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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 مقدمة

 من شرور أنفسنا وذ باهللـ، ونع رهـده ونستعينه ونستغفـنحم إن الحمد هلل

لـه،  يفـ  ملـل لـه ومـن  لـ ل فـ   ـا  ومن سيئات أعمالنا، مـن هدـده هللا
وحده ال شريك له، وأشـدد أن محمـدا عهـده ورسـوله   وأشدد أن ال إله إال هللا

 وبعد: 
 عشـــر لخـــام ا -لعـــالم امســـ مد مـــذ  دا ـــة  ـــ ا القـــرن افـــ  شـــك أن 

وقه ــه بق يــل،  مـر بمرح ــة مدمــة مـن لــاريل المســ مين المعا ــر،  -ي الدجـر 
شــكل وا ـــا فــد العــو ال إلــث امســ   والتقــة بـــه وقــد لمت ــه  ــ ه المرح ــة ب

عقيــــدال وشــــريعة، وذلــــك فــــد للــــم العقا ــــد والف ســــفات واألن مــــة والقــــوانين 
لهدج ولسر ق ب كـل  -والصحوال -السا دال فد العالم  وال شك أن   ه العو ال

ــدهن، الــ  مــنمن، ولم ــنه فخــرا واعتــزا ا حاربــه أعــداكه بكــل الوســا ل  ي دــ ا ال
ـِره  واألساليب، ولكن  ل ـوف ك  و اِ ِدمف ُ  بُ ُمـِتمر ُنـوِرِه و  ِ ِبـو فف ِفُئـوا ُنـور   ب ْف } ُهِريـُدون  ِلُي
{ )الصف:     (8الفك اِفُرون 

     و ـو -عية العو ال إلث الكتاب والسـنة،ا ولما كان شعار كل مس م وكل  
د إال أن األمـر حـين هنتقـل إلـث التْيـق العم ـ -ما هتفق ع ث إع نه الجميـذ

 -والتربيــة المندجيــة ولحدهــد المصــا ر المفســرال والشــارحة لدــ هن المصــدرين
ات متعــد ال، وكتيــرا مــا لكــون متعار ــة، وفــد ســم ولــ  أشــكاال و  -مين المســ

الندا ــة هتخــ  كــل واحــد مندــا شــكل ةا فــة أو فرقــة أو مــ  ب فكــري محــد   
ة، والعجيب أن كـ  مـندم هـدعد أن أ ـول م قبـه قا مـة ع ـث الكتـاب والسـن

 ومن ثم فمن لم ه تز  بو وله فدو  ال مهتدع 
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 و  ه المشك ة ال لختص بعصرنا   ا،  ل  د مشك ة قد مة نشـوت منـ 
عـــــندم  ر ـــــد هللا -ظدـــــور الفـــــر  والْوا ـــــف فـــــد أوالـــــر عدـــــد الصـــــحابة

 وإلث عدو  التابعين ومن جاء بعد م  -أجمعين
 
 

 - مـــةوفـــد العصـــر الحا ـــر نشـــوت إ ـــافة إلـــث الفـــر  والْوا ـــف القد
فكريـــة متعـــد ال، ومـــ ا ب وف ســـفات متباهنـــة، ومـــن ثـــم أ ـــبا لحدهـــد  ليـــارات

إلحاحــا وأشـد حاجــة مــن ذي قهــل، لا ــة  أكتــرالمنْ ـق والمــندج واأل ــول 
مذ كترال التدلي  والت هي ، ومحاولة إللاع األ ول والنصوص امس مية 

داء االسـ   لتوافق كتيرا من الن ريات والم ا ب السا دال أو التث هريد لدـا أعـ
 أن لسو   

إذا  رف الن ر عن التيارات  -وألْر ما هواجه مسيرال المس مين اليو 
فــد  يااملحا  ــة الصــريحة، والمــ ا ب الباةنيــة، ومــا شــا ددا ممــا  ــو  ــر 

 لياران كهيران: -إلحا ه وبعده عن حقيقة امس  

 ، حةأحد ا: ليار القوميين والع مانيين، ال هن ال هرفلون امس    ـرا
ولكـــندم  جع ونـــه  ـــمن  ا ـــرال لا ـــة ال هتعـــدا ا، وذلـــك بجع ـــه جـــزءا مـــن 

قاليد والمنا ج لتبحيث  شمل كل الف سفات واألفكار وا -كما  سمونه -التراث
ســواء وجــدت قهــل امســ   أو بعــده، وســواء كانــه موافقــة أل ــول  -والــن م

لتد هنتسـهون امس   أو مخالفة، ما  ا  هدلل  من  ا رال لراث   ه األمة ا
الـ ي  إليدا  و نالء هن رون إلث االس   ن رال إكبار وإعـزا  ال ألنـه  هـن هللا

ال  قهــل مــن أحــد ســواه، وبــه النجــاال مــن ع ابــه هــو  القيامــة، وإنمــا ألنــه أحــد 
معْيات لراث األمة القومد  ومن  نالء من هريد حصر امس   فد جانـب 

  محـــدو  مــــن إقامــــة  ـــيق مــــن حيـــاال امنســــان، بحيـــث هبقــــث  ـــمن نْــــا
الشعا ر التعهد ة، واألحوال الشخصية، وااللتزا  الفر ى بول قيالـه ومحاسـن 
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ــاال الخت فــة فــاألمر فيدــا متــرو  ل مــة أن لســتفيد مــن  آ بــه، أمــا نــواحث الحي
الن م والقوانين الخت فة، ومنا ج التربية المتعـد ال، مـن الشـر  أو الغـرب ولـو 

 هتهناه الع مانيون وأ را دم  كانه مخالفة ل س   و  ا ما 
و ــ ا التيــار االبــا مــا  حمــل أفــرا ه أفكــارا وف ســفات اريبــة وفاســدال لدــا 

الخــاص ومنْ قالــه العقد ــة التــد لغ ــب جانــب العقــل ولع ــد مــن  لصــور ا
شـونه، واالبـا مـا لكـون لدـا جــ ور ف سـالية أو ك ميـة سـابقة لنْ ـق مندــا، أو 

