن منصـــور الســـعدي املقدســـي الصـــاحلي احلنبلـــي، الشـــيخ 
اإلمام احلافظ القدوة احملقــق اجملــود احلجــة بقيــة الســلف صــاحب التصــانيف والرحلــة 

هرته تغــين عــن اإلطنــاب يف ذكــره واإلســهاب يف أمــره. ولــد يف خــامس الواســعة. شــ
لدير املبارك بقاسيون.    مجادى اآلخرة سنة تسع وستني ومخسمائة 

مســـع مـــن عبـــدالرمحن بـــن علـــي اخلرقـــي وأيب القاســـم البوصـــريي والقاســـم ابـــن 
أيب املطهــــر الصــــيدالين وأيب املظفــــر بــــن الســــمعاين وخلــــق كثــــري. ومســــع منــــه: ابــــن 

طة وزكي الدين الــربزايل وعبــدهللا بــن أيب الطــاهر املقدســي، وزينــب بنــت عبــدهللا نق
  بن الرضي وعدة. 

رخيــه: كتبــت عنــه ببغــداد ونيســابور  قال احلافظ حمب الدين بن النجــار يف 
حلــديث وأحــوال  ودمشــق، وهــو حــافظ مــتقن ثبــت ثقــة صــدوق نبيــل حجــة عــامل 

تقــــي زاهــــد عابــــد حمتــــاط يف أكــــل  الرجــــال، ولــــه جمموعــــات وخترجيــــات، وهــــو ورع

                                                            
  ).١١١-٢٣/١١٠السري ( ١
ــــري ( ٢ ــ ــــات (١٣٠-٢٣/١٢٦الســـ ــ ــ لوفيـ ــوايف  ــ ــ ــ ـــة (٦٦-٤/٦٥) والـ ــ ــ ـــة والنهايــ ــ ــ ــــذهب ١٣/١٨١) والبدايــ ــ ــذرات الـــ ــ ــ ) وشـــ
  ).٤٢٧-٣/٤٢٦) وفوات الوفيات (٥/٢٢٤(
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احلـــــالل جماهـــــد يف ســـــبيل هللا، ولعمـــــري مـــــا رأت عينـــــاي مثلـــــه يف نزاهتـــــه وعفتـــــه 
  وحسن سريته وطريقته يف طلب العلم. 

قال الذهيب رمحه هللا: ومل يزل مالزمــا للعلــم والروايــة والتــأليف إىل أن مــات، 
فعة مهذبة، أنشأ مدرسة إىل جانب اجلامع املظ فري، وكــان يبــين فيهــا وتصانيفه 

ليســـري، وجيتهـــد يف فعـــل اخلـــري، ونشـــر الســـنة، وفيـــه تعبـــد واجنمـــاع  بيـــده. ويتقنـــع 
ــي النظــر،  ملعــروف،  عــن النــاس، وكــان كثــري الــرب واملواســاة، دائــم التهجــد، أمــارا 

  مليح الشيبة، حمببا إىل املوافق واملخالف، مشتغال بنفسه رضي هللا عنه. 
مــن عشــر مجــادى اآلخــرة ســنة ثــالث وأربعــني وســتمائة تــويف يــوم االثنــني 

  بسفح قاسيون ودفن به رمحه هللا تعاىل.
  
 :موقفه من املبتدعة  

، وأن أمتــه ســتفرتق ١: أن كــل حمدثــة بدعــةقــال رمحــه هللا: وقــد أعلــم النــيب 
، وأن هــذه األمــة تتبــع ســنن ٢علــى ثــالث وســبعني فرقــة كلهــا يف النــار إال واحــدة

  ٣شرب وذراعا بذارع.من قبلها شربا ب
ــا خلــق كثــري مــن النــاس،  وقــد كثــر يف زماننــا هــذا البــدع، فظهــرت وعمــل 

  وزاوهلا طريقا إىل هللا تعاىل، فمن ذلك:
ـــردان، 

ُ
حضـــور الغنـــاء واملـــزامري والـــرقص، ومؤاخـــاة النســـوان، واحلضـــور مـــع امل

                                                            
 هـ).٤١٨تقدم خترجيه مطوال ضمن مواقف الاللكائي سنة ( ١

 هـ).١٩٥تقدم خترجيه ضمن مواقف يوسف بن أسباط سنة ( ٢

 هـ).٢٣٤سنة ( تقدم خترجيه ضمن مواقف علي بن املديين ٣

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٣٤٧ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

هلل مـــن  حـــىت إن بعضـــهم لـــريى ذلـــك أفضـــل مـــن الصـــالة وقـــراءة القـــرآن، فنعـــوذ 
ونســــأله اخلــــذالن، ونســــتعينه علــــى أداء الشــــكر وكثــــرة الــــذكر يف مجيــــع األحيــــان، 

، وقــد قــال هللا تعــاىل:   بكرمــه أن ال جيعــل للشــيطان علينــا ســلطا
    

    
   

    
   ١ 

  ٢اآلية.
ره السلفية:   آ

تبــاع الســنن واجتنــاب البــدع'. وهــو مطبــوع يف جــزء صــغري بتحقيــق  'األمر 
  الشيخ علي بن حسن بن عبداحلميد احلليب.

  :موقفه من الرافضة  
لــه كتــاب: 'النهــي عــن ســب األصــحاب ومــا فيــه مــن اإلمث والعقــاب'. وهــو 

  مطبوع ومتداول.
 :موقفه من اجلهمية  

ر السلفية:له    من اآل
  'جزء يف أحاديث احلرف والصوت'. -١
  'صفة النار'. جزءان -٢

                                                            
 ).٤١املائدة اآلية ( ١

  ).٤١اتباع السنن واجتناب البدع ( ٢
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  'صفة اجلنة'. ثالثة أجزاء. -٣
  . ١وذكر هذه مجيعا ابن رجب يف ذيل الطبقات

 ٣وابــن رجــب يف ذيــل الطبقــات ٢ذكر احلــوض: ذكــره الــذهيب يف الســري -٤
  ومساه طرق حديث احلوض النبوي.

  
  هـ) ٦٤٣( ٤ليعبدهللا بن حممد احلنب

احملــدث احلــافظ أبــو منصــور عبــدهللا بــن أيب الفضــل حممــد بــن أيب حممــد بــن 
الوليــد البغــدادي أحــد املكثــرين والرحــالني. مســع مــن عبــدالعزيز بــن األخضــر وابــن 
منينا واحلافظ عبدالقادر الرهاوي، وخلق. وأجاز لســليمان بــن محــزة احلــاكم، وأيب 

ملطعــم وغــريهم مــن املتــأخرين. قــال الشــريف بكر بن أمحد بــن عبدالــدائم وعيســى ا
أبــــو العبــــاس احلســــيين: كــــان حافظــــا مفيــــدا، أمســــع النــــاس الكثــــري بقراءتــــه، وكــــان 
ــــا، ومجــــع وحــــدث. قــــال الــــذهيب: وهــــو مــــن أئمــــة  مشــــهورا بســــرعة القــــراءة وجود

  السنة له تواليف. 
لــث مجــادى األوىل ســنة ثــالث وأربعــني وســتمائة ببغــداد رمحــه هللا  تويف يف 

  تعاىل. 
 :موقفه من اجلهمية  

                                                            
٢/٢٣٩( ١.(  
٢٣/١٢٨( ٢.(  
٢/٢٣٩( ٣.(  
ــــري ( ٤ ــ ــاظ (٢١٤-٢٣/٢١٣السـ ــ ــ ـــذكرة احلفـ ــ ـــذهب (٤/١٤٣٢) وتــ ــ ـــذرات الــ ــ ـــة ٥/٢١٩) وشــ ــ ــ ــــات احلنابل ــ ـــل طبقـ ــ ) وذيــ
ريخ اإلسالم (حوادث ٢/٢٣٣(   ).١٧٣- ١٧٢/ص.٦٥٠-٦٤١) و
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ر السلفية:   له من اآل
ويلـــه لـــبعض  رســـالة إىل الســـامري صـــاحب املســـتوعب، ينكـــر عليـــه فيهـــا 

ا الصفات.   ١الصفات وقوله: إن أخبار اآلحاد ال تثبت 
  

  هـ) ٦٤٣( ٢ابن الّصالح
اإلمــام، احلــافظ، العالمــة شــيخ اإلســالم تقــي الــدين أبــو عمــرو عثمــان بــن 

ن بـــن موســـى الكـــردي الشـــهرزوري املوصـــلي الشـــافعي. ولـــد ســـنة ســـبع عبـــدالرمح
ــــن أيب املظفـــــر بـــــن الســـــمعاين مبـــــرو ومـــــن  ــرخان. مســـــع مـ ــ وســـــبعني ومخســـــمائة بشـ
اإلمامني فخر الدين بن عساكر وموفق الدين بــن قدامــة وعــدة بدمشــق. وحــدث 
عنـــه اإلمـــام مشـــس الـــدين بـــن نـــوح املقدســـي واحملـــدث عبـــدهللا بـــن حيـــىي اجلزائـــري 

ملدرســـة الصـــالحية وك مـــال الـــدين أمحـــد بـــن أيب الفـــتح الشـــيباين وغـــريهم. درس 
ألشــــرفية وكــــان شــــيخها مث  لرواحيــــة بدمشــــق مــــدة مث  ببيــــت املقــــدس مديــــدة مث 
الشـــامية الصـــغرى. واشـــتغل وأفـــىت ومجـــع وألـــف، وختـــرج بـــه األصـــحاب وكـــان مـــن  

ام ورع وافــر كبــار األئمــة. ذكــره احملــدث عمــر بــن احلاجــب يف معجمــه فقــال: إمــ
لــغ يف الطلــب حــىت صــار  العقــل، حســن الســمت، متبحــر يف األصــول والفــروع، 
يضــرب بــه املثــل، وأجهــد نفســه يف الطاعــة والعبــادة. قــال الــذهيب: كــان ذا جاللــة 
نــة ســلفي اجلملــة،  فــع، وكــان متــني الد عجيبــة، ووقــار وهيبــة، وفصــاحة، وعلــم 

                                                            
  ).٢/٢٣٣بلة (ذيل طبقات احلنا ١
ـــري ( ٢ ــ ــ ــان (١٤٤-٢٣/١٤٠السـ ــ ــ ــــات األعيــ ـــ ـــاظ (٢٤٥-٣/٢٤٣) ووفيـ ــ ــ ــذكرة احلفـ ــ ــ ـــة ١٤٣٣-٤/١٤٣٠) وتــ ــ ــ ) والبدايـ

  ).٥/٢٢١) وشذرات الذهب (١٨٠-١٣/١٧٩والنهاية (
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هلل، ومبــا جــاء عــن صــحيح النحلــة، كافــا عــن اخلــوض يف مــزالت األ قــدام، مؤمنــا 
هللا مــن أمسائــه ونعوتــه، حســن البــزة، وافــر احلرمــة، إىل أن قــال رمحــه هللا: وكــان مــع 
تبحــره يف الفقــه جمــودا ملــا ينقلــه، قــوي املــادة مــن اللغــة والعربيــة، متفننــا يف احلــديث 

، مكبــــا علــــى العلــــم عــــدمي النظــــري يف زمانــــه. تــــويف رمحــــه هللا يــــوم األر  بعــــاء متصــــو
  اخلامس والعشرين من شهر ربيع اآلخر سنة ثالث وأربعني وستمائة. 

 :موقفه من املشركني  
  موقفه من كتب الفلسفة واملنطق:

ملنطــــق والفلســــفة  جــــاء يف فتــــاوى ابــــن الصــــالح: مســــألة: فــــيمن يشــــتغل 
ح الشــــارع تعليمــــه وتعلمــــه؟  تعليمــــا وتعلمــــا، وهــــل املنطــــق مجلــــة وتفصــــيال ممــــا أ

حــوا والصحابة وا لتــابعون واألئمــة اجملتهــدون والســلف الصــاحلون ذكــروا ذلــك أو أ
  االشتغال به أو سوغوا االشتغال به أم ال؟ 

وهـــــــل جيـــــــوز أن يســـــــتعمل يف إثبـــــــات األحكـــــــام الشـــــــرعية االصـــــــطالحات 
  املنطقية أم ال؟

ــــا أم ال؟ ومــــا الواجــــب  وهــــل األحكــــام الشــــرعية مفتقــــرة إىل ذلــــك يف إثبا
ه وتعلمــه متظــاهرا بــه مــا الــذي جيــب علــى ســلطان الوقــت علــى مــن تلــبس بتعليمــ

  يف أمره؟
وإذا وجــــد يف بعــــض الــــبالد شــــخص مــــن أهــــل الفلســــفة معروفــــا بتعليمهــــا 
وإقرائهـــا والتصـــنيف فيهـــا وهـــو مـــدرس يف مدرســـة مـــن مـــدارس العلـــم، فهـــل جيـــب 

  على سلطان تلك البالد عزله وكفاية الناس شره؟
لســــــفه واالحنــــــالل، ومــــــادة احلــــــرية أجــــــاب رضــــــي هللا عنــــــه: الفلســــــفة رأس ا
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والضـــــالل، ومثـــــار الزيـــــغ والزندقـــــة، ومـــــن تفلســـــف عميـــــت بصـــــريته عـــــن حماســـــن 
ــا تعليمــا وتعلمــا  حلجــج الظــاهرة والرباهــني البــاهرة، ومــن تلــبس  الشــريعة املؤيــدة 
قارنه اخلذالن واحلرمان، واســتحوذ عليــه الشــيطان، وأي فــن أخــزى مــن فــن يعمــي 

كلمــا ذكــره ذاكــر، وكلمــا غفــل عــن ذكــره   ن نبــوة نبينــا عــ –أظلــم قلبــه-صــاحبه 
تـــه املســـتبينة، ومعجزاتـــه املســـتنرية، حـــىت لقـــد انتـــدب بعـــض  غافـــل مـــع انتشـــار آ
ه مقصــرا، إذ فــوق ذلــك  العلمــاء الستقصــائها فجمــع منهــا ألــف معجــزة، وعــدد

ــا ليســت حمصــورة علــى مــا وجــد منهــا يف عصــره  بــل مل  ضعاف ال حتصــى، فإ
  على تعاقب العصور... تجدد بعده تزل ت

وأمــــا املنطــــق فهــــو مــــدخل الفلســــفة ومــــدخل الشــــر شــــر، ولــــيس االشــــتغال 
حـــــه الشـــــارع وال اســـــتباحه أحـــــد مـــــن الصـــــحابة والتـــــابعني  بتعليمـــــه وتعلمـــــه ممـــــا أ
واألئمـــة اجملتهـــدين والســـلف الصـــاحلني، وســـائر مـــن يقتـــدى بـــه مـــن أعـــالم األئمـــة 

ـــــ ا، وأركـــــان األمـــــة وقاد ســـــه وســـــاد ا، قـــــد بـــــرأ هللا اجلميـــــع مـــــن معـــــرة ذلـــــك وأد
  وطهرهم من أوضاره.

وأمــا اســتعمال االصــطالحات املنطقيــة يف مباحــث األحكــام الشــرعية فمــن 
ألحكام الشرعية.   املنكرات املستبشعة والرقاعات املستحدثة وليس 

واحلمـــد هلل، فاالفتقـــار إىل املنطـــق أصـــال، ومـــا يزعمـــه املنطقـــي للمنطـــق مـــن 
لطريـــق األقـــوم، والســـبيل األســـلم أمـــر ا حلـــد والربهـــان فقعـــاقع قـــد أغـــىن هللا عنهـــا 

ت العلــوم الشــرعية، ولقــد  األطهــر كــل صــحيح الــذهن، ال ســيما مــن خــدم نظــر
متــــت الشــــريعة وعلومهــــا، وخــــاض يف حبــــار احلقــــائق والــــدقائق علماؤهــــا حيــــث ال 

مل نطــق والفلســفة منطق وال فلســفة وال فالســفة، ومــن زعــم أنــه يشــتغل مــع نفســه 
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أعــزه -لفائدة يزعمهــا، فقــد خدعــه الشــيطان ومكــر بــه، فالواجــب علــى الســلطان 
أن يـــــدفع عـــــن املســـــلمني شـــــر هـــــؤالء املشـــــائيم،  -هللا وأعـــــز بـــــه اإلســـــالم وأهلـــــه

ــنهم، ويعـــرض مـــن  وخيـــرجهم مـــن املـــدارس ويبعـــدهم، ويعاقـــب علـــى االشـــتغال بفـ
رهـــــم، ظهـــــر منـــــه اعتقـــــاد عقائـــــد الفالســـــفة علـــــى الســـــيف أواإل ســـــالم، لتخمـــــد 

رهم، يســر هللا ذلــك وعجلــه، ومــن أوجــب هــذا الواجــب عــزل  رها وآ وتنمحي آ
من كان مدرس مدرســة مــن أهــل الفلســفة والتصــنيف فيهــا واإلقــراء هلــا، مث ســجنه 
وإلزامه منزله، ومن زعــم أنــه غــري معتقــد لعقائــدهم، فــإن حالــه يكذبــه، والطريــق يف 

مثله مدرسا مــن العظــائم مجلــة، وهللا تبــارك وتعــاىل  قلع الشر قلع أصوله وانتصاب
  ١ويل التوفيق والعصمة وهو أعلم.

 :التعليق  
حياء املوتى من قبــورهم وجعلــه آيــة لــبعض األنبيــاء، وإال  اختص هللا تعاىل 
أحيينا ابن الصالح من قربه وجتولنا بــه يف العــامل اإلســالمي، وأوقفنــاه علــى جامعــة 

ذه املهمة اليت سل سيفه مــن أجلهــا، ولعقــد لــه لقــاءات انتدبت نفسها للقيام 
مــع آالف النــاس الــذين يتبنــون هــذا الفكــر الشــاذ احملــري واملتحــري، وملــرر بــه علــى 
أكرب املدارس غري اليت تقدم ذكرها، والــيت نصــبت نفســها حاميــة للعلــوم الشــرعية، 

ة، علــى هــذا لكن جعلت من أهم مناهجها املنطق والفلسفة بل ال تــدرس العقيــد
الســــــبيل األزهــــــر والزيتونــــــة والقــــــرويني وألوقفنــــــاه علــــــى آالف املكتبــــــات اخلاصــــــة 
ـــذه العلـــوم الكـــافرة، ومـــا أدري  والعامـــة، ولـــرأى مـــا يســـوؤه مـــن احلـــال واالعتنـــاء 

                                                            
  ).٢١٢-١/٢٠٩فتاوى ابن الصالح ( ١
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ا من الشواهد يف هــذا البــاب، الــيت  ماذا سيفعل الشيخ بشهادة الدكتوراه وما دو
عـــــات لنشـــــر كفـــــره وإحلـــــاده بـــــني أبنـــــاء األمـــــة ختـــــول لصـــــاحبها التـــــدريس يف اجلام

ع املعمورة.   اإلسالمية حىت يعم اإلحلاد يف أر
 :موقفه من اجلهمية  

ــيخ أ  ــا أن الشــ ــهورة الــــيت بلغتنــ ت املشــ ــالم: إن مــــن احلكــــا ــال شــــيخ اإلســ قــ
نتــــزاع مدرســــة معروفــــة مــــن أيب احلســــن اآلمــــدي، وقــــال:  عمــــرو بــــن الصــــالح أمــــر 

عكــا. مــع أن اآلمــدي مل يكــن أحــد يف وقتــه أكثــر تبحــرا أخذها منه أفضل من أخذ 
  ١يف العلوم الكالمية والفلسفية منه، وكان من أحسنهم إسالما وأمثلهم اعتقادا.

 :موقفه من املرجئة  
: جــــاء يف جممــــوع الفتــــاوى: قــــال الشــــيخ أبــــو عمــــرو بــــن الصــــالح: قولــــه 

هلل  واإلميـــــــان«إىل آخـــــــره؛ » اإلســـــــالم أن تشـــــــهد أن ال إلـــــــه إال هللا« أن تـــــــؤمن 
. قـــــال: هـــــذا بيـــــان ألصـــــل اإلميـــــان، وهـــــو ٢إىل آخـــــره» ومالئكتـــــه وكتبـــــه ورســـــله

التصــــديق البــــاطن وبيـــــان ألصــــل اإلســــالم، وهـــــو االستســــالم واالنقيــــاد الظـــــاهر، 
ــا  لشــهادتني، وإمنــا أضــاف إليهمــا األربــع لكو وحكم اإلســالم يف الظــاهر يثبــت 

ا يتم استســالمه، وتركــه هلــا يشــعر حبــل أظهر شعائر اإلسالم ومعظمها، وبقيامه 
قيـــد انقيـــاده أو احناللـــه. مث إن اســـم اإلميـــان يتنـــاول مـــا فســـر بـــه اإلســـالم يف هـــذا 
ـــــا مثـــــرات التصـــــديق البـــــاطن الـــــذي هـــــو أصـــــل  احلـــــديث. وســـــائر الطاعـــــات لكو

اإلميــــــان يف  اإلميـــــان، مقومــــــات ومتممــــــات وحافظــــــات لـــــه، وهلــــــذا فســــــر النــــــيب 
                                                            

  ).٩/٧الفتاوى ( ١
  هـ).٢٤٢(سنة يف مواقف حممد بن أسلم الطوسي  تقدم خترجيه ٢
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لشـــــهادتني، والصـــــالة والزكـــــاة، والصـــــوم، وإعطـــــاء  ١حـــــديث وفـــــد عبـــــد القـــــيس
اخلمـــس مـــن املغـــنم؛ وهلـــذا ال يقـــع اســـم املـــؤمن املطلـــق علـــى مـــن ارتكـــب كبـــرية أو 
تـــرك فريضـــة، ألن اســـم الشـــيء الكامـــل يقـــع علـــى الكامـــل منـــه، وال يســـتعمل يف 

ال يــــزين : «النــــاقص ظــــاهرا إال بقيــــد، ولــــذلك جــــاز إطــــالق نفيــــه عنــــه يف قولــــه 
واســم اإلســالم يتنــاول أيضــا مــا هــو أصــل اإلميــان  ٢»حــني يــزين وهــو مــؤمنالــزاين 

قــال: فخــرج  .فــإن ذلــك كلــه استســالم ،ويتنــاول أصــل الطاعــات ،وهــو التصــديق
ه وحققنـــــاه أن اإلســـــالم واإلميـــــان جيتمعـــــان ويفرتقـــــان؛ وأن كـــــل مـــــؤمن  ممـــــا ذكـــــر

لتوفيــق بــني  متفرقــات مســلم، ولــيس كــل مســلم مؤمنــا، قــال: فهــذا حتقيــق واف 
النصـــــوص الـــــواردة يف اإلميـــــان واإلســـــالم الـــــيت طاملـــــا غلـــــط فيهـــــا اخلائضـــــون؛ ومـــــا 

  ٣حققناه من ذلك موافق ملذاهب مجاهري العلماء من أهل احلديث وغريهم.
  :موقفه من القدرية  

مسألة: فيمن يعتقــد أن يف ملــك هللا ســبحانه وتعــاىل مــا ال  جاء يف فتاويه:
  أو مصيب يف هذا القول واالعتقاد أم ال؟. يريده فهل هو خمطئ يرضاه وال

ي قولــه أنــه يوجــد مــا ال يرضــاه تبــارك ـ: أصــاب فــ-رضــي هللا عنــه-أجــاب 
  وتعــــــــــــاىل مثــــــــــــل الكفــــــــــــر، قــــــــــــال هللا تعــــــــــــاىل: 

 وضـــــــــــــــــــــــــــــــــل ٤ 
                                                            

ــد ( ١ ــ ــ ــ ــ ــ ــاري (١/٢٢٨أمحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلم (١/١٧٢/٥٣) والبخـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــو داود (١/٤٦/١٧) ومســـ ـــ ــ ــ ــ ـــذي (٤/٩٤/٣٦٩٢) وأبـــ ــ ــ ـــ ــ - ٥/٩) والرتمـــ
  ) عن ابن عباس رضي هللا عنهما.٨/٤٩٥/٥٠٤٦) والنسائي (١٠/٢٦١١
  هـ).١١٠(سنة يف مواقف احلسن البصري  تقدم خترجيه ٢
  .)٣٦٢-٧/٣٦١(الفتاوى  ٣
  .)٧(الزمر اآلية  ٤
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 مــا شــاء هللا كــان ومــا مل ،وابتــدع يف قولــه: أنــه يوجــد مــا ال يريــده، بــل ذلــك حمــال
وفـــــرق بـــــني الرضـــــا واإلرادة، مث مـــــا لكـــــم واخلـــــوض يف هـــــذا البحـــــر  ،يكـــــن مل أشـــــي

لعمل ففيه شغل شاغل وهللا أعلم   ١.املغرق. عليكم 
  

  هـ) ٦٤٣( ٢أمحد بن عيسى بن قدامة املقدسي
اإلمــام احلــافظ املــتقن ســيف الــدين أبــو العبــاس أمحــد بــن جمــد الــدين عيســى 

بــن حممــد بــن قدامــة احلنبلــي. ولــد ســنة  ابــن اإلمــام موفــق الــدين عبــدهللا بــن أمحــد
  مخس وستمائة.

العطــار وسـمع أ الــيمن الكنــدي وابــن مالعــب وأمحــد بــن عبــدهللا الســلمي 
وابن أيب لقمة، وخترج خباله احلــافظ ضــياء الــدين. رحــل إىل بغــداد، وصــنف وخــرج، 
جــد  ألثــر، صــاحب عبــادة و حلــديث ورجالــه، عــامال  وكــان ثقــة حجــة، بصــريا 

  .بة. روى عنه أبو بكر أمحد بن حممد الدشيت وغريهوإ
قــال الــذهيب: وكــان ثقــة ثبتــا، ذكيــا، ســلفيا، تقيــا، ذا ورع وتقــوى، وحماســنه 
ــي عــن املنكــر، ولــو عــاش لســاد  حلــق، و مــة، وقــول  له، ومروءة  مجة، وتعبد و
 يف العلـــــم والعـــــدل، فرمحـــــه هللا تعـــــاىل. تـــــويف يف أول شـــــعبان ســـــنة ثـــــالث وأربعـــــني

  وستمائة بسفح قاسيون، وله مثان وثالثون سنة.
 :موقفه من الصوفية  

                                                            
  ).٢١٥-١/٢١٤فتاوى ومسائل ابن الصالح ( ١
ريــخ اإلســالم (حــوادث ١١٩-٢٣/١١٨الســري ( ٢ ) والــذيل علــى طبقــات احلنابلــة ١٥٣-١٥٢/ص.٦٥٠-٦٤١) و
لوفيات (٢/٢٤١(   ).٥/٢١٧) وشذرات الذهب (١٤٤٧-٤/١٤٤٩) وتذكرة احلفاظ (٧/٢٧٣) والوايف 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٣٥٦ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

قــال الــذهيب: ألــف الســيف رمحــه هللا تعــاىل جملــدا كبــريا يف الــرد علــى احلــافظ 
حتــه للســماع، ويف أمــاكن مــن كتــاب ابــن طــاهر يف  حممــد بــن طــاهر املقدســي إل

نتفعــت  صــفوة أهــل التصــوف، وقــد اختصــرت هــذا الكتــاب علــى مقــدار الربــع، وا
  ١كثريا بتعاليق احلافظ سيف الدين.

ر كثرية وفوائد.   ٢وله أيضا مصنف يف االعتقاد، فيه آ
  

  موقف بدر الدين صاحب املوصل 
  هـ) ٦٤٤من ابن عدي الضال الصويف (

قال الــذهيب: كــان هــذا مــن رجــال العــامل دهــاء ومهــة ومســوا، لــه فضــيلة وأدب 
ينحصــرون وجاللــة عجيبــة. بلــغ مــن  وتواليــف يف التصــوف الفاســد، ولــه أتبــاع ال

ج العــارفني وغشــي عليــه،  ه فــتكلم بــني يديــه، فبكــى  تعظــيمهم لــه أن واعظــا أ
فوثــب كــردي، وذبــح الــواعظ، فأفــاق الشــيخ فــرأى الــواعظ خيتــبط يف دمــه، فقــال: 
أيــش هــذا؟ فقــالوا: أي شــيء هــذا مــن الكــالب حــىت يبكــي ســيدي الشــيخ. وزاد 

در الـــدين صـــاحب املوصـــل، فتحيـــل عليـــه حـــىت متكـــن الشـــيخ حـــىت خـــاف منـــه بـــ
ملوصــل؛ خوفــا مــن غائلتــه. وهنــاك جهلــة يعتقــدون أن الشــيخ  اصــطاده، وخنقــه 
إلحلــاد، ويــزعم أنــه رأى  حســنا ال بــد أن يرجــع إىل الــدنيا، وكــان يلــوح يف نظمــه 

، واعتقاده ضاللة.    ٣رب العزة عيا

                                                            
  ).٤/٢٤١) وانظر ذيل طبقات احلنابلة (٤/١٤٤٧التذكرة ( ١
  .)٤/٢٤١ذيل الطبقات ( ٢
  ).٢٢٤-٢٣/٢٢٣السري ( ٣
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  هـ) ٦٤٥( ١أبو عبدهللا الطَّرَّاز

مـــة املقـــرئ حممـــد بـــن ســـعيد بـــن علـــي بـــن يوســـف، أبـــو عبـــدهللا اإلمـــام العال
لطــــراز. مســــع أ القاســــم بــــن مسحــــون  طــــي، يعــــرف  األنصــــاري األندلســــي الغر
وعلـــي بـــن جـــابر وطائفـــة، وأجـــاز لـــه أبـــو الـــيمن الكنـــدي. روى عنـــه أبـــو عبـــدهللا 

  الطنجايل، ومحيد القرطيب، وأبو إسحاق البلفيقي والكاتب أبو احلسن بن فرج.
رع اخلــــط، حســــن  ــافال،  ــدا حــ ــا، ومفيــ ــزبري: وكــــان ضــــابطا متقنــ قــــال ابــــن الــ
ــراءات،  لقـــ م، مقـــــدما عارفـــــا  ــا ــانيد والطـــــرق والرجـــــال وطبقـــ ألســـ ــا  ــة، عارفـــ الوراقـــ
مشـــاركا يف علـــوم العربيـــة والفقـــه واألصـــول، كاتبـــا نبـــيال، مــــجموعا فاضـــال متخلقـــا، 

ون: كــان رمحــه هللا تعــاىل مقــر ثقة عدال، كتب خبطه كثريا وأمهات. وقــال ابــن فرحــ
ــره إىل   ــرد آخـــر عمـ ــة. جتـ ــذا البـــاب ألبتـ ملغـــرب هـ ــتم  ــه خـ ــافال، بـ جلـــيال، وحمـــد حـ

مبيضـــته، فجمـــع عليـــه كتـــاب مشـــارق األنـــوار للقاضـــي عيـــاض، وكـــان قـــد تركـــه يف 
أصــوال حافلــة وأمهــات هائلــة مــن األغربــة وكتــب اللغــات، وعكــف علــى ذلــك مــدة، 

لـــغ يف البحـــث والتفتـــي ش، حـــىت ختلـــص الكتـــاب علـــى أمت وجـــه، وبـــرزت حماســـنه. و
  .تويف رمحه هللا يف شوال سنة مخس وأربعني وستمائة

 :موقفه من املبتدعة  
جـــاء يف الســـري أنـــه وصـــى أن ال يقـــرأ علـــى قـــربه وال يبـــىن عليـــه، وكـــان ممـــن 
وضــــع هللا لــــه ودا يف قلــــوب عبــــاده، معظمــــا عنــــد مجيــــع النــــاس خصوصــــا يف غــــري 

                                                            
ريــخ اإلســالم (حــوادث ٢٦١-٢٣/٢٥٨الســري ( ١ ) ٢٧٩-٢/٢٧٧) والــديباج املــذهب (٢٩٣/ص.٦٥٠-٦٤١) و

  ).١٨٣-١/١٨٢) وشجرة النور الزكية (٢/١٤٤وغاية النهاية (
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ن مــــن أشــــد النــــاس غــــرية علــــى الســــنة وأهلهــــا وأبغضــــهم يف أهــــل بلــــده، ولقــــد كــــا
   ١األهواء والبدع.

  
  موقف السلف من 
  هـ) ٦٤٥احلريري علي بن أيب احلسن (

قـــال الـــذهيب: قـــرأت خبـــط الســـيف احلـــافظ: كـــان احلريـــري مـــن أفـــنت شـــيء 
لشــرع، بلغــين مــن الثقــات  وأضــره علــى اإلســالم، تظهــر منــه الزندقــة واالســتهزاء 

مــــــر أشــــــياء  يســــــتعظم ذكرهــــــا مــــــن الزندقــــــة واجلــــــرأة علــــــى هللا، وكــــــان مســــــتخفا 
الصــلوات. وحــدثين أبــو إســحاق الصــريفيين، قــال: قلــت للحريــري: مــا احلجــة يف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــال:  ــــــــــــــــــــــــــــــرقص؟ قــــــــــــــــــــــــ   الـــــــــــــــــــــــــ
  ٢ 

ويتبعه كل مريــب. شــهد عليــه خلــق كثــري مبــا يوجــب القتــل، ومل  وكان يطعم وينفق
وعنــدي جممــوع مــن كــالم الشــيخ  …دم الســلطان علــى قتلــه، بــل ســجنه مــرتنييقــ

احلريري، فيه: إذا دخل مريدي بالد الروم، وتنصــر، وأكــل اخلنزيــر، وشــرب اخلمــر  
كـــان يف شـــغلي. وســـأله رجـــل: أي الطـــرق أقـــرب إىل هللا؟ قـــال: اتـــرك الســـري وقـــد 

يعــوين علــى أن منــوت يهــود وحنشــر إىل النــار حــىت ال  وصــلت. وقــال ألصــحابه: 
يصــــحبين أحــــد لعلــــة. وقــــال: لــــو قــــدم علــــي مــــن قتــــل ولــــدي وهــــو بــــذلك طيــــب 
رخيــــه: الفقــــري احلريــــري شــــيخ  وجــــدين أطيــــب منــــه... وقــــال علــــي بــــن أجنــــب يف 

                                                            
  ).٢٣/٢٦٠السري ( ١
  ).١الزلزلة اآلية ( ٢
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٣٥٩ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

عجيــب، كــان يعاشــر األحــداث، كــان يقــال عنــه: إنــه مبــاحي ومل تكــن لــه مراقبــة،  
وروي عــن احلريــري:  كــان خيــرب، والفقهــاء ينكــرون فعلــه، وكــان لــه قبــول عظــيم.

   ١لو ضربنا عنقك على هذا القول ولعناك العتقد أ مصيبون...
  

