
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : وفيـــه
 أوالً : أسباب إختالف المسلمين فى مناهجهم الفكرية 

 عصر التابعين وبداية النزعة العقلية فى العقائد . ثانيا: 

 ثالثا : تعريف عام باألشاعرة والسلف 
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فى هذا التمهيد نبين أسباب اختالف المسلمين فى مناهجهم الفكرية فى إدراك أمور 
سالم وإن اتفقوا فى حقيقته الثابتة المقررة , التى ال يسع أحدًا أن ينكرها وال يسع حول اإل

 الناس أن يختلفوا عليها .
ثم نوضح بداية االختالف العقائدى وبداية ظهور النزعة العقلية فى العقائد , وما دار 
ى بين التابعين من محاورات حول قضايا عقائدية مثل الجبر واالختيار والحديث ف

 الصفات وغيرها . وبعد ذلك نعرف كل من األشاعرة والسلف , ونبدأ الحديث عن : 
 أوال : أسباب إختالف المسلمين  فى مناهجهم الفكرية.

إن المسلمين قد اختلفوا إلى مذاهب فى االعتقاد والسياسة والفقه , وقبل أن نخوض 
 فى بيان هذا االختالف يجب أن نقرر أمرين : 

ذا االختالف لم يتناول لب الدين , فلم يكن االختالف فى وحدانية هللا : أن ه أولهما
, وال فى أن القرآن نزل من عند هللا تعالى , وأنه  تعالى وشهادة أن محمدًا رسول هللا 

معجزة النبى الكبرى , وال فى أنه يروى بطريق متواتر نقلته األجيال اإلسالمية كلها جياًل 
أداء هذه التكليفات وبعبارة عامة لم يكن الخالف فى ركن من بعد جيل . وال فى طريق 

أركان اإلسالم وال فى أمر ُعلم من الدين بالضرورة , كتحريم الخمر ولحم الخنزير , وأكل 
الميتة , والقواعد العامة للميراث , وإنما االختالف فى أمور ال تمس األركان وال األصول 

  (1)العامة . 
ذا االختالف بال ريب شر بالنسبة لالختالف حول بعض العقائد : أن ه األمر الثانى

عن " زينب بنت جحش " أنها قالت : أستيقظ  –البخارى  –وحول السياسة , لذلك روى 
  (2)ويٌل للعرب من شر قد اقترب " "  –ال إله إال هللا  –محمرًا وجهه يقول  - النبى 

 خالف بعده . , إلى ما يجرى بين المسلمين من ويشير النبى 

                                                

 . 7. اإلمام محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب اإلسالمية , دار الفكر العربى , القاهرة , ص1
مع الصــحيح المختصــر , دار ابــن كثيــر , بيــروت , الطبعــة: . اإلمــام محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد هللا البخــارى : الجــا2

م , تحقيق : د. مصطفى ديب البغا : أستاذ الحديث وعلومه بكلية الشريعة , دمشق, عدد 1987هـ ,  1407الثالثة , 
 ( .2589/  1, كتاب الفتن , ) 6األجزاء 
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قال " افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة , وافترقت النصارى  ويروى أن النبى 
. وقد تكلم علماء (1)على اثنتين وسبعين فرقة , وستفترق أمتى على ثالث وسبعين فرقة " 

السنة فى صحة هذا الحديث الذى روى بعدة روايات مختلفة , قال عنه المقبلى فى كتابة 
وحديث افتراق األمة إلى ثالث وسبعين فرقة رواياته كثيرة , يشد  –الشامخ"  " العلم

    (2)بعضها بعضًا بحيث ال تبقى ريبه فى حاصل معناه . 
وإذ كان االفتراق حول العقائد فى جملته شرًا فإنه يجب أن نقرر أن االختالف الفقهى 

ل كان دراسة عميقة لمعانى فى غير ما جاء به نص من الكتاب و السنة لم يكن شرًا , ب
الكتاب والسنة وما يستنبط منهما من أقيسه , ولم يكن افتراقا بل كان خالفًا فى النظر 
وكان كل فقيه يستعين بأحسن ما وصل إليه الفقيه اآلخر , ويوافقه أو يخالفه, وكان عمر 

ب رسول بن عبد العزيز . يسره اختالف الصحابة فى الفروع ويقول " ما أحّب أن أصحا
ال يختلفون , ألنه لو كان قواًل واحدًا لكان الناس فى ضيق, وأنهم أئمة يقتدى بهم ,  هللا 

  (3)فلو أخذ رجل بقول أحدهم لكان سنة " 
وقد تركهم على المحجة  وهنا قد يتساءل سائل : لماذا اختلف المسلمون بعد النبى 

أخذوا به لن يضلوا أبدًا , فقد ترك  البيضاء الواضحة ليلها كنهارها ؟ وترك فيهم ما إن
 . فيهم كتاب هللا وسنة رسوله 

                                                

 –( 1492حـديث رقـم: ) 7يـاض, عـدد األجـزاء . محمد ناصر الدين األلبانى:السلسـلة الصـحيحة, مكتبـة المعـارف , الر 1
وقــال األلبــانى : فــى ظــالل الجنــة فــى تخــريى الســنة البــن أبــى عاصــم : إســناده جيــد , وقــد روى هــذا الحــديث بأســانيد 

جمع من الصحابة وروى عن الخلفـاء الراشـدين أنهـم ذكـروا اخـتالف األمـة بعـدهم فرقـًا, وان  عديدة , رواه عن النبى 
ية منها واحدة وسائرها على الضالل فى الدنيا والبوار فى اآلخـرة , وكـذلك ذكـره البغـدادى : فـى الفـرق بـين الفرقة الناج
ـــدين  5الفـــرق, ص , وقـــد تـــولى الشـــيخ زاهـــد الكـــوثرى : تضـــعيق هـــذه األحاديـــث فـــى مقدمتـــه لكتـــاب التبصـــير فـــى ال

ــين أن ال حــديث صــحيح , لــه طــرق حســان يتقــوى بهــا , لإلســفرايينى : وقــد رد عليــه الشــيخ ناصــر الــدين األلبــانى : وب
وخرجه فى سلسلة الحـديث الصـحيحة ورد مـزاعم الشـيخ الكـوثرى : قـال فـى ظـالل الجنـة وقـد ضـل بعـض الهلكـى مـن 
متعصبة الحنفية فى ميله إلى تضعيق هذا الحديث مع كثرة طرقـة لمخالفتـه هـوى فـى نفسـه , ظـالل الجنـة , المكتـب 

 ( 27/  1, )2م  , عدد األجزاء 1993 -هـ  1413الثة اإلسالمى , بيروت , ط: الث
ــى :مــن مجتهــدى الــيمن الزيــديين ت 2 ــى  1108. صــالح بــن مهــدى المقبل ــار الحــق عل ــاب العلــم الشــامخ فــى إيث هـــ : كت

 ( 16705( , عام )1206اآلباء والمشايخ , نسخة بمكتبة األزهر , معارف عامة , رقم خاص )
ــم الطبعــة وتاريخهــا,  . أبــو إســحاق الشــاطبى : كتــاب3 ــدون رق ــة التوويقيــة , ب االعتصــام , تحقيــق: هــانى الحــات , المكتب

 ( 2/610القاهرة , )
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والجواب عن ذلك أن أسباب االختالف كانت كثيرة , واالختالف قسمان , اختالف لم 
يفرق األمة , ولم يجعل بأسها بينها شديدًا , واختالف قد فرق األمة وأذهب وحدتها وهو 

 كر هنا بعض أسباب الخالف بنوعية ,الخالف فى السياسة وشئون الحكم . ولنذ
 . العصبية العربية :1

هذه من أسباب الخالف , بل قد تعد من جوهر الخالف الذى فرق أمر األمة , فإن 
 اإلسالم قد حارب العصبية فى نصوص القرآن الكريم من مثل قوله تعالى 

⧫   
◼  ⬧ 

⬧◆ ➔◆ 
❑➔ ⧫⬧◆ 

⧫➔◆➔❑   (1) وقد اختفت العصبية فى عهد ,
ثم انبعثت  واستمر اختفاؤها إلى عصر الخليفة الشهيد         عثمان بن عفان  النبى 

وكان انبعاثها له أثر فى االختالف بين األمويين  (2)فى آخر عهده قوية لجبة عنيفة 
أواًل , ثم االختالف بين الخوارت وغيرهم , فقد كانت القبائل التى انتشر فيها والهاشميين 

مذهب الخوارت من القبائل الربيعية , ال من القبائل المضرية , والنزاع بين الربعيين 
والمضريين معروف فى العصر الجاهلى , فلما جاء اإلسالم أخفاه , حتى ظهر فى نحلة 

    (3)ة. الخوارت التنازع على الخالف
ومن األسباب الجوهرية التى أحدثت الخالف السياسى , تعرف من الذى يكون أولى 

فى حكم األمة , وقد انبعث ذلك النوع من الخالف عقب وفاة النبى  بالخالفة بعد النبى 
  : مباشرة , فقد قال األنصار:نحن آوينا ونصرنا فنحن أحق بالخالفة , وقال المهاجرون

, ولم يظهر له أى  (4)ن أحق , ولكن قوة إيمان األنصار حسمت الخالفنحن أسبق فنح
أثر . وقد اشتدت الخالفات بعد ذلك حول الخالفة. من يكون أحق بها؟ أيكون من قريش 

                                                

 13. سورة الحجرات : آية 1
. القاضى أبو بكر بن العربى : كتاب العواصـم مـن القواصـم, تحقيـق محـب الـدين الخطيـب, دار الثقافـة , بغـداد, بـدون 2

 . 109رقم الطبعة وتاريخها , ص
  13. اإلمام أبو زهرة : تاريخ المذاهب, ص 3
 مصدر سابق , ) أحداث ثقيفة بنى ساعدة (  7 – 6. القاضى أبو بكر : العواصم , ص 4
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جميعًا , أم يكون من أوالد علىًّ خاصة , أم يكون من المسلمين جميعًا , ال فرق بين قبيل 
المسلمون واختلفوا إلى خوارت وشيعة , وإذا كان وقبيل , وبيت وبيت , وهكذا انقسم 

الخالف فى مسألة اإلمامة وهى من مسائل الفروع قد أدى إلى نشأة فرق ذات طابع 
سياسى . فإن الجدل الذى ثار حول أصول العقيدة أدى إلى ظهور فرق ذات طابع دينى 

تخذون مواقف مبكرة أصولى. فرأينا أصحاب الجبر والقدرية الكالمية والمشبهة والحشوية ي
بصدد الذات اإللهية وصفاتها وأفعال العباد, وبذلك يضعون األسس األولى لنشأة علم 
الكالم اإلسالمى الذى ازدهر على يد المعتزلة واألشاعرة وأثار ثائرة مدرسة ابن تيميه 

 . كما سنوضح ذلك ويما بعد . (1)وتلميذه ابن القيم إلى نقد مناهى المتكلمين وآرائهم 
 . جماورة املسلمني لكثري من أهل الديانات القدمية ودخول بعضهم فى اإلسالم .2

دخل كثير من أهل الديانات القديمة فى اإلسالم , فدخل فى اإلسالم يهود ونصارى 
ومجوس , وكل هؤالء فى رؤوسهم أفكارهم الدينية الباقية من ديانتهم القديمة وقد استولت 

ون فى الحقائق اإلسالمية على ضوء اعتقاداتهم القديمة , وقد على مشاعرهم , فكانوا يفكر 
أثاروا بين المسلمين ما كان يثار فى ديانتهم من الكالم فى الجبر واالختيار , وصفات هللا 
تعالى أهى شئ غير الذات أم هى والذات شئ , وأنه يجب أن نقرر أنه كان بجوار هؤالء 

, ولكن مازالت فى رؤوسهم بقايا ديانتهم القديمة  (2)الذين دخلوا فى اإلسالم مخلصين  –
آخرون دخلوا اإلسالم ظاهرًا وأبطنوا غيره وما كان دخولهم إال ليفسدوا على المسلمين  –

أمور دينهم ويبثوا ويه األفكار المنحرفة ولذا وجد من نشروا بين المسلمين أهواء مردية كما 
فى هذا المقام يقول أبن حزم األندلسى فى .و (3)كان يفعل الزنادقة وغيرهم من المنحرفين

الفصل " واألصل فى خروت أكثر هذه الطوائف عن ديانة اإلسالم , أن الفرس كانوا من 
سعة الملك , وعلو اليد على جميع األمم , وجاللة النظر فى أنفسهم , حتى أنهم كانوا 

لهم , فلما امتحنوا بزوال يسمون أنفسهم األحرار واألبناء , وكان يعدون جميع الناس عبيدًا 
الدولة عنهم على أيدى العرب, وكانت العرب أقل األمم عند الفرس خطرًا تعاظمت 
األمور, وتضاعفت لديهم المصيبة, ورامو كيد اإلسالم بالمحاربة فى أوقات كثيرة , ففى 

                                                

 .130. د. محمد على أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفى فى اإلسالم, دار المعرفة الجامعية , اإلسكندرية, ص  1
 مرجع سابق. 13 . محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب, ص 2
 مرجع سابق 138. د. محمد على أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفى فى اإلسالم, ص   3
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ر كل ذلك كان يظهر هللا الحق. فأظهر قوم منهم اإلسالم , واستمالوا أهل التشيع بإظها
   (1)حتى أخرجوهم عن اإلسالم "  ظلم علىَّ  عمحبة آل البيت واستشنا

وهذا الكالم وإن كان قد اقتصر فى المثال على التشيع المنحرف, كالذى يفعله السبئية, 
أتباع عبد هللا بن سبأ , فإنه أيضا ينطبق على كثير من الطوائف األخرى ففى كل فرقة كان 

  (2)ندى فى المعتزلة و المشبهة والمجسم وغيرهم.بعض من هؤالء . كإبن الراو 
 . ترمجة الفلسفة اليونانية .3

ومن تلك األسباب الترجمة , فقد كان لترجمة الكتب الفلسفية أثر واضح فى الخالف, 
إذ غزا الفكر اإلسالمى كثير من المنازع الفلسفية والمذاهب القديمة فى الكون والمادة , 

وسة , وظهر من علماء المسلمين من نزعوا منزع الفالسفة وما وراء الطبيعة المحس
األقدمين وأخذوا بطريقتهم , وظهر فى العصر العباسى أقوام شكيون ينزعون فى الشك 

    (3)منزع السوفسطائين الذين ظهروا فى اليونان والرومان. 
سه, فقد انبثق حول هذا المذهب أفكار مختلفة , وكان لذلك أثره فى التفكير الدينى نف

وجدنا مفكرين يفكرون فى العقائد اإلسالمية تفكيرًا فلسفيًا كما نرى فى المعتزلة الذين 
نهجوا منهات الفالسفة فى إثبات العقائد اإلسالمية , وأن علم الكالم على منهات المعتزلة 
ومن يردون عليهم من علماء السنة هو مجموعة من األقيسة المنطقية والتعديالت 

والدراسات العقلية المجردة وبهذا نرى أن نشأة علم الكالم قد تأثرت ببعض مسائل الفلسفية 
  (4)الفلسفة اليونانية. 

 . التعرض لبحث كثري من املسائل الغامضة .4
فإن شيوع التفكير الفلسفى بين علماء المسلمين فى إثبات العقائد قد جرهم إلى دراسة 

يصل إلى نتائى مقررة ثابتة فيها, كمسألة مسائل ليس فى استطاعة العقل البشرى أن 
 إثبات صفات هللا تعالى .