 لستفيد من آثار ا وكتهدا 
 يز  نالء عداك م ل س ف أ ل السنة والجماعة، ومن هدعو إلـثوال ي  م

بارات االحتقـــار واال  راء ـو ال إلــث عقيــدلدم ومــندجدم، وو ــمدم لدــم بعـــالعــ
 الفدم والعقل، والتخ ف والتعقيد  وق ة

 د: ليــار أ ــل الهــدع مــن أ ــل االعتــزال والكــ   والتصــوف،ناتــوالتيــار ال
ن  ــ ه الْوا ــفي واير ــا، ويقومــون و ــم امتــدا  وا ــا وقــوي لمــن ســبقدم مــ

مــة فــد الــدعوال إلــث مــ ا هدم، ونشــر كتــهدم، وإقنــاع النــا  ممــن  يبجدــو  ع
ن  ــ ا اعتقــا  كبـــار وأحــولدم، أو  ســمذ ك مدــم بــون مــا عنـــد م  ــو الحــق 

مـ  ب السـ ف ويرمـوندم  ثلـإالشيوخ س فا ول فا  ويغلون من شـون الـدعاال 
 بشتث التدم التث لنفر النا  مندم 

ألْر ما  متل   ا التيار: األشعرية والصوفية، حيـث إن لدمـا امتـدا ا و 
ن مخت فــة مــن العــا لــم امســ مد، وســاعد ع ــث ذلــك أمــور اكعريلــا فــد أمــ

 من أ مدا:
أو  -لهنــد كتيــر مـن الجامعــات والمراجــذ الع ميـة ل مــ  ب األشــعرى ــ 1

ـــد ـــث أنـــه المـــ  ب الحـــق الـــ ي  جـــب أن  كـــون  ـــمن  -ي المالري ع 
 التع يم منا ج 

فــــد  -اســــتمرار لهنــــد  ــــ ا المــــ  ب مــــن لــــ ل  رو  المشــــا ل -2 
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منــ  قــرون ملــه، وربْــه فــد الغالــب بالمــ ا ب الفقديــة  بعــا الــه  
  ( 1)المشدورال، بحيث أ با أمرا معدو ا، وةريقة مس مة

وعــــة التـــــث لخــــد   ـــــ ا هخْوةــــة والمْموفــــرال الكتــــب والمراجـــــذ ال -3
 يق وبدون لحقيق والتد نشرت وةبعه  تحق الم  ب،

 وقذ  ين الم  ب الصوفد واألشـعرى، يال  -أو االمتزاج -الترابط -4
ــــة لجعــــل العقيــــدال األشــــعرية عقيــــدلدا مممــــا جعــــل الْــــر  الصــــوفية ال خت ف

المفل ة  والتصوف وةرقه منتشر فد االـب  ـ   العـا لـم االسـ مد، ولدـم 
 أنشْة وا حة و متعد ال 

لكهيــرال وجدو  ــا المتوا ــ ة  قا  دــا ليــار ولكــن  ــ ه التيــارات بتمكانالدــا ا
 مد هتهنـث عقيـدال السـ ف ومـندجدم فـد ـا لم امسـ، منتشر فد أنحاء العي قو 

  االستدالل،
 

  ـــ ث هللا ع يـــه وســـ م ويـــدعو إلـــث العـــو ال إلـــث مـــا كـــان ع يـــه الرســـول
وأ ــحابه، ولد ــه ثقــة مْ قــة بونـــه ال عــزال ل مســ مين وال رفعــة وال مكانـــة وال 

إال بالرجوع إلث   ا الدهن عقيدال وشـريعة ومندـاج حيـاال،   اب هللانجاال من ع
ــالمعروف والندــد عــن المنكــر والــر   ــيدم مــن األمــر ب ويقومــون بمــا  جــب ع 
ع ث أ ل االنحراف واملحا  سواء مـن أ ـحاب األفكـار الغربيـة المسـتور ال، 

إلـث أو من أ ل الهدع والك   واأل واء،؟  قومون بجدو  مشـكورال فـد الـدعوال 

                                            

ر من  الن   ثيفي ك -صور المتأخرة استقرت أحوال األمةعفي ال -ذكر الهراس أنه( ي1)     
 ننة الفننل ي مب األشننعر ا ان ننر االنن  ر هالمننذ يننرعلننت ريننرخذ أخننذ األصننول    -اإلصنن  

 (ا19: للهراس )ص
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مـــ  ب الســـ ف بالوســـا ل انحت فـــة، ونشـــر الكتـــب التـــد لخـــد   ـــ ا المـــ  ب 
خت فـة التـد مدـا، والقيـا  بالدراسـات المنولو حه، ولحقيق ما كان مخْوةا 

لخــتص  دراســة مســا ل أو جوانــب محــد ال لهــين فيدــا وجــه الحــق ولــر  ع ــث 
 أ ل الباةل 

شــكورال فــد وقــد كــان ل قســا  الشــرعية فــد جامعــات  ــ ه الــه   جدــو  م
المجــال، لا ــة فــد البحــوث التــد  قــو   دــا الدارســون ل حصــول ع ــث   ــ ا

الــدرجات الع ميــة والتـــد لشــمل لحقيــق الخْوةـــات، و راســة المو ـــوعات  
ث أن هيار  فد   ه الجدو  وأن هر قنا جميعا املـ ص فـد للعا ونسول هللا

 األقوال واألعمال 

قسـم العقيـدال والمـ ا ب ولما كنه قد حص ه ع ث  رجة الماجستير من 
لســجيل بحــث آلــر  فــدالمعا ــرال فــد ك يــة أ ــول الــدهن بالريــاض، راهــه 

  لتيار مو ـوع   موقـف ا ـن ليميـة مـن األشـاعرالا إلث د هللانل دكتوراه، فددا
 ، ولرجذ أ مية   ا المو وع إلث عدال أمور مندا:

 ، أن  نــا  ل ْــا فــد لحدهــد مــ  ب الســ ف، أ ــل الســنة والجماعــة -ا
ــ ومج  ميــز م عــن ايــر م مــن أ ــل الهــدع واأل ــواء  ومــن  يمــل اعتقــا  م ال