  هـ) ٦٤٨( ٢يوسف بن خليل
ــاج  ــو احلجــ ــالم أبــ ــة شــــيخ احملــــدثني راويــــة اإلســ ــادق الرحالــ ــام احملــــدث الصــ اإلمـ
مشس الدين يوسف بن خليل بن قراجا عبــدهللا الدمشــقي األدمــي اإلســكاف، نزيــل 

ســـنة مخـــس ومخســـني ومخســـمائة. وتشـــاغل بطلـــب الـــرزق  حلـــب وشـــيخها. ولـــد يف
لروايـــة ومســـع  حـــىت كـــرب وقـــارب الثالثـــني مث بعـــد ذلـــك حبـــب إليـــه احلـــديث. وعـــين 
الكثــري، وكتــب خبطــه املــتقن شــيئا كثــريا. وكــان ذا علــم حســن ومعرفــة جيــدة ومشــاركة 

شــوعي قوية يف اإلسناد واملنت. مسع من حيىي الثقفي وحممد بن صدقة وأيب طاهر اخل
ــا.  م، وصــحب احلــافظ عبــدالغين وختــرج بــه مــدة. ورحــل إىل البلــدان، ومســع  وأقــرا
حدث عنه احلافظ بن األمناطي، والربزايل والقوصي، وابــن العــدمي وابنــه وعــدة. وكــان 
حسن األخالق مرضي السرية، خرج لنفسه الثمانيات، وأجزاء عــوايل كعــوايل هشــام 

أربعـــة مـــن الصـــحابة، وكـــان ينطـــوي علـــى ســـنة بـــن عـــروة واألعمـــش ومـــا اجتمـــع فيـــه 
وخري، روى كتبــا كبــارا للمتقــدمني، وانقطــع مبوتــه مســاع أشــياء كثــرية خلــراب أصــبهان. 
تويف رمحه هللا تعــاىل يف عاشــر مجــادى اآلخــرة ســنة مثــان وأربعــني وســتمائة ولــه ثــالث 

                                                            
  ).٢٢٦-٢٣/٢٢٤السري ( ١
ريـــخ اإل١٥٥-٢٣/١٥١الســـري ( ٢ ) ٤/١٤١٠) وتـــذكرة احلفـــاظ (٤٠٨-٤٠٦/ص.٦٥٠-٦٤١ســـالم (حـــوادث ) و

  ).٢٤٤-٥/٢٤٣) وشذرات الذهب (٢٤٥-٢/٢٤٤الذيل على طبقات احلنابلة (
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الصالح

  وتسعون سنة. 
 :موقفه من الصوفية  

  ١ي (الصويف) وطريقة أصحابه.قال الذهيب: بلغين أنه كان يذم احلرير 
   

  هـ) ٦٤٩(  ٢علي بن حممد الشَّاِري
اإلمــــام احلــــافظ املقــــرئ شــــيخ املغــــرب، علــــي بــــن حممــــد بــــن حيــــىي، أبــــو احلســــن 
الغـــــافقي الشـــــاري مث الســـــبيت، نزيـــــل مالقـــــة. وشـــــارة: بليـــــدة مـــــن عمـــــل مرســـــية، شـــــرق 

علــى والــده  األنــدلس. ولــد ســنة إحــدى وســبعني ومخســمائة. قــرأ القــراءات إال بعضــها
وعلــى حيــىي بــن حممــد اهلــوزين وأيب حممــد بــن عبيــد هللا احلجــري، وأخــذ العربيــة مــن أيب 
ذر اخلشــين وأيب احلســن بــن خــروف، وأجــاز لــه اإلمــام أبــو زيــد الســهيلي. وروى عنــه 
أبــو جعفــر بــن الــزبري وأثــىن عليــه، ومســع منــه شــيئا كثــريا. قــال تلميــذه ابــن الــزبري: وكــان 

، ضــاب فعــة، ثقــة، متحــر ألســانيد والرجــال والطــرق، بقيــة صــاحلة وذخــرية  طا عارفــا 
رحلت إليه فقــرأت عليــه كثــريا، وتلــوت عليــه... حســن النيــة، مــن أهــل املــروءة والفضــل 
ملســــلمني، حمبــــا يف احلــــديث  التــــام والــــدين القــــومي، منصــــفا، متواضــــعا، حســــن الظــــن 

غلــى  وأهله. وقال ابن رشــيد: أحيــا الشــاري بســبتة العلــم حيــا وميتــا، وحصــل الكتــب 
األمثـــان، وكـــان لـــه عظمـــة يف النفـــوس. تـــويف رمحـــه هللا مبالقـــة يف التاســـع والعشـــرين مـــن 

  رمضان سنة تسع وأربعني وستمائة.

                                                            
  ).٢٣/١٥٤السري ( ١
ــــري ( ٢ ـــوادث ٢٧٨-٢٣/٢٧٥السـ ـــالم (حــ ــــخ اإلســ ريـ ــة (٤٢٥-٤٢٤/ص.٦٥٠-٦٤١) و ــ ــة النهايـ ــ -١/٥٧٤) وغايـ

لوفيات (٥٧٥   ).٢٢/٩٥) والوايف 
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 :موقفه من املبتدعة  
جاء يف السري: كان منــافرا ألهــل البــدع واألهــواء، معروفــا بــذلك... حمبــا يف 

   ١احلديث وأهله.
  

  موقف السلف من 
ماور (اخل   هـ) ٦٤٩وجني حممد بن 

قـــال ابـــن تيميـــة رمحـــه هللا: واخلـــوجني املصـــنف يف أســـرار املنطـــق الـــذي مســـى  
كتابـــه 'كشـــف األســـرار' يقـــول ملـــا حضـــره املـــوت: أمـــوت ومل أعـــرف شـــيئا إال أن 
املمكن يفتقر إىل املمتنع، مث قال: االفتقــار وصــف ســليب، أمــوت ومل أعــرف شــيئا 

  ٢ذكر أنه مسعه منه وقت املوت.حكاه عنه التلمساين و  –
 :التعليق  

تبــاع ســراب  انظــر رمحــك هللا إىل مــآل ســعي هــؤالء، كيــف اغــرت املســاكني 
ينهلــــون منــــه ويرتــــوون، حــــىت إذا حضــــرهم املــــوت  -زيفــــا-حســــبوه مــــاء. فجعلــــوا 

التفتوا ميينا ومشاال فلم جيدوا شــيئا، فوجــدوا هللا عنــده فوفــاهم احلســاب. نســأل هللا 
  السالمة.

  
  موقف السلف من 

لرفض (   هـ) ٦٥٤سبط ابن اجلوزي يوسف بن قزغلي وتلبسه 
                                                            

  ).٢٣/٢٧٦( السري ١
  ).١/١٦٢درء التعارض ( ٢
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الصالح

جــاء يف الـــمنهاج: ...وإن أراَد ســـَبطه يوســف بــن قزغلـــي صــاحب التـــاريخ 
املســمى بـــ 'مــرآة الزمــان' وصــاحب الكتــاب املصــنف يف 'االثــىن عشــر' الــذي مســاه 

ث والســــمني، 'إعــــالم اخلــــواص'، فهــــذا الرجــــل يــــذكر يف مصــــنفاته أنواعــــا مــــن الغــــ
ــعيفة وموضــــوعة، وكــــان يصــــنف حبســــب  حاديــــث كثــــرية ضــ وحيــــتج يف أغراضــــه 
مقاصــــد النــــاس: يصــــنف للشــــيعة مــــا يناســــبهم ليعوضــــوه بــــذلك، وُيصــــنف علــــى 
مـــذهب أيب حنيفـــة لـــبعض امللـــوك لينـــال بـــذلك أغراضـــه، فكانـــت طريقتـــه طريقـــة 

  الواعظ الذي قيل له: ما مذهبك ؟ قال: يف أي مدينة؟
يف بعــض كتبــه (ثلــب) اخللفــاء الراشــدين وغــريهم مــن الصــحابة  وهلــذا يوجــد

رضوان هللا عليهم ألجل مداهنــة مــن قصــد بــذلك مــن الشــيعة، ويوجــد يف بعضــها 
  ١تعظيم اخللفاء الراشدين وغريهم.

وجـــاء يف امليـــزان: ومـــا أظنـــه بثقـــة فيمـــا ينقلـــه، بـــل جينـــف وجيـــازف، مث إنـــه 
  فية.ترفض، وله مؤلف يف ذلك. نسأل هللا العا

مـــــات ســـــنة أربـــــع ومخســـــني وســـــتمائة بدمشـــــق، قـــــال الشـــــيخ حميـــــي الـــــدين 
السوســـــي: ملـــــا بلـــــغ جـــــدي مـــــوت ســـــبط ابـــــن اجلـــــوزي قـــــال: ال رمحـــــه هللا، كـــــان 

  ٢رافضيا.
   

                                                            
  ).٩٨-٤/٩٧منهاج السنة ( ١
  ).٤/٤٧١ميزان االعتدال ( ٢
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  هـ) ٦٥٥( ١املُْرِسي
اإلمــــام العالمــــة البــــارع القــــدوة املفســــر احملــــدث النحــــوي ذو الفنــــون شــــرف 

مـــد بـــن أيب الفضـــل الســـلمي املرســـي الـــدين أبـــو عبـــدهللا حممـــد بـــن عبـــدهللا بـــن حم
األندلسي. ولد مبرسية يف أول سنة تسعني ومخســمائة. مســع املوطــأ مــن الـــمحدث 
احلجري، ومسع من ابن الفرس، وحــج مث أكثــر األســفار، ومســع مــن عــدة مشــايخ، 
وكتـــــب ومجـــــع مـــــن الكتـــــب النفيســـــة كثـــــريا، ومهمـــــا فـــــتح بـــــه عليـــــه صـــــرفه يف مثـــــن 

نــــة. حــــدث عنــــه ابــــن الكتــــب، وكــــان متضــــلعا يف ال علــــم جيــــد الفهــــم، متــــني الد
النجــار والــدمياطي والقاضــي احلنبلــي والفــزاري وأبــو الفضــل اإلربلــي وعــدة. وكــان 
زاهدا متورعا كثري العبادة. قال أبو شامة: كان متقنا، حمقــق البحــث، كثــري احلــج، 
مقتصــدا يف أمــوره. وقــال عمــر بــن احلاجــب: ســألت احلــافظ بــن عبدالواحــد عــن 

رســي فقــال: فقيــه، منــاظر حنــوي، مــن أهــل الســنة، صــحبنا يف الرحلــة، ومــا رأينــا امل
  منه إال خريا. تويف رمحه هللا تعاىل يف ربيع األول سنة مخس ومخسني وستمائة. 

 :موقفه من اجلهمية  
  قال ابن النجار: أنشدين لنفسه:
 مــــــن كــــــان يرغــــــب يف النجــــــاة فمــــــا لــــــه
 ذاك الســــــــــــــــــــــبيل املســــــــــــــــــــــتقيم وغيـــــــــــــــــــــــره

 ب هللا والســــــــــــــنن الـتـــــــــــــــيفــــــــــــــاتبع كتــــــــــــــا
 ودع الســــــــــــــــؤال بلــــــــــــــــم وكيــــــــــــــــف فإنــــــــــــــــه

 غــــــــــــري اتبــــــــــــاع املصــــــــــــطفى فيمــــــــــــا أتــــــــــــى 
 ســــــــــــــبل الضــــــــــــــاللة والغوايــــــــــــــة والــــــــــــــردى
 صـــــحت فـــــذاك إن اتبعـــــت هـــــو اهلـــــدى
 ب جيـــــــــــــــــر ذوي البصـــــــــــــــــرية للعمـــــــــــــــــى

                                                            
ء ( ١ ـــم األد ــــري (٢١٣- ١٨/٢٠٩معجـــ ــوادث ٣١٨- ٢٣/٣١٢) والســ ــ ـــالم (حــ ريــــــخ اإلســـ - ٢١١/ص.٦٦٠- ٦٥١) و

لوفيات (٢١٤   ).٥/٢٦٩) وشذرات الذهب (٣٥٥- ٣/٣٥٤) والوايف 
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٣٦٤ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

ــــــــــدين مــــــــــا قــــــــــال الرســــــــــول وصــــــــــحبه  ال
  

 ١والتابعــــــــــــــون ومـــــــــــــن منـــــــــــــاهجهم قفـــــــــــــا
  

  
  موقف السلف من 

  هـ) ٦٥٥حلميد بن عبدهللا (ابن أيب احلديد أيب حامد عبدا
قـــال شـــيخ اإلســـالم: وكـــان ابـــن أيب احلديـــد البغـــدادي مـــن فضـــالء الشـــيعة 

  املعتزلة املتفلسفة، وله أشعار يف هذا الباب، كقوله: 
 فيــــــــــــــــــــــــــــــك  أغلوطــــــــــــــــــــــــــــــة الفكــــــــــــــــــــــــــــــر
 ســـــــــــــــــافرت فيـــــــــــــــــك العقـــــــــــــــــول، فمــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــــــــــــــى هللا األىل زعمـــــــــــــــــــــ  فلحـــــــــــــــ
 كــــــــــــــــــــــــــــذبوا، إن الــــــــــــــــــــــــــــذي ذكــــــــــــــــــــــــــــروا

  

 حـــــــــــــــــار أمـــــــــــــــــري وانقضـــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــري 
ـــــــــــــــــــــــــــــت إال ـــــــــــــــــــــــــفررحبـــــــــــــــــ   أذى الســـــــــــــــــــــ

لنظـــــــــــــــــــــــــــــــــر  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــك املعـــــــــــــــــــــــــــــــــروف 
 خـــــــــــــــــــــــــارج عـــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــوة البشـــــــــــــــــــــــــر

  

  هذا مع إنشاده: 
 وحقــــــــــك لــــــــــو أدخلتــــــــــين النــــــــــار قلــــــــــت
 وأفنيــــــــــــــت عمــــــــــــــري يف علــــــــــــــوم كثــــــــــــــرية
 أمـــــــــا قلـــــــــتم: مـــــــــن كـــــــــان فينـــــــــا جماهـــــــــدا
 أمـــــــــا رد شـــــــــك ابـــــــــن اخلطيـــــــــب وزيغـــــــــه
 وآيــــة حــــب الصــــب أن يعــــذب األســــى

  

ـــــــــا: قـــــــــد كنـــــــــت ممـــــــــن حيبـــــــــه   للـــــــــذين 
 ومـــــــــــــــــــا بغيـــــــــــــــــــيت إال رضـــــــــــــــــــاه وقربـــــــــــــــــــه
 ســـــــــــــــيكرم مثـــــــــــــــواه ويعـــــــــــــــذب شـــــــــــــــربه؟
 ومتويهـــــــــــه يف الـــــــــــدين إذ جـــــــــــل خطبـــــــــــه
 ٢إذا كـــــــــان مـــــــــن يهـــــــــوى عليـــــــــه يصـــــــــبه

  

  

                                                            
  ).٢٣/٣١٤السري ( ١
  ).١/١٦١( درء التعارض ٢
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٣٦٥ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  هـ) ٦٥٦( ١الصرصري
ء حيــــىي بــــن يوســــف بــــن حيــــىي الصرصــــري  الشــــيخ العالمــــة القــــدوة أبــــو زكــــر
األصــــل، نســــبة إىل صرصــــر بفــــتح الصــــادين املهملتــــني، قريــــة علــــى فرســــخني مــــن 

ت علــى أصــحاب ابــن بغداد. ولد سنة مثان ومثانني ومخ لــروا سمائة. قرأ القــرآن 
عســاكر البطــائحي ومســع احلــديث مــن الشــيخ علــي بــن إدريــس اليعقــويب الزاهـــد، 
وأجــاز لــه الشــيخ عبــداملغيث احلــريب وغــريه. ومســع منــه احلــافظ الــدمياطي وحــدث 
عنـــــه وذكـــــره يف معجمـــــه. إليـــــه املنتهـــــى يف معرفـــــة اللغـــــة وحســـــن الشـــــعر وديوانـــــه، 

رة وكــــان حســـان وقتــــه، وكـــان ذكيـــا يتوقــــد نـــورا، وكــــان يـــنظم علــــى ومدائحـــه ســـائ
البديهـــة ســـريعا أشـــياء حســـنة فصـــيحة بليغـــة، وقـــد نظـــم الكـــايف الـــذي ألفـــه موفـــق 
الدين ابن قدامة وخمتصر اخلرقــي، ويقــال إنــه كــان حيفــظ صــحاح اجلــوهري بتمامــه 

عـــا، وكـــان يف اللغـــة. وكـــان صـــاحلا قـــدوة كثـــري الـــتالوة عظـــيم االجتهـــاد، صـــبورا قنو 
شـــديدا يف الســـنة، منحرفـــا علـــى املخـــالفني هلـــا، وشـــعره مملـــوء بـــذكر أصـــول الســـنة 

  ومدح أهلها وذم خمالفيها. وتويف رمحه هللا مقتوال سنة ست ومخسني وستمائة. 
 :موقفه من الرافضة  

  قال رمحه هللا يف داليته اليت أوهلا:
 واهــــــــــــــــــــا لفــــــــــــــــــــرط حــــــــــــــــــــرارة ال تــــــــــــــــــــربد
 يف كــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــوم ســــــــــــــــــــنة مدروســــــــــــــــــــة

 نـــــــــــــــيب ومل يـــــــــــــــزل متســـــــــــــــربالصـــــــــــــــدق ال

 ولــــــــــــــــــــواعج بــــــــــــــــــــني احلشــــــــــــــــــــا تتوقــــــــــــــــــــد 
م وبدعــــــــــــــــــــــــــة تتجــــــــــــــــــــــــــدد  بــــــــــــــــــــــــــني األ
 لصـــــــــــدق إذ يعـــــــــــد اجلميـــــــــــل ويوعـــــــــــد

                                                            
ـــوادث  ١ ــ ـــالم (حــ ــ ـــخ اإلســ ــ ـــات (٣٠٦-٦٦٠/٣٠٣-٦٥١ريــ ــ ــوات الوفيــ ــ ــة (٣١٩-٤/٢٩٨) وفـــ ــ ــ ) ١٣/٢١١) والبدايـ

  ).٢٨٦-٥/٢٨٥وشذرات اللذهب (
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٣٦٦ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

 إذ قـــــــــــــــال يفـــــــــــــــرتق الضـــــــــــــــالل ثالثـــــــــــــــة
ســـــــــــــــباب النجــــــــــــــاة لفرقـــــــــــــــة  وقضــــــــــــــى 
فـــــــــــــإن ابتغيـــــــــــــت إىل النجـــــــــــــاة وســـــــــــــيلة 
ـــــــــــــــــــــــــــــا  ك والبـــــــــــــــــــــــــــــدع املضـــــــــــــــــــــــــــــلة إ إ
لســـــــــــــــنن املنـــــــــــــــرية فاقفهـــــــــــــــا  وعليـــــــــــــــك 
فــــــــــــــــــــاألكثرون مببــــــــــــــــــــدعات عقــــــــــــــــــــوهلم 

س يف الضـــــــــــــــــالل  جتمعـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــنهم أ
 قـــــد فـــــارقوا مجـــــع اهلـــــدى ومجاعـــــة اإلســــــ

هلل  أنصــــــــــــــــــــــــــار ديــــــــــــــــــــــــــن حممــــــــــــــــــــــــــد 
لعبـــــــــــــت بـــــــــــــدينكم الـــــــــــــروافض جهـــــــــــــرة 
نصـــــــــــــــــــبوا حبـــــــــــــــــــائلهم بكـــــــــــــــــــل بليـــــــــــــــــــة 
لكـــــــذب الـــــــذي  ورمـــــــوا خيـــــــار اخللـــــــق 
عــــــــابوا الصــــــــحاب وهــــــــم أجــــــــل مراتبــــــــا 
م  ولرتبـــــــــــــــة الصـــــــــــــــديق جـــــــــــــــف لســـــــــــــــا
أو مـــــــا هـــــــو الســـــــباق يف عـــــــرف العلـــــــى 
 ولقـــــــــــــــد أشـــــــــــــــار بـــــــــــــــذكره رب العلـــــــــــــــى
 نطـــــــق الكتـــــــاب مبجـــــــده األعلـــــــى ففـــــــي
 (ال يســــــــــــتوي مــــــــــــنكم) وفيهــــــــــــا مقنــــــــــــع
 و(بــــــــــــــــراءة) تثــــــــــــــــين بصــــــــــــــــحبته وهــــــــــــــــل
 أو مــــــا هــــــو األتقــــــى الــــــذي اســــــتوىل عـــــــ

 زيـــــــــدت علـــــــــى الســـــــــبعني قـــــــــوال يســـــــــند
 تســــــــــــــــعى بســــــــــــــــنة مهتــــــــــــــــدين وحتفــــــــــــــــد
صــــــــــــــــــــح يتقلــــــــــــــــــــد  فاقبـــــــــــــــــــل مقالــــــــــــــــــــة 
ر اجلحـــــــــــــــــــــيم وتـــــــــــــــــــــورد  ـــــــــــــــــــــدي إىل 

 يـــــــــــــــق األقصـــــــــــــــدفهـــــــــــــــي احملجـــــــــــــــة والطر 
ـــــــــــــــودوا  نبـــــــــــــــذوا اهلـــــــــــــــدى فتنصـــــــــــــــروا و
 وبســــــــــــــب أصــــــــــــــحاب النــــــــــــــيب تفــــــــــــــردوا
ـــــــــــــــــالم واجتنبـــــــــــــــــوا اهلـــــــــــــــــدى ومتـــــــــــــــــردوا  ـ
 نوجــــــوا علــــــى الــــــدين احلنيــــــف وعــــــددوا
لبــــــــــــــــــــــوا يف دحضــــــــــــــــــــــه وحتشــــــــــــــــــــــدوا  و
 وتغلظـــــــــــــــوا يف املعضـــــــــــــــالت وشـــــــــــــــددوا
 هــــــــــم أهلــــــــــه، ال مــــــــــن رمــــــــــوه وأفســــــــــدوا
 يف الفخـــــــــــر يف أفـــــــــــق الســـــــــــماء وأجمـــــــــــد
 يبغــــــــــــون وهــــــــــــي مــــــــــــن التنــــــــــــاول أبعــــــــــــد

 قــــــــــد زكــــــــــى مــــــــــن قبــــــــــل منــــــــــه احملتــــــــــدول
 فثنـــــــــــــــــــــــاؤه يف املكرمـــــــــــــــــــــــات مســـــــــــــــــــــــدد
 آي احلديــــــــــــــــــــــد مناقــــــــــــــــــــــب ال تنفــــــــــــــــــــــد
 و(الليـــــــــــــــل) يثبـــــــــــــــت فضـــــــــــــــله ويؤكـــــــــــــــد
 يـــــــــــــزرى علـــــــــــــى الصـــــــــــــديق إال ملحـــــــــــــد
 ــــــــلى اإلخـــــــالص طـــــــارف مالـــــــه واملتلـــــــد
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٣٦٧ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

 ملـــــــــــــا مضـــــــــــــى لســـــــــــــبيله خـــــــــــــري الـــــــــــــورى
 منـــــــــــــــــع األعاريـــــــــــــــــب الزكـــــــــــــــــاة لفقـــــــــــــــــده
ر الضــــــــــــــالل وخالطــــــــــــــت  وتوقــــــــــــــدت 

 و بكـــــــــــــر بصـــــــــــــدق عزميـــــــــــــةفرمـــــــــــــى أبـــــــــــــ
 فتمزقــــــــت عصــــــــب الضــــــــالل وأشــــــــرقت
 وهــــــــــــــــــو املوفــــــــــــــــــق للصــــــــــــــــــواب كأمنــــــــــــــــــا
 بوفاقــــــــــــــــــــــــه آي الكتــــــــــــــــــــــــاب تنزلــــــــــــــــــــــــت
 لـــــــــــو كـــــــــــان مـــــــــــن بعـــــــــــدي نبيـــــــــــا كنتـــــــــــه
 وبعدلـــــــــه األمثــــــــــال تضــــــــــرب يف الــــــــــورى
 ومتـــــــــــــــام فضـــــــــــــــلها جـــــــــــــــوار املصـــــــــــــــطفى
 وتعمقــــــــــــوا يف ســــــــــــب عثمــــــــــــان الــــــــــــذي
 ولبيعــــــــــــــــــــة الرضــــــــــــــــــــوان مــــــــــــــــــــد مشالــــــــــــــــــــه
 وحبــــــــــــــــاه يف بــــــــــــــــدر بســــــــــــــــهم جماهــــــــــــــــد

 ر صـــــــــفاتهمـــــــــن هـــــــــذه مـــــــــن بعـــــــــض غـــــــــ
 مث ادعـــــــــــــوا حــــــــــــــب اإلمـــــــــــــام املرتضــــــــــــــى
 أىن وقــــــــــد جحــــــــــدوا الــــــــــذين بفضــــــــــلهم
 مــــــــــــــــــا يف عــــــــــــــــــاله مقالــــــــــــــــــة ملخــــــــــــــــــالف
إلمـــــــــــــــــــــــــام وحبـــــــــــــــــــــــــه  ولـــــــــــــــــــــــــنحن أوىل 
 ووالؤه ال يســـــــــــــــــــــــــــــــــــتقيم ببغضـــــــــــــــــــــــــــــــــــهم
 مثــــــل الــــــذي جحــــــد ابــــــن مــــــرمي وادعــــــى

 وحــــــــــــــــوى مشائلــــــــــــــــه صــــــــــــــــفيح ملحــــــــــــــــد
 وارتــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــنهم حــــــــــــــــــــــائر مــــــــــــــــــــــرتدد
 إبلـــــــــــــــــيس أطمـــــــــــــــــاع كـــــــــــــــــوامن رصـــــــــــــــــد
 وثبـــــــــــــــــــــــــــات إميـــــــــــــــــــــــــــان ورأي حيمـــــــــــــــــــــــــــد

 املتــــــــــــــــــأود مشــــــــــــــــــس اهلــــــــــــــــــدى وتقــــــــــــــــــوم
 ملــــــــــــــــــك يصــــــــــــــــــوب قولــــــــــــــــــه ويســــــــــــــــــدد
 وبفضـــــــــــــــــله نطـــــــــــــــــق املشـــــــــــــــــفع أمحـــــــــــــــــد
 خـــــــــــــربا صـــــــــــــحيحا يف الروايـــــــــــــة يســـــــــــــند
 وفتوحــــــــــــــــــه يف كــــــــــــــــــل قطــــــــــــــــــر توجــــــــــــــــــد
 يف تربـــــــــــــــــة فيهـــــــــــــــــا املالئـــــــــــــــــك حتشـــــــــــــــــد
 ألفــــــــــــــــــــــاه ُكُفــــــــــــــــــــــًوا البنتيــــــــــــــــــــــه حممــــــــــــــــــــــد
 عــــــــــــوض اليمــــــــــــني وهــــــــــــي منــــــــــــه أوكــــــــــــد
لعــــــــــــــــــــــذر ذاك املشــــــــــــــــــــــهد  إذ فاتــــــــــــــــــــــه 
 مــــــــــــا ضــــــــــــره مــــــــــــا قــــــــــــال فيــــــــــــه احلســــــــــــد
 هيهـــــــــــــــات مطلـــــــــــــــبهم علـــــــــــــــيهم يبعـــــــــــــــد

 أبـــــــــــو احلســـــــــــن اإلمـــــــــــام الســـــــــــيد أثـــــــــــىن
 فمســــــــــــــــــائل اإلمجــــــــــــــــــاع فيــــــــــــــــــه تعقــــــــــــــــــد
 عقــــــــــــــــد نــــــــــــــــدين بــــــــــــــــه اإللــــــــــــــــه مؤكــــــــــــــــد
 واضـــــــــرب هلـــــــــم مـــــــــثال يغـــــــــيظ ويكمـــــــــد
 حـــــــب الكلـــــــيم وتلـــــــك دعـــــــوى تفســـــــد
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 وبقـــــــــــذف عائشـــــــــــة الطهـــــــــــور جتشـــــــــــموا
 تنزيههــــــــــــــــــا يف ســــــــــــــــــبع عشــــــــــــــــــرة آيــــــــــــــــــة
 لــــــــــــــــــو أن أمــــــــــــــــــر املســــــــــــــــــلمني إلــــــــــــــــــيهم

 مبـــــــــــرامهم ولـــــــــــو اســـــــــــتطاعوا ال ســـــــــــعت
 مل يبـــــــــــق لإلســـــــــــالم مـــــــــــا بـــــــــــني الـــــــــــورى
 علقـــــــــوا حببـــــــــل الكفـــــــــر واعتصـــــــــموا بـــــــــه

  

 أمــــــــــــــرا تظــــــــــــــل لــــــــــــــه الفــــــــــــــرائص ترعــــــــــــــد
ـــــــــــــــك يشهــــــــــــــــد  والرافضـــــــــــــــي بضـــــــــــــــد ذل
 مل يبـــــــــق يف هـــــــــذي البســـــــــيطة مســـــــــجد
 قـــــــــــــــــدم وال امتـــــــــــــــــدت بكفهـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــد
 علــــــــــــــــــــم يســــــــــــــــــــود وال لــــــــــــــــــــواء يعقــــــــــــــــــــد

 لــــــــــــــــــــــــه مل يســــــــــــــــــــــــعدواوالعــــــــــــــــــــــــالقون حبب
  

  :موقفه من اجلهمية  
كان حيىي الصرصري من الشعراء، وله قصائد كثــرية ذكــر بعضــها ابــن القــيم 

   ١يف اجتماع اجليوش.
رضـــي -قـــال رمحـــه هللا يف قصـــيدته الالميـــة الـــيت نظـــم فيهـــا اعتقـــاد الشـــافعي 

  اليت أوهلا: -هللا عنه
 أيشــــــــــعر حــــــــــزب اجلهــــــــــم ذاك املضــــــــــلل
 يتتشـــــــــــــــــــن عليهـــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــرييت ومحيــــــــــــــــــ

م  فوقـــــــــــــع قريضـــــــــــــي يف صميــــــــــــــم قلـــــــــــــو
 أفــــــــــوق علــــــــــيهم حــــــــــني أنظــــــــــر حنــــــــــوهم
 هـــــم احنرفـــــوا عـــــن مـــــنهج احلـــــق ســـــالكي
 لقـــــــد بـــــــرئ احلــــــــرب ابـــــــن إدريـــــــس مـــــــنهم
 ويعقــــــــــد عنــــــــــد الشـــــــــــافعي ميـــــــــــني َمـــــــــــْن

 ين حــــــــــــــرب للعـــــــــــــدى غـــــــــــــري أفكــــــــــــــل 
 لـــــــدين اهلـــــــدى غـــــــارات أشـــــــوس مقبـــــــل
 أشــــــــــد علــــــــــيهم مــــــــــن سنـــــــــــان ومنصــــــــــل
 مقاتــــــــــل تصـــــــــــمي مـــــــــــنهم كـــــــــــل مقتـــــــــــل
 مهــــــــــــــــالك مـــــــــــــــن حتريفهـــــــــــــــــم والتـــــــــــــــأول

 موســـــــــــــى مــــــــــــن يهــــــــــــود حمــــــــــــول بـــــــــــــراءة
ملصحــــــــــــــف املتقبـــــــــــــل  غـــــــــــــدا حــــــــــــــالفا 

                                                            
٢٨٦-٢٨٠( ١.(  
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 فهـــــــــــذا دليـــــــــــل منــــــــــه إذ كــــــــــان ال يــــــــــرى
 ومذهبــــــــــــــــــــه يف االستــــــــــــــــــــواء كمالـــــــــــــــــــك
لــــــــذات مــــــــن فــــــــوق عرشــــــــه  ومســــــــتو 
 فذلـــــــــــــــــــك زنديـــــــــــــــــــق يقـــــــــــــــــــابل قســــــــــــــــــوة
ــــــــــائن  وهـــــــــو بــــــــــان منـــــــــه خلقـــــــــه وهـــــــــو بـ
ـــــــــــرا  وأقــــــــــرب مــــــــــن حبــــــــــل الوريـــــــــــد مفسِّ
 عــــــــــــال يف السمـــــــــــــاء هللا فــــــــــــوق عبــــــــــــاده
 وإثبـــــــــــــــات إيـــــــــــــــمان اجلويريــــــــــــــة اتـــــــــــــــخذ

  

 انعقـــــــــــــــــادا مبخلـــــــــــــــــوق خللــــــــــــــــق مؤبــــــــــــــــل
 وكالسلـــــــــــــف األبــــــــــــرار أهــــــــــــل التفضــــــــــــل
 وال تقــــــل: اســــــتوىل، فمــــــن قــــــال يبطــــــل
 لـــــــــــذي خطــــــــــــل راوي لعيـــــــــــب معطـــــــــــل
 مــــن اخللــــق، حمــــض للخفــــي مــــع اجللـــــي
 ومــــــــا كــــــــان معـــــــــناه بــــــــه العلـــــــــم فاعقــــــــل
 دليلـــــــــــــــــك يف القـــــــــــــــــرآن غــــــــــــــــري مقلــــــــــــــــل

 ١مسنـــــــــــد غــــــــــري مرســــــــــل دليـــــــــــال عليــــــــــه
  

  وقال رمحه هللا يف قصيدته الالمية يهجو ابن خنفر اجلهمي اخلبيث:
 نبـــــــــــــذ الكتــــــــــــاب وراء ظهــــــــــــر واقتــــــــــــدى
 وعقيـــــــدة امللعـــــــون أن املصـــــــحف املكنــــــــ
 مـــــــــــــا قـــــــــــــالت الكفـــــــــــــار مثــــــــــــل مقالتــــــــــــه
 آل اجلحـــــــــــــــــــــود بــــــــــــــــــــه إىل واد لـظـــــــــــــــــــــى
 وزعمــــــــــــــــــــــــت أن احلنبــــــــــــــــــــــــلي جمــــــــــــــــــــــــسم
 بـــل يـــورد األخبـــار إذ كانـــت تصـــححها

 املهيــــــــــــــــمن ليــــــــــــــــس متضــــــــــــــــي ليــــــــــــــــلة إن
 قــــــــــد قـــــــــــاهلا خـــــــــــري الــــــــــورى يف صحبـــــــــــه
 وتقبلـــــــــــــــــــوها مــــــــــــــــــع غـــــــــــــــــــزارة علمهــــــــــــــــــم

  

 شيـــــــــــــخ الضــــــــــــاللة للصفـــــــــــــات يعطــــــــــــل 
 ــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــنبوذ تــــــــــــــــــــــطؤه األرجـــــــــــــــــــــل
 وكـــــــــــــذا الــــــــــــــنصارى واليهــــــــــــــود الضـــــــــــــلل
 للغـايـــــــــــــــــة الســــــــــــــــفلى فبــــــــــــــــئس املـــــــــــــــــوئل
 حـاشـــــــــــــــــــــا ملثـــــــــــــــــــــل احلنبـــــــــــــــــــــلي ميـثـــــــــــــــــــــل
 الــــــــــــــــــــرواة عـــــــــــــــــــن الثـقــــــــــــــــــــات وتنــــــــــــــــــــقل