                                                

. على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى أبو محمد : الفصـل فـى الملـل واألهـواء والنحـل , مكتبـة الخـانجى , القـاهرة 1
 (  109 – 108/  2, عدد األجزاء خمسة )

   14رة : تاريخ المذاهب , ص. اإلمام محمد أبو زه 2
  15. المرجع السابق :  ص 3
   140. د. محمد على أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفى فى اإلسالم , ص 4
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وكذلك التعرض لآليات المتشابهات. وهى آيات قرآنية مشكلة, مبهمة المعنى يعارض 
بعضها البعض اآلخر, األمر الذى أدى إلى ظهور أسلوب التأويل الذى استخدمته الفرق 

ى القرآن الكريم آيات تشعرنا بالتجسيم أو اإلسالمية للتدليل على صحة مواقفها , ونجد ف
بالتشبيه وأخرى تشدنا إلى التنزيه , فمن اآليات ما يشير إلى أن هلل عرشًا وأن له تعالى 

   ▪⬧وجهًا , ومنها ما ينزه هللا عن صفات المخلوق كقوله تعالى           
☺   ◆❑➔◆ 

☺ ⧫   (1)  وقوله أيضا 
⬧ ◼◆ ◆ ➔ 

 ⧫→❑  (2)  وقد اختلف المسلمون فى تفسير هذه اآليات, ولم
  ◆❑➔ ✓يتضح لهم هدف الشارع منها ويقول القرآن الكريم 

⧫⧫ ◼⧫ ⧫  
⧫◆ ☺⬧⧫ ➔  

⧫ ◆ ⧫⧫  
⬧ ⧫  ❑➔➔ 
 ⧫❑➔◆⬧ ⧫ ⧫⧫⧫⬧  

◆⧫ ◆ 
◆⧫◆ ⬧  ⧫◆ 

◼➔⧫ ⬧⬧    
⧫❑▪◆  ➔ 

⧫❑❑→⧫ ⧫◆    
 ◆◼◆  ⧫◆ ⧫  

❑ ⧫  (3)  وأيضا فقد أثيرت مسألة الجبر
  ⧫◆ ⧫◆واالختيار استنادًا إلى آيات متشابهات مثل قوله تعالى 

 ◆⧫ ◆⬧  ◆⧫   (4) 
   ⧫ وهذه آية صريحة فى الجبر ومثل آية 

◆ ☺⬧   ⧫◆ 
⧫   ☺⬧  

 (5)  وكذلك قوله تعالى ◆ 

                                                

  11. سورة الشورى : آية 1
 180. سورة الصافات : آية 2
  7. سورة آل عمران : آية 3
  17. سورة األنفال : آية 4
  79. سورة النساء : آية 5
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   (1)  ليختار أى الطريقين , وهذه اآلية
  (2)صريحة فى االختيار أى فى القول بحرية اإلرادة.

ويعد ابن خلدون اآليات المتشابهات األصل فى نشأة علم الكالم ويرجع البحث فى 
القلب أو بالبصيرة وكذلك كالم هللا من حيث كونه قديمًا أو ذات هللا وصفاته ورؤيته سواء ب

, يرجع هذا كله إلى ما دار من جدال حول  (3)مخلوقًا ومسائل التوحيد بصفة عامة 
 تفسير اآليات المتشابهات . 

 . استنباط األحكام الشرعية :5
وص . وأن النصالينبوع الصافى لهذه الشريعة هو كتاب هللا عز وجل وسنة رسوله

تتناهى ولكن الحوادث ال تتناهى , فكان البد من استنباط حكم شرعى لكل حادثة من 
ال تجيء منها األحكام الجزئية بالنص  –الحوادث والنصوص , وإن شملت األحكام الكلية 

فكان البد من التعرف بالنظر والفحص , وقد تشعبت بين أيدى الدارسين طرق تعرف  –
ستقام فى منطقه ونظره , وبما وصل إليه من حديث أو أثر األحكام , وكٌل أخذ بما ا

لصحابى صح عنده , ويجب أن نالحظ أن الخالف الذى نتى عن هذا االستنباط ليس 
خطرًا بل أنه كان محمود العاقبة حسن النتيجة , إذ نتى من مجموع اآلراء المختلفة ما 

وصفًا , وأعدلها منهجًا وأقواها يمكن أن يستخلص منه قانون محكم , يعادل أحكام القوانين 
  (4)على مسايرة الفطرة اإلنسانية . 

هذه بعض أسباب الخالف , وأن الخالف دائمًا يبدو مظهرة , وعوامله أسباب تختفى 
, وقد يظهر بعضها للباحث , وقد يختفى فى لجة التاريخ وقد يكون السبب لها حدثا جزئيًا 

 ة . , وتنبعث وراءه خالفات فى قضايا كلي
 والخالف بين المسلمين كان له مظهران , أحدهما عملى , واألخر علمى :

                                                

 10البلد : آية . سورة 1
 . 141 – 140. د. محمد على أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفى فى اإلسالم , ص 2
م , الفصـل العاشـر 1986 -هــ  1406. عبد الرحمن ابن خلدون : المقدمة , دار العلـم , بيـروت , الطبعـة السادسـة : 3

 .  463)نشأة علم الكالم( , ص 
 مرجع سابق  16اإلسالمية , ص. اإلمام أبو زهرة : تاريخ المذاهب 4
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, والذى وقع بين  أما الخالف العملى فهو كالذى وقع من الخارجين على عثمان 
"علّى بن أبى طالب "والخارجين عليه , وكالخالف بين " ابن الزبير" واألمويين , والخوارت 

 من قبلهم . معهم ومع علّى 
ه الحوادث التاريخ السياسى يسجلها , ويوضح أسبابها العلمية ويربط بين األسباب فهذ

 والنتائى فيها . 
وال يهمنا هنا التأريخ لهذه األحداث والوقائع , بقدر ما يهمنا أن نسجل مدى تأثير هذه 
الوقائع فى المذاهب الفكرية , ومدى تأثير المذاهب فيها , فعلى سبيل المثال نجد أن 

واألمويين الخارجين عليه انبعث عن فكرة هى : من لهم حق اختيار  الف بين علىَّ الخ
 الخليفة ؟ 

أهم أهل المدينة وحدهم , والناس لهم تبع , أم هو حق االختيار للمسلمين جميعًا فى 
واألمويين ظهور فرق مذهبية مثل  كافة البقاع , ونتى عن هذا الخالف الشديد بين علّى 

لشيعة وغيرهما وبدأت موجه الخالف تتصاعد وتتزايد ونجم عن ظهور الخوارت الخوارت وا
, ونجم عن ظهور الشيعة (1), وبينهم وبين األمويين ثانيا  حروب شديدة بينهم وبين علىَّ 

   (2) حروب انتهت بقيام الدولة العباسية التى كانت شيعية فى ابتداء أمرها.
هو الخالف العلمى النظرى , وأنه كان فى األمر الثانى من الخالف اإلسالمى 

االختالف حول بعض األمور التى تتصل بالعقيدة , وفى الفروع , فالخالف ويما يتعلق 
بالعقائد والفقه , لم يتجاوز الحد النظرى واالتجاه الفكرى , فإن العلماء الذين تصدوا لهذا 

م العلمية ال تسمح لهم بأن لم يجر بينهم خالف أدى إلى امتشاق الحسام , فطبيعة حياته
ينقلوا الخالف من ميدان القول إلى ميدان العمل , ولم يكن الخالف النظرى ليصل فى 
حدته إلى أن يجعلوه عمليًا , بل أن االختالف فى الفقه لم يتجاوز حد اختالف النظر, 

                                                

ـــى الشـــام ( ,        1 ـــى إل ـــى : العواصـــم مـــن القواصـــم , ) تلخـــيص ألحـــداث الفتنـــه وخـــروت عل ـــن العرب ـــو بكـــر ب . القاضـــى أب
 مصدر سابق . 139 - 138ص 

, وانظـر 118م , ص 1953. األستاذ سعد محمد حسن : المهدية فى اإلسالم , طبع مطبعة دار الكتاب العربى ,عـام 2
ــة : عــام  ,          ص  1965د . علــى ســامى النشــار : نشــأة الفكــر الفلســفى فــى اإلســالم جــزءان , الطبعــة: الثالث

 , فقد ذكر نفس المعنى. 124–110
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 حتى إن كل فريق من المختلفين يقول " رأينا صواب يحتمل الخطأ , ورأى غيرنا خطأ
 يحتمل الصواب "  

ومهما يكن مقدار الخالف النظرى سواء أكان فى السياسة أم كان فى العلوم 
فإنه لم يمس اإلسالم , ولم يكن االختالف كما أشرنا ويما علم من  –اإلعتقادية والفقهية 

الدين بطريق قطعى الشك ويه , أو فى اصل من أصوله التى ال مجال إلنكارها , والتى 
 ان اإلسالم التى يقوم عليها بناؤه .تعد من أرك

وأنه إذا كانت هناك آراء تمس االعتقاد , فقد نحى العلماء مصنفيها , على أن يكونوا 
, طائفة تعتقد حلول هللا  فى زمرة المسلمين . فعلى سبيل المثال ظهرت فى عهد " علىَّ 

رى تعتقد أن الرسالة وأخ  (1)فى ) علىَّ بن أبى طالب ( تسمى " السبئية "  –تعالى  –
وتسمى هذه الطائفة )  ولكن جبريل أخطأ ونزل بها على محمد  - كانت لعلى 

الغرابية( ولكن المسلمين جميعًا يقرون أن هاتين الفرقتين ليستا من أهل اإلسالم فى شئ 
وهذه هى األخرى قد أجمع  (3), كما أن فى الخوارت فرقة تنكر )سورة يوسف (  (2)

 لى أنها ليست من أهل اإلسالم .المسلمون ع
 وننتهى من هذا إلى أن المذاهب اإلسالمية لها شعب ثالث :     

مذاهب سياسية كان لها مظهر عملى , قد احتدم أوار الخالف بينهما أحيانا, ومذاهب 
 اعتقاديه لم تتعد الخالف النظرى فى أكثر األحيان ومذاهب فقهية .

                                                

. السبئية : هم أصحاب عبد هللا بن سـبأ الـذى قـال لعلـى كـرم هللا وجـه: أنـت أنـت يعنـى أنـت اإللـه فنفـاه إلـى المـدائن , 1
ديًا فأسلم , وكان فى اليهودية يقول فى يوشع بـن نـون : وصـى موسـى عليهمـا السـالم مثـل مـا قـال زعموا أنه كان يهو 

ومنه إنشعبت أصناف الغالة , انظـر  اإلمـام أبـو الفـتح  , وهو أول من أظهر القول بالنص بإمامة علىَّ  فى على 
لنحـل , تحقيـق : د. محمـد بـن فـتح هللا هــ( : كتـاب الملـل وا539هــ وقيـل 537محمد بن عبـد الكـريم الشهرسـتانى )ت 

 (  172/  1م , )1956بدران : جزءان , نشر مكتبة األنجلو المصرية عام 
هــ, عـدد  1407. محمد بن جرير الطبرى أبو جعفر: تاريخ األمم والملوك, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعـة: األولـى2

 ( 733 – 731/   2األجزاء خمسة, )
ــات , . هــؤالء هــم المي3 ــة أصــحاب ميمــون بــن خالــد : وقــد ذهــب فــى القــدر مــذهب المعتزلــة وأجــاز نكــا  بنــات البن موني

وبنات أوالد اإلخوة واألخـوات , وحكـى عـن جماعتـه إنكـارهم سـورة يوسـف مـن القـرآن , انظـر : عبـد القـادر بـن طـاهر 
د الحميد : نشـر مكتبـة محمـد علـى هـ( : الفرق بين الفرق , تحقيق : الشيخ محمد يحيى عب42بن محمد البغدادى )ت
 . 118, والشهرستانى : فى الملل والنحل , ص 94صبيح , القاهرة ,  ص 
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 النزعة العقلية فى العقائد ثانيا : عصر التابعني وبداية 
يعتبر عصر التابعين هو العصر الذى أفرخت ويه المذاهب والفرق وبدأت نشأتها, 
وكان كثير منهم على رأس هذه الفرقة , أو ذلك المذهب , ونذكر هنا فى هذا المبحث من 
كان منهم بال مذهب محدد أو مشهور ومن ال تنتسب إليه فرقة من الفرق دون غيرها 

نبين بداية ظهور النزعة العقلية فى العقائد , ونؤجل الكالم عن الفرق والمذاهب إلى حتى 
 موضعه عند الحديث عن السلف واألشاعرة موضوع البحث .

 الحسن البصرى وذم القدرية :
يسأله عن القضاء  –رضى هللا عنهما  –كتب الحسن البصرى إلى الحسن بن على 

هـ( : ) من لم يؤمن بقضاء هللا وقدره خيره 50)ت  والقدر , فكتب إليه الحسن بن على
وشره فقد كفر، ومن حمل ذنبه على ربه فقد فجر , وإن هللا تعالى ال يطاع استكراهًا وال 
يعصى بغلبة ألنه تعالى مالك لما ملكهم , وقادر على ما أقدرهم , فإن عملوا بالطاعة لم 

و شاء لحال بينهم وبين ما عملوا , وإن يحل بينهم وبين ما عملوا , وإن عملوا بمعصية فل
لم يفعل فليس هو الذى جبرهم على ذلك , ولو جبر الخلق على الطاعة ألسقط عنهم 
الثواب , ولو جبرهم على المعصية ألسقط عنهم العقاب ولو أهملهم كان ذلك عجزًا فى 

المنة عليهم ,  القدرة , ولكن له فيهم المشيئة التى غيبها عنهم , فإن عملوا بالطاعة فله
   (1)وإن عملوا بالمعصية فله الحجة عليهم. 

هـ ( فقد كان له بالمدينة مكتب , يختلف إليه طالب  81أما محمد بن الحنفية ) ت 
العلم , وكان أبو هاشم والحسن ابناه , يقومان بتدريس علوم الدين فى هذا المكتب , وفى 

كما أخذ عنها  (2)سب الكثير من الشيعة هذه المدرسة تربى واصل بن عطاء , وإليها انت
 .(4), والمرجئة  (3)الحديث أهل السنة 

                                                

. كمال ديـن أحمـد بـن حسـام الـدين حسـن بـن سـنان الـدين يوسـف البياضـى الروبـى : كتـاب إشـارات المـرام فـى عبـارات 1
ــرازق : مطبعــة مصــطفى اإلمــام , مــع مقدمــه للشــيخ محمــد زاهــد الكــوثرى : وتحقيــق : وتعليــق ال شــيخ يوســف عبــد ال

 .71هـ , ص 1949الحلبى , الطبعة األولى : 
 ( 407/  1. د. على سامى النشار : نشأة الفكر الفلسفى فى اإلسالم  , )2
 (. 59/  1. المرجع السابق : )3
بعـــة الســـلفية بالقــــاهرة ,       . عمـــاد الـــدين أبـــو الفـــدا إســـماعيل الدمشـــقى ابـــن كثيــــر: البدايـــة والنهايـــة فـــى التـــاريخ , المط4

 (185 /9هـ , )  1351
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هـ( المحدث والمفسر المعروف تلميذ  102ويقرر جولد زيهر أن مجاهدًا المكى ) ت 
. فقد ذهب مجاهد فى تفسير قوله  (1)ابن عباس وجدت لديه نزعة عقلية فى تفسيره 

  →⬧ ⬧ ❑❑تعالى 
⧫ ✓⧫  (2)  إلى أنهم ما مسخت صورهم , ولكن

  ⬧☺قلوبهم , فمثلوا بالقردة كما مثلوا بالحمار فى قوله تعالى 
⬧☺ ⬧⧫☺    

(3( )4)  
  ◼وكذلك روى عن مجاهد أنه قال فى تفسير قوله تعالى 

◆ ⧫⧫  (5)       ي : تنتظر الثواب من ربها أ
. وجاء فى بعض الروايات عنه أنه سئل : أن أناسًا يقولون إنه ُيرى ؟ قال : "يرى وال يراه 

. وإنني أجد شيئا من التعارض بين إسناد هذا القول إلى مجاهد وبين روايات  (6)شئ " 
جه هللا بكرة أخرى يروى فيها مجاهد بسنده " إن أرفع أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى و 

وعشية " وهذه الروايات األخيرة هى التى مال إليها كل من ابن جرير الطبرى , وابن كثير 
. 

ويبدو أن النزعة العقلية التى يتحدث عنها جولد زيهر لم تكن واضحة عند مجاهد إلى 
الحد الذى تستحق به هذه التسمية , وإنما كانت لديه بوادر وميول للتأويل مع التمسك 

وى بالمأثور , وهذا ال ينفى على أية حال أن يكون لهذه البوادر شأن فى تشجيع ذوى الق
 النزعة العقلية ويما بعد .