المع ــو  أن مــ  ب األشــاعرال قــد اشــتدر  ــين كتيــر مــن النــا  ع ــث أنــه  ــو 
مــــ  ب أ ــــل الســــنة والجماعــــة، وأن اعتقــــا  م  متــــل اعتقــــا  الســــ ف، ومــــن 

  ( 1)المنسف أن   ا المفدو  سا د إلث اآلن فد كتير من اله   امس مية

ع ــث  -بشــكل قــوكط ومركــز وشــامل -ء الــ هن عم ــوااأ ــر  الع مــ ومــن
الحق فد ذلك ولمييز م  ب الس ف عما هدعيـه  ـنالء: شـيل امسـ      يان

                                            

 (ا24-6،23م ة الفل ي، للهراس )ص:  ان ر: اال  ر( 1)
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  ـ ( 1)رحمه هللا لعالث  -ا ن ليمية 

، قهــل ا ـــن  أن مــ  ب األشـــاعرال قــد انتشـــر فــد العـــا لــم امســـ مد -2
يــرا مــن المعتزلــة والف ســفة وقــد حــدثه لــه عــدال لْــورات قربتــه كت ،( 2)يــةليم

ــــ  أوجــــه فــــ التْــــور  دوالمتصــــوفة، و لــــم  ــــوت عدــــد ا ــــن ليميــــة إال وقــــد   
ــار مــن  ــ ا المــ  ب  واالنتشــار بعــد الجدــو  الكهيــرال التــد قــا   دــا ع مــاء كب

واير ما، ف ما جاء شيل امس   ا ن ليمية بعـد ذلـك ممـت   ي والرا   دكالغزال
 - ث  نالء، لميز عدده بومرين:لم  ب الس ف ومدافعا عنه ورا ا ع

 -ي ما:  ـــرو ه ع ـــث أنـــه أول مـــن لصـــدى بقـــوال ل مـــ  ب األشـــعر  أحـــد
بعـــد عر ـــه لنشـــوال  -ولـــ لك  قـــول المقريـــزي  -بعـــد لْـــوره األليـــر لا ـــة 

وانتشـاره ع ــث هــد بعـا الع مــاء والسـ ةين:   فكــان  ــ ا  ي المـ  ب األشــعر 
ار االس  ، بحيث  و السهب فد اشتدار م  ب األشعري وانتشاره فد أمص

ــم ههــق اليــو  مــ  ب  خالفــه إال أن ن ســد ايــره مــن المــ ا ب وجدــل، حتــث ل
 -أحمد  ن محمـد  ـن حنهـل عهد هللا  دألباع االما  أ - كون م  ب الحنا  ة

ع ـث مـا كـان ع يــه السـ ف ال هـرون لوويـل مــا  ، فـتندم كــانوا-عنـه ر ـد هللا
ســـند الدجـــرال اشـــتدر إلـــث أن كـــان بعـــد الســـبعما ة مـــن  -ور  مـــن الصـــفات
 ن عهد الح يم  ـن عهـد السـ    الدهن أ و العبا  أحمد د دمشق وأعمالدا لق
الس ف، وبال  فد الـر  ع ـث  د، فتصدى ل نتصار لم  ب نا ن ليمية الحرا

  (3)الرافلـة وع ـث الصـوفية م  ب األشاعرال، و دع بالنكير ع يدم وع ـث 
                                            

ب هال هنذا الدندل حنول ريديند منذين  :وال-وهنو صنوفي -يقول عبد اليل ذ ميمنو ( 1)
عذ انتفن  ه ين  نهمن  مة األشعر  ومدرسة اال  ر م ة، كن  سالفلف مفتمرا إلت اآلن الي  مدر 

   سنن!، الت كينر ال لفن ي فني اإلعنهمنن  تنه لم لنو وأحمنند الن  حنبن  ر ني هعللفنلف ومت  
 (ا135)ص: 

 ال  ن ذلو في ال ص  الرا ع م  الب ب األولا ي إن ش ء هرس أ( 2)          
 -األشنن عرة -الق، وان ننر فنني علننذ الكنن  و (، مصننورة النن359-2/358الخطنن) )( 3)
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 عـنجدو  مشـكورال فـد الـدفاع  وال شك أنه كانه لع ماء الس ف فد كل  من
 ، اـ ف والر  ع ث لصومدـعقيدال الس

ولكن ما قا  به شيل امس   كان من القوال والتوثير بحيث أ با  متل 
 مرح ة بار ال من مراحل كل من م  ب األشاعرال وم  ب الس ف أ لا 

 ـــ ولــوفد  661حيــث ولــد ســنة  -د: أن مجيئــه فــد وقــه متــولرنوالتــا
وسا ل االة ع ع ـث مـا انتدـث إليـه  ـنالء األشـاعرال  وفر له - ـ 728سنة 

فد شرح م  هدم، واالستدالل له والر  ع ـث لصـومه، ومـن ثـم لميـزت ر و  
شـــيل امســـ   ومناقشـــاله لدـــم بـــالقوال والعمـــق والشـــمول، وكشـــف لبا ـــا  ـــ ا 
الم  ب ولناقلاله، ولسـجيل اعترافـات شـيوله ور و  بعلـدم ع ـث بعـا  

ر لدا أثر كهير فـد  يـان فسـا  أقـوال الخصـو  ولدافـه وال شك ان   ه األمو 
 أ لتدم 

 معتمدا ع ـث األ ـول التـد -وم  ب األشاعرال ال هزال موجو ا ومنتشرا
ولــم  حــدث لــه لْــور  -قهيــل عدــد ا ــن ليميــة ي انتدــث إليدــا المــ  ب األشــعر 

آلـر، وإنمــا بقــث معتمــدا ع ــث مــن ســبقه، ومــن ثــم فــالر  ع يــه وبيــان مــا فيــه 
ة لم  ب الس ف ال د أن  كون معتمدا ع ث ما كتبه شـيل امسـ   من مخالف

ا ـــن ليميـــة  و ـــ ا واقـــذ الحـــال، فق مـــا هتصـــدى أحـــد ل ـــر  ع ـــث المعتزلـــة أو 
األشــاعرال أو المتصـــوفة أو الرافلـــة أو ايـــر م إال ويكــون جـــل اعتمـــا ه فـــد 