 ـي األســـــــــــــــحار فيهـــــــــــــــا ينـــــــــــــــزلإال وفــــــــــــــ
 مل ينـكــــــــــــــــــــــــــــروا هــــــــــــــــــــــــــــذا ومل يتــــــــــــــــــــــــــــأولوا
 ٢أفأنـــــــــــت أم تــــــــــــلك العصـــــــــــابة أعقـــــــــــل
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٣٧٠ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  :١وقال رمحه هللا يف داليته
 وأشــــــــــــــــدهم كفــــــــــــــــرا جهـــــــــــــــــول يــــــــــــــــدعي
 فـَُهُمـــــــــــــــو وإن وهنــــــــــــــــوا أشـــــــــــــــد مضـــــــــــــــرة
 وإذا ســــــــــألت فقــــــــــيههم عــــــــــن مــــــــــذهب
 كاخلـــــــــــائض الرمضـــــــــــاء أقلقـــــــــــه اللظـــــــــــى
العتـــــــــــــــــــــــــزال خلطــــــــــــــــــــــــة  إن املقـــــــــــــــــــــــــال 

 اهلـــــــدى بعقـــــــوهلمهجمـــــــوا علـــــــى ســـــــبل 
 صـــــــــــــــم إذا ذكـــــــــــــــر احلديــــــــــــــــث لـــــــــــــــديهم
 واضـــــــــرب هلـــــــــم مثـــــــــل احلمــــــــــري إذا رأت

  

 علــــــــــــــــم األصـــــــــــــــــول وفاســـــــــــــــــق متزهــــــــــــــــد 
 يف الـــــــدين مـــــــن فـــــــأر السفــــــــني وأفســـــــد
 قـــــــــــــال: اعتـــــــــــــزال يف الشريعــــــــــــــة يلحـــــــــــــد
 منــــــــــــــــــها ففــــــــــــــــــر إىل جـحيــــــــــــــــــم يوقـــــــــــــــــد
ـــــــــــــــا الغـــــــــــــــواة املــــــــــــــرد  عمـــــــــــــــياء حــــــــــــــل 
 لـــــــــــــيال فعـــــــــــــاثوا يف الديــــــــــــــار وأفســــــــــــــدوا

 يســــــــــــــمعوه وأبعــــــــــــــدوانفـــــــــــــــروا كــــــــــــــأن مل 
 أســـــــــــد العــــــــــــرين فهـــــــــــن منهــــــــــــم شـــــــــــردوا

  

  إىل أن قال: 
 واجلاحــــــــــــــد اجلهمــــــــــــــي أســــــــــــــوأ منهمــــــــــــــا
 أمســـــــــــى لـــــــــــرب العـــــــــــرش قـــــــــــال منزهـــــــــــا
 ونفــــــــــــــى القــــــــــــــرآن برأيــــــــــــــه واملصــــــــــــــحف
 وإذا ذكــــــرت لــــــه علــــــى العــــــرش اســــــتوى
 فــــــــــــإىل مــــــــــــن األيــــــــــــدي متـــــــــــــد تـضرعـــــــــــــا
 ومـــــــــــن الــــــــــــذي هـــــــــــو للقضــــــــــــاء منــــــــــــزل
 ومبـــــــــــــــــــا ينــــــــــــــــــــزل جربائيـــــــــــــــــــل مصـــــــــــــــــــدقا

ــــــــــذي اســــــــــت  وىل عـــــــــــليه بقهــــــــــرهومــــــــــن ال

 حــــــــــاال وأخبــــــــــث يف القيـــــــــــاس وأفســــــــــد 
 مــــــــــــــن أن يكـــــــــــــــون عليــــــــــــــه رب يعبـــــــــــــــد
 األعلــــــــــــــــى املطهــــــــــــــــر عنــــــــــــــــده يتوســــــــــــــــد
 قــــــــــال: هـــــــــــو استـــــــــــوىل، حييـــــــــــل وخيلـــــــــــد
ي شــــــــــــــــيء يف الــــــــــــــــدجى يتهجــــــــــــــــد  و
 وإليــــــــــــــــــــه أعمـــــــــــــــــــال الربيـــــــــــــــــــة تصـــــــــــــــــــعد
 وألي معجــــــــــــــــــــــــزة اخلصـــــــــــــــــــــــوم تبلـــــــــــــــــــــــد
 إن كـــــــــــان فــــــــــــوق العــــــــــــرش ضـــــــــــد أيـــــــــــد
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٣٧١ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

ويلهــــــــم  جلــــــــت صـــــــــفات احلــــــــق عــــــــن 
 ملـــــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــــــــوا تنـزيهــــــــــــــــــــــه بقـياسهــــــــــــــــــــــم
 ويقـــــــــــــــــــول: ال مســـــــــــــــــــع وال بصـــــــــــــــــــر وال
 مــــــــــــــن كـــــــــــــــان هـــــــــــــــذا وصـــــــــــــــفه إللـــــــــــــــهه
 احلــــــــــــــــــــــق أثبـتهــــــــــــــــــــــا بـنــــــــــــــــــــــص كتابـــــــــــــــــــــه
خــــــــــــذ كالمــــــــــه  فمــــــــــن الــــــــــذي أولـــــــــــى 
 والصــــــــــــــــــحب مل يتـــــــــــــــــأولوا لســــــــــــــــــماعها
 هـــــــــــــو مشـــــــــــــرك ويظــــــــــــــن جــــــــــــــهال أنــــــــــــــه

 مشــــــــبهايــــــــدعو مــــــــن اتبـــــــــع الـــــــــحديث 
 لكنــــــــــه يــــــــــروي الـــــــــــحديث كمــــــــــا أتـــــــــــى
لضـــــــــــــــــالل ختالفـــــــــــــــــت  وإذا العقــــــــــــــــائد 
 هــــــــــــــي حـــــــــــــــجة هللا املنـــــــــــــــرية فاعتـــــــــــــــصم
 إن ابــــــــن حنبــــــــل اهتــــــــدى ملـــــــــا اقـتـــــــــدى
 مــــــــــا زال يقفــــــــــو راشـــــــــــدا أثـــــــــــر اهلـــــــــــدى
 حــــــــىت ارتقــــــــى يف الديـــــــــن أشــــــــرف ذروة
 نصــــــــر اهلـــــــــدى إذ مل يقــــــــل مـــــــــا مل يقــــــــل
 مــــــــا صــــــــده ضــــــــرب الســـــــــياط وال ثـــــــــىن

 ليــــــــــــس فيـــــــــــه تعصــــــــــــبفهنــــــــــــاه حـــــــــــب 
 وودادنـــــــــــــــــــــــــــا للشــــــــــــــــــــــــــافعي ومالــــــــــــــــــــــــــك

  

 يقــــــــــــــــول امللحـــــــــــــــدوتقدســـــــــــــــت عمــــــــــــــــا 
م الطريــــــــــــــــق األرشــــــــــــــــد  ضلـــــــــــــــــوا وفــــــــــــــــا
 وجــــــــــــه لربــــــــــــك، ذي اجلـــــــــــالل وال يـــــــــــد
 فـــــــــــــــــــأراه لألصنـــــــــــــــــــام ســـــــــــــــــــرا يســــــــــــــــــجد
 ورســـــــــــــــوله، وعــــــــــــــــدا املنــــــــــــــــافق جيحـــــــــــــــد
 جهــــــــــــــــــــــــــم أم هللا العلــــــــــــــــــــــــــي األجمــــــــــــــــــــــــــد
 فهـــــــــــــــم إىل التـــــــــــــــأويل أم هـــــــــــــــو أرشــــــــــــــد
 يف نفـــــــــــــــي أوصـــــــــــــــاف اإللــــــــــــــه موحــــــــــــــد
 هيهــــــــــات لـــــــــيس مشبــــــــــها مـــــــــن يســـــــــند
ويـــــــــــــــــــــل وال يــــــــــــــــــــرتدد  مـــــــــــــــــــــن غيـــــــــــــــــــــر 
 فعقيـــــــــــــــــدة املهــــــــــــــــــدي أمحــــــــــــــــــد أمحـــــــــــــــــد
 حبباهلــــــــــــــــــــــــــا ال يلهينـــــــــــــــــــــــــــك مفســــــــــــــــــــــــــد
 وخمـالفـــــــــــــــــــــــــوه لزيغـــــــــــــــــــــــــهم مل يهـــــــــــــــــــــــــتدوا
 ويــــــــــــــــروم أســــــــــــــــباب النجــــــــــــــــاة وجيهـــــــــــــــد
 مـــــــــــــا فوقهـــــــــــــا ملـــــــــــــن ابــــــــــــــتغاها مصـــــــــــــعد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا تتــــــــــــــــــــــــــــــــــوقد  يف فتنــــــــــــــــــــــــــــــــــة نــريا
 عزمـاتــــــــــــــــــه ماضـــــــــــــــــي الغـــــــــــــــــــرار مهنـــــــــــــــــد
 لكــــــــــــــــــــن حمبــــــــــــــــــــة مـخلــــــــــــــــــــص يتــــــــــــــــــــودد
 وأبـــــــــــــــي حنيفـــــــــــــــة لــــــــــــــيس فيــــــــــــــه تــــــــــــــردد

  

  

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٣٧٢ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  هـ) ٦٥٦( ١ن عمر القرطيبأبو العباس ب
الفقيه احملدث أمحد بن عمر بن إبراهيم بــن عمــر، أبــو العبــاس ضــياء الــدين 
ــا مــن علــي  األنصاري القرطيب. ولد بقرطبة سنة مثــان وســبعني ومخســمائة. ومســع 
بــن حممــد اليحصــيب وأيب حممــد بــن عبــدهللا بــن ســليمان بــن حــوط هللا، وبتلمســان 

يــيب، ومبصــر مــن أيب إبــراهيم عــوض بــن حممــود تقــي مــن حممــد بــن عبــدالرمحن التج
  الدين. 

حلـــــديث. وقـــــال ابـــــن  ــا  ــة، عارفـــ ــه والعربيـــ رعـــــا يف الفقـــ قـــــال الـــــذهيب: كـــــان 
فرحــون: كــان مــن األئمــة املشــهورين والعلمــاء املعــروفني، جامعــا ملعرفــة علــوم، منهــا: 

أمحـــد  علـــم احلـــديث والفقـــه والعربيـــة وغـــري ذلـــك. أخـــذ عنـــه أبـــو عبـــدهللا حممـــد بـــن
القــرطيب املفســر وأبــو حممــد عبــداملؤمن الــدمياطي وأبــو احلســن بــن حيــىي القرشــي. لــه  
كتـــاب املفهـــم يف شـــرح مـــا أشـــكل مـــن تلخـــيص كتـــاب مســـلم وتلخـــيص صـــحيح 

  وغريها. مسلم وخمتصر البخاري واإلعالم مبعجزات النيب 
: ســـقط القـــرطيب يف محـــأة التأويـــل علـــى عـــادة األشـــاعرة، فـــأول صـــفة تنبيـــه

  علو واليد واإلصبع وغريها.ال
إلســكندرية يف رابــع عشــر ذي القعــدة ســنة ســت ومخســني  تــويف رمحــه هللا 

  وستمائة.
 :موقفه من املبتدعة  

ألحلـــــان: وقـــــد أجـــــاز ذلـــــك أبـــــو حنيفـــــة  - قـــــال يف مســـــألة قـــــراءة القـــــرآن 
                                                            

ــوادث  ١ ــ ــالم (حـ ــ ـــخ اإلســ ــــات (٢٢٦-٢٢٤/ص.٦٦٠-٦٥١ريــ لوفيـ ــوايف  ــ ــــذهب ٢٦٥-٧/٢٦٤) والــ ــديباج املــ ــ ) والــ
  ).٢٧٤-٥/٢٧٣) وشذرات الذهب (١٣/٢٢٦) والبداية والنهاية (١/٢٤٠(
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ومجاعـــــة مـــــن الســـــلف، وقـــــال جبـــــوازه الشـــــافعي يف التحـــــزين وكرهـــــه مالـــــك وأكثـــــر 
يشك يف أن موضع اخلالف يف هذه املسألة إمنا هو فيمــا إذا مل يغــري العلماء، وال 

دة أو نقصــــــان، أو ينــــــبهم معنــــــاه برتديــــــد األصــــــوات،  التلحــــــني لفــــــظ القــــــرآن بــــــز
والتقطيعــات، وتكــرر النغمــات، حــىت ال يفهــم الســامع مــا يقــرؤه القــارئ، فهــذا ممــا 

حــذو أســاليب  ال يشــك فيــه أنــه حــرام فأمــا إذا ســلم مــن تلــك األمــور، وحــذا بــه
الغنـــاء والتطريـــب، والتحـــزين فهـــو الـــذي اختلـــف فيـــه، فنقـــول: إن ذلـــك ال جيـــوز 

  لوجهني:
: أن كيفية قــراءة القــرآن نقلــت إلينــا نقــالً متــواتراً، ولــيس فيهــا شــيء أحدمها

مما يشبه التلحني، وال أساليب إنشاد األشعار، فينبغــي أال جيــوز غريهــا، وإمنــا قلنــا 
رآن على مشاخينا، وهم العدد الكثــري، واجلــم الغفــري، ومشــاخينا ذلك، أل قرأ الق

ملشــافهة،  على مشــاخيهم، وهكــذا إىل العصــر الكــرمي، وتلقينــا عــنهم كيفيــة قراءتــه 
فلــو كــان التلحــني فيــه مشــروعاً لتعلمــوه مــن مشــاخيهم، ولنقلــوه عــنهم، كمــا نقلــوا 

دغــام واإلظهــار، وكيفيــة عــنهم املــد والقصــر ومــا بــني اللفظــني واإلمالــة والفــتح واإل
إخـــراج احلـــروف علـــى خمارجهـــا، فإنـــه ملـــا نقلـــه اخللـــف عـــن الســـلف وعلمـــوا عليـــه 
اتصـــل ذلـــك لنـــا وتلقنـــاه عـــنهم، وهـــذا جـــاء مـــع تـــوفر الـــدواعي علـــى النقـــل وكثـــرة 
املتعمقــني مــن القــراء الغــالني يف كيفيــة قراءتــه، ومــع ذلــك فلــم ينقــل عــن أحــد مــن 

واة عــنهم شــيء مــن ذلــك، فــدل ذلــك علــى أن تلحــني القــراء املشــاهري وال عــن الــر 
القــرآن مــا كــان معروفــاً عنــدهم، وال معمــوًال بــه فيمــا بيــنهم، فوجــب أال يعمــل بــه، 
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، كمــا ١»وكل حمدث بدعة، وكــل بدعــة ضــاللة«وال يعرج عليه، فإنه أمر حمدث، 
  ٢.قاله 

ألحلـــان ي - نشـــط وقـــال يف رده لشـــبهة النظـــر إىل املعـــىن، وهـــو أنـــه قراءتـــه 
الســـامع، وتطيـــب لـــه القـــراءة فينتفـــي عنـــه امللـــل... قـــال: إ ال نســـلم أن كـــل مـــا 
ً إليـــه وال مباحـــاً، فـــإن ذلـــك ينـــتقض  اســـتخرج خشـــوعاً ورقّـــًة وبكـــاًء يكـــون منـــدو
ـــــا تســـــتخرج كـــــل ذلـــــك، وهـــــي  ر وبعـــــض املـــــزامري، والنـــــدب يف النياحـــــة فإ ألو

  حمرمة.
ممنوعــة كمــا ســيأيت، وإذا أمكــن أن  سلمنا ذلك، لكنها جتــر أيضــاً إىل أمــور

حيصـــــل منهـــــا مصـــــلحة ومفســـــدة، وليســـــت إحـــــدامها راجحـــــة منـــــع الكـــــل اتقـــــاًء 
لقرآن مشروعاً.   للمفسدة، وترجيحاً جلانبها فينبغي أن ال يكون التطريب 

لنـــوعني صـــحيح، لكنهمـــا إمنـــا  ســـلمنا أن كـــل مـــا ذكـــروه مـــن االســـتدالل 
ــا ظــواهر وقيــاس مــا يف مقابلــة املتــواتر املقطــوع بــه، يفيــدان غلبــة الظــن فإ ، غــري أ

وهــو ممــا قــدمناه مــن أن كيفيــة القــراءة املتــواترة لــيس فيهــا تلحــني وال تطريــب، فــال 
ـــا النـــيب  دة علـــى القـــدر املتـــواتر إذ مل يقـــرأ  ـــا ز وال  يكـــون ذلـــك مشـــروعاً، فإ
ـــذه الطريـــق قطعنـــا بنفـــي  علـــى مـــن نقـــل القـــرآن عنـــه فيكـــون مقطوعـــاً بنفيهـــا، و

لعمــــل  صــــالة سادســــة، وبنفــــي ركعــــة رابعــــة يف املغــــرب، إذ قــــد نقــــل كــــل ذلــــك 
  املتواتر، فليلزم نفي غريه، وهللا أعلم.

لـــحان وأمــا الوجــه الثــاين : مــن الــوجهني الســابقني، فهــو أن قــراءة القــرآن 
                                                            

  هـ).١٠٦تقدم خترجيه يف مواقف القاسم بن حممد سنة ( ١
  ).١١٤-١١٣كشف القناع (ص.  ٢
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الصالح

  الشعر تؤدي إىل أمور ممنوعة فيكون ممنوعاً.
دة والنقصــان يف القــرآن، وذأوهلا لــك أن التلحــني ال بــد فيــه مــن تــرنني : الــز

دة يف املــــدات، واحلــــروف وال بــــد فيــــه مــــن تقطيــــع  ومتطــــيط، وذلــــك يقتضــــي الــــز
  وتقصري وذلك يقتضي النقصان.

نيهـــا لغنـــاء الـــذي هـــو هلـــو ولعـــب وهـــزل، وقـــد نـــزه هللا و : تشـــبيه القـــرآن 
 تعــــــــــــــاىل القــــــــــــــرآن عــــــــــــــن كــــــــــــــل ذلــــــــــــــك بقولــــــــــــــه تعــــــــــــــاىل: 

     
 ١.  

لثهــــــا لشــــــعر، وقــــــد نزهــــــه هللا عــــــن الشــــــعر وأحوالــــــه بقولــــــه: : تشــــــبيهه و
   
    

  وبقولــــــــــــــــــه:  ٢ 
 ٣.  

ــام معانيــه، وإعجامهــا علــىورابعهــا ســامعيه، فقــد مسعنــا  : أنــه يــؤدي إىل إ
التلحــني لــه ومل نعــرف مــا يقولــون إال بعــد أن مسعنــا كلمــة أو كلمتــني مــن القــرآن، 
ألحلــان مــن الفقهــاء أن جييــز  فعرفنــا أن الــذي يغنونــه قــرآن وحاشــى اجمليــز للقــراءة 
تلـــك القـــراءة الشـــنعاء، ولـــو مســـع عمـــر بـــن اخلطـــاب تلـــك القـــراءة مـــرة لعـــال دمـــاغ 

لدرة، فقد    ٤ثبت بتلك املسائل ما ذهب إليه مالك.قارئها 
                                                            

  ).١٤و١٣الطارق اآليتان ( ١
  ).٤١و٤٠احلاقة اآليتان ( ٢
  ).٦٩ية (يس اآل ٣
  ).١٢٠-١١٨كشف القناع (ص.  ٤
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الصالح

 :موقفه من الصوفية  
لقـــــد أفـــــرد الشـــــيخ رمحـــــه هللا كتـــــاب 'كشـــــف القنـــــاع عـــــن حكـــــم الوجـــــد  -

  والسماع' يف الرد على هذه الطائفة فقال يف خطبته: 
دقــة والبطــالني  ك، إن شــياطني اإلنــس واجلــان، مــن الز فــاعلم وفقنــا هللا وإ

ن علــى مــّر احلقــب، وتــوايل األزمــان، مــن غــري  اجملــان، مل يزالــوا يعــادون أهــل األد
فتــــور وال تــــوان، يلقــــون الشــــبه علــــى العلمــــاء، ويســــتذلون أغمــــار الضــــعفاء، فأمــــا 
العلمــــاء فــــال يزالــــون كاشــــفني عــــن متــــويههم، ومظهــــرين تلبــــيس تضــــليلهم، فكلمــــا 

ح الباطـــــــــل أســـــــــكنها زعـــــــــازع الــــــــدالئل، كـــــــــل ذلـــــــــك وفـــــــــاء  مبضـــــــــمون هبــــــــت ر
   
  

  ١.  
دقــــــة علــــــيهم مــــــرامهم، وأصــــــمتهم  وأمــــــا الضــــــعفاء، فقــــــد مت للشــــــياطني والز
م  ـــم أيـــه ســـلكوا، ويهلكـــو ســـهامهم، وجـــرت علـــيهم أحكـــامهم، فهـــم يســـلكون 
 فـــــيمن أهلكـــــوا، حـــــىت ومســـــوهم وهـــــم ال يشـــــعرون بســـــمة الرعـــــاع الغثـــــر الـــــذين ال
يعقلــــــون، فلمــــــا متــــــت علــــــيهم حيــــــل مكــــــرهم، وحصــــــلوا يف قبضــــــتهم، وأســــــرهم، 
ــم، حــىت انتهــى احلــال بطائفــة مــن املنتمــني إىل اخلــري،  وضــحكوا مــنهم، وســخروا 
ألكمـــــــام، واالهتـــــــزاز  ـــــــرقص  والعبـــــــادة، والزهـــــــد، واإلرادة، إىل أن اعتقـــــــدوا أن ال

رق األصـــوات ألردان، علـــى صالصـــل الطـــارات، وتقطيـــع املـــزامري والشـــبا ت، 
ت، وزعمــوا أن ذلــك حيصــل هلــم  والتلحينــات، مــن أفضــل العبــادات، وأجــّل القــر

                                                            
  ).١٨١األعراف اآلية ( ١
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مـــــن املشـــــاهدات الســـــنية، واألذواق احلاليـــــة، واملكاشـــــفات اإلهليـــــة، مـــــا ال يصـــــفه 
رهـــم، وقطعـــوا  واصـــف، وال يـــدرك كنهـــه إال عـــارف، فجعلـــوا ذلـــك شـــعارهم، ود

ـــارهم، واكتفـــوا بـــذلك  عـــن اجملاهـــدات واألوراد، بـــل قـــالوا: قـــد يف ذلـــك لـــيلهم و
لســماع، وأتــوا يف ذلــك مبــا تنفــر  ملــراد، ومســوا ذلــك  وصلنا إىل املطلوب، وظفر 
عنــه العقــول، ومتجــه األمســاع، وهــذه كلهــا نتــائج اجلهــل الصــميم، والفهــم الســقيم، 
والطبـــــــع غـــــــري املســـــــتقيم، اجلـــــــانح عـــــــن اخلـــــــريات والعبـــــــادات، اجلـــــــانح إىل اللهـــــــو 

دقــة والشــه وات، مــع تــزيني الشــياطني املطيعــة وتســويل النفــوس املرديــة، وحيــل الز
هلل.   ١املضنية، والعصمة من هللا، وال حول وال قوة إال 

وقــــــال يف الســــــماع عنــــــد الصــــــوفية: فأمــــــا الصــــــوفية: فمتقــــــدموهم كــــــانوا  -
يطلقــون الســماع علــى فهــم يقــع ألحــدهم بغتــة، يكــون عنــده وجــد وغيبــة، ســواء  

. وأمــا -إن شــاء هللا تعــاىل- نظــم أو نثــر أو غريمهــا، علــى مــا ســيأيت كان ذلك يف
ر، فهــو عبــارة عــن جممــوع أمــور جــديرة  لصــوفية يف هــذه الــد عنــد امللقبــني اليــوم 
ــــم يســــتدعون املعــــروفني بصــــنعة الغنــــاء، وإن كــــانوا مشــــتهرين  إلنكــــار وذلــــك أ

البطالــة واجملــون واللغــو،   ملفاسد والفحشاء ومعهم آالت اللهو املعروفــة عنــد أهــل
ا  ت، والصالصــل والطــارات، حــىت إذا غصــت اجملــالس بســكا كــاملزامري، والشــبا
م حــىت ال جيــدوا مســاغاً  ا، فأكلوا ملء بطو لوا وأحضرت األطعمة واحلالوات 
لنفســـهم وال ملغنـــيهم، قـــد شـــغلهم اســـتلذاذ تلـــك املآكـــل والـــنهم الـــذي هـــو أشـــغل 

وخبــــــث املواكــــــل، فانــــــدفع املغنــــــون بتلــــــك األصــــــوات شــــــاغل عــــــن اتقــــــاء احلــــــرام 

                                                            
  ).٤٢-٤٠كشف القناع عن حكم الوجد والسماع (ص.  ١
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والنغمـــات، وحركـــوا علـــى مطابقتـــه تلـــك املـــزامري واآلالت، فحينئـــٍذ يـــذهب احليـــاء 
لصــغار، ويقــوم احلاضــرون علــى قــدم، ويطربــون طــرب  والوقــار، وخيــتلط الشــيوخ 
ألكمـــــام واملتحـــــرك  مـــــن شـــــرب بنـــــت الكـــــرم، مـــــع بنـــــات الكـــــرم فمـــــنهم املشـــــري 

 يكــون لــه زعيــق وزئــري، ولراقص رقص اجملان، ومنهم مــن ألردان، وا
   

 الســـــــــــــيما إن كـــــــــــــان هنـــــــــــــاك ١ ،
الــنفس الشــهوانية واجــد، ولتقــوى  شاهد، فكلهم له ساجد، وعليه متواجــد وحلــظ

ب أحــــ د مــــن هللا واحليــــاء منــــه فاقــــد، فيــــا لإلســــالم هلــــذا الــــداء العقــــام، كيــــف يــــر
م يف أن جمموع هذا السماع حــرام، وأن حضــوره مــن الــذنوب العظــام،  عقالء األ

تعـــــــــــــــــــــــاىل: وإن هـــــــــــــــــــــــؤالء علـــــــــــــــــــــــى القطـــــــــــــــــــــــع والبـــــــــــــــــــــــت، كمـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــال هللا 
  

  غلبــــــت  لكــــــن مــــــن ٢
عليـــه األهـــواء، ركـــب عميـــا، وخـــبط خـــبط عشـــواء، ومـــن منـــع األمســـاع واألبصـــار، 

حقــــه الليــــل والنهــــار، نســــأل هللا تعــــاىل الوقايــــة مــــن اخلــــذالن، وكفايــــة  اســــتوى يف
  أحوال املبتدعني اجملان.

ال خيفــى أن هــذا الســماع الــذي وصــفناه جبملتــه ال خيتلــف يف حترميــه  تنبيــه:
يف بيـــــــان أحكـــــــام أفـــــــراد مســـــــائله علـــــــى  -إن شـــــــاء هللا-وفحشـــــــه، لكنـــــــا نشـــــــرع 

الصــحيح مــن الســقيم، واملعــوج مــن  التفصيل، ونذكرها مســألة مســألة، فنبــني منهــا
املســـتقيم، والـــزالل مـــن اآلل، واحلـــرام مـــن احلـــالل، فإنـــه قـــد خيـــالف حكـــم اجلملـــة 

                                                            
  ).١٩لقمان اآلية ( ١
  ).٤٢املائدة اآلية ( ٢
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  ١حكم األفراد، ومن هللا املعونة واإلمداد، والتوفيق إىل احلق واإلرشاد.
هــا، جيــر إىل مــا جيــر إليــه اخلمــر  - وقــال: إن الغنــاء علــى الصــفة الــيت ذكر

رامــاً كــاخلمر، وإمنــا قلنــا ذلــك، ألنــه يــذهب احليــاء والوقــار، مــن املفاســد فيكــون ح
لعقــول والفعــال وكــل ذلــك مشــاهد ملــن حيضــره، وذلــك أنــك تــرى الرجــل  وخيــل 
ــــة أهــــل  الكبــــري القــــدر العظــــيم املنصــــب علــــى مســــة العقــــالء، ووقــــار الفضــــالء وأ

بــدأ الــدين، وســيماء املتقــني، حــىت إذا حضــره والبــس أهلــه، زال حيــاؤه ووقــاره، و 
تغــريه واصــفراره، فيبعــث بيديــه وجيبــذ صــاحبه وجيــره إليــه، ويضــرب برجليــه، ويهــز 
منكبيـــه، حـــىت إذا أخـــذ الســـماع منـــه مأخـــذه وخالطـــه وأشـــربه، قـــام فـــرقص رقـــص 
اجملـــان، وتعـــاطى حركـــات املخانيـــث والنســـوان، ورمبـــا يصـــعق ويصـــيح ويغـــط، وال 

قـــد ال يرجـــع إىل غطـــيط الـــذبيح، ويتغشـــاه غشـــاوات حـــىت يظـــن أنـــه قـــد مـــات، و 
عقلــه إال بعــد أوقــات، ورمبــا ضــيع واجبــات، أو فــرط يف صــلوات، حــىت إذا أفــاق 
من غشيته، وصحا من سكرته، وعاد إىل حياته وهيئته، وذكر لــه مــا كــان منــه يف 
تلــك احلــال خجــل مــن ذلــك، وال خجلــة مــن قبــيح الفعــال، وهــذه أفعــال اخلمــر، 

  ا وهللا أعلم.فيلزم أن حيكم بتحرميه كما حيكم بتحرميه
فــإن أنكــر منكــر أن يكــون األمــر كمــا ذكــر فليشــاهده حــىت يصــح لــه مــا 
وصفناه وكيف ينكر ما يشهد به العيان، ويعرفه من املباشرين لــه كــل إنســان وقــد 
هم احلكمــاء ونظمــه يف شــعرهم الشــعراء، ولــذلك قــال  مضــى علــى ذلــك يف وصــا

كــم والغنــاء ف إنــه يزيــد يف الشــهوة، ويهــدم املــروءة، يزيــد بــن الوليــد: ( بــين أميــة إ

                                                            
  ).٤٦-٤٤كشف القناع عن حكم الوجد والسماع (ص.  ١
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وإنـــه لينـــوب عـــن اخلمـــر ويفعـــل كفعـــل املســـكر، فـــإن كنـــتم ال بـــد فـــاعلني فجنبـــوه 
.(   النساء، فإن الغناء داعية الز

رويــــــدك رفقــــــاً «بقولــــــه ألجنشــــــة احلــــــادي:  وعلــــــى هــــــذا املعــــــىن نبــــــه النــــــيب 
يــه مــن الطــرب قــال الــراوي يعــين ضــعفة النســاء، مــع أنــه حــداء لــيس ف ١»لقــوارير

ــذا املعــىن فقــال  ما يف الغناء الــذي فرضــنا الكــالم فيــه، وقــد صــرح بعــض الشــعراء 
  وغىن:

 أتـــــــــــــــــذكر ليلــــــــــــــــــة وقــــــــــــــــــد اجتمعنــــــــــــــــــا
 ودارت بيننــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــأس األغــــــــــــــــــــاين
 فلــــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــــــرفيهم إال نشــــــــــــــــــــــــــاوى
 إذا لـــــــــــــــــىب أخـــــــــــــــــو اللـــــــــــــــــذات فيـــــــــــــــــه
 ومل منلـــــــــك ســـــــــوى املهجـــــــــات شـــــــــيئاً 

  

 علــــــــى طيــــــــب الســــــــماع إىل الصــــــــباح 
 راحفأســـــــــــــــــكرت النفـــــــــــــــــوس بغـــــــــــــــــري 

 ســــــــــــــروراً والســــــــــــــرور هنــــــــــــــاك صــــــــــــــاح
 ينــــــادى اللهــــــو حــــــي علــــــى الســــــماح
 ٢أرقناهـــــــــــــــــــــــــا ألحلـــــــــــــــــــــــــاظ مـــــــــــــــــــــــــالح

  

ــد لضـــــــرب مـــــــن  -  ــ ــ ــد: اســـــــتدعاء الوجـ ــ ــ ــد: التواجـ ــ ــ وقـــــــال يف الوجـــــــد والتواجـ
ــم إذا اجتمعــوا للســماع فمــنهم املتكلــف حركــة ظــاهرة مســتجلباً  االختيــار، وذلــك أ

طنــه فيميــل ميينــاً ومشــاالً، ويــرتنح ميينــ اً ومشــاالً وحيــرك رأســه ومنكبيــه، بــذلك حضــور 
ــتغرقه  ــه إىل أن يســـ ــدره، ويصـــــفق بيديـــ ــه- ويضـــــرب صـــ الوجـــــد فيغيـــــب عـــــن  - بزعمـــ

الوجــد مبــا يلــوح لــه مــن املشــاهد والشــهود، حــىت إذا أفــاق مــن غشــيته أخــذ خيــرب مبــا 
الح لـــه يف مشـــاهدته، فمـــنهم مـــن ينطـــق مبثـــل مـــا منعـــه الكلـــيم، ومـــنهم مـــن يصـــرح 

                                                            
)) مــن حـــديث أنـــس بـــن ٧٠(٤/١٨١١/٢٣٢٣) ومســـلم (١٠/٧٢٥/٦٢١٠) والبخـــاري (٣/٢٥٢أخرجــه: أمحـــد ( ١

  مالك رضي هللا عنه.
  ).٩٦-٩٣كشف القناع (ص.  ٢
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 ، ومـــــــــــنهم مـــــــــــن يشـــــــــــري إىل بـــــــــــنفس املكاملـــــــــــة والتكلـــــــــــيم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــز إىل ١ ــــــــــــــــــــــــــــــ ، ويرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  ورمبـــا صـــرح بعضـــهم بنفـــي٢ ، 

الحتاد.   التعداد وقضى 
: وهــذه أفعــال مليمــة واجتماعــات ذميمــة، وأحــوال -رمحــه هللا-قال الشــيخ 

أهـــــواء دحيضـــــة وعقـــــول مريضـــــة، صـــــادة عـــــن اعتقـــــادات ســـــقيمة، فمـــــا هـــــي إال 
ه، أن رســول هللا  وأصــحابه والتــابعني هلــم  ودعوى عريضة ويــدلك علــى مــا ذكــر

حســان مل يكونــوا علــى شــيء مــن تلــك األســاليب والطرائــق، وال اقتحمــوا تلــك 
املهامــــه واملضــــايق، وال نطقــــوا بتلــــك العبــــارات، وال ارتضــــوا تلــــك اإلشــــارات، وال 

ــم قــدوة العــارفني، وخــرية اجتمعوا لذلك، وال حومو  ا على شيء مما هنالك، مع أ
الــذين اختــارهم  --هللا من العاملني، الفامهون عن هللا، اآلخذون عن رســول هللا 

له حلمل أمانته وبيان شريعته، فلو كان األمر علــى مــا اخرتعــه أصــحاب التواجــد، 
بــارات، وأشــاروا لكان أولئــك املــأل أول ســابق إليــه وأول واجــد، وتنــاطقوا بتلــك الع

بتلـــك اإلشـــارات، ولفشـــا ذلـــك يف الســـابقني املتشـــرعني، كمـــا فشـــا يف املتـــأخرين 
ت الــيت هــي بــدع  املبتــدعني، فلمــا مل يكــن شــيء مــن ذلــك، علمنــا أنــه مــن احملــد

  ٣وضالالت.