                                                

م( : مــذاهب التفســير اإلســالمى , ترجمــة الــدكتور عبــد الحلــيم النجــار , نشــر  1921– 1850. اجنــتس جولــد زيهــر  )1
  133 – 129م , ص  1955مكتبة الخانجى ,عام 

 65. سورة البقرة :اآلية 2
 5. سورة الجمعة: اآلية 3
ـــ4 هــــ( :كتـــاب تفســـير  791دين أبـــو ســـعيد عبـــد هللا بـــن عمـــر بـــن محمـــد الشـــيرازى البيضـــاوى ) ت . القاضـــى ناصـــر ال

  34هـ , ص  1926البيضاوى , طبعة :عام 
 23. سورة القيامة: اآلية 5
ــر الطبــرى ت 6 هـــ ببغــداد : تفســير الطبــرى , الطبعــة األولــى , المطبعــة األميريــة عــام  310. أبــو جعفــر محمــد بــن جري

 ( 120/   29هـ , ) 1329
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هـ( الذى قدم إلى الشام فى خالفة عمر بن عبد  120وإياس بن معاوية ) توفى 
العزيز روى عنه أنه كان فى مجلس مذاكرة فى محضر الخليفة وجرى الحديث عن 

قال : " إن الحياء والعفاف والعمل من اإليمان " كما  ياس أن الرسول اإليمان فروى إ
روى أنه جرت بينه وبين غيالن مناظرة فى مجلس الخليفة عمر بن عبد العزيز فى القدر 

  (1)وفى العلم وعالقته بالعمل , وفى أن العقل أفضل شئ خلقه هللا .
ويذكر  (2)مذهب القدرية ويذكر البياضى أن لعمر بن عبد العزيز رسالة فى رد 

البغدادى هذه الرسالة , ويقول: ) إن أول متكلمى السنة من التابعين هو عمر بن عبد 
  (3)العزيز ( 

وجعفر  (4)قد ذكر لنا ابن عبد البر طائفة من جدال عمر بن عبد العزيز مع الخوارت 
والخوارت هـ( له رسائل فى رد مذهب القدرية ,  148الصادق رضى هللا عنه توفى )

, ويروى الشهرستانى قول جعفر فى القدر : ) إن هللا تعالى أراد  (5)والغالة من الراوفض 
بنا شيئُا , وأرد منا شيئًا , فما أراده بنا طواه عنا , وما أراده منا أظهره لنا , فما بالنا 

  (6)نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا ( 
رها فى مجال بحثنا , هى شخصية الحسن ونرجع إلى ذكر شخصية لها أثرها وخط

 هـ( وهو من التابعين . 110البصرى ) ت 
وعن الحسن البصرى أقوال فى الفتنة , والقدر , ومرتكب الكبيرة , وقد جعلت منه 
أقواله المنسوبة إليه معتزليا عند المعتزلة, سنيا عند أهل السنة , صوويًا عند الصووية , 

 هًا عند المشبهة .قاصًا عند أهل القصص , مشب

                                                

ــة بــن عبــد هللا ابــن الحســين )1 هـــ( :تــاريخ دمشــق, دراســة  571 -هـــ  499. ابــن عســاكر)على بــن الشــيخ محمــد بــن  ب
 ( 175 /3وتحقيق على شيرى : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع , بدون رقم الطبعة وتاريخها, )

  34. البياضى : ا شارات المرام , ص2
 مصدر سابق  263بن محمد البغدادى : الفرق بين الفرق , ص  . عبد القادر بن طاهر 3
 (. 129 – 128/  2. أبى عمر يوسف بن عبد هللا محمد عبد بن البر النمرى : كتاب جامع بيان العلم وفضله ، ) 4
 . 263, البغدادى : الفرق بين الفرق  ,  ص  34. البياضى : ا شارات المرام , ص5
 ( مصدر سابق .147/  1بن عبد الكريم الشهرستانى : كتاب الملل والنحل , ) . اإلمام أبو الفتح محمد6
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عن القدر يذكر ابن قتيبة أن معبدا الجهنى وعطاء بن يسار كانا يأتيان الحسن 
  (1)ويسأالنه عن الملوك وظلمهم ونهبهم , واحتجاجهم بالقدر, فقال لهما)كذب أعداء هللا( 

ويذكر البغدادى أن للحسن البصرى رسالة أرسلها إلى عمر بن عبد العزيز فى ذم القدرية 
.(2)  

وعلى عكس ذلك يروى عنه المعتزلة قوله : ) كل شيئ بقضاء هللا وقدره إال 
المعاصى ( ويوردون رسالة له إلى عبد الملك بن مروان فى القدر , ينسبها أهل لسنة إلى 

 .(3)واصل بن عطاء 
وفى هذا الموضوع نذكر رواية ابن المرتضى نقاًل عن داود بن أبى الهند أنه قال : 

ن يقول : كل شئ بقضاء هللا وقدره إال المعاصى , وما ذكره ابن المرتضى سمعت الحس
أيضا من أن الحجات كتب إلى الحسن : ) بلغنا عنك فى القدر شئ فأكتب إلينا بقولك ( 
فكتب إليه الحسن رسالة طويلة منها قوله ) فافهم أيها األمير ما أقوله , فإن ما ينهى هللا 

  ◆ضى عما يسخطه من العباد ألنه تعالى يقول: عنه فليس منه , ألنه ال ير 
⧫ ◼⧫➔ ⧫   فلو

كان الكفر من قضائه وقدره لرضى عن عمله, ثم قال : ) فاعلم أيها األمير أن المخالفين 
لكتاب هللا وعدله يقولون فى أمر دينهم بزعمهم على القضاء والقدر , ثم ال يرضون فى 

إال باالجتهاد والبحث والطلب واألخذ بالحزم ويه , وال يعولون فى دنياهم على أمر ديناهم 
  ⬧ ◼ ⧫القضاء والقدر( ومنها قوله قال تعالى 

   ⬧◆ ⬧ ⧫ 
   (4)  , فلو كان هو الذى دساها لما خيب نفسه

 . (5)علوًا كبيرًا  تعالى هللا عما يصفون وعما يقول الظالمون 

                                                

هــ ( :كتـاب المعـارف ,  271وقيـل  -هــ  270وقيـل  -هــ  276. أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الـدينورى ) ت 1
 195م , ص 1934تصحيح وتعليق محمد إسماعيل عبد هللا الصاوى,طبع المطبعة اإلسالمية , عام 

 . 263. البغدادى : الفرق بين الفرق , ص 2
 . المصدر السابق : نفس الصفحة  . 3
 .   10،  9. سورة الشمس : آية 4
   15 –11هـ, ص  1316. ابن المرتضى )أحمد بن يحيى بن المرتضى( : كتابة المنية واألمل, طبعة حيدر آباد ,5
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والشهرستانى يذهب إلى أن نسبة هذه الرسالة إلى الحسن غير صحيحة , ويقول       
) لعلها لواصل بن عطاء , فما كان الحسن يخالف السلف فى أن القدر خيره وشره من هللا 

  (1)تعالى , وأن هذه الكلمة كالمجمع عليها عندهم ( 
ب إلى أن اإليمان ال يكون إيمانًا حقًا إال إذا كان وقد كان الحسن ويما يروى عنه يذه

يحمل صاحبه على العمل , وإلى أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن مطلق وال بكافر مطلق 
وال يكون إال منافقًا , وينسب إليه انه انتقل بمشكلة مرتكب الكبيرة من البحث فى نطاق 

 األشخاص إلى نطاق المبادئ . 
الجبار استدالل الحسن على تسميته لمرتكب الكبيرة وينقل لنا القاضى عبد 

منافقًا,بأمرين : األول أن الفاسق يستحق الذم واللعن كالمنافق سواء فال يمتنع إجراء هذا 
الثانى : أنه بارتكابه الكبيرة دل على أن فى اعتقاده خلال . وإنه أظهر  –االسم عليه 

تقدًا هلل تعالى , وللثواب والعقاب لكان اإلسالم دون أن ينطوى عليه قلبه إذ لو كان مع
يكون فى حكم الممنوع من ارتكابه الكبيرة , فمعلوم أن أحدنا إذا قال له غيره إن فعلت كذا 
عاقبتك بهذه النيران المؤججة فى هذا البيت . وهو عالم بقدرته عليه وأنه ال يخلف وعده 

ه بفعله , وال يترك تعلق الوعيد به وال وعيده , فإنه يكون المدفوع إلى أال يفعل ما يهدد
   (2)وكذلك ههنا .

وابن القيم الجوزية فى كتابه ) اجتماع الجيوش اإلسالمية ( ينسب الحسن إلى 
المشبهة إذ يروى أنه قال : ) ليس شئ عند ربك من الخلق أقرب إليه من إسرافيل , بينه 

فيل دون هؤالء , ورأسه وبين ربه سبعة حجب , كل حجاب مسيرة خمسمائة عام , وإسرا
 تحت العرش ورجاله فى تخوم السماء السابعة ( 

وإلى هذا الحد قد رأينا أن المعتزلة يرونه معتزليا قدريا , وقد عده ابن المرتضى فى 
الطبقة الثالثة منهم , وجعله القاضى عبد الجبار من سلسلة سندهم إلى الرسول , كما رأينا 

 ورأينا ابن القيم الجوزية يعتبره من بين المشبهة .الشهرستانى يعده من السلف , 

                                                

 (  51/  1. الشهرستانى: الملل والنحل , ) 1
اضـى عبـد الجبـار بـن أحمـد : شـر  األصـول الخمسـة , تحقيـق د. عبـد الكـريم عثمـان , مكتبـة و بـه , ط: الثالثــة . الق 2

 . 715م , ص1996
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وال يقف األمر عند هذا الحد إذ يعتبره بعض الباحثين قاصًا , من نوع يختلف عن 
أولئك الذين كانوا ينحون فى قصصهم نحو اإلسرائيليات , وإنما كان يعتمد على التذكير 

القصص بدعة ونعمت البدعة ( مما يقع حوله من حوادث , وأثر عنه قوله: )  (1)باآلخرة 
(2)  

وفوق ذلك عده الكثيرون أبرز شخصية فى مدرسة البصرة الصووية , فى ذلك الدور 
  (3)الذى كان التصوف ويه مرحلة مبكرة متسمة بالزهد. 

 فما الذى يعنيه كل هذا التضارب فى شخصية الحسن البصرى ؟ 
عاشها الحسن البصرى , وهى مرحلة والجواب أنه إذا نظرنا إلى المرحلة المبكرة التى 

سبقت ظهور قسمات ومالمح المذاهب والفرق فى صورتها المحددة , أمكننا أن نقول بأنه 
كان معبرًا بشخصه عن عصره الذى يموت بالتيارات المختلفة , وأنه كان لحيويته, 

ى برأيه فى واهتمامه بالمناحى التى تجذب أفكار المسلمين واتجاهاتهم , يكون الفكرة  ويدل
غير تزمت وال حيرة , ومن شأن هذا االتجاه أن يكون خصبًا غنيًا عمليا , وقد يقع مثله 
ويما يبدو فى الجانب النظرى والمذهبى تضادًا وتناقضًا , وعلى أية حال فقد كانت أدوات 
البحث النظرى فى عهد الحسن غير ميسورة وال موفورة , بقدر وفرة اهتمامه بشواغل 

 –ن , وحرصه على إرشادهم ونجاتهم , وبالجملة فإن شخصية الحسن البصرى المسلمي
ويما أعتقد تستحق بحثا أكثر اختصاصا به وتوفرا عليه لسعة آفاقه , وعلمه وتعدد مشاربه 

 واتجاهاته .

                                                

 .  161م , ص 1961. الدكتور أحمد أمين : فجر اإلسالم , طبعة القاهرة , 1
عـن فنـى المنطـق والكــالم,  م( : كتــاب صـون المنطـق والكـالم911. جـالل الـدين بـن عبـد الـرحمن السـيوطى ) ت عـام 2

  158نشر وتعليق الدكتور على سامى النشار : الطبعة األولى : مطبعة السعادة , القاهرة , ص 
هـــ( : كتــاب التعــرف لمــذهب أهــل التصــوف , تحقيــق : الشــيخ محمــود أمــين  380. أبــو بكــر محمــد الكالبــاذى ) تــوفى 3

 . 37م , ص1969ألولى :النواوى : نشر مكتبة الكليات األزهرية , الطبعة ا
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 ننتقل بعد ذلك إلى ذكر نماذج من تابعى التابعين .
بالقدر , ويذكر البغدادى  هـ( كان ُيرمى 150هذا محمد بن إسحاق بن يسار ) ت 

فى تاريخه أن اتهامه بذلك لم يكن على حق , وإن كان يذكر أنه كان يروى أحاديث فى 
الصفات تفر منها البعض , ويذكر أيضا أن من العلماء من أمسك عن االحتجات برواياته 

لك : ألسباب منها أنه كان يتشيع وينسب إلى القدر , وبخاصة ما قاله فى شأنه اإلمام ما
  (1)) دجال من الدجاجله ( وما ذاك لشئ إال لما اتهم به من القول بمذهب القدرية .

هـ( كان يقول فى العرش : ) كنا والتابعون متوافرون  157واإلمام األوزاعى ) ت 
هـ(  161وكان سفيان الثورى             )ت (2)نقول: إن هللا تعالى ذكره فوق عرشه(

األهواء , وينهى عن مجالستهم أشد النهى , وكان يقول " عليكم  يدلى بدلوه فى بعض أهل
  (3)باألثر وإياكم والكالم فى ذات هللا " 

هـ ( كان يقول : ) نعرف ربنا بأنه فوق سبع سموات  181وعبد هللا بن المبارك ) ت 
على العرش استوى , بائن من خلقه ( , وكان يقول عن الجهمية : ) إنهم يزعمون أن هللا 

وهنا نجد عبد هللا بن المبارك يتحدث عن الفوقية وفى  (4)الذى فى السماء ليس بشئ ( 
المقابل له , ال نجد المشركين الذين كانوا فى تصور الصحابة , ولكن الجهمية القائلين 
بأن هللا ليس له مكان , وهنا تبدو علة اإلصرار على المكانية والفوقية فى صورة جازمة ال 

, ذلك أن الفكرة التجريدية المقابلة ال يفرق بينهما وبين فكرة العدم , فلم يبق  تقبل التأويل
 إال أن يكون الوجود الذى يجب له فى درجة من السمو تليق به وذلك بالفوقية .

 اإلمام مالك يصوغ منهج السلف : 

                                                

هــ:  463. الحافظ أبو بكر أحمد بن علـى بـن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـدى بـن ثابـت البغـدادى:المعروف بـان الخطيـب ت1
 ( 226 – 1/223,)2033جزءًا فى مجلدين بمكتبة األزهر برقم خاص  14كتاب تاريخ بغداد , نسخة مكونة من 

هــ ( : اجتمـاع  751لزرعـى : المعـروف بـابن القـيم الجوزيـة الدمشـقى ) ت . أبو عبد هللا محمد بن أبى بكر بن أيوب ا2
هــ ,          ص  1351الجيـوش اإلسـالمية علـى غـزو المعطلـة والجهميـة , طبـع المطبعـة المنيريـة , القـاهرة , عـام 

45 . 
  58. السيوطى : صون المنطق , ص 3
  44. ابن القيم الجوزية : اجتماع الجيوش اإلسالمية , ص 4
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وتخف حدة هذا الجزم عند ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك بن أنس رضى هللا 
  ❑▪ ◼⧫ذا يقول فى معنى قوله تعالىعنهما, إ

➔ ⧫❑◆  (1)  , االستواء غير مجهول
البالغ, وعلينا التصديق  والكيق غير معقول , ومن هللا تعالى الرسالة وعلى الرسول 

.(2)  
ويبدو أن الحديث فى هذا الموضوع كان قد وصل إلى وضع تنازعته ويه جهتان 

وجهة المغاالة فى اإلثبات إلى حد  –ن  جهة المغاالة فى التنزيه إلى حد السلب متطرفتا
التشبيه , فكان من طبائع األمور أن يظهر الموقف المتحرت وهو ما أطلق عليه بعد ذلك 

 ) التوقف ( 
  ويعبر عن هذا الموقف عبارة ربيعه شيخ مالك سالف الذكر .