ع ـث ر و  ومناقشـات  ـ ا اممـا   -بعـد الكتـاب والسـنة وأقـوال السـ ف -ذلك
   يم عال

أن شــيل امســـ   ا ـــن ليميـــة كــان  ـــاحب مـــندج وا ـــا ومحـــد ،  -3
                                                                                                               

 (ا14)ص: ألحمد صبيي 
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فيـه ع ـث وليـرال واحـدال فـد جميـذ كتبـه، لـم لتغيـر ةريقتـه، ولـم لتنـاقا  سار
أقوالـــه، مـــذ كتـــرال كتبـــه، وةولدـــا، ولشـــعب مســـا  دا، كـــا أن قناعتـــه بمـــ  ب 

دعـة الس ف، وأن الحق كل الحق فيه، وأن مـا عـداه مـن اآلراء واألقـوال المهت
لـم  -إما   ل أو انحراف، أو فد م  ب الس ف ما  غنـد عنـه لمـا  الغنـث

لتغير أو للعف  ول لك كانه  نا  أ مية لا ة لما كتبه فد  يـان عقيـدال 
الس ف والمندج الصحيا فد لقرير ا، وك لك ما كتبه فـد الـر  ع ـث مخـالفد 

 عقيدال أ ل السنة والجماعة والمندج الصحيا ل لك 

 مما ه حظ أن ر و  شيل امس   ع ث كتيـر مـن الْوا ـفوأليرا ف -4
د انحرافـــــا مـــــن األشـــــاعرال، كالف ســـــفة، واـــــ ال الصـــــوفية، ـانه أشــــــالتـــــد كـــــ
 والمعتزلة،

ــة  -والجدميــة، وايــر م لــم لكــن مقصــو ال لــ الدا، ألن أ ــحا دا كــانوا ق 
 وكان المجتمذ االس مث رافلا لدا وألفكار ا، ف مـا لغ غ ـه آراء وأقـوال  ـ ه
الْوا ـــف عـــن ةريـــق إ لالدـــا فـــد المـــ  ب األشـــعري، ولهنـــد بعـــا أعـــ   
األشــاعرال لدــا،  ــار لْر ــا هتدــد  عامــة المســ مين الــ هن كــانوا هتقــون فــد 
كتير من  نالء الشيوخ ألندم ع ماء األمة وفقداك ا وقلالدا  ف ما رأى شيل 

ــيدم جميعــا وعــرض لفســا  األ ــول التــث لرجــذ شــمامســ   ذلــك  ر ل ــر  ع 
إليدا   ه األقوال و يفدا، وأةال فـد نقلـدا  ومـا كـان شـيل امسـ   ليشـغل 

الر  ع ث الف سـفة مـت  لـوال أن كتيـرا مـن أ ـولدم  ـارت جـزءا مـن بنفسه 
هدم، ويهنــون ع يدـــا كتهــكتــب أ ــل الكــ  ،  عتمــدون ع يدـــا، ويشــرحوندا فــد 

ــ ه كتيــرا مــن أ لــتدم، حتــث أ ــبحه  ــ ه األ ــول  ــد األ ــل، ومــا جــاء ب
الكتــاب والســنة وأقــوال الســ ف فرعــو ال حجــة فيــه والقيمــة لــه إال فــد حـــدو  

  يقة 
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 ، فد ه األمور واير ا لهين أ مية بحث موقفي ا ن ليمية مـن األشـاعرال
 ،( 1)خت فــةموال شــك أن البحــوث حــول كــل مــن ا ــن ليميــة وجدــو ه الع ميــة ال

أن لع ما نــــــا  كماكتيــــــرال جــــــدا، - (2)ول األشــــــاعرال وأع مدــــــم وعقا ــــــد مـوحــــــ
 األفا ل
  ( 3)متنوعة ع ث األشاعرال وبيان ما لالفوا فيه م  ب الس ف  و  ر 

                                            

  رةشننحصنره ، وخمنن  االب عة جندا، وخصننينر المؤل ن ت حنول شنن ص اإلصن   االن  ر م ننة كث(1)
منن  كتبننه التنني  نندم   يننرد  الكبعننإلننت البيننوأل واألاروحنن ت العلم ننة منهنن ، فا نن فة الننت ال

رح األصنن ه ن ة، والتفننعين ة، و ا ننة المررنن  ، شننللتيقينن ، كنن لدواب الصنني ت، والتدمرخننة، و 
منرة رح حديث الن ول، والقواعد ال قه ة، ومن سنو الينو والعشوا تض ء الصراط المفتق ذ، و 

  سنن  هنن   عند  منن  المو نوع ت المقدمنة ر  -من  كن ب شننرح العمندة، والمفنو ةا و يرهنن  
ومنطن   ولينه  علت سبي  المث ل: منهو اال  ر م ة في ر فير القرآن صبر  المتمعلم ة و 

اال  ر م ة: ميمد حفني ال خ ، وأصول ال قنه واالن  ر م نة: صن لت المنصنور، ومونن  االن  
ي، وهنذ  كلهن  مطبوعنةا ومنهن   ور نفة " أحمند الن  ميمند النن ر م ة م  التصنو  والمتصنو 

ر م ة ونقند  للنصن ر : فن ي ة   اال  ر م ة في الده    د الم ول: مرخذ ميمد ال  ال ن، واال
 ، و يره  كئير جدااي  نر 
أة األشعرخة نشمنه : أالو اليف  األشعر  الي  الفلف والمتكلمي : ه  ي ا لبي، و ( 2)

 عرة، ألحمد صبيي، وم  كتبه عبد الرحم  الدو  في الد ء شت، واألسرطوره :ج ل مو 
في االله  ت:    الياألول م  مذاهب االس ميي ، وفخر الدي  الراز  للرزك ن، وآراء ال