                                                            
  ).١اإلسراء اآلية ( ١
  ).١٠النجم اآلية ( ٢
  ).١٥٤-١٥٣كشف القناع (ص.  ٣
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٣٨٢ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

قــال يف الفصــل الثــاين يف بيــان مســاع الســلف وأحــواهلم عنــده: اعلــم وقــا  -
ك بــدع املبتــدعني،  وأصــحابه، إمنــا   ونزغــات الــزائغني أن مســاع رســول هللا هللا وإ

ه يتدارســون وفيــه يتفاوضــون، ومعانيــه يتفهمــون، يســتعذبونه يف  كــان القــرآن، فــإ
م ويلجــؤون إليــه يف  م، ويتمســكون بــه يف حمــاوال نسون بــه يف خلــوا م، و صلوا

ــوه أنصـــتوا إليـــه كمـــا أمـــروا، وإذا قـــرؤوه تـــد م، فـــإذا مسعـ بروا واعتـــربوا، مجيـــع حـــاال
خالقـــه، ويعملـــون  فــأحلوا حاللـــه، وحرمـــوا حرامـــه، واقتبســوا أحكامـــه، يتخلقـــون 
نـــــه طريـــــق النجـــــاة ونيـــــل الـــــدرجات، وتالوتـــــه أفضـــــل  علـــــى وفاقـــــه، علمـــــاً مـــــنهم 
ت، فإنــــه حبــــل هللا املتــــني، والصــــراط املســــتقيم، الــــذي ال  العبــــادات، وأجــــل القــــر

ماء، وال خيلق على كثرة الرد مــن قــال بــه صــدق تزيغ به األهواء وال يشبع منه العل
ومن عمل به أجر، ومن حكم به عــدل، ومــن دعــا إليــه دعــا إىل صــراط مســتقيم، 

، وكــــان هلــــم عنــــد مساعــــه مــــن ١والســــالم والتســــليمهكــــذا قالــــه مــــن عليــــه الصــــالة 
  األحــــــــــوال مــــــــــا قالــــــــــه ذو اجلــــــــــالل: 

   
   
  

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ٢ ــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــ وقـــــــــــــــــــــ
   

  
                                                            

) وقــال: ٢٩٠٦)١٥٩-٥/١٨٥حديث احلارث األعــور يف فضــل القــرآن، وهــو حــديث ضــعيف. أخرجــه: الرتمــذي (( ١
  ).٢/٤٣٥سناده جمهول ويف احلارث مقال". والدارمي ("هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه وإ

  ).٢األنفال اآلية ( ٢
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٣٨٣ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  ١ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ــــــــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــ   وقــــــــــــــــــــــــ

   
   

  
   وقـــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــاىل:  ٢

    
   
  

وقــــال تعــــاىل: ٣ ، 
    
  

   
   

    
  

  
 وقــــــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ٤

   
   

   
   

   
    
   

                                                            
  ).١٢٤التوبة اآلية ( ١
  ).٢٣الزمر اآلية ( ٢
  ).٢٩و٢٨الرعد اآليتان ( ٣
  ).٨٣املائدة اآلية ( ٤
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٣٨٤ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح
  
  

  تعـــــاىل حكايـــــة عـــــن اجلـــــن: ، وقـــــال ١
   

   
  

   
    

   
 اآليـــــــــــــــــــــــــــــــة، وقـــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ٢

  
 

  
  

 ٣.  
، وقــرأ ٤أزيز املرجــلكــان إذا صــلى وقــرأ مســع لــه أزيــز كــ  ويف الصــحيح: أنــه 

  حــــــىت إذا بلــــــغ عليــــــه عبــــــدهللا بــــــن مســــــعود ســــــورة النســــــاء، 
    

   
   

 رســــول هللا  دمعــــت عينــــا ٥  :وقــــال لــــه

                                                            
ت ( ١   ).١٠٩-١٠٧اإلسراء اآل
  ).٢٩األحقاف اآلية ( ٢
  ).٢٠٤األعراف اآلية ( ٣
ــد ( ٤ ــ ــ ــه: أمحــ ــ ــ ـــو داود () و ٤/٢٥،٢٦أخرجــ ــ ــ ـــائي (١/٥٥٧/٩٠٤أبـ ــ ــ ــان (٣/١٨/١٢١٣) والنسـ ــ ــ ــ ــــن حب ـــ ـــــححه ابـ ــ - ٣/٣٠) وصـ
  ) ووافقه الذهيب من حديث عبدهللا بن الشخري.١/٢٦٤) واحلاكم (٣١/٧٥٣
  ).٤١النساء اآلية ( ٥
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٣٨٥ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

قــال حذيفــة ، وفيــه عــن حذيفــة أنــه صــلى معــه ليلــة فقــرأ فــافتتح البقــرة، ١حســبك
فقلت: يركع عند املائة، فمضى فقلت عند املــائتني فمضــى حــىت ختمهــا مث افتــتح 
بســورة النســاء حــىت كملهــا مث افتــتح ســورة آل عمــران فختمهــا يقــرأ مرتســالً كلمــا 
يــة فيهــا تعــوذ  يــة فيهــا ســؤال ســأل، وإذا مــر  ية فيه تسبيح سبح، وإذا مــر  مر 

  ٢تعوذ.
 بقولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــاىل: قـــــــــــــــام ليلـــــــــــــــة  ويف كتـــــــــــــــاب أيب داود أنـــــــــــــــه 
  

    
   

  
مث قرأها يف صالة الصبح...٤زال يكررها حىت أصبح فما ٣ ،  

كـــــان يف ســـــرية فبـــــات ربيئـــــة   وقـــــد ثبـــــت أن بعـــــض أصـــــحاب رســـــول هللا 
لي فجــاءه العــدو فرمــاه بســهم فأصــابه فلــم يتحــرك مــن موضــعه ألصحابه فقام يص

ومل يقطع صالته، مث رماه بســهم آخــر فلــم يقطــع صــالته، مث رمــاه فلــم يقطــع حــىت 
أكمــل الســورة وســلم وأعلــم أصــحابه فعــدلوه علــى ذلــك فقــال مــا معنــاه: وهللا لــو 

                                                            
  هـ) (يف ترمجته).٣٢تقدم خترجيه يف مواقف ابن مسعود رضي هللا عنه سنة ( ١
  ).٣/٢٥٠/١٦٦٣) والنسائي (١/٥٣٦/٧٧٢مسلم () و ٥/٣٨٤أخرجه من حديث حذيفة: أمحد ( ٢

ــو داود (( ــراً: أبــ ــه خمتصــ ــحيح". وابــــن ٢٦٣-٤٩/٢٦٢-٢/٤٨) والرتمــــذي (٨٧١)١/٥٤٣وأخرجــ ) وقــــال: "حســــن صــ
  ).١/٤٢٩/١٣٥١ماجه (

  ).١١٨املائدة اآلية ( ٣
 الزوائــد: ) وقــال البوصــريي يف١/٤٢٩/١٣٥٠) وابــن ماجــه (٢/٥١٩/١٠٠٩) والنســائي (١٧٧و٥/١٧٠أخرجــه: أمحــد ( ٤

  ). ووافقه الذهيب من حديث أيب ذر رضي هللا عنه.١/٢٤١"إسناده صحيح ورجاله ثقات". وصححه احلاكم (
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٣٨٦ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

ا.   ١أتى على نفسي ما قطعت تلك السورة ألين وجدت حالو
ض بــن ســـارية أنــه قـــال: وعظنــا رســـول هللا وقــد تقــدم مـــن حــ  ديث العـــر

  ٢موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب.
فــق حنظلــة،  ويف حديث حنظلــة األســيدي أنــه لقيــه أبــو بكــر وهــو يقــول: 

مـــا رأي  فقـــال: مالـــك؟ فقـــال: نكـــون عنـــد رســـول هللا  جلنـــة والنـــار كأ يـــذكر 
عافســنا األزواج واألوالد والضــيعات، فنســينا كثــرياً، العــني، فــإذا خرجنــا مــن عنــده 

فـــأخرباه فقــــال  فقـــال أبـــو بكــــر: فـــوهللا إ لنلقـــى مثــــل هـــذا، فانطلقـــا إىل النــــيب 
والــذي نفســي بيــده لــو تــدومون علــى مــا تكونــون عنــدي ويف الــذكر  :النــيب 

لصــــــــافحتكم املالئكــــــــة علــــــــى طــــــــرقكم ويف فرشــــــــكم، ولكــــــــن  حنظلــــــــة ســــــــاعة 
  ٣».وساعة

ذا مسعهــــم ومســــاعهم، وشــــرعهم وشــــراعهم، لــــيس فيــــه شــــيء مــــن اللهــــو فهــــ
  ٤واللعب، وال بني أحواهلم وأحوال اجملان واملخانيث تشابه وال سبب.

 :موقفه من اجلهمية  
إن أبغــض الرجــال إىل هللا األلــد «قــال القــرطيب يف املفهــم يف شــرح حــديث 

                                                            
ــاري ( ١ ــ ــ ــه البخــ ــ ــ ـــد ( ١/٣٧١علقــ ــ ـــله أمحـــ ــ ــتح)) ووصـــ ــ ــو داود (٣٤٤،٣٥٩-٣/٣٤٣(الفــــ ــ ــ ) ١٣٧/١٩٨-١/١٣٦) وأبــ

ـــان ( ـــححه ابــــــن حبـــ ـــة (٣٧٦/١٠٩٦-٣/٣٧٥وصـــ ــاكم (٢٥/٣٦-١/٢٤) وابــــــن خزميـــ ــ ـــه ١٥٧-١/١٥٦) واحلــ ) ووافقـــ
  ).١/٣٥٧الذهيب  من حديث جابر رضي هللا عنه. وانظر صحيح أيب داود (

  هـ).٢٣تقدم خترجيه يف مواقف أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه سنة ( ٢
  هـ).١٣تقدم يف مواقف أيب بكر الصديق رضي هللا عنه سنة ( ٣
  ).١٨٤-١٧٩كشف القناع (ص.  ٤
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٣٨٧ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

د خبصــــومته: : وهــــذا اخلصــــم املبغــــوض عنــــد هللا تعــــاىل هــــو الــــذي يقصــــ١»اخلصــــم
ألوجـــه الفاســـدة، والشـــبه املومهـــة، وأشـــد ذلـــك اخلصـــومة يف  مدافعـــة احلـــق، ورده 
أصـــول الـــدين، كخصـــومة أكثـــر املتكلمـــني املعرضـــني عـــن الطـــرق الـــيت أرشـــد إليهـــا  

، وســلف أمتــه إىل طــرق مبتدعــة، واصــطالحات خمرتعــة، كتاب هللا، وســنة نبيــه 
سوفســــطائية، أو هــــا علــــى مباحــــث وقــــوانني جدليــــة، وأمــــور صــــناعية، مــــدار أكثر 

مناقشـــات لفظيـــة تـــرد بشـــبهها علـــى اآلخـــذ فيهـــا شـــبه رمبـــا يعجـــز عنهـــا، وشـــكوك 
يذهب اإلميان معها، وأحســنهم انفصــاال عنهــا أجــدهلم، ال أعلمهــم، فكــم مــن عــامل 
ــة  ــدرك حقيقــ ــا ال يــ ــاد الشــــبهة ال يقــــوى علــــى حلهــــا، وكــــم مــــن منفصــــل عنهــ بفســ

قــد ارتكبــوا أنواعــا مــن احملــال ال يرتضــيها البلــه، وال علمهــا، مث إن هــؤالء املتكلمــني 
ــم أخــذوا يبحثــون  األطفــال، ملــا حبثــوا عــن حتيــز اجلــواهر، واألكــوان، واألحــوال، مث إ
فيمــا أمســك عــن البحــث فيــه الســلف الصــاحل، ومل يوجــد عــنهم فيــه حبــث واضــح، 

ــا هــي وهــو كيفيــة تعلقــات صــفات هللا تعــاىل، وتقــديرها، واختاذهــا يف أنفســها،  وأ
ــد، أو منقســـم؟ وإذا كــــان منقســــما  الـــذات، أو غريهــــا، وأن الكـــالم، هــــل هـــو متحــ
ملــأمور؟ مث إذا انعــدم  ألوصــاف؟ وكيــف تعلــق يف األزل  ألنــواع، أو  فهل ينقســم 
لصـــالة مـــثال هـــو عـــني األمـــر  املـــأمور فهـــل يبقـــى ذلـــك التعلـــق؟ وهـــل األمـــر لزيـــد 

لزكـــاة؟ إىل غـــري ذلـــك مـــن األحبـــ لبحـــث لعمـــرو  مـــر الشـــرع  اث املبتدعـــة الـــيت مل 
ومـــن ســـلك ســـبيلهم عـــن اخلـــوض فيهـــا لعلمهـــم  عنهـــا، وســـكت أصـــحاب النـــيب 

ــا حبــث عــن كيفيــة مــا ال تعلــم كيفيتــه، فــإن العقــول هلــا حــد تقــف عنــده، وهــو 
                                                            

) والنســـائي ٥/١٩٨/٢٩٧٦) والرتمـــذي (٤/٢٠٥٤/٢٦٦٨) ومســـلم (٥/١٣٤/٢٤٥٧ري () والبخـــا٦/٥٥أمحـــد ( ١
  ) عن عائشة رضي هللا عنها.٨/٦٣٩/٥٤٣٨(
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ــة  ــذات، وكيفيــ ــة الــ ــز عــــن التكييــــف ال يتعــــداه، وال فــــرق بــــني البحــــث يف كيفيــ العجــ
 العلــــــــــــــــــــــــــــــــيم اخلبــــــــــــــــــــــــــــــــري: ولــــــــــــــــــــــــــــــــذلك قــــــــــــــــــــــــــــــــال الصــــــــــــــــــــــــــــــــفات، 

    
  
إلنكــــار ١  فعــــل األغبيــــاء األغمــــار، فإنــــك قــــد حجبــــت وال تبــــادر 

عن كيفية حقيقة نفســك مــع علمــك بوجودهــا، وعــن كيفيــة إدراكاتــك، مــع أنــك 
ـــا. وإذا عجـــزت عـــن إدراك كيفيـــة مـــا بـــني جنبيـــك، فأنـــت عـــن  إدراك مـــا تـــدرك 

  ليس كذلك أعجز.
وغايــة علــم العلمــاء، وإدراك عقــول الفضــالء أن يقطعــوا بوجــود فاعــل هــذه 
ا، مقــدس عــن أحواهلــا، موصــوف بصــفات الكمــال  املصــنوعات منــزه عــن صــفا

  الالئق به.
مث مهمــــــا أخــــــرب الصــــــادقون عنــــــه بشــــــيء مــــــن أوصــــــافه، وأمسائــــــه قبلنــــــاه، 

ه، ومـــــا مل يتعرضـــــوا لـــــه ســـــكتنا  عنـــــه، وتركنـــــا اخلـــــوض فيـــــه. هـــــذه طريقـــــة واعتقـــــد
الســـــلف، ومـــــا ســـــواها مهـــــاو وتلـــــف، ويكفـــــي يف الـــــردع عـــــن اخلـــــوض يف طـــــرق 
املتكلمـــني مـــا قـــد ورد يف ذلـــك عـــن األئمـــة املتقـــدمني، فمـــن ذلـــك قـــول عمـــر بـــن 
عبدالعزيز: من جعل دينه غرضا للخصــومات أكثــر الشــغل، والــدين قــد فــرغ منــه، 

مر يؤتكف على النظــر فيــه. وقــال مالــك: لــيس هــذا اجلــدال مــن الــدين يف  ليس 
شـــيء، وقـــال: كـــان يقـــال: ال متكـــن زائـــغ القلـــب مـــن أذنـــك، فإنـــك ال تـــدري مـــا 
ى هللا عنه، مــا عــدا  يعلقك من ذلك. وقال الشافعي: ألن يبتلى العبد بكل ما 

                                                            
  ).١١الشورى اآلية ( ١
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الشــرك، خــري لــه مــن أن ينظــر يف علــم الكــالم. وإذا مسعــت مــن يقــول: االســم هــو 
ري املســــمى، فاشــــهد أنــــه مــــن أهــــل الكــــالم، وال ديــــن لــــه. قــــال: املســــمى، أو غــــ

ــم يف العشــائر والقبائــل،  جلريــد، ويطــاف  وحكمــي يف أهــل الكــالم أن يضــربوا 
ويقال: هذا جزاء مــن تــرك الكتــاب والســنة، وأخــذ يف الكــالم. وقــال اإلمــام أمحــد 

دقــــة. وقــــال ا بــــن بــــن حنبــــل: ال يفلــــح صــــاحب الكــــالم أبــــدا، علمــــاء الكــــالم ز
ــا  عقيـــل: قـــال بعـــض أصـــحابنا: أ أقطـــع أن الصـــحابة رضـــي هللا عـــنهم مـــاتوا ومـ
عرفــوا اجلــوهر والعــرض، فــإن رضــيت أن تكــون مــثلهم فكــن. وإن رأيــت أن طريقــة 
املتكلمــني أوىل مــن طريقــة أيب بكــر وعمــر فبــئس مــا رأيتــه. قــال: وقــد أفضــى هــذا 

هله إىل الشكوك، وبكثري منهم إىل اإلحلاد، ــم مــا قنعــوا  الكالم  وأصــل ذلــك: أ
مبا بعثت به الشرائع، وطلبوا احلقــائق، ولــيس يف قــوة العقــل إدراك مــا عنــد هللا مــن 

ـــــا، ولـــــو مل يكـــــن يف اجلـــــدال إال أن النـــــيب  ــه  احلكـــــم الـــــيت انفـــــرد  ــ قـــــد أخـــــرب أنـ
مــا ضــل قــوم بعــد هــدى كــانوا عليــه إال «الضالل، كما قال فيما خرجه الرتمذي: 

  ٢ـ.اه١»أوتوا اجلدل
 :موقفه من اخلوارج  

وبظــاهر هــذا التشــبيه متســك مــن ». ســبق الفــرث والــدم«: يف قولــه قــال: 
: قــد توقــف يف تكفــريهم كثــري مــن العلمــاء لقولــه و حكــم بتكفــريهم مــن أئمتنــا. 

                                                            
ـــد ( ١ ـــ ــ ــــذي (٢٥٦؛٥/٢٥٢أمحـ ــ ــ ــه ٥/٣٥٣/٣٢٥٣) والرتمـ ـــ ــ ــــن ماجــ ــ ــ ــــحيح". وابـ ـــ ـــن صــ ـــ ــ ـــديث حسـ ــ ــ ــذا حــ ــ ــ ــ ــال: "هـ ــ ــ ــ ) وقـ
ســناد ومل خيرجــاه" ووافقــه الــذهيب، مــن حــديث ) وقــال: "هــذا حــديث صــحيح اإل٤٤٨-٢/٤٤٧) واحلاكم (١/١٩/٤٨(

  أيب أمامة رضي هللا عنه.
  ).٦٩٢-٦/٦٩٠املفهم ( ٢
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نـــه يشـــك يف أمـــرهم في» فيتمـــارى يف الفـــوق« وقـــف فـــيهم، وكـــأن توهـــذا يقضـــي 
بتكفــــريهم: يقــــاتلون، ويقتلــــون، القــــول األول أظهــــر مــــن احلــــديث. فعلــــى القــــول 

ل اخلــوارج. وعلــى قــول اوتسىب أمواهلم. وهــو قــول طائفــة مــن أهــل احلــديث يف أمــو 
مــن ال يكفــرهم: ال جيهــز علــى جــرحيهم، وال يتبــع منهــزمهم. وال تقتــل أســراهم وال 

خـــالفوا املســـلمني، وشـــقوا عصـــاهم، ونصـــبوا رايـــة  إذا هـــذا تســـتباح أمـــواهلم. وكـــل
ســــترت ببدعتــــه مــــنهم، ومل ينصــــب رايــــة احلــــرب؛ ومل خيــــرج عــــن احلــــرب. فأمــــا مــــن ا

اجلماعــة: فهــل يقتــل بعــد االســتتابة، أو ال يقتــل؟ وإمنــا جيتهــد يف رد بدعتــه، ورده 
ب  عنهــــا. اختلــــف يف ذلــــك. وســــبب اخلــــالف يف تكفــــري مــــن هــــذه حالــــه: أن 
ب خطـــري، أقـــدم عليـــه كثـــري مـــن النـــاس فســـقطوا، وتوقـــف فيـــه الفحـــول  التكفـــري 

لسالمة شيئا.فس   ١لموا، وال نعدل 
ن«وقــال: وقولــه:   هــذا منــه » يقتلــون أهــل اإلســالم، ويــدعون أهــل األو

، خبار عن أمر غيب وقع على حنــو مــا أخــرب عنــه، فكــان دلــيال مــن أدلــة نبوتــه إ
م ملا حكموا بكفر مــن خرجــوا عليــه مــن املســلمني، اســتباحوا دمــاءهم،  وذلك: أ

لوا: نفــي هلــم بــذمتهم. وعــدلوا عــن قتــال املشــركني، واشــتغلوا وتركوا أهل الذمة، وقا
ر عبــادات اجلهــال الــذين مل  بقتال املســلمني عــن قتــال املشــركني. وهــذا كلــه مــن آ
يشــرح هللا صــدورهم بنــور العلــم، ومل يتمســكوا حببــل وثيــق، وال صــحبهم يف حــاهلم 

ونســـبه إىل أمـــره،  ذلـــك توفيـــق. وكفـــى بـــذلك: أن مقـــدمهم رد علـــى رســـول هللا 
اجلور، ولو تبصر ألبصر عن قــرب أنــه ال يتصــور الظلــم واجلــور يف حــق رســول هللا 
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 كمــــا ال يتصــــور يف حــــق هللا تعــــاىل؛ إذ املوجــــودات كلهــــا ملــــك هلل تعــــاىل، وال ،
مبلــغ  يســتحق أحــد عليــه حقــا، فــال يتصــور يف حقــه شــيء مــن ذلــك. والرســول 

مـــا ال يتصـــور يف حـــق مرســـله. حكـــم هللا تعـــاىل، فـــال يتصـــور يف حقـــه مـــن ذلـــك 
ويكفيــك مــن جهلهــم وغلــوهم يف بــدعتهم حكمهــم بتكفــري مــن شــهد لــه رســول 

نه من أهل اجلنة، كعلي وغــريه مــن صــحابة رســول هللا  هللا  ؛ بصحة إميانه، و
مع ما وقع يف الشريعة، وعلم على القطع والثبــات مــن شــهادات هللا ورســوله هلــم، 

  ١موما وخصوصا.وثنائه على علي والصحابة ع
» ســـيماهم التحليـــق«ويف حـــديث آخـــر: » حملقـــة رؤوســـهم«وقـــال: وقولـــه: 

أي: جعلـــوا ذلـــك عالمـــة هلـــم علـــى رفضـــهم زينـــة الـــدنيا. وشـــعارا ليعرفـــوا بـــه، كمـــا 
يفعــل الــبعض مــن رهبــان النصــارى يفحصــون عــن أوســاط رؤوســهم. وقــد جــاء يف 

رأســه؛ إذا حلقــه.  أي: احللــق يقــال: ســبد» ســيماهم التســبيد«وصــفهم مرفوعــا: 
وهــذا كلــه مــنهم جهــل مبــا يزهــد فيــه، ومــا ال يزهــد فيــه، وابتــداع مــنهم يف ديــن هللا 

واخللفــاء الراشــدون وأتبــاعهم علــى خالفــه. فلــم يــرو عــن  تعــاىل شــيئا كــان النــيب 
ـــــم اتســـــموا بـــــذلك، وال حلقـــــوا رؤوســـــهم، يف غـــــري إحـــــالل، وال  واحـــــد مـــــنهم: أ

  ٢حاجة.
  :موقفه من املرجئة  
ويالن: ل رمحه هللا: قا   وألهل العلم فيه 

: أن هـــذا العمـــوم يـــراد بـــه اخلصـــوص ممـــن يعفـــو هللا تعـــاىل عنـــه مـــن أحـــدمها
                                                            

  ).١١٥-٣/١١٤املفهم ( ١
  ).٣/١٢٢املفهم ( ٢
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٣٩٢ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

أهــل الكبــائر، ممــن يشــاء هللا تعــاىل أن يغفــر لــه ابتــداء؛ مــن غــري توبــة كانــت مــنهم 
وال ســـبب يقتضـــي ذلـــك، غـــري حمـــض كـــرم هللا تعـــاىل وفضـــله، كمـــا دل عليـــه قولـــه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــاىل:  ـــــــــــــــــــــــــــــــ    تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   وهــذا علــى ١ .

ــَل هللا تعــاىل بــذلك،  مــذهب أهــل الســنة واجلماعــة خالفــا للمبتدعــة املــانعني تـََفضُّ
ألدلـــــة القطعيـــــة العقليـــــة والنقليـــــة، وَبْســـــط ذلـــــك يف علـــــم  وهـــــو مـــــذهب مـــــردود 

  الكالم.
نيهما م ال ُحيجبــون عــن اجلنــة بعــد اخلــروج مــن النــاو ر. وتكــون فائدتــه : أ

اإلخبار خبلود كل من دخل اجلنة فيها، وأنه ال ُحيجــب عنهــا، وال عــن شــيء مــن 
  ٢نعيمها، وهللا تعاىل أعلم.

لشـــــهادتني، بـــــل ال بـــــد مـــــن وقـــــال:  ب: ال يكفـــــي جمـــــرد الـــــتلفظ  ومـــــن 
  استيقان القلب

ئـــة القـــائلني: إن الـــتلفظ جهـــذه الرتمجـــة تنبيـــه علـــى فســـاد مـــذهب غـــالة املر 
ادتني كــاف يف اإلميــان، وأحاديــث هــذا البــاب تــدل علــى فســاده، بــل هــو لشــه

مــــذهب معلــــوم الفســــاد مــــن الشــــريعة ملــــن وقــــف عليهــــا، وألنــــه يلــــزم منــــه تســــويغ 
طل قطعاً. إلميان الصحيح، وهو    ٣النفاق، واحلكم للمنافق 

مــا مــن عبــد يشــهد أن ال إلــه إال هللا «وقوله يف حديث معــاذ: وقال أيضا: 

                                                            
  ).٤٨النساء اآلية ( ١
  ).٢٠٠-١/١٩٩املفهم ( ٢
  ).١/٢٠٤املفهم ( ٣
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٣٩٣ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

هكــذا وقــع هــذا احلــديث يف   ١»داً عبــده ورســوله إال حّرمــه هللا علــى النــاروأن حممــ
صـــدقاً مـــن «كتـــاب مســـلم عـــن مجيـــع رواتـــه فيمـــا علمتـــه، وقـــد زاد البخـــاري فيـــه: 

دة حســـنة تـــنص علـــى صـــحة مـــا تضـــّمنته الرتمجـــة املتقدمـــة، وعلـــى » قلبـــه وهـــي ز
  ٢فساد مذهب املرجئة كما قد قّدمناه.

اإلميــان «ة والسالم وقــد ُســئل عــن أفضــل األعمــال: قوله عليه الصالوقال: 
داخـــل فيهـــا، وهـــو إطـــالق  ويـــدل علـــى أن اإلميـــان مـــن مجلـــة األعمـــال وهـــ» هلل

صحيح لغة وشــرعا، فإنــه عمــل القلــب وكســبه، وقــد بينــا أن اإلميــان هــو التصــديق 
لقلــــب، وأنــــه منقســــم إىل مــــا يكــــون عــــن برهــــان وعــــن غــــري برهــــان، وال يُلتفــــت 

ه، وال خيفـــى أن  خلـــالف َمـــن قـــال: إن اإلميـــان ال ُيســـمى عمـــًال؛ جلهلـــه مبـــا ذكـــر
هلل تعــاىل أفضــل األعمــال كلهــا؛ ألنــه متقــدم عليهــا، وشــرط يف صــحتها،  اإلميان 
ـــا، ومتعلـــق اإلميـــان هـــو هللا  وألنـــه مـــن الصـــفات املتعلقـــة، وشـــرفها حبســـب متعلقا

ألعمــال مــن اإلميــان وال تعاىل وكتبه ورسله. وال أشرف من ذلك، فال أشــرف يف ا
  ٣أفضل منه.

ً فإنه مؤمن فقــال: "أو مســلم«قوله: وقال:  دليــل علــى صــحة » "اعط فال
مــــا قــــدمناه مــــن الفــــرق بــــني حقيقــــيت اإلميــــان واإلســــالم، وأن اإلميــــان مــــن أعمــــال 
البـــاطن، وأن اإلســـالم مـــن أعمـــال اجلـــوارح الظـــاهرة، وفيـــه رد علـــى غـــالة املرجئـــة 

لشــــهادتني وإن مل يعتقــــد والكراميــــة؛ حيــــث حكمــــو  ا بصــــحة اإلميــــان ملــــن نطــــق 

                                                            
  ).١/٦١/٣٢مسلم (و ) ٣٠١/١٢٨-١/٣٠٠أخرجه البخاري ( ١
  ).١/٢٠٨املفهم ( ٢
  ).١/٢٧٥املفهم ( ٣
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الصالح

طـــل قطعـــا؛ ألنـــه تســـويغ للنفـــاق، وفيـــه حجـــة ملـــن يقـــول: "أ  بقلبـــه، وهـــو قـــول 
مـــؤمن" بغـــري اســـتثناء، وهـــي مســـألة اختلـــف فيهـــا الســـلف، فمـــنهم اجمليـــز واملـــانع، 
وسبب اخلالف النظر إىل احلال أو إىل املآل، فمن َمَنَع خاف مــن حصــول شــك 

احلـــال أو تزكيـــة، ومـــن أجـــاز صـــرف االســـتثناء إىل االســـتقبال، وهـــو غيـــب يف  يف
احلــال، إذ ال يــدري مبــا خيــتم لــه، والصــواب: اجلــواز إذا أمــن الشــك والتزكيــة، فإنــه 

  ١تفويض إىل هللا تعاىل.
  

  موقف السلف من 
  هـ) ٦٥٦الوزير ابن العلقمي الرافضي (
آراء الـــــوزير ابـــــن العلقمـــــي جـــــاء يف البدايـــــة والنهايـــــة: ...وذلـــــك كلـــــه عـــــن 

الرافضـــي، وذلـــك أنـــه ملــــا كـــان يف الســـنة املاضـــية كــــان بـــني أهـــل الســـنة والرافضــــة 
ت الــوزير.  بــت دور قــرا بــت فيهــا الكــرخ وحملــة الرافضــة، حــىت  حرب عظيمة، 
فاشــتد حنقــه علــى ذلــك فكــان هــذا ممــا أهاجــه علــى أن دبــر علــى اإلســالم وأهلــه 

لــذي مل يــؤرخ أبشــع منــه منــذ بنيــت بغــداد، وإىل هــذه مــا وقــع مــن األمــر الفظيــع، ا
هلــه وأصــحابه وخدمــه  األوقــات. وهلــذا كــان أول مــن بــرز إىل التتــار هــو، فخــرج 

لســـــلطان هوالكـــــو خـــــان  مث أعـــــاد فأشـــــار علـــــى  –لعنـــــه هللا–وحشـــــمه فـــــاجتمع 
خلروج إليه واملثــول بــني يديــه لتقــع املصــاحلة علــى أن يكــون نصــف خــراج  اخلليفة 

اق هلم، ونصفه للخليفة. فاحتاج اخلليفة إىل أن خرج يف ســبعمائة راكــب مــن العر 

                                                            
  ).١/٣٦٦املفهم ( ١
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الصالح

ــوا مـــن  القضـــاة والفقهـــاء والصـــوفية، ورؤوس األمـــراء والدولـــة واألعيـــان، فلمـــا اقرتبـ
منـــزل الســـلطان هالكوخـــان حجبـــوا عـــن اخلليفـــة إال ســـبعة عشـــر نفســـا، فخلـــص 

ــؤالء املــذكورين، وأنــزل البــاقون عــن مــراكبهم  بــت وقتلــوا عــن آخــرهم، اخلليفــة  و
وأحضــر اخلليفــة بــني يــدي هوالكــو فســأله عــن أشــياء كثــرية، فيقــال إنــه اضــطرب  
كــــالم اخلليفــــة مــــن هــــول مــــا رأى مــــن اإلهانــــة واجلــــربوت مث عــــاد إىل بغــــداد ويف 
صحبته خوجة نصري الدين الطوسي والــوزير ابــن العلقمــي وغريمهــا، واخلليفــة حتــت 

ار اخلالفـــــة شـــــيئا كثـــــريا مـــــن الـــــذهب واحللـــــي احلوطـــــة واملصـــــادرة فأحضـــــر مـــــن د
واملصاغي واجلواهر واألشياء النفيسة. وقــد أشــار أولئــك املــأل مــن الرافضــة وغــريهم 
مــن املنــافقني علــى هوالكــو أن ال يصــاحل اخلليفــة. وقــال الــوزير: مــىت وقــع الصــلح 
يــه علــى املناصــفة ال يســتمر هــذا إال عامــا أو عــامني مث يعــود األمــر إىل مــا كــان عل

قبــل ذلــك. وحســنوا لــه قتــل اخلليفــة. فلمــا عــاد اخلليفــة إىل الســلطان هوالكــو أمــر 
بقتلــــه. ويقـــــال إن الــــذي أشـــــار بقتلــــه الـــــوزير ابــــن العلقمـــــي واملــــوىل نصـــــري الـــــدين 
ــتح قــــالع  الطوســـي. وكـــان النصـــري عنـــد هوالكـــو قــــد استصـــحبه يف خدمتـــه ملـــا فـ

مث … وزيــر لشــمس الشــموس األملوت وانتزع من أيدي االمساعيلية، وكان النصــري
  ١ذكر الشيخ املصيبة مفصلة وهللا املستعان.

وجاء يف السري: وعمل ابن العلقمي على تــرك اجلمعــات، وأن يبــين مدرســة 
  ٢على مذهب الرافضة، فما بلغ أمله، وأقيمت اجلمعات.