هـ ( ولقد كان  179ت  ) مالك بن أنس ولقد تابعه فى القول بها واشتهرت عنه 
, حكى الحافظ أبو عبد هللا الحميدى فى كتاب  موقف التوقف أصياًل فى شخصية مالك 

جذوة المقتبس قال : ) حدث القعينبى قال : دخلت على مالك بن أنس فى مرضه الذى 
ا الذى يبكيك ؟ مات ويه , فسلمت عليه ثم جلست , فرأيته يبكى , فقلت : يا أبا عبد هللا م

فقال لى : يا ابن قعنب ومالى ال أبكى ؟ ومن أحق منى بالبكاء ؟ وهللا لوددت أنى 
ضربت بكل مسألة أفتيت فيها برأيى سوطًا سوطًا , وقد كانت لى السعة ويما قد سبقت 

  (3)إليه , وليتنى لم أفت برأى ( 
عبد ارتكب الكبائر بعد وقال بشر بن عمران الزهرى : ) سمعت مالكا يقول : لو أن ال

أال يشرك باهلل شيئًا ثم نجا من هذه األهواء والبدع , ألرجو أن يكون فى أعلى درجة 

                                                

 .  5. سورة طه : آية 1
 44. ابن القيم الجوزية : اجتماع الجيوش اإلسالمية , ص 2
هــ( : كتـاب وويــات  681. شـمس الـدين أبـو العبـاس أحمـد بــن إبـرا يم بـن أبـى بكـر بـن خلكــان البرمكـى الشـافعى ) ت 3

 ( 556/  1هـ , ) 1299األعيان , نسخة من جزأين , مكتبة األزهر عام 
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) كان مالك إذا أتاه بعض أهل األهواء قال له : أما أنا فعلى  الفردوس ( وقال الشافعى 
  (1)بينة من دينى , وأما أنت فشاك , فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه ( 

فقد كان رضى هللا عنه يعيب المراء والجدال فى الدين ويقول ) أو كلما جاء ومن هنا 
رجل أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه ؟ إذن ال نزال فى طلب الدين ( , بل لقد كان 
يكره الجدل فى مسائل ليست مما يحسب على العقائد , قال الهيثم بن جميل قلت لمالك 

ون عالمًا بالسنة أيجادل عنها ؟ قال ال , ولكن يخبر بن أنس : يا أبا عبد هللا الرجل يك
وروى رضى هللا عنه عن عمر بن عبد العزيز  (2)بالسنة , فإن قبلت منه , وإال سكت ( 

قوله : ) من جعل دينه غرضا للخصومات فقد أكثر التنقل ( , وقال ) إياكم والبدع . قيل 
يتكلمون فى أسماء هللا وصفاته وكالمه  يا أبا عبد هللا وما البدع ؟ قال أهل البدع الذين

وعلمه وقدرته , وال يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان ( وأثر عنه 
يعنى عن المشكلة  –قوله : ) من طلب الدين بالكالم تزندق ( وسئل مرة عن القرآن 

لعن هللا  فقال للسائل ) لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد –المطروحة حول قدمه وخلقه 
عمرا , فإنه ابتدع هذه البدع من الكالم , ولو كان الكالم علمًا لتكلم ويه الصحابة 

  (3)والتابعون كما تكلموا فى األحكام والشرائع, ولكنه باطل يدل على باطل ( 
وأخرت أبو نعيم فى الحلية عن الطرسوسى قال : كنت عند مالك فدخل عليه رجل 

: " القرآن مخلوق " , فقال مالك : اقتلوه , فقال : يا أبا عبد هللا فقال ) ما تقول ويمن قال 
  (4)إنما أحكى كالما سمعته , قال : لم أسمعه من أحد إنما سمعته منك ( 

والذى يبدو من كل ذلك . أن الخصومات حول هذه المسائل من علم الكالم كانت قد 
ه الحالة رد فعل من شخصية وصلت إلى حد من النمو واالستشراء خطير , وقد وجدت هذ

                                                

هــ بمكتبــة  1325ى بـن مسـعود بـن منصـور الـزواوى : مناقـب اإلمـام مالـك , طبـع المطبعـة الخيريـة عـام . الشـيخ عيسـ1
   38, ص  3659األزهر , تاريخ , رقم خاص 

 (  114 /2. ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله , )2
  37. الزواوى : مناقب اإلمام مالك , ص 3
هـــ : كتــاب تــزيين الممالــك بمناقــب اإلمــام مالــك , الطبعــة األولــى :  911 . جــالل الــدين بــن عبــد الــرحمن الســيوطى ت4

ــاريخ , رقــم خــاص )   1325بالمطبعــة الخيريــة عــام  , وابــن القــيم  14( , ص  3659هـــ , نســخة بمكتبــة األزهــر , ت
  47الجوزية : اجتماع الجيوش اإلسالمية , ص
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مالك المتورعة جعله يشتد على الخائضين فيها اشتداده على نفسه فيها وفى غيرها . 
ويتمنى لو أن المسلمين رجعوا إلى مسلكهم األول من اإليمان والسكوت عما ال طائل وراء 

 الكالم ويه .
التى أخذها عن  إلى أن يدلى بكلمته لكنه بالرغم من ذلك قد اضطرت الحال مالكًا 

شيخه , والتى اتفقت مع منهجه , وصارت بعد ذلك محورًا لموقف يحسب له حسابه فى 
 علم الكالم . 

قال سحنون : ) أخبرنى بعض أصحاب مالك أنه كان عنده جالسًا , فأتى رجل فقال 
يا أبا عبد هللا مسألة , فسكت . ثم قال : مسألة . فسكت . ثم أعاد عليه فرفع رأسه 

  ❑▪ ◼⧫مجيب له . فقال له السائل : كال
➔ ◆❑⧫   كيق استواؤه ؟ فطأطأ مالك

رأسه ساعة ثم رفعها فقال : سألت عن غير مجهول , وتكلمت فى غير معقول . وال أراك 
  (1)إال امرء سوء أخرجوه ( 

لمسألة , لقد انصرف وإلى هذا الحد فقد كان مالك ال يزال قريبا من السكوت عن ا
عن الرجل أواًل , ولقد طأطأ رأسه ساعة ثانيا , ولكن ضغط الحال الذى عليه المسلمون 

 كان قد وصل إليه , غير أنه لم يستجب له استجابة كاملة .
 إن نصا آخر يدلنا على إجابة أكمل , جاء رجل فقال : ) يا أبا عبد هللا  

❑▪ ◼⧫ ➔ 
◆❑⧫   كيق استوى ؟ فقال : الكيق غير معقول , واالستواء غير

مجهول , واإليمان به واجب , والسؤال عنه بدعة , وأظنك صاحب بدعة , وأمر به فخرت 
 )(2)  

جوهر ما سمى ويما بعد مذهب السلف أو مذهب  وبهذه الكلمة صاغ اإلمام مالك 
 التوقف فى الصفات الموهمة للتشبيه .

                                                

  37 - 32. الزواوى : مناقب اإلمام مالك , ص  1
 47, وابن القيم : اجتماع الجيوش اإلسالمية , ص14سيوطى : تزيين الممالك , ص . ال 2
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ين لنا اإلمام الغزالى األركان األساسية المنهجية لمذهب الصحابة والتابعين ولقد ب
)مذهب السلف( فى فهم األخبار الموهمة للتشبيه , وهى تتلخص فى سبعة أمور التقديس 
ثم التصديق , ثم االعتراف بالعجز , ثم السكوت , ثم اإلمساك , ثم الكف ثم التسليم ألهل 

ان هى بمثابة تطوير وتعميق وتوضيح وتفصيل المنهى الذى , وهذه األرك (1)المعرفة 
 أعلنه اإلمام مالك من قبل .

ونميل إلى أن اإلمام مالك كان متوقفًا بمقتضى هذا المنهى , وليس فى هذا المنهى 
ما يدل على أنه مثبت على نحو ما ذهبت إليه حشوية أهل الحديث , وما جاء من قوله ) 

فهذا  (2)يه ما ذهب البعض إليه من إثبات , غير اللفظ الوارد االستواء معلوم( , ليس و
بالطبع ينبغى التسليم به واإليمان , أما ما وراء ذلك فينبغى التوقف ويه , ذلك أنه مع 

أن  –حتى يستقيم األمر مع الكيق غير المعقول  –معرفتنا بالمعنى اللغوى للفظ البد 
دون دخول فى النحو الذى يكون عليه إثبات نقف عند معرفة هذا المعنى اللغوى البحت 

نسبته هلل , فهنا يكون الوقوف , وهنا بالذات يكون هذا الوقوف , ألن ) الكيق( هنا هو 
النحو الذى يكون عليه إثبات المعنى اللغوى الذى يراد إثباته , ومادام الكيق غير معقول 

كتفاء بمعرفة المعنى المعنى , فقد وجب االكتفاء بالعلم باللفظ ,  أو كأقصى حد , اال
اللغوى دون إدعاء معرفة النحو الذى تقتضيه نسبته إلى العلى القدير , وإال فإنه ال شيئ 
يبقى مجهواًل أو غير معقول , وال شئ يبقى للسؤال وإذا كان البعض يستعين فى دعواه 

بارة ال يستقيم بأن مالكًا ُأثر عنه قوله : ) هللا فى السماء وعلمه فى كل مكان ( وهى ع
سياقها مع النحو الذى رأينا أن الصحابة من قبل كانوا يقولون بمثلها على أساسه , فإننا 
نرجح ما أشار إليه الدكتور النشار من أن هذه العبارة غير قوية السند , ومن ثم نذهب 

إلى , كما نذهب  (3)إلى مثل ما ذهب إليه من أن مالكًا كان من الواقفة فى هذا الموضوع 
أن اإلمام مالكًا صاغ بمقالته تلك صياغة مبكرة , جوهر ما سمى من بعد مذهب السلف 
, ولما كانت صياغة المذهب لها من األهمية مثل ما لوجود المذهب نفسه , من حيث 

                                                

. اإلمـام أبــو حامــد الغزالـى : إلجــام العــوام عـن علــم الكــالم , ) مجموعـة القصــور العــوالى مـن رســائل اإلمــام الغزالــى( , 1
 ص .. بتصرف وتلخي 240مكتبة الجندى , القاهرة , بدون رقم للطبعة وبدون تاريخ , ص 

 ( 371– 370/  1. د. على سامى النشار : نشأة الفكر الفلسفى , ) 2
 . المرجع السابق  : نفس الصفحات  3
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إنها تعرف به وتهدى إليه , فإننا نرى أنه كانت لمالك يد فى تطور علم الكالم من حيث 
رى أنه من المغاالة أن نقول كما قال الدكتور النشار.إذا انتقلنا إلى لم يرد هو ذلك . وال ن

  (1)اإلمام مالك نرى أيضا مذ بًا كالميًا ينبثق عنه.

 اإلمام الشافعى وموقفه من علم الكالم : 
وإذا كانت هذه اللمحات تصدر عن مالك , على تحرجه وتورعه من الدخول فى شئ من 

هـ( شيئا أكثر من اللمحات ينمو  204) ت اإلمام الشافعى علم الكالم , فإننا نجد لدى 
 ويتكاثف بالرغم من وجود قدر غير ضئيل من كراهة االشتغال بهذه المسائل .

واإلمام الرازى ينقل من خطبة الرسالة قول الشافعى ) واستهدى بهداه الذى ال يضل 
هللا تعالى عام فى المؤمن  من أنعم به عليه ( , ويقول الرازى : ) وعند المعتزلة أن هدى

ومعنى هذا أن اإلمام الشافعى كان يتصدى بكلمته تلك للرد على مذهب  (2)والكافر ( 
 المعتزلة فى هذا الموضوع . 

وينقل الرازى ما حكاه الربيع عن الشافعى , صريحًا فى موضوع القضاء والقدر أنه 
  ⧫◆ ⧫⧫◼  قال : قال هللا تعالى 

⧫◆   (3)  أن المشيئة له   -جملة–, فالعلم هللا تعالى
 دون خلقه , وأن مشيئتهم ال تكون إال أن يشاء هللا . 

أشار فى هذا الكالم إلى الدليل األقوى  ويقول اإلمام الرازى : ) واعلم أن الشافعى 
لى أن يحصل فى لمثبتى القضاء والقدر , وتقريره : أن صدور الفعل من العبد موقوف ع

قلبه مشيئة لذلك الفعل , وحصول تلك المشيئة ليس بمشيئة أخرى من فعل العبد , وإال 
لزم التسلسل , فالبد من انتهاء تلك المشيئات إلى مشيئة تحدث بمشيئة هللا تعالى , وعلى 

  (4)هذا يكون الكل بقضاء هللا عز وجل ( 

                                                

 ( 251/  1. د. على سامى النشار : نشأة الفكر الفلسفى , )1
تبـة هـ , مك1279هـ(: مناقب اإلمام الشافعى, نسخة مطبوعة عام  605. اإلمام فخر الدين محمد بن عمر الرازى )ت 2

 . 74( , ص 3936األزهر , تاريخ , رقم خاص )
 . 29. سورة التكوير: آية 3
  75 – 74. الرازى : مناقب اإلمام الشافعى , ص 4
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بيع أيضا أن الشافعى قال :       ) وفى مسألة خلق األفعال , يحكى الرازى عن الر 
فهذا اتجاه إلى  (1)الناس لم يخلقوا أعمالهم , بل هى خلق من هللا عز وجل فعل للعباد ( 

التفرقة بين )الخلق( و) الفعل( يراد به حل المشكلة المثارة , وربما كان هذا االتجاه هو 
ة بين الخلق والكسب من التفرق –المقصود عند بعض المذاهب وبخاصة األشعرية بعد 

عن المولى عز  -  -وفى مسألة الصفات : يسوق اإلمام الرازى قول اإلمام الشافعى 
وجل , فى خطبة الرسالة : ) إنه ال يبلغ الواصفون كنه عظمته وإنه كما وصف نفسه , 

 وفوق ما يصفه به خلقه ( 
الى ليس بجسم , وال ويقول الرازى عن هذا القول إنه ) يدل على أنه كان يعتقد أنه تع

فى جهة , وال يبلغ الواصفون كنه عظمته , وهذا القدر وإن كان كالمًا قلياًل إال أنه كاف 
  ▪⬧ ☺للغرض , كما أن قوله تعالى 

  ◆❑➔◆ ☺ 
⧫   ) (2)كاف فى هذا الغرض  

لعالقة بين الذات والصفات , وذلك من ويستنتى الرازى أن للشافعى رأيا فى مسألة ا
ويما يحكيه الرازى : ) من حلف بعلم  –حكم الشافعى فى الحلف بالصفة , قال الشافعى 

هللا , وبقدرة هللا , وبحق هللا , إن أراد بعلم هللا معلومة , وبقدرة هللا مقدوره , وبحق هللا ما 
لف بغير هللا وإن أراد به الحلف وجب على العباد , فهذا ال يوجب الكفارة , ألن هذا ح

 بصفات هللا فهذا يوجب الكفارة ( 
 وينقل الرازى عن مذهب الشافعى : ) إن من حلف بغير هللا فال كفارة عليه ( 

وهنا يستنتى الرازى أن هذا كان ) دلياًل على أنه كان يعتقد أن صفات هللا عز وجل 
 ليست اغيارًا لذاته ( 

ستنتات وضعفه فإنه يشير إلى احتماالت كالمية فى أقوال ومهما يكن من قوة هذا اال
 اإلمام الشافعى .

                                                

   79. الرازى : مناقب اإلمام الشافعى , ص  1
 72. المصدر السابق : ص  2
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وابن القيم الجوزية يوضح رأى الشافعى فى األسماء والصفات ويسند إليه قوله ) هلل 
تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته, ال يسع أحدًا من خلق هللا قامت 

القول بها ويما روى عند  ن نزل بها وصح عن رسول هللا عليه الحجة ردها, ألن القرآ
العدول , فمن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر , وتثبت هذه الصفات, وينفى 

  ▪⬧ ☺ عنها التشبيه , كما نفى التشبيه عن نفسه فقال:
   (1)                          

ستدالل الشافعى على الوحدانية بأمور : منها ) عدم الضد فى ويذكر اإلمام الرازى ا
الكمال على الدوام ( ويعنى به ما تغير فى اإلنسان فى نموه من طفل إلى غالم إلى شاب 
إلى شيخ وهو هو لم تتغير ذاته , ومنها , وجود نيران أربع مختلفة فى جسد واحد , 

وة , ونار الحرارة القائمة بأعضاء الغذاء مؤتلفات على استقامته , نار الغضب , ونار الشه
, والحرارة الغريزية المتولدة فى قلب الحيوان , وهى الحرارة التى يتم بها أمر الحياة , ومنها 
وجود أربع طبائع مختلفات فى الخافقين , أضداد غير أشكال , مؤلفات على إصال  

 األحوال.
   رد فى قوله تعالى : كما يستدل الشافعى على الوحدانية بالدليل الوا

 ◆❑☺ ◆ 
◼◆  ◆ 
→◆    

⬧⧫ ☺ ⧫  
⧫◆ ⧫⧫   ☺ 

  ◆⬧  ◆ 
➔⧫ ❑⧫ ⧫◆   → 

 ⬧◆ ⧫ 
⬧◆ ☺ ⧫✓⧫ 
☺ ◆ ⧫ 

⬧❑ ⧫➔➔❑⧫  (2) (3) 
  وفى الرؤية يحكى الرازى قول الشافعى فى تفسير قوله تعالى 

 ⧫ ▪ ⧫❑⧫ 

                                                

 . 59. ابن القيم : اجتماع الجيوش اإلسالمية , ص  1
 .  164. سورة البقرة : آية  2
 . 67. الرازى : مناقب الشافعى , ص  3
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⬧→❑❑⧫  (1)  لما حجب الكفار فى السخط دل على أن األولياء
  (2)يرونه فى الرضا .