 ت ومو  ه م  االله  ت: أحمد عط ة ال  مدي، و يره  كثيراقهيبي، والبشيسل م ن 
د  عنخت نة الو ع الكمنز فني مدلنة المدت حة الش ص عبد الع خ  ال   ن سمبه تم  ذلو م  ك( 1)
وأعيند نشننر المقنن ل فني العنند  الننذ  يل نه منن  المدلننة  -هننن 140415112( التن رخص 958)

ي فني ننشنرت آراء الصن الو  - عرةشي حول األنر ا علت أ وال ميمد علت الص الو  -المذكورة
ور ي فضنيلة الشن ص الندكتن( كر  علت الص الو 613،629،646مدلة المدتمع ني األعدا  )

(؟ نشننر فنني مدلننة 646،647صنن لت ال ننوزان، و نند نشننر ر   فنني مدلننة المدتمننع العنند  )
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ع ث  عف منـد وق ـة حصـي ة وقصـر  -و  ا البحث ال ي أقدمه اليو 
مــة مــن لــ ل مــا  يإنمــا  ــو محاولــة لهيــان الحــق فــد  ــ ه المســولة الع بــاع

  -لعالث رحمه هللا -كتبه شيل االس   ا ن ليمية

ــا ين  -بعــد المقدمــة العامــة -م ه لْــة البحــثوقــد اشــت ع ــث لمديــد وب
 ولالمة 

 ديد: فقد كان بعنوان: السـ ف ومـندجدم فـد العقيـدال، وقـد اشـتمللتمأما ا
ع ــث التعريــل بالســ ف وأ ــل الســنة والجماعــة، ثــم  يــان نشــوال التســمية  دــ ا 

يــد دلتماالسـم، ثــم شــرح مــندجدم فــد العقيــدال واالسـتدالل لدــا  وقــد جــاء  ــ ا ا
مفصـ  بعـا الشــدء ألن كـ  مـن األشــاعرال وا ـن ليميـة هنســب م قبـه إلــث 
م  ب الس ف، فكـان ال ـد مـن ذكـر مـ  ب السـ ف مـن مصـا ره ليتهـين عنـد 

 المقارنة من ال ى كان سا را ع ث م  ب الس ف ومن ال ي انحرف عنه 

 وأمــا البــاب األول: فكــان مو ــوعه: ا ــن ليميــة واألشــاعرال، وقــد اشــتمل
 ال فصول:ع ث عد

 ل: عن حياال ا ن ليمية، وقد اشتمل ع ث مبحتين:و الفصل األ

ر ـــه فيـــه لـــبعا القلـــا ا عُ المبحـــث األول: عصـــر ا ـــن ليميـــة وقـــد 
التــد حفــل  دـــا  ــ ا العصــر الم ـــدء باال ــْرابات، متــل الغـــزو  واألحــداث

قوط الخ فــة العباســية فــد ـور التتــار وســـالصــ يهد ل عــا لــم امســ مد، وظدــ
 ا   ولة المماليك،بغدا ، وقي

 

                                                                                                               

ور سن ر الن  ت م  الندكشني  شن  مركن  و ون(ا؟ ر  علت الص ال904و ية العد  )عالدعوة الف
المديننة المننورة،  نذ  فنيعبد الرحم  اليوالت، و ند نشنر ر   فني مدلنة الد معنة اإلسن م ة 

  اخق ، نشر الدار الفلف ة في الكو  ب مفتكتأعيدت اب عته في 
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و ور الباةنيين والرافلة ، إ افة إلث الجوانب الع مية والعقد ـة   وقـد 
فصل القول فـد المبحـث بعـا الشـدء ألمـرين أحـد ما : أنـه عصـر م ـدء 
باألحداث الجسا  فدـو كتيـر الشـبه بعصـرنا ، ومـن ثـم فـ   كفـد االلتصـار 

أانــث عــن ذكر ــا  والعــرض الســريذ   والتــاند : أن لفصــيل بعــا المســا ل
 عند الحدهث عن مواقف ا ن ليمية لجاه أحداث عصره  

المبحـث التــاند : فـد لرجمــة شـيل امســ   ا ـن ليميــة ، وذلـك  تو ــيا 
الجوانب المعدو ال فد التراجم متل اسمه ونشوله ، وشيوله ، وجدا ه وربْـه 

ومكانتـه ، الع م بالعمل ، و وره فد مقاومة التتار والرافلة ، ثم  يان منزلته 
وما جرى له من محن ع ث هد أعدا ـه فـد الشـا  ومصـر ، وقـد فصـل القـول 
فــد ذلــك مــذ التركيــز ع ــث  يــان الــدور ام جــا د فــد  ــ ه المحــن ك دــا   ثــم 
ذكـر ل ميــ ه والمتــوثرين بــه ، ورســا  ه وكتبــه مـذ التركيــز ع ــث  يــان مــا ألفــه 

  مندا فد الر  ع ث األشاعرال ، ثم ذكر وفاله رحمه هللا
ــدال الســ ف والــر   ــاند :  فــد مــندج ا ــن ليميــه فــد لقريــر عقي الفصــل الت
ع ــث لصــومدا ، وقــد شــمل ذلــك البحــث مندجــه فــد المعرفــة واالســتدالل ، 
ــان العقيــدال واالســتدالل لدــا ، والــر  ع ــث الخصــو  ، ومــا لميــز بــه شــيل  وبي

 االس   من األمانة الع مية 
ــاال أ ــد الحســن األ  شــعري وعقيدلــه ، واشــتمل الفصــل التالــث : عــن حي

  ا الفصل إ افة إلـث لرجمـة األشـعري وحيالـه وشـيوله ول ميـ ه ومنلفالـه 
بحث مسولة األةوار التـد مـر  دـا فـد حيالـه العقد ـة و ـل كانـه ةـورين أو 
ث ثــة ، و ــل كــان رجوعــه فــد امبانــة إلــث مــ  ب الســ ف رجوعــا  كــام  أو 

 ثم عرض لعقيدله وآرا ه  بقيه ع يه بقا ا من أقوال أ ل الك    ، 
الفصل الرابذ : ومو وعه : نشوال األشعرية وعقيدلدم ، وقد اشتمل   ا 
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الفصــل ع ــث عــدال مباحــث ، مندــا شــيوخ األشــاعرال وأســ فدم الك  يــة ، مــذ 
الترجمــــة أل ــــر  أع مدــــم   ومبحــــث المالريد ــــة وع قــــتدم باألشــــاعرال ، ثــــم 