 :التعليق  
                                                            

  ).٢١٥-١٣/٢١٤البداية والنهاية ( ١
  ).٢٣/١٨٣السري ( ٢
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الصالح

هل هناك درس أكرب من هذا الذي لقنه "فضــيلة اإلمــام" ابــن العلقمــي مــع 
صــري الطوســي للمســلمني؟ هــل جيــوز للمســلمني أن يغفلــوا هــذه الـــحقائق فضــيلة ن

يت مثقفوهم ويقولون: الشيعة إخواننــا والفــرق بيننــا وبيــنهم  ا و التارخيية ويتجاهلو
يسري كــالفرق بــني الشــافعي واملــالكي؟! وهــذا أيضــا فيــه عقوبــة للخليفــة كيــف يثــق 

م إليــه ويعتمــدهم وجيعلهــم يف مرتبــ ة الــوزارة ومل يلتفــت إىل خبــث هــذا ــؤالء ويقــر
  اجملرم وما يفعله بعسكر اخلليفة؟ 

وقــد عــرب احلــافظ ابــن كثــري عــن ذلــك فقــال: وكــان الــوزير ابــن العلقمــي قبــل 
هــــذه احلادثــــة جيتهــــد يف صــــرف اجليــــوش وإســــقاط اســـــمهم مــــن الــــديوان فكانــــت 

م املستنصر قريبا من مائة ألــف مقاتــل، مــنهم مــن ا ألمــراء مــن العساكر يف آخر أ
هـــو كـــامللوك األكـــابر األكاســـر، فلـــم يـــزل جيتهـــد يف تقلـــيلهم إىل أن مل يبـــق ســـوى 
عشـــــرة آالف مث كاتـــــب التتـــــار وأطمعهـــــم يف أخـــــذ الـــــبالد وســـــهل علـــــيهم ذلـــــك 
وحكى هلم حقيقــة احلــال، وكشــف هلــم ضــعف الرجــال، وذلــك كلــه طمعــا منــه أن 

لكليــة، وأن يظهــر البدعــة الرافضــة، وأن  يقــيم خليفــة مــن الفــاطميني، يزيل الســنة 
وأن يبيد العلماء واملفتــني وهللا غالــب علــى أمــره، وقــد رد كيــده يف حنــره وأذلــه بعــد 
العــزة القعســاء وجعلــه "حوشكاشــا" للتتــار بعــد مــا كــان وزيــرا للخلفــاء، واكتســب 
إمث مــن قتــل ببغــداد مــن الرجــال والنســاء واألطفــال، فــاحلكم هلل العلــي الكبــري رب 

  ١اء.األرض والسم
 :التعليق  

                                                            
  ).١٣/٢١٥البداية والنهاية ( ١
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ســـبحان هللا! التـــاريخ تتكـــرر حوادثـــه وتتشـــابه أفعالـــه وأقوالـــه، ويصـــرفها هللا  
كيف يشاء، اآلن الروافض خيدعون عامــة املســلمني يف كــل الــبالد: تعــالوا نتعــاون 
م صــادقني، واحلقيقــة: تعــالوا  على إزالة إسرائيل من القدس. ولغفلة الناس حيســبو

ه األرض، ونقـــيم اجملوســـية متعاونـــة مـــع اليهوديـــة معنـــا حـــىت منحـــي الســـنة مـــن وجـــ
  والنصرانية وهللا املستعان.

  
  موقف السلف من 

  هـ) ٦٥٧يوسف القميين (
جــاء يف الســري: الشــيخ يوســف القميــين املولــه بدمشــق، كــان للنــاس يف هــذا 
اعتقـــاد زائـــد ملـــا يســـمعون مـــن مكاشـــفته الـــيت جتـــري علـــى لســـانه كمـــا يـــتم للكـــاهن 

ــه  ــ ــامني واملزابــــــل الــــــيت هــــــي مــــــأوى ســــــواء يف نطقــ ــ وي إىل القمــ ــــات. كــــــان  ملغيبــ
الشـــياطني، وميشـــي حافيـــا، ويكـــنس الزبـــل بثيابـــه النجســـة ببولـــه، ويـــرتنح يف مشـــيه، 
وله أكمــام طــوال، ورأســه مكشــوف، والصــبيان يعبثــون بــه، وكــان طويــل الســكوت، 

ــه مــــأوى ل طنــ ــد صــــار  ــدين، وقــ وي إىل قمــــني محــــام نــــور الــ قرينــــه، قليــــل التبســــم، 
لــف ويعتقــد أنــه ويل هلل، فــال قــوة  وجيــري فيــه جمــرى الــدم، ويــتكلم فيخضــع لــه كــل 
هلل. وقد رأيت غري واحــد مــن هــذا الــنمط الــذين زال عقلهــم أو نقــص يتقلبــون  إال 
لفحــش ينطقــون، وهلــم كشــف كمــا  يف النجاســات، وال يصــلون، وال يصــومون، و

كــل  وهللا للرهبان كشف وكما للســاحر كشــف وكمــا ملــن يصــرع كشــف، وكمــاملن 
احليـــة ويـــدخل النـــار حـــال مـــع ارتكابـــه للفـــواحش، فـــوهللا مـــا ارتبطـــوا علـــى مســـيلمة 
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ملغيبات. م     ١واألسود إال إلتيا
  
  هـ) ٦٥٨( ٢امللك املظفر ُقطُز

الســلطان امللــك املظفــر ســيف الــدين قطــز بــن عبــدهللا املعــزي الرتكــي. كــان 
ئــب الســلطنة لولــده املنصــور، وكــان أكــرب مماليــك املعــز أيبــك الرتك مــاين مث صــار 

بطــال شــجاعا، مقــداما حازمــا حســن التــدبري، يرجــع إىل ديــن وإســالم وخــري، قــال 
الذهيب: ولــه اليــد البيضــاء يف جهــاد التتــار. وكــان حمببــا إىل الرعيــة، حســن الســرية، 
ا صحا لإلسالم وأهله، بويع يف ذي القعــدة ســنة ســبع ومخســني وســتمائة. بعــدم

دهــم التتــار الشــام، فعــزل الصــيب مــن امللــك (املنصــور). وثــب عليــه بعــض األمــراء 
وهـــــو راجـــــع إىل مصـــــر فقتـــــل يف ســـــادس عشـــــر ذي القعـــــدة ســـــنة مثـــــان ومخســـــني 

  وستمائة. ومل يكمل سنة يف السلطنة رمحه هللا.
  
 :موقفه من املشركني  

التتـــار قـــال ابـــن كثـــري: واملقصـــود أن املظفـــر قطـــز ملـــا بلغـــه مـــا كـــان مـــن أمـــر 
ر مصــر بعــد متهيــد ملكهــم  ــم عــازمون علــى الــدخول إىل د لشــام احملروســة، وأ
درهـــم قبـــل أن يبـــادروه وبـــرز إلـــيهم وأقـــدم علـــيهم قبـــل أن يقـــدموا عليـــه،  لشـــام، 
فخــرج يف عســاكره وقــد اجتمعــت الكلمــة عليــه، حــىت انتهــى إىل الشــام واســتيقظ 

                                                            
  ).٣٠٣-٢٣/٣٠٢السري ( ١
ـــوادث  ٢ ــــخ اإلســــــالم (حـــ ـــري (٣٥٥- ٣٥٢/ص.٦٦٠- ٦٥١ريــ ـــة (٢٠١- ٢٣/٢٠٠) والســـ ـــة والنهايـــ - ١٣/٢٣٨) والبدايـــ

  وما بعدها).  ٧/٧٢) والنجوم الزاهرة (٥/٢٩٣ات الذهب () وشذر ٢٣٩
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ذ ذاك يف البقــاع فاستشــار األشــرف لــه عســكر املغــول وعلــيهم كتبغــانوين، وكــان إ
ملظفــــر حــــىت  نــــه ال قبــــل لـــه  صـــاحب محــــص واجملــــري ابـــن الزكــــي، فأشــــاروا عليـــه 
يســــتمد هوالكــــو، فــــأىب إال أن ينــــاجزه ســــريعا، فســــاروا إليــــه وســــار املظفــــر إلــــيهم، 
فكــان اجتمــاعهم علــى عــني جــالوت يــوم اجلمعــة اخلــامس والعشــرين مــن رمضــان، 

فكانــــــت النصــــــرة وهلل احلمــــــد لإلســــــالم وأهلــــــه، فهــــــزمهم  فــــــاقتتلوا قتــــــاال عظيمــــــا،
املســلمون هزميــة هائلــة وقتــل أمــري املغــول كتبغــانوين ومجاعــة مــن بيتــه، وقــد قيــل إن 
الـــــذي قتـــــل كتبغـــــانوين األمـــــري مجـــــال الـــــدين آقـــــوش الشمســـــي، واتـــــبعهم اجلـــــيش 
م يف كـــل موضــع، وقــد قاتـــل امللــك املنصــور صـــاحب محــاه مـــع  اإلســالمي يقتلــو

ك املظفــر قتــاال شــديدا، وكــذلك األمــري فــارس الــدين أقطــاي املســتعرب، وكــان امللــ
بـــك العســـكر، وقـــد أســـر مـــن مجاعـــة كتبغـــانوين امللـــك الســـعيد بـــن العزيـــز بـــن  أ
العادل، فأمر املظفر بضرب عنقــه، واســتأمن األشــرف صــاحب محــص، وكــان مــع 

ئبـــا علــى الشـــام كلــه، فأمنـــه امل لــك املظفـــر ورد التتــار، وقـــد جعلــه هوالكـــو خــان 
إليــــه محــــص، وكــــذلك رد محــــاه إىل املنصــــور وزاده املعــــرة وغريهــــا، وأطلــــق ســــلمية 
لألمــري شــرف الــدين عيســى بــن مهنــا بــن مــانع أمــري العــرب، واتبــع األمــري بيــربس 
م يف كـــل مكـــان، إىل أن وصـــلوا  البندقـــداري ومجاعـــة مـــن الشـــجعان التتـــار يقتلـــو

يــوم األحــد الســـابع والعشــرين مـــن خلفهــم إىل حلــب، وهـــرب مــن بدمشــق مـــنهم 
رمضـــان. فتـــبعهم املســـلمون مـــن دمشـــق يقتلـــون فـــيهم ويســـتفكون األســـارى مـــن 
هـــم بلطفـــه، فجاوبتهـــا  أيـــديهم، وجـــاءت بـــذلك البشـــارة وهلل احلمـــد علـــى جـــربه إ
دق البشــائر مــن القلعــة، وفــرح املؤمنــون بنصــر هللا فرحــا شــديدا، وأيــد هللا اإلســالم 

ييــــــدا، وكبــــــت  هللا النصــــــارى واليهــــــود واملنــــــافقني، وظهــــــر ديــــــن هللا وهــــــم  وأهلــــــه 
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كـــــارهون، فتبـــــادر عنـــــد ذلـــــك املســـــلمون إىل كنيســـــة النصـــــارى الـــــيت خـــــرج منهـــــا 
الصــليب، فــانتهبوا مــا فيهــا وأحرقوهــا وألقــوا النــار فيمــا حوهلــا، فــاحرتق دور كثــرية 

را، وأحــرق بعــض كنيســة اليعا م وقبــورهم  قبــة، ومهــت إىل النصارى، ومأل هللا بيو
طائفة بنهب اليهود، فقيل هلم إنه مل يكــن مــنهم مــن الطغيــان كمــا كــان مــن عبــدة 
الصـــلبان، وقتلـــت العامـــة وســـط اجلـــامع شـــيخا رافضـــيا كـــان مصـــانعا للتتـــار علـــى 
أمــوال النــاس يقــال لــه الفخــر حممــد بــن يوســف بــن حممــد الكنجــي، كــان خبيــث 

قبحــه هللا، وقتلــوا مجاعــة مثلــه مــن الطويــة مشــرقيا ممالئــا هلــم علــى أمــوال املســلمني 
  ١املنافقني فقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد هلل رب العاملني.

  
صر الدين حممد بن شهاب الدين   هـ) ٦٥٨( ٢الكامل 

صــر الــدين حممــد ابــن امللــك، املظفــر شــهاب الــدين، غــازي  امللك الكامل 
لــك ميافــارقني وغريهـــا ابــن الســلطان، امللــك العـــادل أيب بكــر حممــد بــن أيـــوب. مت

بعد أبيه سنة مخس وأربعني وستمائة. وكــان شــا عــاقال شــجاعا مهيبــا حمســنا إىل 
، دينــا تقيــا، محيــد الطريقــة. حاصــره عســكر هوالكــو حنــوا مــن  رعيتــه، جماهــدا غــاز

بعــــد مــــا ســــب -عشــــرين شــــهرا. وقتــــل رمحــــه هللا تعــــاىل علــــى يــــد اللعــــني هوالكــــو 
ان ومخســني وســتمائة، وكــان شــديد البــأس قــوي سنة مث -هوالكو وبصق يف وجهه

  النفس.

                                                            
  ).١٣/٢٣٤البداية ( ١
لوفيــات (٢٠٢- ٢٣/٢٠١) والســري (٣٦٨- ٣٦٦/ص.٦٦٠- ٦٥١ريخ اإلسالم (حوادث  ٢ ) ٣٠٧- ٤/٣٠٦) والــوايف 

  ).٧/٩١) والنجوم الزاهرة (٥/٢٩٥وشذرات الذهب (
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 :موقفه من املشركني  
جاء يف السري عن الشيخ حممود بــن عبــدالكرمي الفــارقي قــال: ســار الكامــل 
إىل قالع بنــواحي آمــد فأخــذها، مث نقــل إليهــا أهلــه، وكــان أيب يف خدمتــه، فرحــل 

ألمــان مــن بنا إىل قلعة منهــا، فعــربت التتــار علينــا، فاســتنزلوا أهــل ا مللــك الكامــل 
ـــم علينـــا، وأ صـــيب مميـــز، وحاصـــروا ميافـــارقني أشـــهرا، فنـــزل  قلعـــة أخـــرى، وردوا 
علــيهم الــثلج، وهلــك بعضــهم، وكــان الكامــل يــربز إلــيهم ويقــاتلهم، وينكــي فــيهم 
برجــــة، ونفــــدت األقــــوات، حــــىت كــــان  زاء البلــــد  فهــــابوه، مث بنــــوا علــــيهم ســــورا 

عــنهم التتــار وصــابروهم، فخــرج إلــيهم ع فيهم املــوت، وفــرت الرجل ميوت فيؤكل، ووق
مــا  غالم أو أكثر، وجلــوا للتتــار أمــر البلــد، فمــا صــدقوا، مث قربــوا مــن الســور وبقــوا أ
ال جيسرون على اهلجوم، فــدىل إلــيهم مملــوك للكامــل حبــاال فطلعــوا إىل الســور فبقــوا 

لبلـــد حنـــو التســـعني بعـــد ألـــوف مـــن النـــاس، فـــدخلت  أســـبوعا ال جيســـرون، وبقـــي 
لرهــا، فــإذا هــو يشــرب اخلمــر، فنــاول  التتــار دار الكامــل وأمنــوه، وأتــوا بــه هوالكــو 
وليـــه أنـــت، فناولتـــه فـــأىب،  الكامـــل كأســـا فـــأىب، وقـــال: هـــذا حـــرام، فقـــال المرأتـــه: 

. وكــان الكامــل ممــن ســار قبــل ذلــك، يف وجــه هوالكــو - فيمــا قيــل- وشــتم وبصــق 
صـــطالحهم مـــن رأى وجـــه القـــان ال يقتـــل، فلمـــا واجـــه ورأى القـــان الكبـــري، ويف ا

ــذا استشــاط غضــبا وقتلــه. مث قــال: وكــان الكامــل شــديد البــأس، قــوي  هوالكــو 
ــــم إىل  ــــم أخــــذوا أوالده مــــن حصــــنهم، وأتــــوه  الــــنفس، مل ينقهــــر للتتــــار حبيــــث إ
ألمــان فقــال: مــا لكــم عنــدي إال  حتــت ســور ميافــارقني، وكلمــوه أن يســلم البلــد 
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  ١.السيف
  

  هـ) ٦٦٠( ٢العز بن عبدالسالم
الشـــيخ عـــز الـــدين بـــن عبدالســـالم أبـــو حممدالســـلمي الدمشـــقي الشـــافعي، 
شـــيخ املـــذهب، ومفيـــد أهلـــه، ولـــد ســـنة ســـبع أو مثـــان وســـبعني ومخســـمائة. مســـع 
احلديث من احلافظ أيب حممد القاسم بــن احلــافظ الكبــري أيب القاســم بــن عســاكر، 

اعيــل بــن أيب ســعد البغــدادي، وعمــر بــن حممــد وشيخ الشيوخ عبداللطيف بــن إمس
بن طربزد، وحنبل بــن عبــدهللا الرصــايف وغــريهم. ومســع منــه تالمذتــه شــيخ اإلســالم 
ابن دقيق العيد وهو الذي لقب الشيخ عز الــدين ســلطان العلمــاء، واإلمــام عــالء 
ج الــــدين ابــــن الفركــــاح واحلــــافظ أبــــو حممــــد  الــــدين أبــــو احلــــني البــــاجي والشــــيخ 

  اطي وغريهم.الدمي
قــرأ األصــول علــى اآلمــدي وبــرع يف الفقــه واألصــول والعربيــة، وفــاق األقــران 
واألضــراب، ومجــع بــني فنــون العلــم مــن التفســري واحلــديث والفقــه واخــتالف أقــوال 
النــــاس ومآخــــذهم، وبلــــغ رتبــــة االجتهــــاد. ورحــــل إليــــه الطلبــــة مــــن ســــائر الــــبالد، 

ألشــــعار مــــع الزهــــد  وصــــنف التصــــانيف املفيــــدة. وكــــان لطيفــــا ظريفــــا يستشــــهد 
ملعــروف والنهــي عــن املنكــر والصــالبة يف الــدين، وعــزل نفســه مــن  والــورع واألمــر 
جلملــة فشــهرته  القضاء يف آخر حياته، وعزله السلطان من اخلطابــة، فلــزم بيتــه. و
ر األشـــعرية  تغـــين عـــن اإلطنـــاب يف وصـــفه. لـــه مؤلفـــات عديـــدة، تظهـــر عليهـــا آ

                                                            
  ).٢٠٢-٢٣/٢٠١السري ( ١
  ).٥/٨٠) وطبقات الشافعية (٣٠٢-٥/٣٠١رات الذهب () وشذ٢٣٦-١٣/٢٣٥البداية ( ٢
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بـــه قواعـــد األحكـــام وكتـــاب ملحـــة االعتقـــاد. وقـــد رد شـــيخ والتصـــوف، منهـــا كتا
  اإلسالم ابن تيمية عليه ذلك، رحم هللا اجلميع.

تويف رمحه هللا مبصر يف مجــادى األوىل ســنة ســتني وســتمائة، وحضــر جنازتــه 
اخلـــاص والعـــام، وملـــا بلـــغ الســـلطان خـــرب موتـــه قـــال: مل يســـتقر ملكـــي إال الســـاعة 

  أراد لبادروا إىل امتثال أمره.  ألنه لو أمر الناس يفَّ مبا
 :موقفه من املبتدعة  

جــــاء يف االعتصــــام: ونـــــص أيضــــا عــــز الـــــدين بــــن عبدالســــالم علـــــى أن  -
  ١الدعاء للخلفاء يف اخلطبة بدعة غري حمبوبة.

وجاء يف الباعث على إنكار البدع واحلوادث أليب شامة الدمشقي: واتفــق  - 
ــ ـــة جبــــامع دمشــــق حرســ ها هللا تعــــاىل يف ســــنة ســــبع وثالثــــني أن ويل اخلطابــــة واإلمامـ

صر الســنة، مظهــر الـــحق؛ أبــو حممــد  ا يومئذ الفقيه املفيت،  وستمائة، أحق الناس 
ــاء  ــة، وقــــواه علــــى طاعتــــه، فجــــرى يف إحيــ ــده هللا حبراســ عبــــدالعزيز بــــن عبدالســــالم أيــ
الســنن وإماتــة البــدع علــى عادتــه، فلمــا قــرب دخــول شــهر رجــب، أظهــر للنــاس أمــر 

ا بدعة منكرة، وأن حــديثها كــذب علــى رســول هللا صالة ا ، وخطــب لرغائب، وأ
ا،  بـــذلك علـــى املنـــرب يـــوم مجعـــة، وأعلـــم النـــاس ــاهم عـــن صـــال ـ ــليها، و ــه ال يصـ أنـ

ووضــع يف ذلــك جــزءا لطيفــا مســاه 'الرتغيــب عــن صــالة الرغائــب'. حــذر النــاس فيــه 
راد فطــام النــاس عنهــا قــوال مــن ركــوب البــدع، والتقــرب إىل هللا تعــاىل مبــا مل يشــرع، وأ

وفعـــال، فشـــق ذلـــك علـــى العـــوام، وكثـــري مـــن املتميـــزين الطغـــام، اغـــرتارا مـــنهم مبجـــرد  

                                                            
  ).١/٣٦االعتصام ( ١
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ـــا صـــالة  وركـــو إىل ذلـــك احلـــديث  - فهـــي طاعـــة وقربـــة، فلمـــاذا ينهـــى عنهـــا- كو
الباطـــل، وشـــق علـــى ســـلطان البلـــد وأتباعـــه إبطاهلـــا، فصـــنف هلـــم بعـــض مفـــيت البلـــد 

ــا صــالة، جــزءا يف تقريرهــا، وحتســ لبــدع احلســنة مــن جهــة كو ني حاهلــا، وإحلاقهــا 
ورام نقــض رد اجلــزء يف تصــنيفه هــذا، فــرد عليــه الفقيــه أبــو حممــد أحســن رد، وبــني 
لفتيتـــني املقـــدم ذكرمهـــا، فخـــالف مـــا كـــان أفـــىت بـــه  أنـــه هـــو الـــذي أفـــىت فيمـــا تقـــدم 

اء الصـــاحلني، أوال، وجـــاء مبـــا وافـــق هـــوى الســـلطان، وعـــوام الزمـــان، وهـــو مـــن العلمـــ
واألئمــــــــــــــــة املفتــــــــــــــــني ولكــــــــــــــــن هللا تعــــــــــــــــاىل قــــــــــــــــال: وهــــــــــــــــو أصــــــــــــــــدق القائـليـــــــــــــــــن: 

  
  ١  

  
 ٢  

   
   

  ٤ـ.اه٣  
 :موقفه من الصوفية  

لغنــاء والــرقص  جــاء يف نقــض املنطــق عنــه قــال: وال جيــوز شــغل املســاجد 
وخمالطـــــة املـــــردان، ويعـــــزر فاعلـــــه تعزيـــــرا بليغـــــا رادعـــــا. وأمـــــا لـــــبس احللـــــق والـــــدماجل 
ــور  ــة وشــــهرة. وشــــر األمــ لـــــحديد والنحــــاس فبدعــ والسالســــل واألغــــالل، والتخــــتم 

                                                            
 ).٧الكهف اآلية ( ١

 ).٤حممد اآلية ( ٢

 ).٢٠الفرقان اآلية ( ٣

  ).١٤٩الباعث ( ٤
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ا، وهــي هلــم يف الــدنيا، وهــ ي لبــاس أهــل النــار، وهــي هلــم يف اآلخــرة إن مــاتوا حمــد
علــى ذلــك، وال جيــوز الســجود لغــري هللا مــن األحيــاء واألمــوات، وال تقبيــل القبــور، 
ويعزر فاعله. ومن لعن أحــدا مــن املســلمني عــزر علــى ذلــك تعزيــرا بليغــا. واملــؤمن ال 

، وما أقربه من عود اللعنــة عليــه. قــال: وال حتــل الصــال ة عنــد القبــور، وال يكون لعَّا
املشــي عليهــا مــن الرجــال والنســاء، وال تعمــل مســاجد للصــالة فإنــه اشــتد غضـــب 

  ٢.اهـ١هللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد
لعلــــم، ومســــاه مــــن كتــــب يف ترمجتــــه: ســــلطان تنبيــــه:  هــــذا الرجــــل اشــــتهر 

ه مل يكــن العلماء. وقد أطال ابن الســبكي يف ترمجتــه يف طبقــات الشــافعية. غــري أنــ
ســـلفيا يف عقيـــدة األمســـاء والصـــفات. ولـــه أفعـــال مـــع الصـــوفية تـــدل علـــى اقتناعـــه 
ييـــدها يعتمـــد  ـــم. وكـــان معروفـــا بعداوتـــه للحنابلـــة. وكثـــري ممـــن ألـــف يف البـــدع و
طــل ال معــىن  عليــه يف تقســيم البــدع إىل األحكــام اخلمســة املعروفــة، وهــو تقســيم 

لشـــاطيب يف االعتصـــام وغـــريه مـــن أهـــل لـــه، مصـــادم لعمـــوم النصـــوص. وقـــد رده ا
  العلم. 

  
  

  هـ) ٦٦١( ٣عبد الرزاق أبو حممد اجلزري

                                                            
  سيأيت خترجيه قريبا. ١
  ).١٥-١٤نقض املنطق ( ٢
ـــــاظ ( ٣ ـــــذكرة احلفـــ ـــوادث ١٤٥٥-٤/١٤٥٢تـــ ــ ــالم (حـــ ــ ــ ــــخ اإلســ ــ ريــ ــة ) والب٧٤-٧٢/ص.٦٧٠-٦٦١) و ـــ ـــة والنهايـــ ـــ دايــ
  ).٢٧٦-٢/٢٧٤) وذيل طبقات احلنابلة (١٣/٢٥٤(
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عبــد الــرزاق بــن رزق هللا بــن أيب بكــر بــن خلــف اجلــزري أبــو حممــد، اإلمــام 
احلـــــافظ، مولـــــده بـــــرأس عـــــني اخلـــــابور ســـــنة تســـــع ومثـــــانني ومخســـــمائة. مســـــع مـــــن 

بقتــــه، وأيب اجملــــد القــــزويين عبــــدالعزيز ابــــن منينــــا وطبقتــــه، وأيب الــــيمن الكنــــدي وط
وغــريهم، ومســع منــه: ولــده العــدل مشــس الــدين حممــد والــدمياطي يف معجمــه وغــري 
ســـانيده، وكـــان إمامـــا حمـــد فقيهـــا أديبـــا  واحـــد. صـــنف تفســـريا حســـنا روى فيـــه 
ملوصــل تــويف يف ســنة  شــاعرا دينــا صــاحلا وافــر احلرمــة. ويل مشــيخة دار احلــديث 

  إحدى وستني وستمائة.
  قفه من الرافضة:مو  

لســـــنة عنـــــد  ر، ويصـــــدع  لســـــنة واآل قـــــال ابـــــن رجـــــب: وكـــــان متمســـــكا 
  ١املخالفني من الرافضة وغريهم.

  
  هـ) ٦٦٣( ٢أبو البقاء النَّابـُْلِسي

خالــــد بــــن يوســــف بــــن ســــعد بــــن احلســــن بــــن مفــــرج بــــن بكــــار أبــــو البقــــاء 
ــاء النابلسي مث الدمشقي. ولــد بنــابلس ســنة مخــس ومثــانني ومخســمائة. مســ ع مــن 

الــدين القاســم بــن عســاكر وحممــد بــن اخلصــيب وحنبــل وطائفــة. روى عنــه الشــيخ 
ج الــدين الفــزاري، وأخــوه اخلطيــب شــرف الــدين،  حميــي الــدين النــووي، والشــيخ 
والشــيخ تقــي الــدين ابــن دقيــق العيــد. كتــب وحصــل األصــول النفيســة، ونظــر يف 

                                                            
  ).٢/٢٧٥ذيل طبقات احلنابلة ( ١
ـــذكرة احلفـــــاظ ( ٢ ــوادث ١٤٤٨-٤/١٤٤٧تــ ــالم (حـــ ريـــــخ اإلســـ ـــات ١٤٧-١٤٥/ص.٦٧٠-٦٦١) و ــوات الوفيــ ) وفـــ
  ).٢٦٠-١٣/٢٥٩) والبداية والنهاية (٤٠٤-١/٤٠٣(
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فــا، عاملــا بصــناعة احلــديث، حافظــا اللغة والعربية، كان إمامــا متقنــا ذكيــا فطنــا ظري
ألمســاء الرجــال، وكــان حســن األخــالق، حلــو النــادرة صــاحب مــزاح ونــوادر. قــال 
ابن مجاعة: أحد احملدثني املشهورين واحلفاظ املعروفني، كــان خــريا صــاحلا، حســن 
األخـــالق، مالزمـــا لقـــراءة احلـــديث والنظـــر يف األســـانيد. تـــويف رمحـــه هللا يف ســـلخ 

  سنة ثالث وستني وستمائة.مجادى األوىل 
 :موقفه من الرافضة  

جاء يف املنهاج: وكان من أهل العلم أبو البقاء خالــد بــن يوســف النابلســى 
رمحـــه هللا، ســـأله بعـــض الشـــيعة عـــن قتـــال علـــي اجلـــن، فقـــال: أنـــتم معشـــر الشـــيعة 
لــيس لكــم عقــل، أميــا أفضــل عنــدكم: عمــر أو علــي؟ فقــالوا: بــل علــي. فقــال: إذا  

يروون عن النيب صلى عليــه وســلم أنــه قــال لعمــر: مــا رآك الشــيطان  كان اجلمهور
فـــإذا كـــان الشـــيطان يهـــرب مـــن عمـــر،  ١ســـالكا فجـــا إال ســـلك فجـــا غـــري فجـــك

  ٢فكيف يقاتل عليا؟
  

َمْشِقي   هـ) ٦٦٥( ٣أبو َشاَمة الدِّ
عبدالرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم بن عثمان، أبــو شــامة املقدســي األصــل، 

لفقيــه املقــرئ النحــوي املــؤرخ، صــاحب التصــانيف، ولــد ســنة الدمشــقي الشــافعي ا
                                                            

ــد ( ١ ــ ــ ــاري (١/١٧١،١٨٢،١٨٧أمحـ ــ ــ ــلم (٦/٤١٧/٣٢٩٤) والبخـ ــ ــ ـــائي يف ١٨٦٤/٢٣٩٦-٤/١٨٦٣) ومسـ ــ ) والنســ
  ).٢٠٧/ح٢٣٢-٢٣١عمل اليوم والليلة (

  ).٨/١٦٢منهاج السنة ( ٢
ــة ( ٣ ــ ـــاظ (٢٦٥-١٣/٢٦٤البدايـــــة والنهايـ ــذكرة احلفــ ــ ــــذهب ٢/٢٦٩) وفـــــوات الوفيـــــات (٤/١٤٦٠) وتـ ــذرات الـ ــ ) وشـ
ريخ اإلسالم (حوادث ٣١٩-٥/٣١٨(   ).١٩٧-١٩٤/ص.٦٧٠-٦٦١) و
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يب شــــامة لشــــامة كبــــرية كانــــت فــــوق  تســــع وتســــعني ومخســــمائة بدمشــــق، ومســــي 
حاجبــه األيســر. مســع مــن موفــق الــدين املقدســي، وداود بــن مالعــب، وأمحــد بــن 
عبـــدهللا الســـلمي، وكرميـــة عـــز الـــدين بـــن عبدالســـالم، وطائفـــة. ومســـع منـــه الشـــيخ 

لبـــــان، وبرهـــــان الـــــدين اإلســـــكندراين، وشـــــرف الـــــدين الفـــــراوي اخلطيـــــب، أمحـــــد ال
ومجاعــة. خــتم القــرآن ولــه دون عشــر ســنني، وأتقــن فــن القــراءة علــى الســخاوي، 
ولـــه ســـت عشـــرة ســـنة، ومســـع الكثـــري حـــىت عـــد يف احلفـــاظ، وكـــان مـــع براعتـــه يف 

جلملــة فلــم يكــن يف و  ركــا للتكلــف، ثقــة يف النقــل؛ و قتــه مثلــه العلــوم متواضــعا، 
لرتبــة األشــرفية، ومشــيخة  نتــه، وعفتــه وأمانتــه، ويل مشــيخة اإلقــراء  يف نفســه ود
دار احلديث األشرفية، ووقف كتبه خبزانــة العادليــة، وشــرط أن ال ختــرج، فاحرتقــت 
مجلــة وجــرت لــه حمنــة يف ســابع مجــادى اآلخــرة ســنة مخــس وســتني وســتمائة، تــويف 

سع عشر رمضان رمحه   هللا رمحة واسعة. من جرائها يف 
 :موقفه من املبتدعة  

لــه كتــاب 'الباعــث علــى إنكــار البــدع واحلــوادث'، وهــو وإن كــان فيــه بعــض 
ــو كتــــاب ميكــــن أن يســــتفيد منــــه  ملولــــد. فهــ ــا خيــــالف عقيــــدة الســــلف كقولــــه  مــ

  السلفي يف ذم البدع.
  وقد طبع الكتاب مرارا.

م البـــدع وأصـــحابه فمــن بعــدهم أهــل ز  قــال فيــه: وقــد حــذر النــيب  - مــا
التبــاع الــذي فيـــه النجــاة مــن كــل حمــذور، وجـــاء يف   ت األمــور، وأمــروهم  وحمــد

التبــــــاع مــــــا يرتفــــــع معـــــه النــــــزاع. قــــــال هللا  تعــــــاىل: كتـــــاب هللا تعــــــاىل مــــــن األمـــــر 
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  ١.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــاىل: وقـــــــــــــــــــــــ   ال تعـــــــــــــــــــــــــ
  

   
  

   
   

   
 ٣. وهذا نص فيما حنن فيه.٢  

رضــي هللا -ين وســنة اخللفــاء الراشــد وقــال: ومــن اتبــاع ســنة رســول هللا  -
إنكـــار املنكـــر، وإحيـــاء الســـنن، وإماتـــة البـــدع، ففـــي ذلـــك أفضـــل  -عـــنهم أمجعـــني

  ٤أجر، وأمجل ذكر.
ن ووضــــح  - صــــحة إنكــــار مــــن أنكــــر  -بتوفيــــق هللا تعــــاىل-وقــــال: فقــــد 

ــيئا مــــن هــــذه البــــدع، وإن كــــان صــــالة ومســــجدا، وال مبــــاالة بشــــناعة جاهــــل  شــ
جد، فمــا وازنــه إال وزان مــن يقــول:  يقول: كيــف يــؤمر بتبطيــل صــالة وختريــب مســ

، ومــن ٥خــرب مســجد الضــرار كيــف يــؤمر بتخريــب مســجد، إذا مســع أن النــيب 
يقــول كيــف ينهــى عــن قــراءة القــرآن يف الركــوع والســجود، وإذا مســع حــديث علــي 

                                                            
 ).٣١ة (آل عمران اآلي ١

 ).١٥٣األنعام اآلية ( ٢

  ).٥٣الباعث ( ٣
  ).٧٦الباعث ( ٤
 عزاه السيوطي يف الدر املنثور البن اسحاق وابن مردويه من حديث أيب رهم كلثوم بن احلصني الغفاري، وابن عباس. ٥
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ــاين رســول هللا  أن أقــرأ القــرآن يف الركــوع  رضــي هللا عنــه املخــرج يف الصــحيح: 
  .١والسجود

نة أوىل مــن اقتحــام البدعــة، وإن كانــت صــالة يف الصــورة، فربكــة فاتبــاع الســ
  ٢اتباع السنة أكثر فائدة، وأعظم أجرا.