وفى مسألة خلق القرآن : قال أبو شعيب المصرى سمعت محمد بن إدريس يقول     
 ) كالم هللا غير مخلوق ( 

وحكى البيهقى فى حكاية طويلة أن الشافعى قال لمن يناظره : ) كان هللا تعالى وكان 
, وكان وما كان كالمه ؟ ( يعنى اإلشارة إلى قول المتكلمين بأن من ال يكون كالمه 

 متكلمًا يكون ناقصًا , والنقص عليه تعالى محال . 
والمقالة التالية فى هذا الموضوع تدل على شدة حماسة الشافعى لما ارتآه فى هذا 

يم بن عليه حتى فى الموضوع .  روى البيهقى عن الشافعى أنه قال : ) أنا مخالف إلبرا 
قوله : ال إله إال هللا . ألنى أقول : ال إله إال هللا الذى كلم موسى من وراء حجاب , وهو 

       (3)يقول : ال إله إال هللا الذى خلق كالمًا أسمعه موسى من وراء حجاب ( 

 وفى إثبات النبوة :
هللا ؟ فقال  : ) ما الدليل على أن محمدًا رسول قال بشر المريسى للشافعى 

  (4)الشافعى : القرآن المنزل , وإجماع الناس , واآليات التى ال تليق بأحد غيره ( 
وفى حقيقة اإليمان . حكى الربيع عن الشافعى أنه قال : ) اإليمان قول وعمل , يزيد 

 وينقص ( .
وحكى أبو عثمان محمد بن محمد الشافعى قال : ) سمعت محمد بن إدريس يقول 

  ⧫◆: ال يحتى على أهل اإلرجاء بآية أقوى من قوله تعالى للحميدى 
  ➔◆  

➔✓⧫ ⬧ ⧫   ) (5)  

                                                

 . 15سورة المطففين : آية .  1
 . 73. الرازى : مناقب الشافعى , ص 2
 . 73. الرازى : مناقب الشافعى , ص3
 70. المصدر السابق : ص 4
 . 5. سورة البينة : آية 5
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ويذهب الشافعى مع ذلك إلى القول بأن اإليمان باق مع فوات اإليمان , وفى هذا 
له أن يجيب بأن العمل داخل  يرى المعتزلة تناقضًا , ويوجه الرازى كالم الشافعى بأن

كثمرة من ثمرات اإليمان ال كأصل له , ويعترف الرازى فى نفس الوقت بأن فى هذا 
الشافعى , إذ يكون إطالق اإليمان على العمل  إليهالتوجيه تركًا للمذهب الذى يذهب 

فى وفى مسئولية العبد عن اإليمان بالعقل , يقول الشافعى : ) وال أظن أن  (1)مجازيا 
... فلو قدر فال يجوز قتالهم ما لم تعرض  وجه األرض أحدًا لم تبلغه دعوة رسول هللا 

الدعوة عليهم , وال يجب عليهم أن يسلموا من قبل العقل , وإن ماتوا قبل سماع الدعوة فال 
  ⧫◆ عقاب وال حساب لقوله تعالى 

⧫✓➔  ➔⧫         
◆❑  (2( )3)  

ويتصدى الشافعى لتحديات أتباع الديانات األخرى , قال : ) ما أعطى هللا لنبى شيئًا 
ما هو أكثر منه , فقيل له : أعطى عيسى بن مريم إحياء الموتى ؟  إال وأعطى محمد 

أبلغ , ألن إحياء الخشبه أبلغ من إحياء الميت , ولو  فقال الشافعى : حنين الجذع إليه 
موسى فلق البحر عارضناه بفلق القمر , وذلك أعجب منه ألنه آية سماوية , قيل كان ل

وإن سئلنا عن إنفجار الماء من الحجر عارضناه بإنفجار الماء من بين أصابعه , ولو 
  (4)سئلنا عن تسخير الريا  لسليمان عارضناه بالمعرات ( 

نطوى عليها علم وإذن فقد أدلى اإلمام الشافعى بدلوه فى رؤوس المسائل التى ي
الكالم . فى القدر , وفى الصفات , فى الرؤية , فى خلق القرآن , فى وجود هللا , فى 

, فى حقيقة اإليمان , فى اعتماد وجوب اإليمان على  وحدانيته , فى إثبات نبوة محمد 
 النقل أو العقل .

                                                

 . 95 – 83. الرازى : مناقب الشافعى : ص 1
 . 15. سورة اإلسراء : آية 2
 .  95 – 83. الرازى : مناقب الشافعى , ص 3
هــ : كتـاب مفيــد العلـوم ومبيـد الهمـوم , نسـخة مكتبــة  387هــ وقيـل  383. محمـد بـن أحمـد بـن يوسـف الخــوارزمى ت 4

 19, ص  1145األزهر , معارف عامة , رقم خاص 
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مستقلة ,  وهو إذ يتناول هذه المسائل بشئ من التوسع , والعمق , يضع فيها كتباً 
مما يدلنا على انه لم يكن يتناولها عرضًا , بين الحين واآلخر يذكر البغدادى فى كتابه " 
أصول الدين " أن للشافعى كتابين فى الكالم أحدهما فى تصحيح النبوة والرد على 

وقد نسب للشافعى كتاب على نمط كتاب  (1)البراهمة , وثانيهما فى الرد على أهل األهواء
   (2)فة ويحمل نفس االسم ) الفقه األكبر ( أبى حني

ويلمح اإلمام الشيخ مصطفى عبد الرازق نشأة التفكير الفلسفى فى اإلسالم , فى 
كتاب الرسالة للشافعى , حيث يقر بأنه يوجد بها إيحاء إلى مباحث من علم األصول تكاد 

ة إلى ما كان من تهجم على اإللهيات أو علم الكالم كالبحث فى العلم , هذا باإلضاف
جذب الرسالة لّشراحها من بين المتكلمين الذين وجهوا عناية لما توحيه من مباحث الكالم 

.وقد كان يمكن أن ينسب إلى الشافعى مدرسة فى على الكالم أو اتباع صريح  (3)
لمدرسة من مدارسها , لوال أنه يبدو أن الشافعى بعد أن استرسل فى هذا الطريق , رجع 

ه ويه أو اقتصر منه على أقوال موجزه , قال يونس بن عبد األعلى : ) أتيت عن نشاط
الشافعى رحمه هللا بعدما نظر فى األصول مع حفص الفرد , فقال : غبت غيابًا يا أبا 

     (4)موسى , ولقد اطلعت من أهل الكالم على شئ ما توهمته قط  ( 
دت أن أضع على كل مخالف وأخرت عن الربيع قال : قال لى الشافعى : ) لو أر 

  (5)كتابًا لفعلت ( 
فهذا الذى يدل على المدى الذى ذهب إليه الشافعى فى دراسة مسائل علم الكالم ال 

 يكفى وال يسمح بأن يكون الشافعى علمًا من أعالم هذا العلم .

                                                

  5. نقاًل عن مقدمة الكوثرى : لكتاب ارشادات المرام للبياضى : ص  1
 (  251/  1النشار : نشأة الفكر الفلسفى , ). د.  2
. القاضى أبى بكر بـن الطيـب البـاقالنى : التمهيـد فـى الـرد علـى الملحـدة والمعطلـة والرافضـة والخـوارت والمعتزلـة , دار 3

 . 248 – 245, ص  1947الفكر العربى , الطبعة األولى : 
 . 60. الرازى : مناقب اإلمام الشافعى , ص 4
  66ى : صون المنطق ,  ص . السيوط 5
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فهو نفسه يقول : ) ولكن ليس الكالم من شأنى , وال أحب أن ينسب إلى شيئ     
وأخرت عن الزعفرانى قال سمعت الشافعى يقول : ) ما ناظرت أحدًا فى الكالم  (1)منه ( 

  (2)إال مره وأن استغفر هللا من ذلك ( 
وروى أبو ثور عن الشافعى أنه قال : ) ما ارتدى أحد بالكالم فأفلح ( وروى عنه 

طاف حكمه فى أصحاب الكالم : ) أن يضربوا بالحديد , ويحملوا على اإلبل منكسين وي
 بهم فى العشائر والقبائل , ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ فى الكالم ( 

ومهما يكن من أمر هذا التعارض بين ما حكى عنه من أقوال فى موضوعات كالمية 
وما حكى عنه فى ذم علم الكالم نرجئ البحث ويه إلى مكانه من دراسة األلو ية عند السلف 

ى يهمنا هنا هو أن نسّجل آراءه فى الموضوعات الكالمية , وأن نسجل واألشاعرة , لكن الذ
كذلك أن هذه اآلراء وإن جعلت منه مشاركًا فى هذا العلم . وفى تطوره , فإنها لم تجعل منه 

على سبيل المثال , وهذا يرجع إلى  علمًا من أعالمه , كما هو الشأن فى سلفه أبى حنيفة 
, وخوفه من جرأته على التنقل بين  سلك ويه مسلك مالك عوامل متضافرة تورعه الذى 

والصورة المنحرفة أو المخيفة التى رأى عليها جملة المشتغلين بهذا العلم آنذاك ،  (3)اآلراء 
واليقظة المتزايدة إلى أخذ أهل السنة يواجهون بها تلك الصورة , ومع ذلك لم ينى الشافعى 

 من تطاول الفرق إليه . 

لمعتزلة من أسالفهم , وذلك لما كان من تتلمذه على إبرا يم بن يحيى فقد عده ا
ادعته , لما اثر عنه من بغض لعلم الكالم  –كما يقول الرازى  –, والمشبهة  (4)المعتزلى 

, والرافضة زعموه كذلك : لما روى عنه من مناصرته للعلويين باليمن , ومن قول الشعر 
ن أن حكمة الصارم على المشتغلين بعلم الكالم كان له , وال أظ  (5)فى مد  آل النبى 

 تأثير ضئيل على تلميذه بالعراق , أبى عبد هللا أحمد بن حنبل , رضى هللا عنهما . 
                                                

 . 66. المصدر السابق : ص  1
 . 65. المصدر نفسه : ص  2
. يقــول الشــافعى : إيــاكم والنظــر فــى الكــالم فــإن الرجــل لــو ســئل فــى مســألة فــى الفقــه أخطــأ فيهــا , كــان أكثــر شــئ أن 3

ــو ســئل عــن مســألة فــى الكــالم فأخطــأ فيهــا نســب إلــى البدعــة , راجــع : الســيو  ــه, ول طى :صــون المنطــق, يضــحك من
 مصدر سابق 65ص

  90 - 19. الرازى : مناقب الشافعى , ص  4
 89. المصدر السابق : ص  5
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 ثالثا : تعريف عام  باألشاعرة والسلف 
 أوال : تعريف األشاعرة .  

هم فقيه لما اشتدت حملة المعتزلة على الفقهاء والمحدثين , ولم يسلم من حملت
معروف أو محدث مشهور , فكرههم الناس وصاحب ذكرهم البالء والمحن وتأرثت العداوة 
, حتى نسى الناس خيرهم , فنسوا دفاعهم عن اإلسالم وبالءهم ويه , وتصديهم للزنادقة 
وأهل األهواء , نسوا هذا كله , ولم يذكروا لهم إال إغراءهم الخلفاء بامتحان كل أمام تقى , 

 مهدى .ومحدث 
ولما جاء المتوكل وأبعدهم عن حظيرته , وأدنى خصومهم , وفك قيود العلماء تجرد 
لمنازلتهم جماعة من فقهاء , ومن نهجوا نهى السنة فى دراسة العقائد , بلسان طلق ومن 
ورائهم العامة يؤيدونهم , وبعض الخاصة يرافقونهم والخلفاء يناصرونهم , وظهر فى آخر 

هجرى رجالن امتازا بصدق البالء أحدهما أبو الحسن األشعرى ظهر القرن الثالث ال
بالبصرة والثانى أبو منصور الماتريدى ظهر بسمرقند وقد جمعهما مقاومة المعتزلة على 

وما يهمنا الحديث عنه هنا هو أبو  (1)اختالف بينهما فى القرب من المعتزلة والبعد عنهم 
 الحسن األشعرى.  

هو العالمة أمام المتكلمين , أبو الحسن على بن إسماعيل  (2)أبو الحسن األشعرى 
بن أبى بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد هللا بن موسى بن أمير البصرة بالل 

ار األشعرى  بن أبى بردة بن صاحب رسول هللا  أبى موسى عبد هللا بن قيس بن حضَّ
 اليمانى البصرى .

                                                

 . 163. اإلمام محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب , ص1
هــ : سـير أعـالم النـبالء , حققـه وخـرت أحاديثـه وعلـق  748. اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى ت 2

 /15م ,           ) 1998 -هــ  1419األرنؤوط وآخرون , مؤسسـة الرسـالة , الطبعـة : الحاديـة عشـر  عليه شعيب
 ( وينظر ترجمته فى : 85

 257م ,  ص 1995,  بيروت  1ابن النديم : الفهرست , تحقيق يوسف الطويل , دار الكتب العلمية ط :  -
 (346/  11ى , بيروت , د.ت , )الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد , دار الكتاب العرب -
  34م , ص 1999ابن عساكر: تبين كذب المفترى , تحقيق محمد زاهد الكوثرى ط : المكتبة األزهرية للتراث, القاهرة  -
 ( 187 /11ابن كثير : البداية والنهاية , ) -
 ابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب  -
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هـ( , وتوفى سنة أربع وعشرين وثالثمائة ) 260)ولد أبو الحسن سنة ستين ومائتين 
هـ ( وهو صاحب تصانيق فى الرد على المعتزلة , والجهمية , والخوارت , وغيرها ,  324

أثنى عليه جمع من العلماء منهم الذهبى , والخطيب البغدادى , وابن العماد الحنبلى , 
برع فى معرفة االعتزال , كرهه  وابن عساكر , وكان عجبًا فى الذكاء , وقوة الفهم , ولما

وتبرأ منه , وصعد للناس , فتاب إلى هللا تعالى منه , ثم أخذ يرُد على المعتزلة , قال 
الفقيه أبو بكر الصيرفى: كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم , حتى نشأ األشعرى فحجزهم 

  (1)فى أقماع السمسم. 
ه أشياء حسنة , وتصانيق جمة وألبى الحسن ذكاء مفرط , وتبحر فى العلم , ول

 تقضى له بسعة العلم .
, وأبو الحسن الكرمانى , وأبو زيد  (2)أخذ عنه أئمة منهم : أبو الحسن الباهلى 

 المروزى , وأبو عبد هللا بن مجاهد البصرى وغيرهم .
قال أبو الحسن األشعرى فى كتاب " العمد فى الرؤية " له : صنعت " الفصول فى 

لحدين , هو اثنا عشر كتابًا , وكتاب " الموجز" وكتاب الصفات , وآخرها الرد على الم
   (3)كتابة " اإلبانة عن أصول الديانة " 

 هذا وقد مر أبو الحسن األشعرى بثالثة مراحل فى حياته العقدية وهى كما يلى :
: تجمع كل المصادر التى ترجمت حياة األشعرى على أنه بدأ  المرحلة األولى   

وظل كذلك حتى بلغ أربعين سنة .  (4)ه معتزليًا وتلقى ذلك على أبى على الجبائى حيات
 حتى أصبح رأسًا فى االعتزال .

                                                

  (86/  15. الذهبى : سير أعالم النبالء , )1
. فى " كتاب تبيين كـذب المفتـرى " البـن عسـاكر فصـل معقـود لتـراجم أصـحاب أبـى الحسـن األشـعرى  لمـن اخـذ عنـه,  2

 . 330 – 177ص
 ( مصدر سابق .87/  15. الذهبى : سير أعالم النبالء , )3
لطائفـة الجبائيـة مـن هـ زعـيم ا 235. أبو على الجبائى : هو محمد بن عبد الوهاب بن سالم الجبائى البصرى ولد عام 4

المعتزلــة مــن الطبقــة الثامنــة مــنهم , لــه مقــاالت وآراء انفــرد بهــا عــن المعتزلــة : " أخــذ عنــه فــى الكــالم أبــو الحســـن 
 (   183/  14األشعرى , ثم خالفه , انظر ترجمته فى سير أعالم النبالء , )
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فى الفهرست " أن أبا الحسن األشعرى كان أواًل معتزليًا , ثم تاب  (1)ذكر ابن النديم 
كرسيًا  عن القول بالعدل وخلق القرآن فى المسجد الجامع بالبصرة يوم الجمعة , ارتقى

ونادى بأعلى صوته : " أيها الناس من عرفنى فقد عرفنى , ومن لم يعرفنى , فأنا أعرفه 
بنفسى أنا فالن بن فالن , كنت أقول بخلق القرآن , وأن هللا تعالى , ال يرى باألبصار , 
وأن أفعال الشر أنا أفعلها , وأنا تائب مقلع متصد للرد على المعتزلة مخرت لفضائحهم , 

شر الناس , إنما تغيبت عنكم هذه المدة , ألنى نظرت فتكافأت عندى األدلة , ولم معا
فهدانى إلى اعتقاد ما أودعته  –تعالى  –يترجح عندى شئ على شئ , فاستهديت هللا 

, وانخلع من  (2)كتبى هذه , وانخلعت من جميع ما كنت أعتقد كما انخلعت من ثوبى هذا 
 ا كتبه على طريق الجماعة من الفقهاء والمحدثين . ثوب كان عليه , ودفع للناس م

: بعد أن ترك أبو الحسن منهى المعتزلة ومعتقدهم , سلك طريق عبد  المرحلة الثانية
هللا بن سعيد بن كالب البصرى , حيث كان يجمع بين العقل والنقل , وإذا تعارضا فى 

 فهمه قدم العقل على النقل . 
شاعرة بل شيخ شيخهم أبى الحسن األشعرى فكان ابن شيخ األ (3)ويعد ابن ُكالب 

كالب يثبت من الصفات , صفات المعانى السبع وهى : الحياة والعلم والقدرة واإلرادة, 
والسمع, والبصر, والكالم , وهذا بخالف المعتزلة الذين يثبتون األسماء وينكرون الصفات 

. 