  وأليــرا وبشــكل مختصــر  مبحــث نشــوال المــ  ب األشــعري وأســباب النشــاره
 عقيدال األشاعرال  

 الفصل الخام  :  ومـو وعه : لْـور م  ب األشاعرال وأشدر رجالدم  

إلــــث عدــــد ا ــــن ليميــــة، وفــــد  ــــ ا الفصــــل عــــرض لمــــا حــــدث لمــــ  ب 
هــد أ ــر  رجالــه، ســواء بالميــل إلــث التوويــل وأقــوال  األشــاعرال مــن لْــور ع ــث

وض فـــد ع ــو  الف ســـفة وإ لـــال المعتزلــة، أو االمتـــزاج بالتصــوف، أو الخـــ
آرا دــم وأ ــولدم لتصــبا جــزءا مــن كتــب األشــاعرال الك ميــة  وقــد لــرجم فــد 

مــذ عــرض مركــز ألثــر كــل ع ــم فــد  - ــ ا الفصــل أل ــر  أعــ   األشــاعرال
لْــور المــ  ب األشــعري، و ــنالء األعــ    ــم: أ ــو الحســن ع ــث  ــن مدــدي 

لهيدقد، والقشيرى، والجـويند، الْهري، والباق ند، وا ن فور ، والبغدا ي، وا
د، وا ـن عسـاكر، ن، والشدرسـتابـدوالغزالد، وا ـن لـومرت، وأ ـو بكـر  ـن العر 

والفخــر الـــرا ي، واآلمـــدي، والعــز  ـــن عهـــد الســ  ، والهيلـــاوي، وأ ـــو عمـــر 
، وبـــدر الـــدهن  ـــن د، وعلـــد الـــدهن ام جـــيالـــدهن الدنـــد دد، و ـــفنالســـكو 

رحمدـم  -لشيل امسـ   ا ـن ليميـة جماعة، و نالء الخمسة كانوا معا رين 
ولــم  كــن الحــدهث عــن  ــنالء مــن حيــث التركيــز وامةالــة ع ــث  -جميعــا هللا

ـــور ،  ـــن ف ـــاق ند، وا  ـــل الكـــ   حولـــه كالب ـــل مـــندم مـــن أةي وليـــرال واحـــدال،  
والهيدقــد، والجــويند، والغزالــد، والــرا ي، والبــاقون  ــين التوســط وااللتصــار، 

منلفالـه العقد ــة، و وره فــد لْــوير مــ  ب ا وذلـك حســب أ ميــة الع ــم وكتــرال 
 ألشا عرال 

د: فمو ـــوعه: موقـــف ا ـــن ليميـــة مـــن األشـــاعرال، وقـــد نأمـــا البـــاب التـــا
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 -ع ث ث ثة فصول:  اشتمل

ل األول: فــــد عــــرض ا ــــن ليميــــة لجوانــــب األشــــاعرال ام جا يــــة، صــــالف
بمــا عنــد م مــن حــق، و ــ ا جــزء مــن مندجــه العــا  فــد الــر  ع ــث  واعترافــه
ـــ  - الخصـــو  ـــد الفصـــل التـــا يوال ـــاب الســـا قنو ـــا ف ، وشـــيل -د مـــن الب

مدــم ر و ا ةوي ــة لــم  منعــه ذلــك مــن اعرال وأع ألشــاالســ   و ــو هــر  ع ــث ا
االعتــراف بجــوانهدم ام جا يــة فــد الــر  ع ــث الف ســفة، والباةنيــة، والمعتزلــة 

وايــر م، و ــو هــدل ع ــث  ــفة العــدل واالنصــاف مــذ لصــومه،  ى والنصــار 
 متحنونه، ويكونون سهبا فد سجنه وإه ا ه حتث و م  

د: فد مندج ا ن ليمية العا  فد الـر  ع ـث األشـاعرال، و ـ ا تانالفصل ال
ــاقـن أ ــم فصــول الرســالة، وفيــه عــرض ل قلــا ا العامـــالفصــل مــ  شة التــد ن
امســــ   األشــــاعرال، والتــــد ال لخــــتص  بــــاب معــــين مــــن أ ــــواب  فيدــــا شــــيل

والســنة فيدمــا مــا  غنــد عمــا ا تدعــه  ــنالء، العقيــدال، متــل مســولة أن الكتــاب 
وحجية لهر اآلحا  فد العقيدال، وع م الكـ   المـ مو ، وكـون مـ  ب السـ ف 
أع ــم وأحكــم وأســ م، وجدـــل األشــاعرال بمــ  ب الســـ ف، وإرجــاع أقــوالدم إلـــث 
أ ولدا االعتزالية والك مية، وأنـه ال لعـارض  ـين العقـل والنقـل، والـر  ع ـث 

بوقوال شيولدم، ولنـاقا األشـاعرال ومـا وقـذ فيـه أع مدـم متولري األشاعرال 
من الحيرال والشك، ثم رجوع بعلدم إلث الحق  ثم  يـان لسـ ط الم حـدال مـن 
ـــيدم وألـــ  م بو ـــول أ ـــل  الف ســـفة والقرامْـــة ع ـــيدم للـــعف ر و  ـــم ع 
الكـ   الباةـل  وكـل مســولة مـن  ـ ه المسـا ل هــ كر لدـا شـيل امسـ   أمت ــة 

 متعد ال 

ــــن ليميــــة ع ــــيدم الفصــــ ل التالــــث: ومو ــــوعه: ر و  شــــيل امســــ   ا 
 لفصي ، ويشمل عدال مباحث:

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجزء األول   –موقف ابن تيمية من األشاعرة   

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net 

15 

ــــد األ ــــد مســــولة لوحي لوقيــــة والربوبيــــة، المبحــــث األول: ر و ه ع ــــيدم ف
فـــد  ـــ ا المبحـــث بعـــا المســـا ل متـــل مســـولة أول واجـــب ع ـــث  ويـــدلل