وقـــال: وممـــا ابتـــدع وروي بـــه، واســـتميلت قلـــوب اجلهـــال والعـــوام بســـببه:  -
التمـــــاوت يف املشـــــي والكـــــالم، حـــــىت صـــــار ذلـــــك شـــــعارا ملـــــن يريـــــد أن يظـــــن فيـــــه 

 ف ذلــك، وهــو مــا كــان عليــه رســول هللا التنسك والتورع، فليعلم أن الــدين خــال
  ٣وأصحابه مث السلف الصاحل.

  
  هـ) ٦٧١( ٤حممد بن أمحد القرطيب

ــــرْح األنصــــاري اخلزرجــــي املــــالكي أبــــو  حممــــد بــــن أمحــــد بــــن أيب بكــــر بــــن فـَ
كـــــان مـــــن عبـــــاد هللا الصـــــاحلني، والعلمـــــاء   -صـــــاحب التفســـــري-عبـــــدهللا القـــــرطيب 

يا، املشــــغولني مبــــا يعيــــنهم مــــن أمــــور اآلخــــرة، العــــارفني الــــورعني الزاهــــدين يف الــــدن
أوقاتـــه معمــــورة مــــا بــــني توجــــه وعبــــادة وتصــــنيف. مســــع مــــن ابــــن رواج، ومــــن ابــــن 
اجلميــــزي، والشــــيخ أيب العبــــاس أمحــــد بــــن عمــــر القــــرطيب شــــارح مســــلم ومل يتمــــه. 

                                                            
ــلم ( ١ ـــ ـــو داود (١/٣٤٨/٤٨٠مســ ــ ـــذي (٤٠٤٥و٣٢٣/٤٠٤٤-٤/٣٢٢) وأبــ ــ ــائي ٥٠/٢٦٤-٢/٤٩) والرتمــ ـــ ) والنســ
)١٠٤٣-٥٣٢/١٠٣٩-٢/٥٣١.( 

  ).٢١٥-٢١٤الباعث ( ٢
  ).٢٤٥الباعث ( ٣
لوفيـــات ٥/٣٣٥) وشـــذرات الـــذهب (٢١٢-٢/٢١٠) ونفـــح الطيـــب (٣٠٩-٢/٣٠٨الـــديباج املـــذهب ( ٤ ) والـــوايف 
  ).٦٦-٢/٦٥) وطبقات املفسرين للداودي (١٢٣-٢/١٢٢(
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  وروى عنه ولده شهاب الدين أمحد. 
يـــدة تـــدل علـــى قـــال الـــذهيب: إمـــام مـــتقن متبحـــر يف العلـــم، لـــه تصـــانيف مف

إمامتـــه، وكثـــرة اطالعـــه ووفـــور فضـــله. وكـــان القـــرطيب رمحـــه هللا أشـــعري العقيـــدة يف 
ب األمساء والصفات، وعمدته يف ذلك كبــار األشــاعرة كــاجلويين وابــن البــاقالين 

  والرازي وغريهم.
مــــــن مؤلفاتــــــه: اجلــــــامع ألحكــــــام القــــــرآن، الكتــــــاب األســــــىن يف أمســــــاء هللا 

مــــور اآلخــــرة وغريهــــا. تــــويف يف احلســــىن، التــــذكار يف أ فضــــل األذكــــار، والتــــذكرة 
  شوال من سنة إحدى وسبعني وستمائة.

  :موقفه من الرافضة  
جــاء يف اجلــامع ألحكــام القــرآن: الثامنــة: اعلــم أن هــذا العــدد مثــىن وثــالث 
حـــــة تســـــع كمـــــا قالـــــه َمـــــن بـَُعـــــد فهمـــــه للكتـــــاب والســـــنة،  ع ال يـــــدل علـــــى إ ور

لف هــذه األمــة، وزعــم أن الــواو جامعــة، وعضــد ذلــك وأعــرض عمــا كــان عليــه ســ
نكح تسعا، ومجع بيــنهن يف عصــمته. والــذي صــار إىل هــذه اجلهالــة،  ن النيب 

وقال هذه املقالة: الرافضة وبعض أهل الظــاهر، فجعلــوا مثــىن مثــل اثنــني، وكــذلك 
ع.    ثالث ور

حــة اجل مــع بــني وذهــب بعــض أهــل الظــاهر أيضــا إىل أقــبح منهــا، فقــالوا 
ن العــدل يف تلــك الصــيغ يفيــد التكــرار، والــواو للجمــع،  مثان عشرة، متســكا منــه 
للســـان  ع. وهـــذا كلـــه جهـــل  فجعـــل مثـــىن مبعـــىن اثنـــني اثنـــني وكـــذلك ثـــالث ور
والســنة، وخمالفــة إلمجــاع األمــة، إذ مل يســمع عــن أحــد مــن الصــحابة وال التــابعني 

الــــــك يف موطئــــــه، والنســــــائي أنــــــه مجــــــع يف عصــــــمته أكثــــــر مــــــن أربــــــع. وأخــــــرج م
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الثقفــي وقــد أســلم وحتتــه  ١قال لغيالن بن ســلمة والدارقطين يف سننهما أن النيب 
. يف كتـــــاب أيب داود عـــــن ٢»اخـــــرت مـــــنهن أربعـــــا وفـــــارق ســـــائرهن«عشـــــر نســـــوة: 

فقــال:  احلارث بن قيس قال: أسلمت وعندي مثان نسوة، فذكرت ذلــك للنــيب 
  ٣.٤»اخرت منهن أربعا«

  رح قولــــــــــه تعــــــــــاىل: وقــــــــــال يف شــــــــــ
  من سورة الفــتح: اخلامســة: روى أبــو عــروة الــزبريّي مــن  ٥اآلية

رســول ولــد الــزبري: كنــا عنــد مالــك بــن أنــس، فــذكروا رجــالً ينــتقص مــن أصــحاب 
  هــــــــــــذه اآليــــــــــــة:  ، فقــــــــــــرأ مالــــــــــــكهللا 

    
  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىت بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ 

  
 فقــــال مالــــك: مــــن أصــــبح مــــن النــــاس ٦ .
فقــد أصــابته هــذه اآليــة؛ ذكــره  قلبه غيظ على أحد مــن أصــحاب رســول هللا  يف

  اخلطيب أبو بكر.
ويلــه. فمــن نقــص واحــداً  قلــت: لقــد أحســن مالــك يف مقالتــه وأصــاب يف 

                                                            
  يف االصل: بن أمية والصواب ما أثبتناه. ١
) وابــن ماجــه ٣/٤٣٥/١١٢٨) والرتمــذي (٢/١٣،١٤هاب مرســال. ووصــله أمحــد () عن ابن ش٢/٥٨٦/٧٦مالك ( ٢
  ).٤٦٦/٤١٥٧-٩/٤٦٥)، وصححه ابن حبان (٣/١٦٩)، وعزاه احلافظ يف التلخيص للنسائي (١/٦٢٨/١٩٥٣(
) وحســـنه الشـــيخ األلبـــاين رمحـــه هللا مبجمـــوع طرقـــه. انظـــر ١/٦٢٨/١٩٥٢) وابـــن ماجـــه (٢/٦٧٧/٢٢٤١أبـــو داود ( ٣

  ). ٢٩٦-٦/٢٩٥(اإلرواء 
  ).٥/١٣اجلامع ألحكام القرآن ( ٤
  ).٢٩رقم ( ٥
  ).٢٩الفتح اآلية ( ٦
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ى هللا رب العـــــاملني، وأبطـــــل شـــــرائع مـــــنهم أو طعـــــن عليـــــه يف روايتـــــه فقـــــد رّد علـــــ
  املســـــــــــــــــــــــلمني؛ قـــــــــــــــــــــــال هللا تعـــــــــــــــــــــــاىل: 

    
  
اآليـــــــــــــــــــة. وقـــــــــــــــــــال:  ١  

   
  
  

تضـــــــمنت  إىل غـــــــري ذلـــــــك مـــــــن اآلي الـــــــيت ٢
لصـــــــــــــدق والفـــــــــــــالح؛ قـــــــــــــال هللا تعـــــــــــــاىل:  الثنـــــــــــــاء علـــــــــــــيهم، والشـــــــــــــهادة هلـــــــــــــم 

   
   ٣ .

ــــــــــــــــــــــــــــــال:  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  وقــــــــــــــ
  

   
  

   
  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ إىل قولـــــــــــــ
  

 مث قــــــال عــــــّز مــــــن قائــــــل: ٤ ،
  

   
                                                            

  ).٢٩الفتح اآلية ( ١
  ).١٨الفتح اآلية ( ٢
  ).٢٣األحزاب اآلية ( ٣
  ).٨احلشر اآلية ( ٤
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  :إىل قولـــــــــــــــــــــــــه 
  وهــــــــــــــــــذا  ١ .

 خـــري :علمـــه تبـــارك وتعـــاىل حبـــاهلم ومـــآل أمـــرهم، وقـــال رســـول هللا  كلـــه مـــع
م ال تســّبوا أصــحايب فلــو أن أحــدكم أنفــق وقــال: » النــاس قــرين مث الــذين يلــو

قــال أبــو عبيــد: معنــاه مل يــدرك ». مثــل أحــد ذهبــاً مل يــدرك ُمــدَّ أحــدهم وال َنصــيفه
مــّد أحــدهم إذا تصــدق بــه وال نصــف املــد؛ فالنصــيف هــو النصــف هنــا. وكــذلك 

ســــيع، وللــــّثمن َمثــــني، وللّســــبع يقـــال للُعْشــــِر َعِشــــري، وللُخمــــس َمخــــيس، وللتســــع تَ 
  َسبيع، وللّسدس َسِديس، وللرّبع رَبيع، ومل تقل العرب للثّلث ثليث... 

ــذا املعــىن كثــرية؛ فحــذاِر مــن الوقــوع يف أحــد مــنهم، كمــا فعــل  واألحاديــث 
عــوِّذتني ليســتا مــن القــرآن، ومــا صــّح حــديث عــن 

ُ
َمن طعــن يف الــدين فقــال: إن امل

مـــــا ودخوهلمـــــا يف مجلـــــة التنزيـــــل إال عـــــن عقبـــــة بـــــن عـــــامر، يف تثبيته رســـــول هللا 
ه  وعقبة بن عامر ضعيف مل يوافقه غريه عليها، فروايتــه مطّرحــة. وهــذا رّد ملــا ذكــر
من الكتاب والسنة، وإبطاٌل ملا نقلته لنا الصحابة من الـملة. فــإن عقبــة بــن عــامر 

ري ومســلم وغريمهــا، البخــابن عيسى اجلَُهــين ممــن روى لنــا الشــريعة يف الصــحيحني 
فهـــو ممـــن مـــدحهم هللا ووصـــفهم وأثـــىن علـــيهم ووعـــدهم مغفـــرة وأجـــراً عظيمـــاً. فمـــن 
نســـبه أو واحـــداً مـــن الصـــحابة إىل كـــذب فهـــو خـــارج عـــن الشـــريعة، مبطـــل للقـــرآن 

. ومــىت أحلِــق واحــد مــنهم تكــذيباً فقــد ُســّب؛ ألنــه ال عــار طــاعن علــى رســول هللا 
هلل أعظـــمُ  مـــن ســـّب  مـــن الكـــذب، وقـــد لعـــن رســـول هللا  وال عيـــب بعـــد الكفـــر 

                                                            
  ).٩احلشر اآلية ( ١

This file was downloaded from QuranicThought.com



  
٤١٥ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

ــا  - وال صــغري فــيهم- أصحابه؛ فاملكّذب ألصغرهم  داخــل يف لعنــة هللا الــيت شــهد 
، وألزمها كــلَّ َمــن ســّب واحــداً مــن أصــحابه أو طعــن عليــه. وعــن عمــر رسول هللا 

بـــن حبيـــب قـــال: حضـــرت جملـــس هـــارون الرشـــيد فجـــرت مســـألة تنازعهـــا احلضـــور 
؛ فرفــع م، فــاحتج بعضــهم حبــديث يرويــه أبــو هريــرة عــن رســول هللا أصوا وَعَلت

بعضــهم احلــديث وزادت املدافعــة واخلصــام حــىت قــال قــائلون مــنهم: ال يُقبــل هــذا 
؛ ألن أ هريـــرة ُمـــتَّهم فيمـــا يرويـــه، وصـــّرحوا بتكذيبـــه، احلـــديث علـــى رســـول هللا 

: احلــد يث صــحيح عــن رســول ورأيت الرشيد قد حنا حنوهم ونصــر قــوهلم فقلــت أ
وغــريه؛ فنظــر إّيل  ، وأبو هريرة صحيح النقل صدوق فيمــا يرويــه عــن النــيب هللا 

الرشــيد نظـــر ُمْغِضــب، وقمـــت مــن اجمللـــس فانصــرفت إىل منـــزيل، فلــم ألبـــث حـــىت 
لباب؛ فدخل فقال يل: أجب أمري املــؤمنني إجابــة مقتــول،  قيل: صاحب الربيد 

تعلــم أين دفعــت عــن صــاحب نبيّــك، وأجللــت  وحتّنط وتكّفن فقلت: اللهــم إنــك
نبّيك أن يطعن على أصــحابه، فَســلِّْمين منــه. فأدخلــت علــى الرشــيد وهــو جــالس 
على كرسّي من ذهب، حاسر عن ذراعيــه، بيــده الســيف وبــني يديــه النِّطْــع؛ فلمــا 
َبُصَر يب قال يل:  عمر بن حبيب ما تلّقاين أحد من الرد والدفع لقويل مبثــل مــا 

يتين بــه؛ فقلــت:  أمــري املــؤمنني؛ إن الــذي قلتــه وجادلــت عنــه فيــه ازدراء علــى تلق
طلـــــة،  رســـــول هللا  وعلـــــى مـــــا جـــــاء بـــــه؛ إذا كـــــان أصـــــحابه كـــــذابني فالشـــــريعة 

والفـــرائض واألحكـــام يف الصـــيام والصـــالة والطـــالق والنكـــاح واحلـــدود كلّـــه مـــردود 
بـــن حبيـــب أحيـــاك هللا!  غـــري مقبـــول؛ فرجـــع إىل نفســـه مث قـــال: أحييتـــين  عمـــر

  وأمر يل بعشرة آالف درهم.
قلــــت: فالصــــحابة كلهــــم عــــدول، أوليــــاء هللا تعــــاىل وأصــــفياؤه، وِخريتــــه مــــن 
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خلقه بعد أنبيائه ورسله. هذا مذهب أهل الســنة، والــذي عليــه اجلماعــة مــن أئمــة 
ــــم إىل أن حــــال الصــــحابة كحــــال  هــــذه األمــــة. وقــــد ذهبــــت شــــرذمة ال مبــــاالة 

م البحــث عــن عــدالتهم. ومــنهم مــن فــرق بــني حــاهلم يف بُــداءة األمــر غــريهم؛ فيلــز 
ــــم األحــــوال فظهــــرت فــــيهم  ــــم كــــانوا علــــى العدالــــة إذ ذاك؛ مث تغــــّريت  فقــــال: إ
احلــروب وســفك الــدماء؛ فــال بــّد مــن البحــث. وهــذا مــردود؛ فــإن خيــار الصــحابة 

 علــــيهم وفضــــالءهم كعلــــّي وطلحــــة والــــزبري وغــــريهم رضــــي هللا عــــنهم ممــــن أثــــىن هللا
وزّكــــــــــــــــاهم ورضــــــــــــــــي عــــــــــــــــنهم وأرضــــــــــــــــاهم ووعــــــــــــــــدهم اجلنــــــــــــــــة بقولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــاىل: 

  
 لــــــجنة١  . وخاصـــــة العشـــــرة املقطـــــوع هلـــــم 

خبار الرسول هم الُقدوة مع علمهم بكثري من الفنت واألمــور اجلاريــة علــيهم بعــد 
خبـــاره هلـــم بـــذلك. وذلـــك غـــري مســـقط مـــن مـــرتبت هم وفضـــلهم؛ إذ كانـــت نبـــّيهم 

تلــك األمــور مبنيــة علــى االجتهــاد، وكــل جمتهــد مصــيب. وســيأيت الكــالم يف تلــك 
 األمور يف سورة احلجرات مبّينة إن شاء هللا تعاىل.

   
ين   هـ) ٦٧٢( ٢علي بن وضاح الشهرا

كمـــال الـــدين أبـــو احلســـن بـــن أيب بكـــر علـــي بـــن حممـــد بـــن حممـــد بـــن أيب 
ين، ن زيـــل بغـــداد، الفقيـــه احلنبلـــي. ولـــد يف رجـــب ســـنة ســـعيد بـــن وضـــاح الشـــهرا

ن. مســع الصــحيحني وغريمهــا مــن عــدة شــيوخ،  إحدى وتسعني ومخســمائة بشــهرا

                                                            
  ).٢٩الفتح اآلية ( ١
  ).٢/٢٨٢) وذيل طبقات احلنابلة (٥/٣٣٦شذرات الذهب ( ٢
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ومســـع منـــه ابـــن حصـــني الفخـــري، واحلـــافظ الـــدمياطي، وأبـــو احلســـن البنـــدنيجي، 
  وإبراهيم اجلعربي املقرئ، وخلق كثري. 

حلــديث، وقــرأ بنفســه، وكتــب خبطــ ه احلســن، ومســع قــال ابــن رجــب: عــين 
لعلــم ببغــداد، وتفقــه وبــرع يف العربيــة، وشــارك يف فنــون  الكتــب الكبــار، واشــتغل 

وقال اإلمام صفي الــدين عبــداملؤمن بــن عبــداحلق: كــان شــيخا صــاحلا، منــور من العلم. 
، وكــان عاملــا الوجــه، كيســا، طيــب األخــالق، مســح الــنفس، صــحب املشــايخ والصــاحلني

يــث. ولــه إجــازات مــن مجاعــة كثــريين، مــنهم الشــيخ موفــق الــدين لفقــه والفــرائض واألحاد
  ابن قدامة، وأبو حممد بن عمرو بن الصالح وغريمها. 

لث صفر سنة اثنتني وسبعني وستمائة.    تويف رمحه هللا، ليلة اجلمعة 
 :موقفه من املبتدعة  

ر السلفية:   له من اآل
ج السلف الصاحل'.   'الدليل الواضح يف اقتفاء 

  .١ه يف ذيل الطبقاتذكر 
 :موقفه من املشركني  

ره: 'الرد على أهل اإلحلاد'.   ٢من آ
  

  هـ) ٦٧٦( ١اإلمام النووي

                                                            
٤/٢٨٣( ١.(  
  ).٤/٢٨٣ذيل طبقات احلنابلة ( ٢
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اإلمام احلافظ حميي الدين حيىي بن شــرف بــن مــرا بــن حســن، أبــو زكــر احلزامــي 
النـــووي، ذو التصـــانيف النافعـــة. ولـــد ســـنة إحـــدى وثالثـــني وســـتمائة بقريـــة نـــوى مـــن 

لشــام ســني بــن يوســف املراكشــي: رأيــت الشــيخ حميــي أعمــال دمشــق  . قــال الشــيخ 
بنــوى، والصــبيان يكرهونــه علــى اللعــب معهــم، وهــو  - وهــو ابــن عشــر ســنني- الــدين 

يهـــرب مـــنهم، ويبكـــي إلكـــراههم، ويقـــرأ القـــرآن يف تلـــك احلـــال، فوقـــع يف قلـــيب حمبتـــه، 
لبيع والشراء عن القرآن.   وجعله أبوه يف دكان، فجعل ال يشتغل 

هز االحتالم، وحفظ كتاب التنبيه وشيئا مــن املهــذب، حف ظ القرآن وقد 
وكالمهــا للشــريازي. أخــذ عــن الشــيخ إســحاق بــن أمحــد املغــريب، وعبــدالرمحن بــن 
نــوح املقدســي، وأيب حفــص عمــر بــن أســعد الرَّبَعــي، والشــيخ أيب البقــاء النابلســي 

ارا اشــتغاال، فضــرب بــه  وغريهم. قال عنه الذهيب: أكب على طلب العلم ليال و
املثـــل، وهجـــر النـــوم إال عـــن غلبـــة، وضـــبط أوقاتـــه إال بلـــزوم الـــدرس أو الكتابـــة أو 
املطالعــة، أو الــرتدد إىل الشــيوخ، وتــرك كــل رفاهيــة وتــنعم، مــع تقــوى وقناعــة وورع 

  وحسن مراقبة هلل يف السر والعالنية.
كــر لــه أنــه  وذكر الشيخ أبو احلســن علــي بــن العطــار أن الشــيخ حميــي الــدين ذ 

كــان يقــرأ كــل يــوم اثنــيت عشــر درســا علــى املشــايخ، شــرحا وتصــحيحا، درســني يف 
ــع بــــــني الصــــــحيحني، ودرســــــا يف  ــ ــــذب، ودرســــــا يف اجلمــ ــيط، ودرســــــا يف املهــ ــ الوســ
صــحيح مســلم، ودرســا يف اللمــع البــن جــين يف النحــو، ودرســا يف إصــالح الـــمنطق 

                                                                                                                                                  
)[دار الفكر]، حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام حميــي الــدين البــن العطــار، املنهــل العــذب الــروي ٣٢٤-١٧/٣٢١السري ( ١

ــة ( ــيوطي، البدايــــة والنهايــ ــة اإلمــــام النــــووي للســ ــاج الســــوي يف ترمجــ ــام النــــووي للســــخاوي، املنهــ ) ١٣/٢٩٤يف ترمجــــة اإلمــ
  ). وانظر الردود والتعقبات للشيخ مشهور سلمان.٣٥٥-٥/٣٥٤(وشذرات الذهب 
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أصــول الفقــه، ودرســا يف  البــن الســكيت يف اللغــة، ودرســا يف التصــريف، ودرســا يف
ــا مــن شــرح  أمســاء الرجــال، ودرســا يف أصــول الــدين. وكــان يعلــق مجيــع مــا يتعلــق 

  ملشكل، وتوضيح لعبارة، وضبط لغة وبيان لغريب.
أبــو عبــدهللا حممــد بــن أيب إســحاق الكنــاين، خترج به مجاعة مــن العلمــاء مــنهم: 

. درس ل الـــجعفري وغــريهموابــن النقيــب، وأمحــد بــن فــرح اإلشــبيلي، وســليمان بــن هــال
، وويل مشــــــيخة دار يف املدرســــــة اإلقباليــــــة نيابــــــة عــــــن الشــــــيخ أمحــــــد بــــــن خلكــــــان

  احلديث األشرفية حىت وفاته سنة ست وسبعني وستمائة للهجرة. 
ض الصــــاحلني، واجملمــــوع  مــــن مؤلفاتــــه رمحــــه هللا شــــرح صــــحيح مســــلم، ور

  شرح املهذب، واألذكار، وروضة الطالبني وغريها.
: أول النووي رمحــه هللا بعــض الصــفات ال ســيما الفعليــة منهــا، وفــوض هتنبي

معناهــا، ونســب هــذا القــول إىل مجهــور الســلف، وخاصــة يف شــرحه علــى صــحيح 
مسلم. لذلك قال الــذهيب: إن مذهبــه يف الصــفات الســمعية الســكوت، وإمراراهــا  

ول قلــيال يف شــرح مســلم. وقــال الســخاوي: وصــرح اليــا فعي كمــا جــاءت، ورمبــا 
  والتاج السبكي رمحهما هللا أنه أشعري.

 :موقفه من اخلوارج  
هــو بفــتح املهملــة وضــم الــراء األوىل  ١)نــتأ ةحروريــقــال رمحــه هللا: قوهلــا: (

نســـبة اىل حـــروراء، وهـــي قريـــة بقـــرب الكوفـــة، قـــال الســـمعاين: هـــو موضـــع  وهـــي:
دوا يف هــذه على ميلني من الكوفة، كان أول اجتماع اخلوارج بــه قــال اهلــروى تعاقــ

                                                            
  هـ).٥٧تقدم ضمن مواقف عائشة رضي هللا عنها سنة ( ١
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القريـــة فنســـبوا إليهـــا. فمعـــىن قـــول عائشـــة رضـــي هللا عنهـــا، أن طائفـــة مـــن اخلـــوارج 
لفائتــة يف زمــن احلــيض، وهــو خــالف إمجــاع ايوجبون على احلــائض قضــاء الصــالة 

املسلمني، وهذا االستفهام الذي استفهمته عائشة هــو اســتفهام إنكــار، أي هــذه 
  ١طريقة احلرورية، وبئست الطريقة.

فهــو عــام يف كــل  ٢»والتــارك لدينــه املفــارق للجماعــة: «وأمــا قولــه : وقــال
ي ردة كانـــت، فيجـــب قتلـــه إن مل يرجـــع إىل اإلســـالم، قـــال  مرتـــد عـــن اإلســـالم 
العلمــاء: ويتنـــاول أيضـــا كـــل خـــارج عـــن اجلماعـــة ببدعـــة أو بغـــي أو غريمهـــا، وكـــذا 

  ٣اخلوارج، وهللا أعلم.
فيــه جــواز  ٤»ى حكــم ســعد بــن معــاذنــزل أهــل قريظــة علــ«قولــه: وقــال أيضــا: 

ــاء عليــــه، ومل  ــع العلمــ م العظــــام، وقــــد أمجــ ــا التحكــــيم يف أمــــور املســــلمني، ويف مهمــ
م أنكروا على علي التحكيم وأقام احلجة عليهم.   ٥خيالف فيه إال اخلوارج فإ

  الباب الثاين: يف قتال البغاة.وقال: 
علمــاء: هــو املخــالف وفيــه أطــراف: األول يف صــفتهم. البــاغي يف اصــطالح ال

متناعـــه مـــن أداء واجـــب عليـــه أو غـــريه بشـــرطه  لإلمـــام العـــدل، اخلـــارج عـــن طاعتـــه 
ــاء: وجيـــب قتـــال البغـــاة، وال يكفـــرون  ــاء هللا تعـــاىل، قـــال العلمـ الـــذي ســـنذكره إن شـ

غي إىل الطاعــة قبلــت توبتــه، وتــرك قتالــه، وأمجعــت الصــحابة البغــي، وإذا رجــع البــ
                                                            

  ).٤/٢٤شرح مسلم ( ١
  هـ).١٥٧تقدم ضمن مواقف األوزاعي سنة ( ٢
  ).١١/١٣٧شرح مسلم ( ٣
  هـ).٥تقدم ضمن مواقف سعد بن معاذ رضي هللا عنه سنة ( ٤
  ).١٢/٧٩شرح مسلم ( ٥
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ســم رضي هللا عــنهم علــى قتــ ن البغــي لــيس  ال البغــاة، مث أطلــق األصــحاب القــول 
ــقة، كمـــــا أ ن البــــاغني ليســـــوا بفســـ ــنهم خمطئـــــون فيمـــــا ـــــذم، و م ليســـــوا بكفـــــرة، لكـــ

يفعلــون ويــذهبون إليــه مــن التأويــل، ومــنهم مــن يســميهم عصــاة، وال يســميهم فســقة 
إلمــام، ويقول: ليس كل معصية بفســق، والتشــديدات الــواردة يف اخلــروج عــن طاعــة ا

مــن فــارق «وحــديث  ١»مــن محــل علينــا الســالح فلــيس منــا«ويف خمالفتــه كحــديث 
مـــن خـــرج مـــن الطاعـــة «، وحـــديث ٢»اجلماعـــة فقـــد خلـــع ربقـــة اإلســـالم مـــن عنقـــه

كلهــا حممولــة علــى مــن خــرج عــن الطاعــة وخــالف اإلمــام   ٣»واجلماعة فميتتــه جاهليــة
ويل.    بال عذر وال 

خلـــ روج عليـــه وتـــرك االنقيـــاد، واالمتنـــاع مـــن فصـــل: الـــذين خيـــالفون اإلمـــام 
ــام  أداء احلقـــــوق ينقســـــمون إىل بغـــــاة وغـــــريهم، ولكـــــل واحـــــد مـــــن الصـــــنفني أحكـــ
خاصــة، فنصــف البغــاة مبــا يتميــزون بــه، ونــذكر يف ضــمنهم غــريهم مــن املخــالفني. 
ويــل يعتقــدون بســببه  أمــا البغــاة فتعتــرب فــيهم خصــلتان: إحــدامها: أن يكــون هلــم 

لى اإلمام، أو منع احلق املتوجه عليهم، فلو خــرج قــوم عــن الطاعــة جواز اخلروج ع
ويــــــل، ســــــواء كــــــان حــــــدا أو قصاصــــــا أو مــــــاال هلل تعــــــاىل أو  ومنعــــــوا احلــــــق بــــــال 
لآلدميـــني، عنـــادا أو مكـــابرة، ومل يتعلقـــوا بتأويـــل فلـــيس هلـــم أحكـــام البغـــاة، وكـــذا 

رب، وإن كــان بطالنــه املرتــدون، مث التأويــل للبغــاة إن كــان بطالنــه مظنــو فهــو معتــ
 مقطوعـــا بـــه فوجهـــان: أوفقهمـــا إلطـــالق األكثـــرين أنـــه ال يعتـــرب كتأويـــل املرتـــدين

                                                            
  هـ).١٤٦تقدم ضمن مواقف عوف بن أيب مجيلة سنة ( ١
  ).٣/١٤٧٨/١٨٥١أخرجه مسلم ( ٢
  هـ).٤٢٢تقدم ضمن مواقف القاضي عبدالوهاب سنة ( ٣
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وشـــــــبهتهم، والثـــــــاين: يعتـــــــرب، ويكفـــــــي تغلـــــــيظهم فيـــــــه، وقـــــــد يغلـــــــط اإلنســـــــان يف 
  القطعيات.

فــرع: اخلــوارج صــنف مــن املبتدعــة، يعتقــدون أن مــن فعــل كبــرية كفــر وخلــد 
ئمـــة وال حيضـــرون معهـــم اجلمعـــات واجلماعـــات، يف النـــار، ويطعنـــون لـــذلك يف األ

قـــال الشـــافعي ومجاهيــــر األصـــحاب رضـــي هللا عـــنهم: لـــو أظهـــر قـــوم رأي اخلـــوارج 
وجتنبوا اجلماعات، وكفروا اإلمــام ومــن معــه، فــإن مل يقــاتلوا وكــانوا يف قبضــة اإلمــام 

وا، مل يقتلــوا، ومل يقــاتلوا، مث إن صــرحوا بســب اإلمــام أو غــريه مــن أهــل العــدل عــزر 
  وإن عرضوا ففي تعزيرهم وجهان:

قلــت: أصــحهما ال يعــزرون قالــه اجلرجــاين، وقطــع بــه صــاحب التنبيــه. وهللا 
أعلـــم، ولـــو بعـــث اإلمـــام إلـــيهم واليـــا فقتلـــوه فعلـــيهم القصـــاص. وهـــل يتحـــتم قتـــل 
قاتلــــه كقــــاطع الطريــــق ألنــــه شــــهر الســــالح أم ال ألنــــه مل يقصــــد إخافــــة الطريــــق؟ 

  ١يتحتم، وهللا أعلم. وجهان، قلت: أصحهما ال
 :موقفه من املرجئة  

أهــــــم مــــــا يــــــذكر يف البــــــاب اخــــــتالف العلمــــــاء يف اإلميــــــان قــــــال رمحــــــه هللا: 
واإلســـــــــالم وعمومهمـــــــــا وخصوصـــــــــهما، وأن اإلميـــــــــان يزيـــــــــد ويـــــــــنقص أم ال، وأن 
األعمــــال مــــن اإلميــــان أم ال، وقــــد أكثــــر العلمــــاء رمحهــــم هللا تعــــاىل مــــن املتقــــدمني 

هواملتأخرين القول يف     .كل ما ذكر
مث قــال:  ،مث ساق أقوال اخلطايب والبغوي وابن بطال وابن الصــالح وغــريهم

                                                            
  ).٥١-١٠/٥٠روضة الطالبني وعمدة املفتني ( ١
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ه مــن مــذاهب الســلف وأئمــة اخللــف، فهــي متظــاهرة متطابقــة  فــإذا تقــرر مــا ذكــر
علــــى كــــون اإلميــــان يزيــــد ويــــنقص، وهــــذا مــــذهب الســــلف واحملــــدثني ومجاعــــة مــــن 

دتــه ونقصــ دة كــان املتكلمــني، وأنكــر أكثــر املتكلمــني ز انه، وقــالوا: مــىت قبــل الــز
شــكاً وكفـــراً. قـــال احملققـــون مـــن أصـــحابنا املتكلمـــني: نفـــس التصـــديق ال يزيـــد وال 
ا.  دة مثراتـــه وهــــي األعمــــال ونقصــــا يـــنقص، واإلميــــان الشــــرعي يزيـــد ويــــنقص بــــز
دة وأقاويــل الســلف،  لــز قالوا: ويف هذا توفيــق بــني ظــاهر النصــوص الــيت جــاءت 

عه يف اللغـــة ومـــا عليـــه املتكلمـــون، وهـــذا الـــذي قالـــه هـــؤالء، وإن  وبـــني أصـــل وضـــ
كــــان ظــــاهراً حســــناً فــــاألظهر وهللا أعلــــم أن نفــــس التصــــديق يزيــــد بكثــــرة النظــــر 
وتظـــاهر األدلـــة، وهلـــذا يكـــون إميـــان الصـــديقني أقـــوى مـــن إميـــان غـــريهم، حبيـــث ال 

م من م بعـــارض، بـــل ال تـــزال قلـــو شـــرحة نـــرية، وإن تعـــرتيهم الشـــبه وال يتزلـــزل إميـــا
م وحنـــوهم، فليســـوا   اختلفـــت علـــيهم األحـــوال. وأمـــا غـــريهم مـــن املؤلفـــة ومـــن قـــار
كــذلك. فهــذا ممــا ال ميكــن إنكــاره وال يتشــكك عاقــل يف أن نفــس تصــديق أبـــي 
بكر الصديق رضي هللا عنــه ال يســاويه تصــديق آحــاد النــاس، وهلــذا قــال البخــاري 

كلهـــم   ثالثـــني مـــن أصـــحاب النـــيب يف صـــحيحه: قـــال ابـــن أيب مليكـــة: أدركـــت 
خياف النفــاق علــى نفســه، مــا مــنهم أحــد يقــول أنــه علــى إميــان جربيــل وميكائيــل. 