                                                

أبـى يعقـوب النـديم : وهـو بغـدادى كـان معتزليـا  . ابن النديم : هو محمد ابن إسحاق بن محمد بن إسحاق أبو الفرت بن1
متشيعًا , قال ابن حجر " يسمى أهل السنة حشوية , ويسمى األشـاعرة مجبـرة ويسـمى كـل مـن لـم يكـن شـيعيًا عاميـًا , 

 م .  1971,  1( , دائرة المعارف العثمانية : الهند   ط :72/  5انظر لسان الميزان : البن حجر العسقالنى: )
 مصدر سابق   257لنديم : الفهرست , ص . ابن ا2
. بـن كـالب : هـو عبـد هللا بـن سـعيد بـن محمـد بـن ُكـالّب " بضـم الكـاف وتشـديد البـاء " القطـان البصـرى أبـو محمــد : 3

رأس المتكلمــين فــى البصــرة , وزعــيم فرقــة الكالبيــة , قــال الــذهبى " وكــان يلقــب كالبــًا ألنــه كــان يجــر الفهــم إلــى نفســه 
ـــذهبى          ببيانـــه وبال ـــى الجمهيـــة والمعتزلـــة وغيـــرهم , ســـير أعـــالم النـــبالء لل غتـــه " وهـــو صـــاحب تصـــانيق فـــى الـــرد عل

 ( مصدر سابق  3/290( مصدر سابق  , لسان الميزان البن حجر العسقالنى : ) 174/ 11)
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لحسن لما رجع من االعتزال سلك وكان أبو ا"  –رحمه هللا تعالى  –يقول ابن تيمية 
وفى طوره  (3)فى الخطط   (2)وذكر ذلك أيضا المقريزى  (1)طريق أبى محمد بن ُكالب " 

هذا ألف كتابه " اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع " وفى هذا الكتاب أثبت أبو الحسن 
الب , كان األشعرى بعض الصفات التى كان المعتزلة ينكرونها , وكل ما قاله ابن كُ 

يقول به أبو الحسن األشعرى وبهذه المرحلة كان ألبى الحسن األشعرى تالميذ تبنوا أقواله 
 وأفكاره , فأخذوا يشرحونها وينشرونها ويصنفون الحواشى عليها .

بعد أن مكث أبو الحسن األشعرى على طريقة ابن ُكالب ما شاء  المرحلة الثالثة :
كله , إلى ما عليه أهل السنة والجماعة , فالتزم طريقهم هللا أن يمكث تاب ورجع عن ذلك 

 ونهى منهجهم . 
 (6)الذهبى (5), والحافظ  (4)وممن ذكر هذا الرجوع وشهد به : شيخ اإلسالم ابن تيميه 

ومما يثبت هذا الرجوع اعتراف أبو الحسن األشعرى فى آخر كتبه أنه يرجع عما يقول 
حيث يقول أبو الحسن تحت باب " فى  –تعالى  رحمهم هللا –وأنه سلك مسلك السلف 

إبانة قول أهل الحق والسنة " فإن قال لنا قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجئة , فعرفونا قولكم الذى به تقولون , وديانتنا التى ندين بها : 

                                                

: طبـع مجمـع الملـك فهـد  . شيخ اإلسالم بن تيميه : مجموع الفتاوى , جمع وترتيب :عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمـد1
 (5/556م , ) 1995 -هـ  1416المدينة المنورة , المملكة العربية السعودية , 

. المقريزى : هو أحمد بن على بن عبد القادر , أبـو العبـاس العبيـدى , تقـى الـدين المقريـزى , مـؤرر الـديار المصـرية , 2
هـــ مــن تصــانيفه : كتــاب " المــواعظ  840فيهــا ســنة  هـــ فــى القــاهرة , ونشــأ ومــات 766أصــله مــن بعلبــك , ولــد ســنة 

واالعتبار بذكر الخطط واآلثار, ويعـرف بخطـط المقريـزى , وتجريـد التوحيـد المفيـد , انظـر ترجمتـه فـى البـدر الطـالع : 
 ( مكتبة بن تيمية , القاهرة . 79/ 1لمحمد بن على الشوكانى : )

 ت , بدون رقم وتاريخ ( دار صادر بيرو 308/  3. الخطط : للمقريزى , )3
          م 1971. ابــــن تيميــــه : درء تعــــارض العقــــل والنقــــل , تحقيـــــق : د. رشــــاد ســــالم : دار الكتــــب المصــــرية , القـــــاهرة , 4

 ( مصدر سابق  35/ 6( ومجموع الفتاوى , )10/  2)
هللا , الحــافظ المــؤرر . الحــافظ الــذهبى: هــو محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز الــذهبى , شــمس الــدين أبــو عبــد 5

هــ لـه تصــانيق كثيـرة منهـا ســير  748بدمشــق وتـوفى فيهـا ســنة  673العالمـة المحقـق , تركمـانى األصــل , ولـد سـنة 
ــة فــى  ــان , ميــزان االعتــدال , والصــبر فــى خبــر مــن تعبــر. انظــر ترجمتــه فــى الــدرر الكامن ــبالء, تــذكرة الحف أعــالم الن

( مصــدر 6/94( دار الجيــل , بيــروت, وطبقــات الشــافعية , )87/ 2ســقالنى : )أعيـان المائــة الثامنــة , البــن حجــر الع
 سابق .

 ( مصدر سابق 15/86. سير أعالم النبالء : للذهبى : )6
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عليه السالم , وما روى عن الصحابة هى التمسك بكتاب ربنا عز وجل , وسنة نبينا 
والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبد هللا أحمد بن 

ولما خالف  –قائلون  –محمد بن حنبل نضر هللا وجهه , ورفع درجته , وأجزل مثوبته 
ى أنصار وجملة قولنا . وبدأ يسرد معتقده وقد كان لمذهب األشعر  (1)قوله مخالفون 

كثيرون قووا اآلراء التى انتهى إليها األشعرى منهم على سبيل المثال ال الحصر أبو بكر 
واإلمام  –هـ(  478 – 419وإمام الحرمين الجوينى )  –هـ(  403 – 338الباقالنى ) 
هـ( وما يهمنا الحديث عنه هنا هو أبو المعالى الجوينى الملقب بإمام  505الغزالى ) 
 الحرمين .

إمام الحرمين هو : عبد الملك , بن عبد هللا , بن يوسف , بن محمد بن عبد هللا بن و 
حيُّويه وقد ذكر فى ترجماته على اختالفها أنه " جوينى" نيسابورى , نسبة إلى جوين , 
ونيسابور , وهما من بلدان والية " خراسان " من بالد فارس , وقد ولد إمام الحرمين فى 

أقام , وبها توفى , أى أنه خراسانى المولد واإلقامة والوفاة , ولإلمام كنية هذه الوالية وفيها 
تدل على مكانته بين أهله وعشيرته من بنى عصره , فقد كنى بأبى المعالى , وليس هذا 
بكثير على إمام , قضى حياته فى تحصيل ونشر العلوم اإللهية , ولم يأل جهدًا فى 

ث جمع بين سالمة المنطق , ومتانة القول فى الرد العمل على إعالء شأن الدين , حي
على خصومه , فأظهر الحق , وأزهق الباطل , وعال شأن الدين على يديه , فقيل له أبو 

  (2)المعالى. 
ومادمنا بصدد التعريق بأصله واسمه وكنيته , فلنتعرف أيضا على ما اشتهر به من 

وقيل أنه لقب بهذا االسم , ألنه  (3)ن ألقاب أجمع المترجمون على تلقيبه بإمام الحرمي
جاور بمكة أربع سنوات كان خاللها يناظر , ويلقى الدرس , لتثبيت الدين وتقوية عمده , 

                                                

,   1397,  2. أبـو الحســن األشــعرى : اإلبانــة عــن أصــول الديانــة , نشــر محــب الــدين الخطيــب , المطبعــة الســلفية ط:1
 .7 – 6ص 

 ( 208/  3هـ ) 1324بن تقى الدين السبكى : طبقات الشافعية الكبرى , طبعة القاهرة سنة . اإلمام عبد الوهاب 2
 ( 249/  2. السبكى: طبقات الشافعية الكبرى , )3
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, فذكروه بلقب         "  (2)وابن خلكان (1)فقيل عنه إمام الحرمين وأضاف ابن العماد 
من القدرة على إنارة  ضياء الدين " ويبدو أنه أطلق عليه هذا اللقب , لما كان عليه

الطريق للمدافعين عن العقيدة , فقد مكن أهل السنة من الرد على الفرق الضالة الهالكة, 
فكان نورهم الذى اهتدوا به إلى سواء السبيل , وقد أرادوا أن يعبروا عما يكنون له من 

ين, فوالده التقدير , فلقبوه بضياء الدين , وليس هذا بعجب وإمام الحرمين من بيت علم ود
هو الشيخ عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بن يوسف بن محمد بن حيَّوية , ذكره كثير من 
المترجمين , وأفاضوا فى بيان تقواه وعلمه وفضله , ويتبين للباحث من دراسة سيرة هذا 
الوالد أنه كان له عظيم األثر كل األثر فى توجيه ابنه نحو التعميق فى تحصيل العلوم 

. وبقول عنه أبو سعد السمعانى: كان أبو (3)مية , وتكريس حياته لخدمة الدين اإلسال
المعالى, إمام األئمة على اإلطالق, مجمعًا على إمامته شرقًا وغربًا, لم تر العيون مثله , 
تفقه على والده , وتوفى أبوه وألبى المعالى عشرون سنة, فدَّرس مكانه, وكان يتردد إلى 

وأحكم األصول على أبى القاسم اإلسفرايينى اإلسكاف, وكان ينفق من مدرسة البيهقى, 
ميراثه ومن معلوم له , إلى أن ظهر التعصب بين الفريقين, واضطربت األمور , فاضطر 
إلى السفر عن نيسابور , فذهب إلى المعسكر , ثم إلى بغداد, وصحب الوزير أبا نصر 

بكبار العلماء, ويناظرهم , فتحنك بهم , الُكّنُدى مده يطوف معه , ويلتقى فى حضرته 
وتهذب , وشاع ذكره , ثم حى و وجاور أربع سنين يدَّرس, ويفتى , ويجمع طرق المذهب, 
إلى أن رجع إلى بلده بعد مضى نوبة التعصب, فدَّرس بنظامية نيسابور , وإستقام األمر, 

محراب والمنبر والخطبة وبقى على ذلك ثالثين سنة غير مزاحم وال مدافع, ُمَسّلما له ال
والتدريس , ومجلس الوعظ يوم الجمعة, وظهرت تصانيفه, وحضر درسه األكابر والجمُع 

           (4), وتفقه به أئمة . ةالعظيم من الطلبة, كان يقعد بين يديه نحوًا من ثالث مائ

                                                

ــــى : شــــذرات الــــذهب فــــى أخبــــار مــــن ذهــــب , مكتبــــة المقدســــى , القــــاهرة 1 هـــــ            1350. عبــــد الحــــى بــــن العمــــاد الحنبل
(3  /358 ) 

 ( 361/  1: وويات األعيان , ). ابن خلكان 2
 ( مصدر سابق208/  2. السبكى : طبقات الشافعية الكبرى , )3
 (470 /18. اإلمام الذهبى : سير أعالم النبالء , )4
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وقال السمعانى أيضا : قرأت بخط أبى جعفر محمد بن أبى على : سمعت أبا 
يعنى أبا  –يقول : تمتعوا من هذا اإلمام , فإنه نزهة هذا الزمان  (1)الفيروز ابادى إسحاق 

, وقد تميز اإلمام وهو فى سن مبكر بعقل راجح وذهن متقد وميل  (2)المعالى الجوينى 
طبيعى إلى النقد والبحث والفحص والتمحيص , حتى أنه يذكر أنه كان يرفض فى قوة 

ن صادرًا عن والده , وكان والده يعجب به لذلك , ألن فى نقده له ماال يقبله عقله , ولو كا
 ما يدل على رجاحة العقل وحسن التقدير المؤديين إلى النجا  والفال  .

ولم ينقطع اإلمام عن تخطئه والده ويما يراه حتى بعد وفاته , إذ يروى عنه : أنه كان 
كتاباته وهى : " هذه زلة من يردد عبارة خاصة كلما وقع على بعض أخطاء لوالده فى 

  (3)الشيخ رحمه هللا " 
يبدو مما تقدم أن عقل إمام الحرمين لم يكن ويما اتصل به من ثقافات وما وقف عليه 
من معلومات بالعقل الذى يتقبل ما يعرض عليه ويقف منه موقفا سلبيا دون بحث أو 

ا وصل إلى علمه تمحيص بل هو على العكس من ذلك قد بحث ودقق , واستعصى كل م
 فأخذ بما يثبت أنه الحق , وترك ما بدا له ويه زيغ أو شبهة .

ومما هو جدير بالذكر أن عصر اإلمام من الناحية الثقاوية , كن يفيض باإلنتات 
العلمى الوفير فى مختلف ميادين المعارف من كالمية وفلسفية وصووية وأن حياة اإلمام 

 له قيمته العلمية . على اختالف أطوارها واقعة فى عصر
إنعكست هذه الثقافات كلها فى كتابات أحوال إمام الحرمين إذ تبين باالطالع على 
مصنفاته أنه كان يجمع إلى جانب الثقافة الدينية , الثقافة الفلسفية العميقة , والنفس 
الصووية الشفافة الرويعة , وتبدو عناصر ثقافته الفلسفية فى ردوده على الفالسفة من 
طبائعيين وغيرهم وكتاب " الشامل " خير مثال يثبت دور العنصر الفلسفى فى ثقافة 
اإلمام , هذا العنصر الذى أشار إليه السبكى إشارة عابرة فى سياق ترجمته لإلمام مشيرًا 

                                                

. محمــد بــن يعقــوب بــن محمــد بــن محــى الــدين أبــو الطــاهر الفيــروز ابــادى الشــافعى صــاحب القــاموس مــن أئمــة اللغــة 1
   6( دار العلـــــم للماليـــــين , بيـــــروت , ط: 146/ 7هــــــ : انظـــــر الزركلـــــى: األعـــــالم , ) 817واألدب : تـــــوفى ســـــنة   

 ( مصدر سابق . 2/280م , وانظر الشوكانى:البدر الطالع , )1986
 (  مصدر سابق .470 /18. الذهبى : سير أعالم النبالء , )2
 (254/  3. السبكى : طبقات الشافعية الكبرى  , )3
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, ولإلمام مؤلفات عديدة فى  (1)بحججه القوية التى ال يقوى المناظر على الصمود أمامها 
ول الدين , والفقه , والخالف , والجدل وغيرها من المصنفات األخرى , أصول الفقه , وأص

ومن أهم هذه المصنفات " اإلرشاد إلى قواطع األدلة فى أصول االعتقاد " وقد جذب هذا 
. ومن مصنفات اإلمام الكالمية أيضا "  (2)المصنف الكالمى أنظار الباحثين المعاصرين 

وينصب الحديث فى هذا المصنف  (3)اث األمم " رسالة فى أصول الدين " وكتاب " غي
 بالذات على اإلمامة وصفات أهل الحل والعقد .

" البن  (4)ويوجد مختصر لكتاب الشامل عنوانه " الكامل فى اختصار الشامل" 
األمير", أما مصنف " العقيدة النظامية " الذى هو جزء من مصنف كبير إلمام الحرمين 

ية فى األركان اإلسالمية " وهو الجزء الخاص بشر  األصول أسماه :" العقيدة النظام
العقائدية فى المذهب , ويتميز هذا الجزء بأنه يحوى آراء إمام الحرمين الخاصة فى 

, وغيرها من الكتب والمؤلفات التى ال يتسع المجال لذكرها وحصرها . (5)أصول التوحيد 
توفى رحمه هللا فى الخامس والعشرين وقد اعتلت صحة إمام الحرمين فى أخريات أيامه , 

من ربيع اآلخر , سنة ثمان وسبعين , وأربع مئة , ودفن فى داره , ثم نقل بعد سنتين إلى 
مقبرة الحسين , فدفن بجنب والده , وكسروا منبره , وغلقت األسواق , ورثى بقصائد , 

وا حواًل, وكانت الطلبة وكان له نحو من أربع مئة تلميذ , كسروا محابرهم وأقالمهم , وأقام
     (6)يطوفون فى البلد نائحين عليه , مبالغين فى الصيا  والجزع.