ولة دم ولقصير م فـد مسـئالمك ف، ومفدو  التوحيد عند األشاعرال، وبيان لْ
 لوحيد الربوبية، وإافالدم لتوحيد االلوقية 

اء والصـفات، وقـد احتـوى  ـ ا المبحـث ع ـث سـمد: فـد األنالمبحث التا
ــــق بو مســــا ل ــــرال جــــدا لتع  ــــد أثهتدــــا األشــــاعرال، ماء هللاســــكتي ، والصــــفات الت

والصــفات التــث نفو ــا، وكيــل ر  ع ــيدم شــيل امســ   ةــوي ، ولا ــة فــد 
لع ـــــو واالســـــتواء، والصـــــفات الفع يـــــة، كـــــالنزول المســـــا ل الكهـــــرى كمســـــولة ا

 ء والغلب والر ا، والصفات الخهرية، واير ا لمجدوا

ـــث: فـــد القلـــاء والقـــدر، وبعـــا المســـا ل المتع قـــة بـــه،  المبحـــث التال
 ع يدم فد ذلك  ور و ه

 أقوالدم  رجاء ور و ه ع ثالمبحث الرابذ: فد ام مان، ومي دم إلث ام

رض لــبعا المســا ل المتفرقــة التــد لــالف المبحــث الخــام : وفيــه عــ
 فيدا األشاعرال م  ب أ ل السنة 

 أما الخالمة ففيدا عرض مختصر أل م نتا ج البحث 

وقــــد ذه ــــه الرســــالة بالفدــــار  المدمــــة: كفدــــر  اآل ــــات، واألحا هــــث، 
 واألع   المترجم لدم، والفر  والْوا ف، والمصا ر، والمو وعات 

 لجزل المتوبة لكـل مـن أعـانند ع ـث اسـتكماأن   وفد الختا  أسول هللا
الـدليل المشـرف ع ـث    ا البحث، وألـص  ـ لك الـدكتور سـالم  ـن عهـد هللا

ـــ  ـــ ي كـــان لتوجيدالـــه  ي ـــ ه الرســـالة، ال ـــذ فصـــولدا ومباحتدـــا، وال ـــرأ جمي ق
 كهر األثر أوم ح اله الدقيقة 

أســـول ال ـــة أن  جـــزل المتوبـــة لكـــل املـــوال الـــ هن  و ونـــد  ـــبعا كمـــا 
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 -ندم الـدكتور  نا ـر العمـرمـوألـص  -أو مخْوةة ومْهوعة -لمصا را
، واألخ  محمــد بــد واألخ  أحمــد الحر  -وكيــل الك يــة ل دراســات الع يــا ســابقا

 الخمي   
ــــد الختــــا  أســــول هللا ــــا لْا انــــا ولقصــــيرنا، وأن ه دمنــــا  وف أن  غفــــر لن

ا ر ع يـه  الصواب، ويعي نا مـن فتنـة القـول وفتنـة العمـل  إنـه ولـد ذلـك والقـ
 أع م و  ث ال ة ع ث نهينا محمد وآله و حبه وس م  ُهللا

 
 

 عهدالرحمن  ن  الا المحمو تبه  كو 
 هنك ية أ ول الد -الرياض

 17999ب  -ص
 11494الرمز 

 
 

 
 
 
 
 لمديد

 الس ف ومندجدم لب العقيدال

 ريل بالس ف، أ ل السنة والجماعة  تعأوال: ال
 والجماعة  السنة  لة بو ينيا: نشوال التسمثا
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 دال عقيلتا: مندج الس ف فد الثا
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 لمديد
 -رحمـه هللا -لما كـان مو ـوع الرسـالة هتع ـق بشـيل امسـ   ا ـن ليميـة

 -وموقفه من األشاعرال، وشيل امسـ    متـل فـد موقفـه  ـ ا مـ  ب السـ ف 
اء سـمم ألدـديـد  هيـان التعريـل بالسـ ف و ـل لتمكان من المدم ا -رحمدم هللا

، ثـم ال ـد مـن  دا، وكيل لميزوا عن الْوا ف والفر  األلرى؟ألرى عرفوا  
ج لكـل مسـ م هبحـث عـن الحـق، ند يان مندجدم فد العقيدال و رورال   ا المـ

 ويرجو الفو   ر وان هللا والنجاال من ع ابه هو  القيامة 

 ومسولة االلتزا  بم  ب السـ ف ليسـه مسـولة التياريـة، مـن شـاء سـ كدا
وبمــا جــاء بــه   ــث مســولة لتع ــق بام مــان بــاهلل ومــن شــاء ســ ك اير ــا،  ــل

والباعدمــا قــوال وعمــ ، و ــ ا  - ــ ث هللا ع يــه وســ م  -كتابــه وســنة رســوله
 -مما ال  خت ف فيه أحد ممن هنتسب إلث امس   ول ا لجد الفـر  المنحرفـة

كــل واحــدال لــزعم أندــا لســير ع ــث مــا ســار ع يــه  -ع ــث الــت ف فيمــا  يندــا
وأ حابه، ولحتج ع ث أقوالدا بالنصـوص،  -ع يه وس م   ث هللا -الرسول

 –وحينمــا لعــد  رجااللدــا الســـابقين لــ كر فــد الْبقـــة األولــث مــندم الرســـول 
فـا  ينـا، فدــث نحراوأ ـحابه و ـد مــذ ذلـك منحرفـة ا - ث هللا ع يـه وسـ م  ـ

لصـــا   النصـــوص، وأحيانـــا لـــرفا االحتجـــاج  بعلـــدا     واالبـــا لـــرفا 
 ص ولفسير م لدا فدنم الصحابة ل نصو 

 ول ا ف  د ل باحث المس م أن هنْ ق فد بحته من منْ قين:

 ما: التقة المْ قة بم  ب الس ف، أ ل السنة والجماعة، وأن  كون  أحد
 عنده  قين فد ذلك ال هتزعزع أ دا 