  وهللا أعلم.
وأما إطالق اسم اإلميان على األعمال فمتفــق عليــه عنــد أهــل احلــق، ودالئلــه 

ــن أن تشــــهر. قــــال هللا  ــر وأشــــهر مــ ــنة أكثــــر مــــن أن حتصــ تعــــاىل: يف الكتــــاب والســ
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٤٢٤ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

 صــــــــالتكم، وأمــــــــا  أمجعــــــــوا علــــــــى أن املــــــــراد ١
  ٢األحاديث فستمر بك يف هذا الكتاب منها مجل مستكثرات، وهللا أعلم.

   
  هـ) ٦٧٧( ٣طه بن إبراهيم اهلمذاين

طه بن إبــراهيم بــن أيب بكــر، الشــيخ مجــال الــدين أبــو حممــد اإلربلــي، الفقيــه 
ربل ســن ة بضــع وتســعني ومخســمائة. مســع حممــد بــن عمــار وغــريه، الشافعي. ولد 

وروى عنـــه الـــدمياطي والـــدواداري وغريمهـــا، كـــان أديبـــا فاضـــال شـــاعرا، ومـــات يف 
  مجادى األوىل سنة سبع وسبعني وستمائة. 

 :موقفه من املشركني  
  قال ابن كثري: من إنشاده:

ــا     إن دع النجــوم لطرقــي يعــيش 
ــــــــــــــــوا     النــــــــــــــــيب وأصــــــــــــــــحاب النــــــــــــــــيب 

ض أيهـــــــــــــا امللـــــــــــــك  لعزميـــــــــــــة فـــــــــــــا  و
 ٤عـــن النجـــوم وقـــد أبصـــرت مـــا ملكــــوا

  

  
  هـ) ٦٧٩( ٥عبد الساتر بن عبداحلميد احلنبلي

اإلمــام الفقيــه تقــي الــدين أبــو الفضــل عبدالســاتر بــن عبداحلميــد بــن حممــد 
                                                            

  ).١٤٣ية (البقرة اآل ١
  ).١٣٣-١/١٢٩شرح مسلم ( ٢
) وشــذرات الــذهب ٧/٢٨١) والنجــوم الزاهــرة (٢٩٨-١٣/٢٩٧) والبدايــة والنهايــة (١٣١-٢/١٣٠فــوات الوفيــات ( ٣
)٣٥٨-٥/٣٥٧.(  
  ).١٣/٢٩٧البداية ( ٤
  ).٣٦٤-٥/٣٦٣) وشذرات الذهب (٢/٣١٠) والعرب (١٧/٣١٣السري ( ٥
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٤٢٥ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

ابــــــن ماضــــــي املقدســــــي احلنبلــــــي. ولــــــد ســــــنة مثــــــان وســــــتمائة. مســــــع موســــــى بــــــن 
فـــق ومجاعـــة. روى عنـــه ابـــن اخلبـــاز وخطيـــب أفـــرى علـــي عبـــدالقادر، والشـــيخ املو 

  الكتاين.
قال اإلمام الذهيب: رأيت له مصنفا يف الصفات غالبه جيــد. وقــال: تلطــخ 
خلصــوم،  يــراد الصــفات، والتحــرش  لتجســيم وكــان بريئــا منــه. لكنــه كــان هلجــا 
لتجسيم، كما أن من تتبع غرائب احلديث كذب.    ومن صري ذلك ديدنه رمي 

هلل منهــــا. مــــات ســــنة تســــع  حيكــــي عنــــه املبغضــــون أشــــياء ال تصــــح نعــــوذ 
  وسبعني وستمائة، عن نيف وسبعني سنة.

 :موقفه من اجلهمية  
ــعرية قـــال  ــال الـــذهيب: حـــدثين الشـــيخ إبـــراهيم بـــن بركـــات أن بعـــض األشـ قـ
لعبـــد الســـاتر:  شـــيخ أنـــت تقـــول إن هللا اســـتوى علـــى العـــرش؟ فقـــال: ال وهللا، 

ىل قالــــه، والرســــول عليــــه الســــالم بلغــــه، وأ صــــدقته وأنــــت رددتــــه، لكــــن هللا تعــــا
  ١فبهت ذلك الرجل.

ظـــر اخلصـــوم  لســـنة. ومجـــع فيهـــا. و جـــاء يف ذيـــل طبقـــات احلنابلـــة: عـــين 
لتجســــيم. قــــال  وكفــــرهم. وكــــان صــــاحب جــــرأة، وحتــــرق علــــى األشــــعرية، فرمــــوه 

سا.   ٢الذهيب: ورأيت له مصنفا يف الصفات. فلم أر به 
  

                                                            
  ).١٧/٣١٣السري ( ١
  ).٢/٢٩٩ذيل الطبقات ( ٢
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٤٢٦ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  هـ) ٦٨١( ١صاحب عالء الدين صاحب الديوانال
ــاء الــدين بــن حممــد اجلــويين اخلراســاين، عــالء الــدين،  َعطَا َمِلك بــن حممــد 
دب خبراســان، ولــزم  صاحب ديوان بغداد. أخو الصاحب والوزير مشــس الــدين. 
لرعيــــة حيــــث أســــقط  الــــنظم والنثــــر، واملكــــارم والســــؤدد، وكــــان فيــــه عــــدل ورفــــق 

ــرت بغــداد بــه، وكــان لــه إحســان املغــارم عــن ال فالحــني، ولـــمَّ شــعث النــاس، وُعمِّ
إىل الفقهــــاء والفضــــالء. وقيــــل يف كرمــــه وجــــوده الشــــيء الكثــــري حــــىت قــــال بعــــض 
م اخلليفــة. وملــا  م الصاحب عالء الدين أجود مــا كانــت أ الناس: كانت بغداد أ

ــل عــال ء الــدين معهــم عاد منكومتر (من أبناء هوالكوخــان) مهزومــا مــن الشــام، محُِ
إىل مهــــذان، وهنــــاك مــــات أبغــــا ومنكــــومتر واختفــــى األخــــوان عــــالء الــــدين ومشــــس 
الــدين، فتــويف عــالء الــدين بعــد اخلفيــة بشــهر ســنة إحــدى ومثــانني وســتمائة وقيــل 

لوزير مشس الدين فقتله.   سنة ثالث ومثانني، مث ظفر أرغون (امللك اجلديد) 
 :موقفه من املشركني  

قتــل الصــاحُب  -أي ســنة ســتة وســتني وســتمائة-وفيهــا قــال ابــن كثــري:  -
عالء الــدين صــاحب الــديوان ببغــداد ابــن اخلشــكري النعمــاين الشــاعر، وذلــك أنــه 
اشتهر عنه أشياء عظيمــة، منهــا أنــه يعتقــد فضــل شــعره علــى القــرآن اجمليــد، واتفــق 
لنعمانيــة، حضــر ابــن اخلشــكري عنــده  أن الصاحب احنــدر إىل واســط فلمــا كــان 

شـــــده قصـــــيدة قـــــد قاهلـــــا فيـــــه، فبينمـــــا هـــــو ينشـــــدها بـــــني يديـــــه إذ أذن املـــــؤذن وأن
فاستنصته الصاحب، فقال ابن اخلشكري:  موال امســع شــيئا جديــدا، وأعــرض 

                                                            
ـــود/ ١ ـــزء املفقــــ ــ ــــري (اجلــ ــــات (٣٣٥-٣٣٣الســـ ــوات الوفيـــ ــ ـــة دو ٤٥٣-٢/٤٥٢) وفـــ ــ ـــلوك ملعرفــ ــ ــــزي ) والســ ـــوك للمقريـــ ل امللــــ
  ).٣٨٣-٥/٣٨٢) وشذرات الذهب (٢/٣١٨) والعرب (١٦٤و٢/١٥٦(
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٤٢٧ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

ســطه  عــن شــيء لــه ســنني، فثبــت عنــد الصــاحب مــا كــان يقــال عنــده عنــه، مث 
هــو زنــديق، وأظهــر أنــه ال ينكــر عليــه شــيئا ممــا قــال حــىت اســتعلم مــا عنــده، فــإذا 

فلما ركب قال إلنسان معه: استفرده يف أثناء الطريق واقتله، فســايره ذلــك الرجــل 
ــداعب لـــه،  حـــىت إذا انقطـــع عـــن النـــاس قـــال جلماعـــة معـــه: أنزلـــوه عـــن فرســـه كاملـ
فــأنزلوه وهــو يشــتمهم ويلعــنهم، مث قــال انزعــوا عنــه ثيابــه، فســلبوها وهــو خياصــمهم 

رد، مث قـــال: اضـــربوا عنقـــه، فتقـــدم إليـــه ويقـــول: إنكـــم أجـــالف، وإن هـــذا لعـــب 
ن رأسه.   ١أحدهم فضربه بسيفه فأ

فـــوض ملـــك  -أي ســـنة اثنتـــني وســـبعني وســـتمائة-وقـــال أيضـــا: وفيهـــا  -
التتـــار إىل عـــالء الـــدين صـــاحب الـــديوان ببغـــداد النظـــر يف تســـرت وأعماهلـــا، فســـار 

ــا شــا مــن أوالد التجــار يقــال لــه  يل قــد قــرأ القــرآن إليها ليتصفح أحواهلا فوجــد 
وشيئا من الفقه واإلشارات البن سينا، ونظر يف النجوم، مث ادعى أنــه عيســى بــن 
مـــرمي، وصـــدقه علـــى ذلـــك مجاعـــة مـــن جهلـــة تلـــك الناحيـــة، وقـــد أســـقط هلـــم مـــن 
الفــرائض صــالة العصــر وعشــاء اآلخــرة، فاستحضــره وســأله عــن ذلــك فــرآه ذكيــا، 

يديــه جــزاه هللا خــريا، وأمــر العــوام  إمنــا يفعــل ذلــك عــن قصــد، فــأمر بــه فقتــل بــني
  ٢فنهبوا أمتعته وأمتعة العوام ممن كان اتبعه.

  

                                                            
  ).١٣/٢٦٧البداية ( ١
  ).١٣/٢٨١البداية ( ٢
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٤٢٨ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  هـ) ٦٨٦( ١حممد بن أمحد الَقْسَطَالِين 
حممد بن أمحد بن علي بن حممد بن احلسن بن عبــدهللا بــن ميمــون، اإلمــام 

كي قطب الدين القسطالين أبو بكر التـَّْوَزرِي األصل، املصري، مث املكــي، مث املــال
ــنة أربــــع عشــــرة وســــتمائة. ومســــع مــــن ابــــن البنــــاء، وابــــن  الشــــافعي. ولــــد مبصــــر ســ
الزبيــــدي وحممــــد بــــن نصــــر بــــن احلصــــري، وطائفــــة كثــــرية. وروى عنــــه الــــدمياطي، 
ــرمي الــــنفس، كثــــري  ــيخا عاملــــا زاهــــدا عابــــدا، كــ واملــــزي، والــــربزايل، وخلــــق. كــــان شــ

ة إىل أن مــات رمحــه اإليثــار، حســن األخــالق، قليــل املثــال، ويل مشــيخة الكامليــ
  هللا سنة ست ومثانني وستمائة.

 :موقفه من املشركني  
ص: أنــه دخــل علــى الشــيخ  ذكــر شــيخ اإلســالم عــن أيب احلســن علــي بــن قــر
. فقــال: مــا هــذا؟ فقــال: هــذا يف  قطــب الــدين بــن القســطالين، فوجــده يصــنف كتــا

  ٢لتلمساين.الرد على ابن سبعني، وابن الفارض وأيب احلسن اجلزيل، والعفيف ا
  

  هـ) ٦٨٧( ٣ابن النفيس علي بن أيب احلزم
إمام الطب عالء الدين بــن أيب احلــزم بــن النفــيس القرشــي الدمشــقي الطبيــب 
صــاحب التصــانيف. ولــد بدمشــق واشــتغل علــى املهــذب الــدخوار شــيخ األطبــاء. 

                                                            
ــــات ( ١ لوفيـــ ــوايف  ــ ـــات (١٣٤-٢/١٣٢الـــ ــ ـــــوات الوفيــ ــة (٣١٢-٣/٣١٠) وفــ ــ ــة والنهايـــ ـــ ــذرات ١٣/٣٢٨) والبدايــ ــ ) وشـــ

  ).٥/٣٩٧الذهب (
  ).٢/٢٤٣الفتاوى ( ٢
ــة ٥/٤٠١) والشـــذرات (٢/٢٠٩) والســـلوك (٧/٣٧٧والنجـــوم الزاهـــرة () ٢٣٩-١٧/٢٣٨الســـري ( ٣ ) والبدايـــة والنهايـ
  ).٢/٣٢٥) والعرب (١٣/٣٣١(
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٤٢٩ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

وســاد أهــل زمانــه، وكــان ال يضــاهى وال جيــارى يف هــذا الشــأن اســتبحارا واســتكثارا 
نباطا واستحضــارا. ذكــره اإلمــام أبــو حيــان فقــال: كــان يصــنف مــن صــدره مــن واســت

غــري مراجعــة. قــرأت عليــه مجلــة مــن اهلدايــة وكــان يقررهــا أحســن تقريــر، وصــنف يف 
  الفقه وأصوله ويف العربية ويف احلديث وعلم البيان.

قيل: أشري عليــه أن يتــداوي خبمــر فقــال: ال ألقــى هللا ويف بطــين منــه شــيء. 
  نة سبع ومثانني وستمائة.تويف س
 :موقفه من املشركني  

قـــال شـــيخ اإلســـالم: كـــان ابـــن النفـــيس املتطبـــب الفاضـــل يقـــول: لـــيس إال 
مـــذهبان: مـــذهب أهـــل احلـــديث، أو مـــذهب الفالســـفة، فأمـــا هـــؤالء املتكلمـــون 

  فقوهلم ظاهر التناقض واالختالف.
بــه الرســول قال ابن تيميــة عقيبــه: يعــين أن أهــل احلــديث أثبتــوا كــل مــا جــاء 

ألدلـــة الكثـــرية الســـمعية والعقليـــة  وأولئـــك جعلـــوا اجلميـــع ختيـــيال وتوهيمـــا ومعلـــوم 
فســــاد مــــذهب هــــؤالء املالحــــدة، فتعــــني أن يكــــون احلــــق مــــذهب الســــلف أهــــل 

  ١احلديث والسنة واجلماعة.
  
  هـ) ٦٨٧( ٢إبراهيم بن معضاد

ع أبـــــو إســـــحاق إبـــــراهيم بـــــن معضـــــاد اجلعـــــربي الزاهـــــد الـــــواعظ املـــــذكر. مســـــ
ــا فســمع منــه  لشام، وقدم القاهرة، وحدث  احلديث من أيب احلسن السخاوي 

                                                            
  ).١/٢٠٣درء التعارض ( ١
  ).٤٠٠-٥/٣٩٩) وشذرات الذهب (٢/٣٢٥العرب ( ٢
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٤٣٠ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  أبو حيان شيخ ابن عماد احلنبلي.
حلــق. مــات ســنة  كان لكالمه وقع يف القلوب لصدقه وإخالصه وصدعه 

  سبع ومثانني وستمائة عن سبع ومثانني سنة وشهر.
 :موقفه من الصوفية  

- الشــيخ إبــراهيم بــن معضــاد يقــول  قال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة: وكــان
 خنــازير.  أبنــاء اخلنــازير. مــا أرى  - ملــن رآه مــن هــؤالء كاليونســية واألمحديــة

   هلل ورســـــــــــوله عنـــــــــــدكم رائحـــــــــــة 
   

   
كــــل مــــنهم يريــــد أن حيدثــــه قلبــــه عــــن ربــــه فيأخــــذ عــــن هللا بــــال  ١ 

  واســــــــــــــــــطة الرســــــــــــــــــول 
    
    
     
   

 ٣.اهـ٢  
  
  هـ) ٦٩٦( ٤األمري نوروز

ئــب القــان غــازان حممود.كــان دينــا مســلما عــايل اهلمــة، وهــو الــذي  نــوروز 
                                                            

  ).٥٢املدثر اآلية ( ١
  ).١٢٤األنعام اآلية ( ٢
  ).١٣/٢٢٤جمموع الفتاوى ( ٣
  ).٢١٣٥-٤/٢١٣٤أعيان العصر ( ٤
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٤٣١ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

لــغ يف أمــر غــازان حــىت أســلم وملكــه الــبالد. مث إنــه وقــع بينهمــا  اجتهــد وحــرص و
  ما وقع مما أدى إىل قتل األمري نوروز رمحه هللا سنة ست وتسعني وستمائة. 

 :موقفه من املشركني  
 أمــر ضــعف الــرتك مــن وغــريهم املغــل يف اإلســالم قــوى كلمــا تيميــة: ابــن قــال

م لفـــرط هـــؤالء  عنـــد منزلـــة النـــاس أنقـــص مـــن كـــانوا وهلـــذا هلـــه،وأ لإلســـالم معـــادا
 إىل غـــــازان املغـــــل ملـــــك دعـــــا الـــــذي الشـــــهيد، هللا ســـــبيل يف اجملاهـــــد نـــــوروز األمـــــري

 مـــــن يســـــلموا مل الـــــذين املشـــــركني وقتـــــل أســـــلم، إذا ينصـــــره أن لـــــه والتـــــزم اإلســـــالم،
ت، وهــدم وغــريهم، السحرة البخشية  كــل ســدنتها ومــزق األصــنام، وكســر البــذخا
 املغــــل يف اإلســــالم ظهــــر وبســــببه والصــــغار، جلزيــــة والنصــــارى اليهــــود وألــــزم ممــــزق،

  ١وأتباعهم.
  
  هـ) ٦٩٧( ٢هبة هللا الِقْفِطي

ــاء الــدين هبــة هللا بــن عبــدهللا بــن ســيد الكــل القفطــي  القاضي أبو القاسم 
نســــبة إىل فقــــط بلــــد بصــــعيد مصــــر، واختلــــف يف مولــــده فقيــــل ســــنة ســــتمائة أو 

يـــل يف أواخـــر ســـنة تســـع وتســـعني ومخســـمائة، ولعـــل األقـــرب إحـــدى وســـتمائة، وق
  . - كما يف طبقات الشافعية-إحدى وستمائة 

مســـع مـــن الشـــيخ جمـــد الـــدين القشـــريي، واإلمـــام مشـــس الـــدين األصـــبهاين، 
والفقيــه أيب احلســن علــي بــن هبــة هللا بــن ســالمة، وغــريهم، ومســع منــه تقــي الــدين 

                                                            
  ).٤٤٨-٣/٤٤٧املنهاج ( ١
  ).٢/١٩٥٥) وكشف الظنون (٥/١٦٣) طبقات الشافعية الكربى (٥/٤٣٩شذرات الذهب ( ٢
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٤٣٢ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

  تقي الدين القشريي وغريهم. ابن دقيق العيد، والدشناوي، وطلحة بن 
بــرع يف الفقــه واألصــول والنحــو والفــرائض واجلــرب واملقابلــة واحلــديث وانتفــع 
ـــا،  بـــه النـــاس، وخترجـــت بـــه الطلبـــة، وويل قضـــاء أســـنا وتـــدريس املدرســـة املعزيـــة 
ســنا ســنة  وترك القضاء أخريا، واســتمر علــى العلــم والعبــادة إىل أن تــويف رمحــه هللا 

  ستمائة.سبع وتسعني و 
 :موقفه من الرافضة  

ــا،  جــاء يف شــذرات الــذهب: ووىل قضــاء أســنا، وتــدريس املدرســة املعزيــة 
لــــروافض، فقــــام يف نصــــرة الســــنة وأصــــلح هللا بــــه خلقــــا،  وكانــــت أســــنا مشــــحونة 

  ١ومهت الروافض بقتله فحماه هللا منهم.
ر:   وله من اآل

  'النصائح املفرتضة يف فضائح الرافضة'. -١
  .٣وطبقات الشافعية البن السبكي ٢كشف الظنون  املصدر:

  'األنباء املستطابة يف فضائل الصحابة والقرابة'. -٢
  .٥وطبقات الشافعية البن السبكي ٤املصدر: كشف الظنون

  
غ القريواين   هـ) ٦٩٩( ١الد

                                                            
  ).٤٤٠-٥/٤٣٩شذرات الذهب ( ١
٢/١٩٥٥( ٢.(  
٥/١٦٤( ٣.(  
١/١٧١( ٤.(  
٥/١٦٤( ٥.(  
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٤٣٣ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

عبــــدالرمحن بــــن حممــــد بــــن علــــي، أبــــو زيــــد األنصــــاري األســــيدي القــــريواين 
غ. ولــد ســنة لــد مخــس وســتمائة. أخــذ عــن أعــالم مــنهم: والــده، وأبــو  املعــروف 

بــن شــقر،  حلنفــي، وعــن أيب عمــر عثمــان بــن ســفيان املعــروف  عبدهللا املعــروف 
وأيب املكارم حممد بن أمحد بن يوسف بن موسى، وغريهم. وهــم أكثــر مــن مثــانني 

مج فيه أمساؤهم وما روى عنهم.   شيخا، وله بر
ــوم ورود القــــريوان، فرأيــــت شــــيخا زكيــــا قــــال العبــــدري يف رحلتــــه: لقيتــــه  يــ

حصـــيفا، ذا مســـت وهيئـــة وســـكون ظـــاهر، حمبـــا ألهـــل العلـــم، حســـن الرجـــاء، بـــر 
اللقـــــاء، مل يـــــؤثر الكـــــرب يف جســـــمه علـــــى علـــــو ســـــنه، وال تغـــــري شـــــيء مـــــن ذهنـــــه 

  وحواسه.
لـــه مـــن املؤلفـــات: 'معـــامل اإلميـــان وروضـــات الرضـــوان يف مناقـــب املشـــهورين 

ريــــــخ ملــــــوك اإلســــــالم، وجــــــالء األفكــــــار يف مناقــــــب مــــــن صــــــلحاء القــــــريوان' ، و
  األنصار وغريها.

  تويف رمحه هللا سنة تسع وتسعني وستمائة عن أربع وتسعني سنة. 
 :موقفه من املبتدعة  

قــــال يف معــــامل اإلميــــان: وأمــــا فضــــل القــــريوان عمومــــا فمعلــــوم علــــى تعاقــــب 
هيـــك مـــن قـــوم ســـلفهم األول  الزمـــان، متـــداول بـــني األمـــم ال خيتلـــف فيـــه اثنـــان، 

ــم أقطــار املغــارب، وجالــت يف أرجائــه  أفاضل الصــحابة والتــابعني الــذين فــتح هللا 
منهم أفضل اجليوش والكتائب، وعلى أيديهم أسلم ســائره، وانتصــفت مــن طائفــة 
                                                                                                                                                  

ــية يف األخبــــار ا١/١٩٣) وشــــجرة النــــور الزكيــــة (٤/١٤٨٩تــــذكرة احلفــــاظ ( ١ ــال السندســ ــية () واحلــ ) ٢٥٦- ١/٢٤٩لتونســ
  ).٣/٣٢٩واألعالم للزركلي (
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٤٣٤ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

الكفر جنود احلق وعساكره، وأما من جــاء بعــدهم فعلمــاء الــدين، والقــدوة لســائر 
أئمة االقتداء، وهــم الــذين كانــت تشــد إلــيهم اإلبــل، املسلمني، مصابيح الظالم، و 

هلل، واالنتصـــار  جلملــة فالـــذي كـــان أهـــل القـــريوان عليـــه قـــدميا مـــن قـــوة اإلميـــان  و
لــــرد علــــى  للحــــق، والصــــرب علــــى األذى يف هللا، واجلهــــاد إلعــــزاز الــــدين، والقيــــام 

لــدالئل القاطعــة. واحلجــج الدامغــة لتثبيــت عقائــد عامــة املوحــدين،  أهــل األهــواء 
للســان يف تقريــر الــدين وتثبيــت قواعــد اليقــني،  لســيوف، وجــادلوا  ضــلوا  فقــد 
ســتيالء اخلــوارج  فــذلك كلــه شــيء ال يســعه ديــوان، وال ميليــه لســان، قــد امتحنــوا 
ضية، وكذلك امتحنوا خبلق القــرآن يف زمــن الواثــق، وعــزم  عليهم من الصفرية واإل

ابــن ســعيد، فمــا زالــوا علــى اعتقــاد أهــل الســنة،  حممد بن األغلب علــى قتــل حممــد
وصـــــربوا علـــــى األذى يف ديـــــن هللا ومـــــا زادهـــــم إال يقينـــــا وبصـــــرية يف ديـــــنهم، وملـــــا 
اســـتوىل العبيـــديون علـــى إفريقيـــة وانضـــافت إلـــيهم طوائـــف كثـــرية مـــن أهـــل الشـــيع 
الغالبة، قدموا علــيهم مــن الــبالد متوســلني إلــيهم حبــب أهــل البيــت والتعصــب هلــم، 

ت ورفعــــــوا منــــــازهلم، مث أظهــــــروا مــــــذهبهم الفاســــــد يف ســــــب حــــــىت  ولــــــوهم الــــــوال
هــل الســنة، مثــل حممــد بــن  الصحابة رضوان هللا عليهم وتبديل الشرائع واإلضرار 
عمــر املــروزي لعنــه هللا، وعبــدهللا بــن حممــد الكاتــب، وحممــد بــن أيب ســعيد، حــىت  

لعذاب،وبعــد ذلــك هجــم أهــل  القــريوان علــى هــؤالء كشــف هللا أســتارهم فقتلــوا 
ديــس، فقتلــوهم عــن آخــرهم وطهــر هللا القــريوان  األشــرار بعــد مــا تــوىل املعــز بــن 

  من رجسهم واحلمد هلل رب العاملني.
ومل يـــزل أهـــل القـــريوان يف جهـــاد مـــع الفـــرق الضـــالة والفئـــة املارقـــة، ومل يـــزل 

اق الشـــيخ األوحـــد أبـــو عثمـــان ســـعيد بـــن احلـــداد، وأبـــو حممـــد عبـــدهللا بـــن إســـح
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التبـــان، ينـــاظران علـــى مـــذهب أهـــل الســـنة ويـــرون ذلـــك مـــن أعظـــم اجلهـــاد، حـــىت 
رهـــم، وقـــل عـــددهم، وظهـــر حـــزب احلـــق،وأعال هللا كلمتـــه، واحلمـــد هلل  أمخـــد هللا 

  ١رب العاملني.
  

  هـ) ٦٩٩( ٢أبو حممد ابن أيب مجرة
عبــــدهللا بــــن ســــعد بــــن ســــعيد بــــن أيب مجــــرة األزدي األندلســــي، أبــــو حممــــد 

ت، وأخـــذ عنـــه احملـــدث ال راويـــة املقـــرئ. أخـــذ عـــن مجاعـــة مـــنهم أبـــو احلســـن الـــز
  صاحب املدخل ابن احلاج.

جة النفوس.   له مجع النهاية اختصر به صحيح البخاري، وشرحه 
اء عن املنكر. ملعروف، و حلق، أمارا    قال عنه ابن كثري: كان قواال 

جة النفو    س.وله ميل إىل التصوف واضح خصوصا يف كتابه 
تـــــويف رمحـــــه هللا ســـــنة تســـــع وتســـــعني وســـــتمائة هجريـــــة، وقيـــــل ســـــنة مخـــــس 

  وتسعني.
 :موقفه من املبتدعة  

جــة النفــوس وحتليهــا مبعرفــة مــا هلــا ومــا عليهــا'، وهــو شــرح  قــال يف كتابــه '
ويظهــر مــن -خمتصــر صــحيح البخــاري املســمى مجــع النهايــة يف بــدء اخلــري والغايــة 

كلمــات يف الــذب عــن الســنة وذم البدعــة،   ولــه -خالل هذا الشرح صــوفية الرجــل
دى «منهـــا مـــا قالـــه عنـــد شـــرح حـــديث:  ــدا  إن هللا تبـــارك وتعـــاىل إذا أحـــب عبـ

                                                            
  ).٢٥-١/٢٤معامل اإلميان ( ١
  ).٤/٨٩) واألعالم للزركلي (١/١٩٩) وشجرة النور الزكية (١٣/٣٦٦البداية والنهاية ( ٢
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جربيــل إن هللا قــد أحــب فــال فأحبــه فيحبــه جربيــل مث ينــادي جربيــل يف الســماء 
إن هللا قـــد أحـــب فـــال فـــأحبوه فيحبـــه أهـــل الســـماء ويوضـــع لـــه القبـــول يف أهـــل 

بقــــوة الكــــالم مــــن مفهــــوم هــــذا احلــــديث النــــدب علــــى توفيــــة : ويؤخــــذ ١»األرض
أفعــــال الــــرب علــــى اخــــتالف أنواعهــــا مــــن فــــرض وســــنة ونــــدب إىل غــــري ذلــــك مــــن 
أنواعه، إذ أن بــذلك حيصــل للعبــد بفضــل هللا هــذه املنزلــة الرفيعــة ويفهــم منــه أيضــا 
ـــا حيـــرم العبـــد هـــذه املنزلـــة  كثـــرة احلـــذر وشـــدة النهـــي عـــن املعاصـــي والبـــدع الـــيت 

  ٢اجلليلة.
  
  هـ) ٧٠٨( ٣أمحد بن إبراهيم

احلافظ أمحد بن إبراهيم بن الزبري، أبو جعفر األندلسي النحــوي. ولــد ســنة 
لســبع علــى أيب احلســن الشــاري، ومســع منــه ومــن  ســبع وعشــرين وســتمائة. وتــال 
إســــحاق بــــن إبــــراهيم الطوســــي واملــــؤرخ أمحــــد بــــن يوســــف بــــن فرتــــون وأيب الوليــــد 

ألزدي وأيب احلســني بــن الســراج وغــريهم، وبــه ختــرج أبــو حيــان. إمساعيــل بــن حيــىي ا
صــر الــدين: كــان حنــو حافظــا عالمــة، أســتاذ القــراء ثقــة عمــدة. وقــال  قــال ابــن 
ملعــروف والنهــي عــن املنكــر قامعــا ألهــل  ألمــر  الكمــال جعفر:كــان ثقــة قائمــا 

حســـن  البـــدع، ولـــه مـــع ملـــوك عصـــره وقـــائع وكـــان معظمـــا عنـــد اخلاصـــة والعامـــة،

                                                            
ـــاري (٢/٥١٤أمحــــد ( ١ ــلم (٦/٣٧٣/٣٢٠٩) والبخـ ) ٢٩٨/٣١٦١-٥/٢٩٧) والرتمــــذي (٤/٢٠٣٠/٢٦٣٧) ومســ

 من حديث أيب هريرة.

  ).٤/٢٨٢جة النفوس ( ٢
  ).٦/١٦) وشذرات الذهب (٣٥-١/٣٣) والبدر الطالع (٨٦-١/٨٤) والدرر الكامنة (٢/٣٦٥العرب ( ٣
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صحا. تويف رمحه هللا سنة مثان وسبعمائة.    التعلم 
 :موقفه من املشركني  

جـــاء يف البـــدر الطـــالع: مـــن مناقبـــه أن الفـــازاري الســـاحر ادعـــى النبـــوة فقـــام 
لســـحر، وأوذي أبـــو جعفـــر فتحـــول إىل  عليـــه فاســـتظهر عليـــه بتقربـــه إىل أمريهـــا 

طــــة، فــــاتفق قــــدوم الفــــازاري رســــوال مــــن أمــــري (مالقــــ ه)، فــــاجتمع أبــــو جعفــــر غر
طة، ووصف له حال الفازاري، فأذن له إذا انصــرف جبــواب رســالته  بصاحب غر
ئـــب الشـــرع، ففعـــل، فثبـــت عليـــه  أن خيـــرج إليـــه بـــبعض أهـــل البلـــد، ويطالبـــه مـــن 
لســـيف فلـــم يـــؤثر فيـــه. فقـــال أبـــو جعفـــر جـــردوه،  احلـــد، وحكـــم بقتلـــه، فضـــرب 

جــد حتــت لســانه حجــرا لطيفــا فنزعــه، فجردوه فوجدوا جسده مكتو فغسل، مث و 
  -أي أمحد بــن إبــراهيم األندلســي-فعمل فيه السيف فقتله. قال بعض من ترمجه 

ملعــروف والنهــي عــن املنكــر، دامغــا ألهــل البــدع. ولــه مــع ملــوك  كــان ثقــة قائمــا 
  ١عصره وقائع، وكان معظما عند اخلاصة والعامة.