 ثانيا : السلف .

                                                

 (360/  3وما بعدها(, وابن العماد , شذرات الذهب) 260/  3افعية الكبرى , ). السبكى : طبقات الش1
. حقق هذا الكتاب وعلق عليه وقدم له وفهرسه: الدكتور محمد يوسف موسى والسيد على عبد المنعم عبد الحميـد عـام 2

 م فى باريس .1938م ومن قبلهما المستشرق لوسيانى مع ترجمة فرنسية عام 1950
ـــ3 ـــرقم . توجـــد من ـــاهرة ب ـــى دار الكتـــب بالق ـــة اإلســـكندرية رقـــم           8ه نســـخة ف ـــة بلدي ) اجتمـــاع تيمـــور( ونســـخ أخـــرى بمكتب

 تاريخ( – 92) 
 . 188. توجد نسخة مصورة منه بمعهد إحياء المخطوطات القديمة بجامعة الدول , رقم 4
 م 1948الكوثرى : سنة  . هذا المصنف مطبوع : صححه وعلق عليه صاحب الفضيلة الشيخ محمد زاهد5
( وقــد 170 –169 /3( , و" وويــات األعيــان " البــن خلكــان : )470/  18. اإلمــام الــذهبى : ســير أعــالم النــبالء , )6

تكلــف الســبكى فـــى طبقــات الشـــافعية وأنكــر علـــى اإلمــام الـــذهبى الصــيا  والنيـــا  وكســر المحـــابر واألقــالم , انظـــر:    
 ( 184/  5الطبقات , )

This file was downloaded from QuranicThought.com



 التمهيـد 
 

50 

 

يرجع ظهور السلفيين إلى القرن الرابع الهجرى , وكانوا من الحنابلة , وقالوا إن جملة 
ذا ما آرائهم تنتهى إلى اإلمام أحمد بن حنبل الذى أحيا عقيدة السلف وحارب دونها وه

سنحاول التثبت منه أثناء البحث , ثم تجدد ظهورهم فى القرن السابع الهجرى, أحياه شيخ 
اإلسالم ابن تيمية وشدد فى الدعوة إليه وأضاف إليه أمورًا أخرى قد بعثت إلى التفكير 
فيها أحوال عصره , ثم ظهرت تلك اآلراء بقوة فى الجزيرة العربية فى القرن الثانى عشر 

 أحياها اإلمام محمد بن عبد الوهاب .الهجرى 
وقد تعرض الحنابلة للكالم فى التوحيد , وصلة ذلك باألضرحة , وتكلموا فى آيات 
التأويل والتشبيه , وكانت المعارك بينهم وبين األشاعرة عنيفة قوية , ألنهم كانوا يظهرون 

حاة الشديدة وإذا كان حيث يكون لألشاعرة سلطان قوى ال ينازع , فتكون بين الفريقين المال
المعتزلة قد نهجوا فى بيان العقيدة اإلسالمية منهجًا فلسفيًا قبسوا ويه من منطق اليونان 
ومن طرائق الفالسفة فى الجدل والمناظرة , وقد كان ما نصبوا أنفسهم له وهو الدفاع عن 

سفى األشاعرة , اإلسالم . باعثًا ألن ينهجوا ذلك المنهى , وجاراهم فى ذلك المنهات الفل
 والماتريدية .

وحينما جاء السلفيون فخالفوا ذلك المنهات , وأرادوا أن تعود دراسة العقائد إلى ما 
كانت عليه فى عهد الصحابة والتابعين , فال يأخذوها إال من الكتاب , والسنة , ويأخذوا 

   (1)من القرآن الكريم أصل العقيدة , والدليل الذى بنيت عليه العقيدة .
طرائق العلماء فى فهم العقائد  –الذى ضبط منهاجهم  –وقد قسم ابن تيمية 
   (2)اإلسالمية إلى أربعة أقسام .

الفالسفة , هؤالء يقولون : القرآن الكريم جاء بالطريقة الخطابية , القسم األول : 
, والعقائد  والمقدمات اإلقناعية التى تقنع الجمهور . ويدعون أنهم هم أهل البرهان واليقين

 طريقها البرهان واليقين .

                                                

  191 – 190محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب اإلسالمية , ص  . اإلمام1
. ابن تيمية : مجموعة الرسـائل والمسـائل , مطبوعـة علـى النسـخة التـى نشـرها محمـد رشـيد رضـا : دار الكتـب العلميـة 2

 1ص  م  , أنظـر األقسـام األربعـة فـى رسـالة معـارت الوصـول,        1992هــ  ,  1412بيروت , الطبعـة : الثالثـة 
– 5  
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المتكلمون , أى المعتزلة , وهؤالء يقدمون قضايا عقلية قبل النظر  : والقسم الثانى
فى اآليات القرآنية . فهم يأخذون بنوعين من االستدالل . ولكن يقدمون النظر العقلى 

ن عن عقائد القرآن على الدليل القرآنى , فيؤولون على مقتضى العقل إن كانوا ال يخرجو 
 الكريم .

: طائفة من العلماء تنظر إلى ما فى القرآن الكريم من عقائد وأدلة  والقسم الثالث
فتؤمن به , وبما ويه من أدلة , فتأخذه ال على أنه أدلة هادية مرشده موجهة للعقل , 

ت عليه ليلتمس المقدمات من بينها , بل على أنها آيات إخبارية يجب اإليمان بما اشتمل
من غير أن يتخذ مضمونها مقدمة لالستنباط العقلى , ويظهر أنه يجعل من هذا القسم 

 الماتريدية إذ يستعينوا بالعقل ليبرهنوا على عقائد القرآن الكريم .
ولكنه يستعين باألدلة  –عقائده وأدلته  –: قسم يؤمن بالقرآن الكريم  والقسم الرابع

     (1)ويظهر أنه يقصد من هؤالء األشاعرة.  العقلية بجوار األدلة القرآنية
وبعد هذا التقسيم يقرر ابن تيمية أن منهات السلف ليس واحدًا من هذه األربعة , بل 
هو غيرها, ألن العقائد ال تؤخذ إال من النصوص , وال تؤخذ أدلتها إال من النصوص , 

جمااًل وتفصياًل , واعتقادًا ألنه ال سبيل إلى معرفة العقيدة واألحكام وكل ما يتصل بها إ
إال من القرآن الكريم والسنة المبينة له , والسير فى مسارها , فما يقرره القرآن  –واستدالال 

الكريم وما تشرحه السنة مقبول ال يصح رده خلعًا للربقة , فليس للعقل سلطان فى تأويل 
يه العبارات . وما تضافرت إال ما بقدر الذى تؤدى إل –القرآن الكريم وتفسيره أو تخريجه 

عليه األخبار , وإذا كان للعقل سلطان بعد ذلك فهو فى التصديق واإلذعان , وبين تقريب 
المنقول من المعقول , وعدم المنافرة بينهما , فالعقل يكون شاهدًا وال يكون حاكمًا , يكون 

ل عليه القرآن الكريم من مقررًا مؤيدًا وال يكون ناقضًا وال رافضًا , ويكون موضحًا لما اشتم
 األدلة .

ومادمنا نتحدث عن السلف , ويحسن بنا أن نعرف بمن له اليد الطولى فى تطوير 
وتثبيت دعائم هذا المنهى وهو شيخ اإلسالم ابن تيمية ثم نثنى بتعريق تلميذه صاحب 

 الفكر الثاقب والقلم السيال اإلمام ابن القيم أحد أبرز علماء السلف .
                                                

 مصدر سابق .  5 – 1. ابن تيمية : رسالة معارت الوصول , ص  1
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 ه : ابن تيمي

شيخ  – (1)هو الشيخ اإلمام العالمة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع 
اإلسالم علم الزهاد نادرة العصر تقى الدين أبو العباس أحمد بن المفتى شهاب الدين عبد 
الحليم ابن اإلمام المجتهد شيخ اإلسالم مجد الدين عبد السالم ابن عبد هللا بن أبى القاسم 

هـ(  661نى , أحد األعالم ولد فى ربيع األول سنة إحدى وستين وست مائة        )الحّرا
 هـ(. 667وقدم مع والده مهاجرًا إلى دمشق سنة )

فسمع من ابن عبد الدائم , وابن أبى اليسر , والكمال بن عبد , وابن الصيرفى وابن 
ور وخرت وانتقى وبرع أبى الخير وخلق كثير وعنى بالحديث ونسخ األجزاء ودار على الشي

 فى الرجال وعلل الحديث وفقهه وفى علوم اإلسالم وعلم الكالم         وغير ذلك . 

وكان من بحور العلم ومن األذكياء المعدودين والزهاد واألفراد والشجعان الكبار 
 والكرماء األجواد .

أقرانه وناظر وقد نشأ من صغره ميااًل للمعرفة شغوفًا بالعلم والتحصيل حتى فاق كل 
العلماء . وأفتى وهو دون العشرين وتولى المناصب وله إحدى وعشرون سنة . وانتشر 
صيته فى تفسير القرآن وانتهت إليه اإلمامة فى العلم والعمل والزهد والورع حتى سمّى 

 محيى السنة وآخر المجتهدين ولم يتجاوز الثالثين.

مائة مجلد حدث  الركبان لعلها ثالث أثنى عليه الموافق والمخالف وسارت بتصانيفه
بدمشق ومصر والثغر وقد امتحن وأوذى مرات وحبس بقلعة مصر والقاهرة واإلسكندرية 
وبقلعة دمشق مرتين وبها توفى فى العشرين من ذى القعدة سنة ثمان وعشرين وسبع مائة 

حصون فقدروا هـ ( فى قاعة معتقاًل ثم جهز وأخرت إلى جامع البلد فشهده أمم ال ي 728) 
 بستين ألفا.

                                                

. محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الـذهبى أبـو عبـد هللا : تـذكرة الحفـان , تحقيـق : حمـدى عبـد الحميـد إسـماعيل , 1
( , وابـن كثيـر : 1497 – 1496/  4هـ , عـدد األجـزاء أربعـة , ) 1415دار الصميعى , الرياض , الطبعة األولى , 

 ( مصدر سابق . 241/  13البداية والنهاية , )
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ودفن إلى جنب أخيه اإلمام شرف الدين عبد هللا بمقابر الصووية رحمهم هللا تعالى 
   (1)ورؤيت له منامات حسنة ورثى بعدة قصائد .

واآلن نتحدث عن علم من أعالم السلف وهو ابن القيم الجوزية الذى نظر بفكره 
ن سمينها , وأخرت الحق خالصًا الثاقب لحال الفرق فمحص آراءهم وبين غثها م
 للمتجردين من أهوائهم , ونشر ذلك فى تراثه الضخم..

                                                

( وابــــن كثيــــر: البدايــــة والنهايـــــة                   1497 - 1496/  4. محمــــد بــــن أحمــــد بــــن عثمــــان الـــــذهبى : تــــذكرة الحفــــان , )1
(13  /241  ) 
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  (1)أوال : اسمه ونسبه وأخالقه : 

هو أبو عبد هللا شمس الدين محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكى 
زرعى نسبة زين الدين الزرعى ثم الدمشقى الحنبلى الشهير بابن القيم الجوزية , وسمى بال

وسمى بالدمشقى نسبة إلى دمشق , وأشتهر بابن القيم الجوزية ألن أباه  (2)إلى قرية "زرع" 
 كان قيمًا على مدرسة الجوزية .

هـ على القول الصحيح فى دمشق وقد ذكر  691ولد فى السابع من شهر صفر سنة 
عدودًا من أغلب من ترجم له أنه كان حسن الخلق لطيق المعاشرة , طيب السريرة م

األكابر فى السمت والصال  والفضل فقد قال عنه ابن كثير " كان حسن القراءة والخلق , 
  (3)كثير التودد وال يحسد أحدًا , وال يؤذيه وال يستعيبه , وال يحقد على أحد " 

ومما يؤكد علو أخالقه , ودعوته إلى التسامح مع المسئ , قوله : " من أساء إليك ثم 
ن إساءته , فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته , حقًا كان أو باطاًل جاء يعتذر م

فى المنافقين الذين تخلفوا عنه فى  وتكل سريرته إلى هللا تعالى , كما فعل رسول هللا 
,  (4)الغزو ,فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه فقبل أعذارهم , ووكل سرائرهم إلى هللا تعالى

                                                

 ( مصدر سابق :6/168. انظر ترجمته فى شذرات الذهب: )1
بـن تغـرى بـردى : النجـوم الزاهـرة فـى ملـوك مصـر والقـاهرة , المؤسسـة المصـرية للتـأليق والترجمـة  جمال الدين يوسـف -

( , أحمـد بـن حجـر العسـقالنى:الدرر الكامنـة ، بـدون 249/  10والطباعة , بدون ذكر البلد ورقم الطبعة وتاريخهـا , )
 (. 401 /3ذكر بقية المعلومات عن النسخة , )

م بـــدون ذكـــر البلــــد          1962 -هــــ  1381الصــــفدى : الـــوافى بالوويـــات , الطبعـــة : الثانيــــة  صـــال  الـــدين خليـــل أيبـــك -
 ( مصدر سابق 14/246( وابن كثير : البداية والنهاية , )2/270)
برهان الدين إبرا يم بن محمـد بـن مفلـح : المقصـد األرشـد فـى ذكـر أصـحاب اإلمـام أحمـد , تحقيـق : عبـد الـرحمن بـن  -

 ( 384/ 2م , )1990عثيمين , مكتبة الرشد , الطبعة : األولى , سليمان ال
جالل الدين السـيوطى : طبقـات المفسـرين , تحقيـق : علـى محمـد بـن عمـر , مكتبـة و بـه , القـاهرة , الطبعـة األولـى:  -

 , خير الدين الزركلى : األعالم .    284هـ  ص 1396
ى دمشـق وتســمى أيضــا "زرة" أنظـر : يــاقوت بـن عبــد هللا الحمــوى : . " زرع" اسـم قريــة مـن أعمــال " حــوران" مـن أراضــ2

 ( 1/420معجم البلدان , دار الفكر , بيروت , بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخها , )
 ( مصدر سابق 14/246. ابن كثير : البداية والنهاية , )3
تعين , تحقيق: محمـد المعتصـم بـاهلل البغـدادى . ابن القيم الجوزية : مدارت السالكين فى بيان منازل إياك نعبد وإياك نس4

 ( 321/  2, )1994  -هـ  1414, دار الكتاب العربى , بيروت , الطبعة : الثالثة , 
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كثرة العبادة كان البن القيم النصيب الوافر منها كما شهد بذلك والتقوى والورع والتواضع و 
معاصروه, فقد قال عنه تلميذه ابن كثير" وال أعرف فى هذا العالم فى زماننا أكثر عبادة 
منه, وكانت له طريقة فى الصالة يطيلها جدًا ويمد ركوعها وسجودها , ويلومه كثير من 

وقال عنه ابن   (1)يترع عن ذلك رحمه هللا"  أصحابه فى بعض األحيان, فال يرجع وال
حجر العسقالنى عن بعض عبادته وتقواه : " وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر 

   (2)هللا حتى يتعالى النهار , ويقول: هذه غدوتى لو لم أقعد سقطت قواى " 
وقد ذكر الصفدى أبياتًا شعرية تدل على مدى تواضعه وانكساره تدل على نفٍس 

 تستعظم اقتراف اآلثام والذنوب فقال :
 بنى أبى بكر كثير ذنوبه 
 بنى أبى بكر جهول بنفسه 
 بنى أبى بكر غدا مقصورًا 

 أبى بكر غدا متمنياً  بنى
 بنى أبى بكر يروم ترقيًا 

 

 فليس على من نال من عرضه إثم  
 جهول بأمر هللا أنى له العلم
 يعلم علمًا وهو ليس له العلم 

 معالى والذنوب له همّ الوصال 
 إلى جنة المأوى وليس له عزم 

 

, وأثنى على  (3)إلى آخر األبيات التى تدل على تواضعه ومسكنته ووافر أخالقه 
اإلمام ابن القيم مشاهير العلماء , وبينوا أنه كان درة نادرة فى عصره فى كثير من فروع 

ويه , قال عنه ابن العماد  العلم ووصفوه بالتقدم بالعلم وخدمته وعلو شأنه ومنزلته
", وقد (4)الحنبلى:" الفقيه الحنبلى بل المجتهد المطلق المفسر النحوى األصولى المتعلم

وصفه الشوكانى باتباع الدليل والعمل به فقال : " كان متقيدًا باألدلة الصحيحة معجبًا 
,  (5)الجرأة " بالعمل بها غير معول على الرأى صادعًا بالحق ال يحابى ويه أحد ونعمت 

وقال عنه ابن كثير أيضا : فصار فريدًا فى بابه فى فنون كثيرة مع كثرة الطالب لياًل 
وقال الصفدى " واشتغل كثيرًا وناظر وجاهد وأكب على الطلب وصنف  (6)ونهارًا " 