  
  هـ) ٧١١( ٢مسعود بن أمحد

بــــن أمحــــد بــــن مســــعود أبــــو حممــــد وأبــــو عبــــدالرمحن، ســــعد الــــدين مســــعود 
احلافظ قاضي احلنابلة احلارثي، ولد سنة اثنتني أو ثــالث ومخســني وســتمائة. مســع 
مبصر من الرضى بن الربهان، والنجيــب احلراثــي، ومجاعــة مــن أصــحاب البوصــريي 

                                                            
  ).٨٦-١/٨٥) والدرر الكامنة (٣٥-١/٣٤البدر الطالع ( ١
ــة ( ٢ ــ ــــات احلنابلــ ـــل طبقــ ــــذهب (٢/٣٦٢ذيـــ ــذرات الــ ــ ــة (٢٩-٦/٢٨) وشــ ــ ـــة والنهايــ ــاظ ١٤/٦٧) والبدايـــ ــ ــذكرة احلفــ ــ ) وتــ
)٤/١٤٩٥.(  
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إلســـكندرية مـــن عثمـــان بـــن عـــوف، وابـــن الفـــرات،  وبدمشـــق مـــن أيب وطبقتـــه، و
وهــو - الصــرييف، وخلــق مــن هــذه الطبقــة. مســع منــه: إمساعيــل ابــن اخلبــاز  زكــر بــن
حلـــديث. وقـــرأ بنفســـه،  - أســـن منـــه وأبـــو احلجـــاج املـــزي وأبـــو حممـــد الـــربزايل. عـــين 

ــاكن،   ــدة أمــ ــاجم، ودرس بعــ ــن الشــــيوخ معــ ــري، وخــــرج جلماعــــة مــ ــه الكثــ وكتــــب خبطــ
ــامع احلــــــاكم، وويل القضــــــاء ســــــنتني ونصــــــفا، وكــــــان ســــــ ــ ، كاملنصــــــورية، وجــ ــر ــ نيا أثــ

ــيح  ــة متقنـــــا صـــــيتا ملـــ ــه ثقـــ حلـــــديث، قـــــال الـــــذهيب: وكـــــان عارفـــــا مبذهبـــ ــكا  متمســـ
ــرة وشـــرح بعـــض  ــارة، وافـــر التجمـــل، كبـــري القـــدر حـــج غـــري مـ الشـــكل، فصـــيح العبـ
السنن أليب داود. وانتقل إىل هللا يف سحر يــوم األربعــاء رابــع عشــر ذي احلجــة ســنة 

لقاهرة رمحه هللا.   إحدى عشرة وسبعمائة 
 :موقفه من املشركني  

جــاء يف العقــد الثمــني عنــه قــال: احلمــد هلل، مــا ذكــر مــن الكــالم املنســوب 
يتضـــــمن الكفـــــر. ومـــــن صـــــدق بـــــه فقـــــد  -أي الفصـــــوص-إىل الكتـــــاب املـــــذكور 

لشـــهادتني  تضـــمن تصـــديقه مبـــا هـــو كفـــر جيـــب يف ذلـــك الرجـــوع عنـــه، والـــتلفظ 
ومـــا كـــان مثلـــه  عنـــده. وحـــق علـــى كـــل مـــن مســـع ذلـــك إنكـــاره. وجيـــب حمـــو ذلـــك

وقريبـــا منـــه مـــن هـــذا الكتـــاب، وال يـــرتك حبيـــث يطلـــع عليـــه، فـــإن يف ذلـــك ضـــررا 
ــان يف قلبـــه، ورمبـــا كـــان يف الكتـــاب متويهـــات  عظيمـــا علـــى مـــن مل يســـتحكم اإلميـ
وعبارات مزخرفة وإشارات إىل ذلــك ال يعرفــه كــل أحــد فــيعظم الضــرر. وكــل هــذه 

يف اتبــاع كتــاب هللا وســنة رســول هللا التمويهــات ضــالالت وزندقــة. واحلــق إمنــا هــو 
 ذن رســـول هللا مبنـــام رآه، فكـــذب منـــه  . وقـــول القائـــل: إنـــه أخـــرج الكتـــاب 
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٤٣٩ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

ه للنيب    ١.على رؤ
  

  هـ) ٧١١( ٢حممد بن يوسف اجلََزِري
حممد بن يوسف بن عبدهللا بن حممود اجلزري املصري أبــو عبــدهللا. ولــد يف 

وســتمائة جبزيــرة ابــن عمــر. مســع مــن الشــيخ  حدود سنة ثالثني وقيل سبع وثالثــني
مشــس الــدين األصــبهاين شــارح احملصــول يف العقليــات، ومــن أيب املعــايل أمحــد بــن 
جلــامع  إســحاق األبرقــوهي. ومســع منــه: الســبكي، وانتفــع بــه النــاس. كــان خطيبــا 
جلـــــامع الطولـــــوين وكـــــان إمامـــــا يف األصـــــلني والفقـــــه والنحـــــو  الصـــــاحلي مبصـــــر مث 

ملعزيــة والشــريفية، وانتصــب لإلقــراء فكــان ال يفــرغ واملنطق و  البيان والطب ودرس 
لنفســــه ســــاعة واحــــدة، ويقــــرأ عليــــه املســــلمون واليهــــود والنصــــارى، وكــــان حســــن 
الصورة مليح الشكل حلــو العبــارة كــرمي األخــالق يســعى يف قضــاء حــوائج النــاس، 

دى عشــرة ويبــذل جاهــه ملــن يقصــده. تــويف مبصــر يف ســادس ذي القعــدة ســنة إحــ
   وسبعمائة.
  :موقفه من املشركني  

: احلمــد -يف الــرد علــى ابــن عــريب الصــويف-جــاء يف العقــد الثمــني عنــه قــال 
طــل، وحكمــه  ، تشــبيه وكــذب  هلل. قولــه: فــإن آدم عليــه الســالم إمنــا مســي إنســا
بصحة عبادة قوم نوح لألصنام كفر ال يقر قائلــه عليــه. وقولــه: إن احلــق املنــزه هــو 

ــم حصــلوا اخللــق  طــل متنــاقض، وهــو كفــر. وقولــه يف قــوم هــود: إ املشــبه، كــالم 
                                                            

  ).٢/٢٨٤العقد الثمني ( ١
لوفيات (٦/٣١طبقات الشافعية ( ٢   ).٦/٤٢) وشذرات الذهب (٤/٢٩٩) الدرر الكامنة (٥/٢٦٣) والوايف 
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٤٤٠ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

يف عني القرب، افرتاء على هللا ورد لقولــه فــيهم. وقولــه: زال البعــد وصــريورة جهــنم 
يف حقهــم نعيمــا، كــذب وتكــذيب للشــرائع، بــل احلــق مــا أخــرب هللا بــه مــن بقــائهم 

  يف العذاب.
فحكمــه كحكمــه مــن التضــليل  - اللعلمــه مبــا قــ- وأمــا مــن يصــدقه فيمــا قالــه 

والتكفري إن كان عاملا، فإن كان ممن ال علم له فإن قــال ذلــك جهــال عــرف حبقيقــة 
ذلك، وجيب تعليمه وردعــه عنــه مهمــا أمكــن، وإنكــاره الوعيــد يف حــق ســائر العبيــد  
كذب ورد إلمجاع املسلمني، وإجنــاز مــن هللا عــز وجــل للعقوبــة، فقــد دلــت الشــريعة 

طقــة أ ن البــد مــن عــذاب طائفــة مــن عصــاة املــؤمنني، ومنكــر ذلــك يكفـــر داللــة 
  ١عصمنا هللا من سوء االعتقاد وإنكار املعاد وهللا أعلم.

 :التعليق  
الــذي يــثلج الصــدر علــى كتــاب الفصــوص للزنــديق -مــن قــرأ هــذا اجلــواب 

حلــق،  -ابــن عــريب حيمــد هللا تعــاىل علــى وجــود أمثــال هــؤالء العلمــاء القــائمني هلل 
دين للباطــل مهمــا كــان قائلــه، ويكشــفون حالــه ســواء تلــبس بواليــة أو صــوفية والــرا

ــا املبتدعــة، فعليــك  أو حــب آل البيــت إىل غــري ذلــك مــن األشــكال الــيت يتلــبس 
 ابن عــريب مــا تســتحق مــن ربــك، لقــد ضــل بــك خلــق كثــري يف كــل وقــت وحــني 

بــن عــريب. هــداهم ومــا يــزال املثقفــون اآلن والــدعاة يقولــون: الــويل الكبــري ســيدي ا
م احلقة.   هللا للتعرف على عقيد
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  هـ) ٧١١( ١عماد الدين احلزامي
أمحد بن إبراهيم بن عبــدالرمحن عمــاد الــدين أبــو العبــاس الشــيخ القــدوة ابــن 
ين عشــر ذي احلجــة  شيخ احلزاميــة الواســطي الشــافعي. ولــد يف حــادي عشــر أو 

لف قهــاء بواســط كالشــيخ عــز سنة سبع ومخسني وستمائة بشرقي واســط. اجتمــع 
الــدين الفــارويت وغــريه، وصــاحب الشــيخ تقــي الــدين ابــن تيميــة حــني قــدم دمشــق 
واستفاد منه. كان يقرأ الكايف على الشيخ جمد الــدين احلــراين، وكتــب عنــه الــذهيب 
دب ولقـــي  والـــربزايل، ومســـع منـــه مجاعـــة مـــن شـــيوخ ابـــن رجـــب وغـــريهم. تفقـــه و

تيميــة رمحــه هللا يعظمــه وجيلــه، وكتــب إليــه كتــا  املشــايخ وتزهــد وتعبــد. كــان ابــن
مـــــــن مصـــــــر أولـــــــه: إىل شـــــــيخنا اإلمـــــــام العـــــــارف القـــــــدوة الســـــــالك. كـــــــان ذا ورع 
وإخــــالص ومنابــــذة لالحتاديــــة وذوي العقــــول واملبتدعــــة، وكــــان داعيــــة إىل الســــنة، 
وكــان يتقــوت مــن النســخ، وال يكتــب إال مقــدار مــا يــدفع بــه الضــرورة، وكــان أبــوه 

ــم يف تصــوفهم إىل أن وفــق لــه شــيخ شيخ الط ثــر  ائفة األمحدية، ونشــأ بيــنهم، و
اإلســالم ابــن تيميــة، فدلــه علــى مطالعــة الســرية النبويــة، وأقبــل علــى مطالعــة كتــب 
ر، فتخلــى عــن مجيــع أحــواهلم وطــرائقهم وســلوكهم، واقتفــى  احلــديث والســنة واآل

ر رســــــول هللا  ظمــــــا هلــــــم، وأوقاتــــــه وهديــــــه. وكــــــان حمبــــــا ألهــــــل احلــــــديث، مع آ
ـــار الســـبت ســـادس عشـــر ربيـــع  حمفوظـــة. ومل يـــزل علـــى ذلـــك إىل أن تـــويف آخـــر 

ملارستان الصغري بدمشق.   اآلخر سنة إحدى عشر وسبعمائة 
 :موقفه من الصوفية  
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جـــاء يف ذيـــل طبقـــات احلنابلـــة: وكـــان أبـــوه شـــيخ الطائفـــة األمحديـــة، ونشـــأ 
صــغره طلــب احلــق وحمبتــه، والنفــور عــن الشــيخ عمــاد الــدين بيــنهم، وأهلمــه هللا مــن 

لفقهــاء بواســط كالشــيخ عــز الــدين الفــارويت وغــريه. وقــرأ  البــدع وأهلهــا، فــاجتمع 
  شيئا من الفقه على مذهب الشافعي.

ـــا طوائـــف مـــن الفقهـــاء، وحـــج واجتمـــع مبكـــة  مث دخـــل بغـــداد، وصـــحب 
لقــاهرة مــدة بــبعض خوانقهــا، وخــالط طوائــف الف قهــاء، ومل جبماعــة مــنهم. وأقــام 

لطائفـــــة  إلســـــكندرية  يســـــكن قلبـــــه إىل شـــــيء مـــــن الطوائـــــف احملدثـــــة. واجتمـــــع 
الشاذلية، فوجد عندهم ما يطلبه من لــوايح املعرفــة، واحملبــة والســلوك، فأخــذ ذلــك 

  عنهم، ...واقتفى طريقتهم وهديهم.
مث قــدم دمشــق، فـــرأى الشــيخ تقــي الـــدين ابــن تيميــة وصـــاحبه، فدلــه علـــى 

ـــــذيب ابـــــن هشـــــام،  مطالعـــــة الســـــرية النبويـــــة، فأقبـــــل علـــــى ســـــرية ابـــــن إســـــحاق 
ر، وختلـــى  فلخصـــها واختصـــرها، وأقبـــل علـــى مطالعـــة كتـــب احلـــديث والســـنة واآل

ر الرســـــول  وهديـــــه،  مـــــن مجيـــــع طرائقـــــه وأحوالـــــه، وأذواقـــــه وســـــلوكه، واقتفـــــى آ
مــر الســنة أصــوال وفر  ر، واعتــىن  وعــا، وطرائقــه املــأثورة عنــه يف كتــب الســنن واآل

وشـــــرع يف الـــــرد علـــــى طوائـــــف املبتدعـــــة الـــــذين خـــــالطهم وعـــــرفهم مـــــن االحتاديـــــة 
م، وكشف أستارهم.   ١وغريهم، وبني عورا

ر:   له من اآل
  .٢جزء يف الرد على االحتادية واملبتدعة، انظر ذيل طبقات احلنابلة

                                                            
  ).٤/٣٥٩ذيل طبقات احلنابلة  ( ١
٤/٣٦٠( ٢.(  
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  هـ) ٧١٤( ١أم زينب فاطمة بنت عباس

أم زينــب الواعظــة العاملــة املســندة فاطمة بنت عباس بن أيب الفتح البغدادية 
املفتيــــة، اخلــــرية الصــــاحلة، املتقنــــة احملققــــة الكاملــــة الفاضــــلة، الواحــــدة يف عصــــرها، 
حيــة. أخــذت عــن الشــيخ مشــس الــدين بــن  والفريدة يف دهرها، املقصودة يف كــل 
أيب عمر وغريه من املقادسة، وكانت حتضر جملس الشيخ ابن تيميــة وتســتفيد منــه 

ــ ا نســاء أهــل دمشــق حيــث خّتمــت كثــريا مــنهن القــرآن. كــان ابــن تيميــة وانتفــع 
ا كانت تستحضــر كثــريا  يثين عليها ويتعجب من حرصها وذكائها ويذكر عنها أ
ــرعة  ا وســ مــــن املغــــين، وأنــــه كــــان يســــتعد هلــــا مــــن كثــــرة مســــائلها وحســــن ســــؤاال

هيـــة عـــن املنكـــر، وقـــل مـــن أجنـــب مـــن الن ملعـــروف  ســـاء فهمهـــا. وكانـــت آمـــرة 
  مثلها. توفيت ليلة عرفة سنة أربع عشرة وسبعمائة، رمحها هللا تعاىل. 

 :موقفها من الصوفية  
مــــــر …جــــــاء يف البدايــــــة والنهايــــــة:  وكانــــــت مــــــن العاملــــــات الفاضــــــالت، 

م النســاء واملــردان.  ملعــروف وتنهــى عــن املنكــر، وتقــوم علــى األمحديــة يف مواخــا
هم، وتفعـــل مـــن ذلـــك مـــا ال تقـــدر عليـــه وتنكـــر أحـــواهلم وأصـــول أهـــل البـــدع وغـــري 

الرجــال. وقــد كانــت حتضــر جملــس الشــيخ تقــي الــدين ابــن تيميــة فاســتفادت منــه 
لفضــيلة والعلــم،  ذلك وغريه، وقد مسعُت الشيخ تقي الدين يثــين عليهــا ويصــفها 
ا كانــت تستحضــر كثــريا مــن املغــين أو أكثــره، وأنــه كــان يســتعد هلــا  ويذكر عنها أ

                                                            
) والــدرر الكامنــة ٤٦٨-٢/٤٦٧) وذيــل طبقــات احلنابلــة (٦/٣٤) وشذرات الــذهب (٧٥-١٤/٧٤لنهاية (البداية وا ١
)٣/٢٢٦.(  
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٤٤٤ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

ا وســرعة فهمهــا، وهــي الــيت َختََّمــْت نســاء كثــريا من كثرة مســائ لها وحســن ســؤاال
القـــرآن، مـــنهن أم زوجـــيت عائشـــة بنـــت صـــديق زوجـــة الشـــيخ مجـــال الـــدين املـــزي، 
وهــــي الــــيت أقــــرأت ابنتهــــا زوجــــيت أمــــة الــــرحيم زينــــب رمحهــــن هللا وأكــــرمهن برمحتــــه 

  ١وجنته آمني.
 :التعليق  

يــدافع عــن العقيــدة الســلفية.  واحلمــد هلل الــذي أوجــد حــىت مــن النســاء مــن
وغري هــذه الصــاحلة كثــريات، ولكــن لعــل املــؤرخني خبلــوا بــنقلهن إلينــا. ذلــك فضــل 

  هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم.
  

  موقف السلف من 
  هـ) ٧١٧حممد بن احلسن الزنديق (

جــــاء يف البدايــــة والنهايــــة: ويف هــــذه الســــنة خرجــــت النصــــريية عــــن الطاعــــة 
رة يــدعي وكان م مــر هللا، و ن بينهم رجل مسوه حممــد بــن احلســن املهــدي القــائم 

علي بن أيب طالــب فــاطر الســماوات واألرض، تعــاىل هللا عمــا يقولــون علــوا كبــريا، 
رة يـــدعي أنـــه حممـــد بـــن عبـــدهللا صـــاحب الـــبالد، وخـــرج يكفـــر املســـلمني، وأن  و

ر مـــن كبـــار النصـــريية النصـــريية علـــى احلـــق، واحتـــوى هـــذا الرجـــل علـــى عقـــول كثيــــ
ت، وحـــملوا  الضــالل، وعــني لكــل إنســان مــنهم تقدمــة ألــف، وبــالدا كثــرية ونيــا
علــى مدينــة جبلــة فــدخلوها وقتلــوا خلقــا مــن أهلهــا، وخرجــوا منهــا يقولــون ال إلــه 

                                                            
  ).٧٥-١٤/٧٤البداية والنهاية ( ١
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٤٤٥ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

ب إال ســلمان، وســبوا الشــيخني، وصــاح  إال علــي، وال حجــاب إال حممــد، وال 
صــــر وال أهــــل البلــــد وا إســــالماه، وا ســــلطا ه، وا أمــــرياه، فلــــم يكــــن هلــــم يومئــــذ 

منجـــد، وجعلـــوا يبكـــون ويتضـــرعون إىل هللا عـــز وجـــل، فجمـــع هـــذا الضـــال تلـــك 
ــم: مل يبـــق  ــه قـــبحهم هللا أمجعـــني. وقـــال هلـ األمـــوال فقســـمها علـــى أصـــحابه وأتباعـ
للمســلمني ذكــر وال دولــة، ولــو مل يبــق معــي ســوى عشــرة نفــر مللكنــا الــبالد كلهــا. 

دى يف  لعشـــر ال غـــري لريغـــب فيـــه، وأمـــر أصـــحابه و ملقامســـة  تلـــك الـــبالد: إن 
خبراب املساجد واختاذها مخارات، وكانوا يقولون ملــن أســروه مــن املســلمني: قــل ال 
إلــــه إال علــــي، واســــجد إلهلــــك املهــــدي، الــــذي حييــــي ومييــــت حــــىت حيقــــن دمــــك، 

م العســاكر ويكتــب لــك فرمــان، وجتهــزوا وعملــوا أمــرا عظيمــا جــدا، فجــردت إلــيه
فهزمــوهم وقتلــوا مــنهم خلقــا كثــريا، ومجــا غفــريا، وقتــل املهــدي أضــلهم، وهــو يكــون 

 عــــذاب الســــعري، كمــــا قــــال تعــــاىل: يــــوم القيامــــة مقــــدمهم إىل 
    

   
   

    
    

   
  ٢.اهـ١  

  
  هـ) ٧١٨( ٣حممد بن قوام

                                                            
  ).٤و٣احلج اآليتان ( ١
  ).٨٦-١٤/٨٥البداية ( ٢
  .)٦/٤٩) وشذرات الذهب (٤/١٢٤) والدرر الكامنة (٩٢-١٤/٩١) والبداية والنهاية (٢/٣٨٤العرب ( ٣
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٤٤٦ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

الشــيخ الصــاحل أبــو عبــدهللا حممــد بــن الشــيخ الصــاحل عمــر بــن أيب بكــر بــن 
قــوام البالســي. ولــد ســنة مخســني وســتمائة ببــالس. مســع مــن أصــحاب ابــن طــربزد. 

ر قـــــال ابـــــن كثـــــري: كـــــان حســـــن ال عقيـــــدة وطويتـــــه صـــــحيحة، حمبـــــا للحـــــديث وآ
نـــة. وقـــال: كـــان ذا مهـــة  الســـلف. وقـــال الـــذهيب: كـــان حممـــود الطريقـــة، متـــني الد
وجـــالدة وذكـــر وعبـــادة، لكنـــه َأَضـــرَّ وثقـــل مسعـــه. تـــويف رمحـــه هللا ســـنة مثـــان عشـــرة 

  وسبعمائة، وحضر جنازته خلق كثري، من مجلتهم شيخ اإلسالم ابن تيمية.
 ملبتدعة:موقفه من ا  

جـــــاء يف البدايـــــة والنهايـــــة: قـــــام الشـــــيخ حممـــــد بـــــن قـــــوام ومعـــــه مجاعـــــة مـــــن 
لكالســة، وكتبــوا عليــه حمضــرا  الصــاحلني علــى ابــن زهــرة املغــريب الــذي كــان يــتكلم 
ملصحف، وأنه يــتكلم يف أهــل العلــم، فأحضــر إىل دار العــدل،  يتضمن استهانته 

طنــه وظــاهره، فاستســلم وحقــن دمــه وعــزر تعزيــرا بليغــا عنيفــا و  طيــف بــه يف البلــد 
وهــو مكشــوف الــرأس ووجهــه مقلــوب وظهــره مضــروب، ينــادى عليــه هــذا جــزاء 
من يتكلم يف العلم بغري معرفــة، مث حــبس وأطلــق فهــرب إىل القــاهرة، مث عــاد علــى 

  ١الربيد يف شعبان ورجع إىل ما كان عليه.
  
  هـ) ٧١٩( ٢حممد بن َحَنش
ليماين. ولد بعد ســنة مخســني وســتمائة. حممد بن حيىي بن أمحد بن حنش ا

وقــرأ علــى علمــاء عصــره حــىت بــرع يف فنــون عــدة وبلــغ رتبــة االجتهــاد وأخــذ عنــه 
                                                            

  ).١٤/٦٨البداية ( ١
  ).١٢/٩٨) ومعجم املؤلفني (٧/١٣٨) األعالم (٢/٢٧٧البدر الطالع ( ٢
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٤٤٧ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

مجاعــة مــن أكــابر العلمــاء كاإلمــام حممــد بــن املطهــر، ولــه مصــنفات. وكــان زاهــدا 
عابـــدا فصـــيح العبـــارة ســـريع اجلـــواب، مستحضـــرا للفنـــون حمققـــا يف مجيـــع مباحثـــه 

  رة وسبعمائة. تويف سنة تسع عش
 :موقفه من املشركني  

ره السلفية:   آ
  ١'القاطعة يف الرد على الباطنية'.

  
  

  هـ) ٧٢٣( ٢شرف الدين أبو عبدهللا ابن النجيح
حممد بن سعد هللا بن عبداألحد شــرف الــدين أبــو عبــدهللا احلــراين املعــروف 
قـــه بـــن النجـــيح احلنبلـــي. ســــمع مـــن الفطـــر بـــن البخـــاري وزينـــب بنـــت مكـــي وتف

والزم ابــن تيميــة وأذن لــه. طلــب احلــديث وقــرأ بنفســه وتفقــه وأفــىت. كــان صــحيح 
الــذهن جيــد املشــاركة يف العلــوم، مــن خيــار النــاس وعقالئهــم وعلمــائهم. كــان مــع 
شــــيخ اإلســــالم يف مــــواطن كبــــار صــــعبة، ال يســــتطيع اإلقــــدام عليهــــا إال األبطــــال 

فســه وعنــد النــاس جيــدا اخللص اخلواص، وسجن معــه، وقــد كــان هــذا الرجــل يف ن
نة والزهد. وهلذا كانــت عاقبتــه هــذه  مشكور السرية جيد العقل والفهم عظيم الد
املوتــــة عقيــــب احلــــج يف ذي احلجــــة ســــنة ثــــالث وعشــــرين وســــبعمائة بــــوادي بــــين 

                                                            
  ).٢/٢٧٧البدر الطالع ( ١
ــة ( ٢ ــدرر الكامنــ ــذرات الــــذهب (٤٤٤-٣/٤٤٣الــ ) وذيــــل طبقــــات احلنابلــــة ١٤/١١٤) والبدايــــة والنهايــــة (٦/٦١) وشــ
)٢/٣٧٦.(  
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٤٤٨ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

لبقيع رمحه هللا.   سامل، ومحل إىل املدينة النبوية على أعناق الرجال ودفن 
 :موقفه من املبتدعة  

  ربه على عقيدته السلفية:حمنته وص
قــال احلــافظ ابــن كثــري: قــد صــحب شــيَخنا العالمــة تقــي الــدين بــن تيميــة، 
وكــان معــه يف مــواطن كبــار صــعبة ال يســتطيع اإلقــدام عليهــا إال األبطــال اخللــص 
اخلواص، وسجن معه، وكان من أكرب خدامه وخواص أصــحابه، ينــال فيــه األذى 

  ١وأوذي بسببه مرات...
  هـ) ٧٢٥(كان حيا سنة  ٢بن مريشهاب الدين ا

الشيخ أمحد بن حممد بن مري شهاب الدين البعلبكــي احلنبلــي. كــان رمحــه 
هللا يف بدايـــة أمـــره منحرفـــا عـــن شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة، مث اجتمـــع بـــه فأحبـــه، 
ألمــري  وأصبح من املدافعني عنه، وعن عقيدته السلفية. رحــل إىل مصــر واجتمــع 

لتحـــديث جبـــامع األمـــري شـــرف الـــدين بـــدر الـــدين خبكلـــي بـــن ال بـــاب فـــأذن لـــه 
حســـني بـــن جنـــدرحبكر جـــوهر النـــويب وحـــدث أيضـــا جبـــامع عمـــرو ابـــن العـــاص. 
وقعــت لــه حمنــة مــع العــوام، فمنعــه القاضــي املــالكي مــن اجللــوس يف ســادس عشــر 
ربيــع األول ســنة مخــس وعشــرين وســبعمائة، مث حــبس وضــرب مث ســفر وأهلــه إىل 

  دد على دمشق.بلد اخلليل. وكان يرت 
 :موقفه من املبتدعة  

  حمنته بسبب عقيدته السلفية:
                                                            

١٤/١١٤( ١.(  
  ).         ٣٠٣-١/٣٠٢) والدرر الكامنة (١/٢٣١ان العصر () وأعي١٤/١٢١البداية والنهاية ( ٢
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٤٤٩ لف  ف الس وعة مواق موس

الصالح

جــــــاء يف البدايــــــة والنهايــــــة: وفيهــــــا منــــــع الشــــــيخ شــــــهاب الــــــدين بــــــن مــــــري 
البعلبكي من الكالم على الناس مبصر على طريقــة الشــيخ تقــي الــدين ابــن تيميــة. 
وعــــزره القاضــــي املــــالكي بســــبب االســــتغاثة وحضــــر املــــذكور بــــني يــــدي الســــلطان 

هله فنزل بــبالد اخلليــل، مث انتــزح و  أثىن عليه مجاعة من األمراء مث ُسفَِّر إىل الشام 
إىل بــالد الشــرق، وأقــام بســنجار ومــاردين ومعاملتهمــا يــتكلم ويعــظ النــاس إىل أن 

  ١مات.
  
 :موقفه من املشركني والصوفية  

  حمنته بسبب عقيدته السلفية:
ي البعلــــي احلنبلــــي كــــان جــــاء يف الــــدرر الكامنــــة: أمحــــد بــــن حممــــد بــــن مــــر 

منحرفا عــن ابــن تيميــة، مث اجتمــع بــه، فأحبــه وتتلمــذ لــه وكتــب مصــنفاته، وســلك 
لنــيب  ويف مســألة  طريقه يف احلط على الصوفية، مث إنه تكلم يف مسألة التوســل 

رة وغريمهــا علــى طريــق ابــن تيميــة فوثــب بــه مجاعــة مــن العامــة ومــن يتعصــب  الــز
رب فرفعــوا أمــره إىل القاضــي املــالكي تقــي الــدين األخنــائي للصوفية وأرادوا قتله فهــ

فطلبه وتغيب عنه فأرسل إليه وأحضره وسجنه ومنعه مــن اجللــوس وذلــك بعــد أن 
هـــ فــأثىن عليــه ٧٢٥عقد له جملس بني يدي السلطان وذلــك يف ربيــع اآلخــر ســنة 

م بــدر الــدين ابــن جنكلــي وبــدر الــدين ابــن مجاعــة وغريمهــا مــن األمــراء، وعارضــه
احلظريي، فحط عليــه وعلــى شــيخه وتفــاوض هــو وجنكلــي حــىت   -إيدمر-األمري 
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كــادت تكــون فتنــة ففــوض الســلطان األمــر ألرغــون النائــب فــأغلظ القــول للفخــر 
لباطــل فــآل  م تعصــبوا عليــه  ظر اجليش وذكر أنه يسعى للصوفية بغري علم، وأ

ا حـــىت أدمـــاه مث شـــهره األمـــر إىل متكـــني املـــالكي منـــه، فضـــربه حبضـــرته ضـــر مربحـــ
علــى محــار أركبــه مقلــو مث نــودي عليــه: هــذا جــزاء مــن يــتكلم يف حــق رســول هللا 

 فكادت العامة تقتله مث أعيد إىل السجن مث شفع فيــه، فــآل أمــره إىل أن ســفر ،
هله وأقام به   ١…من القاهرة إىل اخلليل فرحل 

  موقف السلف من 
دقة (   هـ) ٧٢٦الز

ء حــادي عشــرين ربيــع األول بكــرة جــاء يف البدايــة وا لنهايــة: ويف يــوم الــثال
صــر بــن الشــرف أيب الفضــل بــن إمساعيــل بــن اهليثــي بســوق اخليــل  ضــربت عنــق 
دقـــــــة كـــــــالنجم ابـــــــن  ت هللا، وصـــــــحبته الز علـــــــى كفـــــــره واســـــــتهانته واســـــــتهتاره 
خلكــان، والشــمس حممــد البــاجريقي، وابــن املعمــار البغــدادي، وكــل فــيهم احنــالل 

ـــا بـــني النـــاس. قـــال الشـــيخ علـــم الـــدين الـــربزايل: ورمبـــا زاد هـــذا وز  ندقـــة مشـــهور 
لكفــــر والتالعــــب بــــدين اإلســــالم، واالســــتهانة  املــــذكور املضــــروب العنــــق علــــيهم 
لنبـــوة والقـــرآن. قـــال وحضـــر قتلـــه العلمـــاء واألكابــــر وأعيـــان الدولـــة. قـــال: وكـــان 

يقـــرأ يف اخلـــتم بصـــوت حســـن. هـــذا الرجـــل يف أول أمـــره قـــد حفـــظ التنبيـــه، وكـــان 
وعنــــده نباهــــة وفهــــم، وكــــان منــــزال يف املــــدارس والــــرتب، مث إنــــه انســــلخ مــــن ذلــــك 
دقــة وأهــل البــدع. قلــت: وقــد شــهدت  مجيعــه، وكــان قتلــه عــزا لإلســالم وذال للز

                                                            
  ).٣٠٣-١/٣٠٢الدرر الكامنة ( ١
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ه وقرعــه علــى مــا   قتله، وكان شــيخنا أبــو العبــاس ابــن تيميــة حاضــرا يومئــذ، وقــد أ
  ١مث ضربت عنقه وأ شاهد ذلك. كان يصدر منه قبل قتله،

 :التعليق  
جــزى هللا خــريا علمــاء املســلمني وأمــراءهم الــذين مــا تركــوا زنــديقا إال صــلبوه 
أو ضـــربوا عنقـــه إال مـــن هـــرب وفلـــت. واليـــوم لـــو أردت أن تطبـــق حـــد الزندقـــة يف 
لكليــة إال مــن شــاء هللا منهــا، فــال  بــالد املســلمني الــيت عطلــت احلــدود الشــرعية 

م يصـــفو لـــك مــن هـــذا؟! ألن اإلحلـــاد الـــذي هــو أكـــرب الزندقـــة يـــدرس يف أدري كــ
ــــم إال نشــــره يف  املــــدارس، ومــــا أهــــداف الشــــيوعيني واالشــــرتاكيني والبعثيــــني وأذ
اجملتمعــات اإلســالمية. وهلــذا هــم ال حيبــون أن يســمعوا شــيئا يســمى إســالما، ألن 

كلــون دريهمــات  روســيا والصــني وغريهــا فيه تطبيق حد الزندقة على أمثاهلم ممــن 
  من دول الزندقة.

  
  هـ) ٧٢٧(  ٢شرف الدين ابن تيمية

عبــــدهللا بــــن عبــــداحلليم بــــن عبدالســــالم بــــن عبــــدهللا بــــن اخلضــــر بــــن تيميــــة 
احلراين شرف الدين أبــو حممــد الدمشــقي أخــو الشــيخ اإلمــام العالمــة تقــي الــدين. 

ن ابـــن أيب ولـــد يف حـــادي عشـــر حمـــرم ســـنة ســـت وســـتني وســـتمائة حبـــران. مســـع مـــ
اليسر وابن عالن وابن الصرييف وابن أيب عمر وخلق كثــري ومســع منــه الطلبــة. ذكــره 
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ملــذهب وأصــوله  رعــا، فقيهــا عارفــا  الذهيب يف معجم شيوخه. فقال: كان إماما 
لفـــــرائض واحلســـــاب واهليئـــــة، كثـــــري  ت، عارفـــــا بـــــدقائق العربيـــــة، و وأصـــــول الـــــد

ديث، ومشــــاهري األئمــــة واحلــــوادث، ويعــــرف احملفــــوظ، لــــه مشــــاركة جيــــدة يف احلــــ
قطعــة كثـــرية مـــن الســـرية، وكـــان متقنــا للمنـــاظرة وقواعـــدها، واخلـــالف. وكـــان حلـــو 
احملاضــــرة متواضـــــعا، كثـــــري العبـــــادة واخلـــــري ذا حــــظ مـــــن صـــــدق وإخـــــالص وتوجـــــه 
لكليـــــــة عـــــــن النـــــــاس، قانعـــــــا بيســـــــري اللبـــــــاس. مســـــــع املســـــــند  وعرفـــــــان، وانقطـــــــاع 

وكــان كثــري العبــادة والتألــه، واملراقبــة واخلــوف مــن هللا  والصــحيحني وكتــب الســنن،
رع يف فنــــون  تعــــاىل. ســــئل عنــــه الشــــيخ كمــــال الــــدين بــــن الزملكــــاين فقــــال: هــــو 
عديــدة مـــن الفقـــه، والنحـــو واألصـــول، مــالزم ألنـــواع اخلـــري، وتعلـــيم العلـــم، حســـن 
العبــــارة قــــوي يف دينــــه، جيــــد التفقــــه مستحضــــر ملذهبــــه، ملــــيح البحــــث، صــــحيح 

ذهن، قـــوي الفهـــم، رمحـــه هللا تعـــاىل. وكـــان أخـــوه يتـــأدب معـــه وحيرتمـــه. متـــرض الـــ
مــا ومــات يــوم األربعــاء رابــع عشــر مجــادى األوىل ســنة ســبع وعشــرين وســبعمائة  أ

  بدمشق. وكانت جنازته مشهودة، ومحل على الرؤوس.
 :موقفه من اجلهمية  

والعشـــرين  جـــاء يف البدايـــة والنهايـــة: ويف هـــذا الشـــهر يـــوم اخلمـــيس الســـابع
طلب أخــوا الشــيخ تقــي الــدين:  -يعين من ذي احلجة سنة ست وسبعمائة-منه 

ئــب الســلطان: ســالر وحضــر  شــرف الــدين وزيــن الــدين مــن احلــبس إىل جملــس 
حلجــة علــى  ابــن خملــوف املــالكي، وطــال بيــنهم كــالم كثــري، فظهــر شــرف الــدين 

لنقــل والــدليل واملعرفــة، وخطــأه يف مو  اضــع ادعــى فيهــا دعــاوى القاضــي املــالكي 
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 ١طلة، وكان الكالم يف مسألة العرش ومسألة الكالم ويف مسألة النزول.
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