                                                

 ( مصدر سابق14/246. ابن كثير : البداية والنهاية , ) 1
 ( مصدر سابق 401/ 3. ابن حجر : الدرر الكامنة , ) 2
 ( مصدر السابق 272/ 2ويات , ). صال  الدين الصفدى : الوافى بالو 3
 ( مصدر سابق 6/168. ابن العماد : شذرات الذهب , )4
 ( مصدر سابق 144 – 143/  1. الشوكانى : البدر الطالع , )5
 ( مصدر سابق 246 /14. البداية والنهاية : )6
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وصار من األئمة الكبار فى علم التفسير والحديث واألصول فقهًا وكالمًا والفروع العربية , 
  (1)م يخلف الشيخ العالمة تقى الدين ابن تيمية مثله " ول

تتلمذ ابن القيم على كثير من علماء الشام , لكن أبرزهم فى حياته هو شيخ اإلسالم 
ابن تيمية فلقد تأثر به تأثرًا واضحًا , والزمه ابن القيم فترة طويلة من الزمان , وكان شيخ 

لطائفية والمذاهب الكالمية , وكان ينادى اإلسالم كما هو معروف عنه ضد التقليد وا
بالرجوع إلى أقوال السلف الصالح وما كانوا عليه ورد التنازع إلى الكتاب والسنة , ولذلك 

 فقد تأثر ابن القيم بأستاذه وفى ذلك أنشد يقول :
 يا قوم وهللا العظيم نصيحة 
 جربت هذا كله ووقفت فى 
 حتى أتا  لى اإلله بفضله 
 حبر أتى من أرض حّران ويا 
 فاهلل يجزيه الذى هو أهل 
 أخذت يداه يداى وسار فلم يرم 

 

 من مشفق وأر لكم معوان  
 تلك الشباك وكنت ذا طيران 
 من ليس تجزيه يدى ولسانى 

 جاء من حّران  أهاًل بمن قد
 من جنة المأوى مع الرضوان 

  (2)حتى أراني مطلع اإليمان
  

لقيم أيضًا بشيخه وأستاذه ما تمثل به ابن القيم من ومما يدل أيضا على تأثر ابن ا
استجابة وانتفاع بتوجيهات ابن تيمية فقد ذكر ابن القيم بعضًا من ذلك فقال : " قال لى 

: وقد جعلت أورد عليه إيرادًا بعد إيراد : ال تجعل قلبك لإليرادات  شيخ اإلسالم 
, ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة  والشبهات مثل اإلسفنجة فيتشربها فال ينضح إال بها

تمر الشبهات بظاهرها وال يستقر فيها , فيراها بصفائه ويدفعها بصالبته وإال فإذا أشربت 
قلبك كل ُشبه تمر عليها صار مقرًا للشبهات أو كما قال , فما أعلم أنى انتفعت بوصية 

     (3)فى دفع الشبهات كانتفاعى بذلك " 

                                                

 ( مصدر سابق 2/271. الوافى بالوويات : )1
م 1995هــ , 1415ابن عيسى , المكتب اإلسالمى , بيروت , الطبعة : الثالثـة . ابن القيم الجوزية : النونية  مع شر  2

( ,2  /72 – 73) 
ــى, 3 ــة : مفتــا  دار الســعادة ومشــور واليــة العلــم واإلرادة , دار الكتــب العلميــة, بيــروت الطبعــة :األول . ابــن القــيم الجوزي

  144م , ص1998هـ ,  1413
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ابن القيم نسخة من أستاذه ابن تيمية , فقد كان البن القيم  وهذا التأثير ال يعنى أن
شخصية علمية مستقلة وله أراء واجتهادات بل ومنهى فى التأليق والتصنيق يخالف 

 شيخه ابن تيمية كما سنوضح ذلك أثناء البحث .
ومع أن ابن تيمية  كان له عظيم األثر على ابن القيم إال أن هناك من العلماء الذين 

عنهم اإلمام ابن القيم فى شتى فروع العلم والمعرفة وكان لهم دور فى تكوين فكر  تلقى
 وعلم ابن القيم منهم على سبيل المثال ال الحصر .

, اللغة العربية , وقرأ عليه الملخص ألبى البقاء ثم  (1)أخذ عن أبى الفتح البعلى
الفقه وقال عنه ابن القيم " ما أيضا  (2)الجرجانية , وألفيه ابن مالك , وأخذ عن ابن مفلح 

والشهاب  (3)تحت قبة الفلك أعلم بمذهب اإلمام أحمد منه " وكذلك البدر من جماعة 
 , وقد أخذ عنه ابنه علم الفرائض . (5)ووالده أبو بكر  (4)النابلسى 

أما تالميذ ابن القيم فهم كثير , وقد نبغ منهم من أصبح إمامًا يشار له بالبنان فى 
 واع المعارف والعلوم منهم أيضا على سبيل المثال ال الحصر :شتى أن

وقد  (8)والنابلسى (7)وقد ذكر الشوكانى أنه ممن سمع على ابن القيم  (6)الفيروز آبادى
وكذلك من تالميذه ابن كثير وقد  (1)ذكر ابن العماد أنه قرأ على ابن القيم أكثر تصانيق 

                                                

الفضـل الفقيـه المحـدث النحـوى اللغـوى : قـرأ العربيـة وصـنف التصـانيق الجليلـة, . محمد البعلى بن أبى الفتح بن أبـى  1
ــــى طريقــــة الســــلف , تــــوفى ســــنة  ــــدين : المقصــــد األرشــــد         709كــــان متواضــــعًا رحمــــه هللا وعل هـــــ , انظــــر: برهــــان ال

 ( مصدر سابق 2/485)
مـذهب اإلمـام أحمـد , ورعـًا زاهـدًا تـوفى سـنة . محمد بن مفلح بن محمد بن نو  المقدسى الحنبلى : كان غاية فـى نقـل 2

 ( مصدر سابق 7/107هـ , انظر: الزركلى : األعالم , ) 763
. محمد بن إبرا يم بن جماعة الكنانى القاضى بدر الدين ابن جماعة الشافعى: صاحب التصـانيق الكبيـرة , تـوفى سـنة 3

 (297/ 5هـ , انظر: الزركلى : فى األعالم , ) 733
ن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمه النابسلى الحنبلى : فقيـه عـالم ال يـدرك  شـأوه فـى التعبيـر , تـوفى سـنة . أحمد ب4

 ( 126/ 1هـ , انظر : برهان الدين : المقصد األرشد , ) 697
, تـوفى  . أيوب بن سعد الزرعى الحنبلى أبـو بكـر : كـان رجـاًل صـالحًا متعبـدًا قليـل التكلـف متواضـعًا محـل ثنـاء النـاس5

 ( 114/ 12هـ , انظر ابن كثير : البداية والنهاية , ) 723رحمه هللا سنة 
 . سبقت له ترجمة فى الحديث عن إمام الحرمين 6
 ( مصدر سابق280/ 2.  الشوكانى : البدر الطالع , )7
لجنــة لكثــرة مــا ويــه مــن . محمــد بــن عبــد القــادر بــن محــى الــدين النابلســى أبــو عبــد هللا مــن فقهــاء الحنابلــة : يقــال لــه ا8

 (7/146هـ , انظر: الزركلى : األعالم , ) 797الفضائل , توفى سنة  
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وقد ذكر ابن حجر أن ابن القيم من  (3)والسبكى ,  (2)ذكر أنه كان من أصحب الناس له 
  (4)شيوخه. 

أما عن مؤلفاته فهى كثيرة العدد نذكر منها: "اجتماع الجيوش اإلسالمية على غزو 
, وكتاب أعالم الموقعين  (5)المعطلة والجمهية وقد نص عليه ابن القيم فى كتاب الفوائد 

, وكتاب "جالء  (8), وابن العماد  (7)فدى الشوكانى , والص (6)عن رب العالمين وقد ذكره 
 (9)اإلفهام فى الصالة والسالم على خير األنام" وقد نص عليه ابن القيم فى زاد الميعاد 

 وغيرها من الكتب والمؤلفات التى ال يتسع المجال لذكرها وحصرها.
فات التى رحمه هللا , باحثًا دءوبًا أخذ من كل علم ووعى جميع الثقا –وكان ابن القيم 

ازدهرت فى عصره ببالد الشام ومصر , وكان مغرمًا بجمع الكتب , وكان دائرة معارف 
حية لعلوم عصره , فألف فى الفقه واألصول والسير والتاريخ وغير ذلك من مؤلفات ذات 
قيمة عالية كبرى , وكانت له أهداف سعى إلى تحقيقها ودفعه إليها ما آل إليه أمر 

من ضعف , نتيجة للخالفات واالضطرابات وأدراك بحس العالم أن المسلمين فى عصره 
القضاء على هذا التدهور والتفرق ال يتم إال بجمع اآلراء ونبذ الخالفات المذهبية , ورأى 
أن من الخير العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح , ولذلك كان أول هدف من أهدافه 

                                                                                                                                              

 ( مصدر سابق6/349. ابن العماد : شذرات الذهب , )1
 ( مصدر سابق14/246. ابن كثير : البداية والنهاية , )2
ثـر مـن مائـة وخمسـين مصــنفًا . علـى بـن عبـد الكـافى بـن علـى بـن تمـام السـبكى : أصـولى مجتهـد , نحـوى , صـنف أك3

هــ انظـر : جـالل الـدين السـيوطى : طبقـات الحفـان , دار  756تدل على باعة فى العلوم , ولـى القضـاء وتـوفى سـنة 
 ( 525/ 1هـ , ) 1403الكتب العلمية , بيروت , الطبعة : األولى , 

 ( مصدر سابق 2/134. ابن حجر العسقالتى : الدر الكامنة , )4
م  1988هــ ,   1408، 3: كتاب الفوائد , تحقيق محمد عثمان الخشت , دار الفكر العربـى , بيـروت , ط: . ابن القيم5

 17, ص
 (1/144. الشوكانى : البدر الطالع , )6
 (2/271) ,الوافى بالوويات  : الصفدى. 7
 (  169/ 6) , شذرات الذهب :ابن العماد . 8
ــاد , تحقيــق شــعيب األرنــاؤوط , مؤسســة الرســالة زاد الميعــاد فــى هــدى خيــر الع :ابــن القــيم . 9 ــة :ط  ,بيــروت  ,ب الحادي

  (  87/  1) , م 1987 -هـ  1407عشر , 
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الدين خاليًا من اآلراء المنحرفة واألهواء  الدعوة إلى مذهب السلف , فهو مذهب يمثل
    (1)الضالة .

ومن أهدافه أيضا التحرر الفكرى . دعا ابن القيم إلى التحرر الفكرى وعدم الجمود 
ولتحقيق غرضه حارب التقليد األعمى , ودعا إلى االجتهاد , وهبَّ فى وجه المقلدين 

ًً إلى تحرر العقول من ربقة التقليد والتمس  ك بالكتاب والسنة ما أمكن وإال فاالجتهاد داعيًا
ثم ذكر ابن القيم األدلة على بطالن التقليد ثم عرض منهى الصحابة والتابعين ثم 
تابعى التابعين ثم األئمة وموقفهم من المسائل التى تعرض لهم , وبين أن التابعين كانوا 

سلكوا مسلك التابعين ثم , ثم جاء تابعوا التابعين ف يسألون الصحابة عن سنة الرسول 
جاء األئمة فساروا مثلهم , ولم يكن األئمة يقدمون على النص شيئًا فصار لهم        

 الثناء الحسن .
أما الصحابة فلم يعرف التقليد إلى نفوسهم سبياًل , وكان يصف آراءهم بأنها صادرة 

 ورسوله , ونصيحة لألمة من قلوب ممتلئة نورًا وإيمانًا وحكمة وعلمًا ومعرفة وفهمًا عن هللا
, وقلوبهم على قلب نبيهم , وال سلطة بينهم وبينه , وهم ينقلون العلم واإليمان من مشكاة 
النبوة غضًا طريا لم يشبه أشكال , ولم يشبه خالف , ولم تدنسه معارضه , فقياس رأى 

شتى من  ومن األهداف التى وقف عليها فى مواضع (2)غيرهم بآرائهم من أفسد القياس .
 مؤلفاته الدعوة إلى تفهم رو  الدين وعدم الوقوف عند الصور والجمود على األلفان.

أما منهجه فإن الدارس لكتابات ابن القيم يلحظ أنه اتخذ طريقة فى البحث تخالف ما 
درت عليه الفقهاء من قبله , فهم يعرضون المسألة ثم يؤيدونها بالدليل , أما هو فقد اتخذ 

  (3)سًا لبحثه ثم يأخذ فى االستنباط منها .النصوص أسا
وهذا المنهى أسلم من منهى مخالفيه العتماده على النصوص وأخذ األحكام , وكان 
يكثر من األدلة النقلية والعقلية على المسألة الواحدة وساعده على ذلك درايته لكثير من 

 ئه . األحاديث فى النواحى المختلفة وظهرت رجاحة عقله فى تأييد آرا
                                                

 (  مقدمة الكتاب 6–1/  1. ابن القيم : مدارت السالكين , )1
ــاهرة , ا2 لطبعــة: . ابــن القــيم : إعــالم المــوقعين عــن رب العــالمين , تحقيــق عصــام الــدين الســباطى , دار الحــديث , الق

 (80 /1م , )1993 -هـ  1414األولى 
 ( بتلخيص لعرض ابن القيم لمنهجه فى اتباع السنة من مقدمة الكتاب 7–1/ ص 1. ابن القيم : مدارت السالكين, )3
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هذا باإلضافة إلى أنه لم يغمض السابقين حقهم بل كان يعرض آراءهم ويختار منها 
ما يراه مؤيدًا بالدليل , وكان يميل إلى توجيه آراء الفقهاء وبيان وجهة كل ويما ذهب إليه , 
وكان يسوق اآلية ثم يلحقها بما يبينها من أحاديث مع عدم تعصبه لمذهب معين حتى 

  (1)ن نقول إنه مجتهد وليس مقلدًا. أننا نستطيع أ
ويرى ابن القيم أن السنة ليست معارضة للقرآن الكريم , ووافق فى ذلك اإلمام أحمد 
بن حنبل واإلمام الشافعى فى رأيهما وقال والذى يجب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس فى 

  (2)الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب هللا . سنن رسول هللا 
قيم موقف من اإلجماع فقد لجأ إليه أحيانًا لتعذر العلم به غالبا , وقال فى والبن ال

ذلك: إن علم المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهل بكثير من علمه باتفاق الناس فى 
شرق األرض وغربها على الحكم . أما القياس فقد اعتبره من األصول الشرعية التى اعتمد 

م الجبرية والمعتزلة واألشاعرة ولم يرتض ما ذهبوا إليه, كما هاجم عليها وقد هاجم ابن القي
غيرهم من أصحاب اآلراء المنحرفة , وكان فى مهاجمته لهم قاسى اللهجة وهذا دليل على 

   (3)تحمسه الشديد لمذهب أهل السنة إذ رآه هو الحق وسواه باطل 
من ليلة الخميس الثالث عشر توفى اإلمام ابن القيم رحمه هللا فى وقت العشاء اآلخرة 

من شهر رجب سنة إحدى وخمسين وسبعمائة من الهجرة . وهكذا يكون رحمه هللا توفى 
 وقد بلغ من العمر ستين عامًا. 

وقد صلى عليه من الغد بالجامع األموى عقيب الظهر ثم بجامع جرا  , ودفن بمقبرة 
وقد كانت جنازته حافلة رحمه هللا , وقد وصف ابن كثير جنازته فقال "  (4)الباب الصغيرة 

                                                

, بتصــــرف وتلخــــيص آرائــــه واحتجاجــــه بــــبعض أقــــوال 180– 179. ابــــن القــــيم : اجتمــــاع الجيــــوش اإلســــالمية , ص 1
 لمؤيدة للكتاب والسنة .المتكلمين والفالسفة ا

 ( بتصرف وتلخيص  .86 /2( و )48/ 1. ابن القيم : مدارت السالكين , )2
. ابن القيم : الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلـة , تحقيـق :علـى بـن محمـد الـدخيل هللا : دار العاصـمة الريـاض 3

 179جيوش اإلسالمية , ص( وانظر: اجتماع ال2/404م , )1998 -هـ 1418, الطبعة: الثالثة , 
 ( مصدر سابق170/  6. ابن العماد : شذرات الذهب , ) 4

This file was downloaded from QuranicThought.com



 التمهيـد 
 

61 

 

. شهدها القضاة واألعيان والصالحون من الخاصة والعامة , وتزاحم الناس على حمل 
  (1)نعشه 

                                                

 ( مصدر سابق247/  14. ابن كثير : البداية والنهاية , ) 1
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