 سـ ك  جدم، حتـثدواآللر: لحدهد المقصو  بالسـ ف، مـن  ـم؟، ومـا مـن
 د سيره  ين المنا ج األلرى ةريقتدم ع ث بصيرال، وال هتخبط ف
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ولما كان المنْ ق األول مما ال  خت ـفي حولـه أحـد ولـو بشـكل مجمـل، 
 ديد نعرض ل منْ ق التافد من ل ل المباحث التالية:لتمفد   ا ا فتننا

 
المبحــــــث األول: التعريــــــل بالســــــ ف، وأ ــــــل الســــــنة والجماعــــــة، وأ ــــــل 

 الحدهث 

              نشــوال التســمية بو ــل الســنة ن المقصــو ون بالســ ف، و مــد: نالتــالمبحــث ا
 ؟  و الجماعة

 الث: مندج السنف، أ ل السنة والجماعة فد العقيدال لتالمبحث ا
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 ولألالمبحث ا

 والجماعة وأ ل الحدهث سنةالتعريل بالس ف، وأ ل ال

 أوال: ا لس ف:

قــال ا ــن فــار :   ســ ف  : الســين والــ   والفــاء أ ــل هــدل ع ــث لقــد  
   (1)ملوا، والقو  الس ف: المتقدمون  ل هنذلك الس ف اوسهق، من 

   ا  و أ ل   ه الك مة لغويا، ول ا قال فـد العبـاب الزالـر:   وسـ ف
 : ملــــث قــــال هللاي متــــال ة ــــب  ْ ــــب ة بــــا أ -بالتحريــــك - ســــ ف ســــ فا

، والقو  السـ ف: المتقـدمون، وسـ ف  [275ف   ُه م ا س   ف  {]البقرال:  } لعالث:
  ــد، ثــم نقــل عــن أ( 2)بــاكه المتقــدمون، والجمــذ أســ ف وســ ف   الرجــل: آ

د الســـ ف ومندـــا: القـــرض، والســـ م، ثـــم قـــال:   ول ســـ ف نمعـــا ي عهيـــد الدـــرو 
قدمـــه العهـــد أو فـــرط فـــرط لـــه،  لامعنيـــان آلـــران: أحـــد ما كـــل عمـــل  ـــا

، و ــ ان المعنيــان ذكر مــا ( 3) قرا تــك  ي والســ ف مــن لقــدمك مــن آبا ــك وذو 
والســ ف: كــل عمــل  ــاع لقــد   حــدهث، ففــد مشــار  األنــوار: أ ـل اريــب ال

ليـــرا  يأ (4)  اجع ـــه لنـــا فرةـــا وســـ فا ل عهـــد، ومنـــه قولـــه فـــد الـــدعاء ل ْفل:
، ( 5)متقـدما نجـده فـد اآللـرال، والسـ ف أ لـا: مـن لقـدمك مـن آبا ـك وقرا تـك

                                            

 (ا95/3الل ة، م  ة:  سلف، ) ي سمعدذ مق ( 1)
 سلف ""   ء، م  ة: ليا حر  انلعب ب ال اخر: لليف  ال  ميمد الص  ( ا2)
 ( المصدر الف ال  ا3)       

 - ب الدنن    نهذا األ ر مرو  ع  اليف ، و د علقنه البخن ر  فني صني يه: ( 4)        
ديث حنكنر  البخن ر   بن  ذ(، و 2 0 3/3:  ري بنلت افنت ب علت الدن زة )تف رية الك   ب  راءة

و ند رو   -(484نن2/483 و د وصنله االن  حدنر كن  فني ر لين  التعلين  ) -(1 325ر ذ )
مفلذ ل  ة )فرا  وسل  ( م  حديث آخر مرفوع ونصه: " إن اللة رع لت )ذا أرا  رحمنة أمنة 

)مفننلذ، كتننن ب  (000هننن  فرانن  وسنننل   النني  ينننديه منن  ابنن    ننننبق نبهنن   بلهننن  فديلننه ل
 (ا2288ال ض   :   ب إذا أرا  اللة رحمة أمة نبق نبه   بله ، ور مه: 

 (ا2/219مش رق األنوار )( 5)
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، ويشـــدد ل معنـــث األليـــر: مـــن (1)ار األنـــواربحـــومت ـــه فـــد الندا ـــة، ومجمـــذ 
 من آبا ك وقرا تك،لقدمك 

قـال لدـا  - ـ ث هللا ع يـه وسـ م-أن النهـد -عندـا ر د هللا -حدهث فاةمة
د إال قد حلر أج د وأنك أول أ  د لحوقا  ث، ونعم السـ ف أنـا ن    وال أرا

وك ا لمـا مالـه ا نتـه قـال: الحقد بسـ فنا الصـالا الخيـر،   ،أي المتقد (2)لك 
سـ فنا ونحـن بـاألثر  تمل القهـور:   أنـه الـدعاء أل ـمنـو  (3)عتمان  ن م عون 

   أي: المتقدمون (4) 
بالعمـل  د الس ف: التقـد  والسـهق سـواء كـاننونستخ ص من   ا أن من معا

الصـــاع، أو مـــن لقـــد  مـــن اآلبـــاء وذوي القرابـــة وايـــر م، ومـــن  ـــ ا المعنـــث 
   (5)الصدر األول من التابعين الس ف الصالا سمد

هدع  دأ هتحد  مصْ ا الس ف فـد عـرف ولما حدث االفترا  ونشوت ال
د مزيـــد إ لـــاح لالمتـــولرين بـــوندم الصـــحابة والتـــابعون لدـــم بتحســـان  وســـيو

ومناقشــة لدــ ا بعــد التعريــل بالمصــْ حات المرا فــة لمصــْ ا:   الســ ف  ، 
متل: أ ل السـنة، والجماعـة، وأ ـل الحـدهث، واألثـر، ألن  ـ ه المصـْ حات 
                                            

 ر ين : مدمنع  يضن(ا وان نر أ390 /2)" سنل   "، م  ة: يره ية الال  األ نان ر ال( 6)       
(ا وان ننر: لفنن ن العننرب، منن  ة: 100 /3) (ي، منن  ة: )سننلفيقر الصنند هاألنننوار: ميمنندا

 ا()سلف
( 2450 ننن ب فضننن    ف امنننة، ور منننه ) -روا  مفنننلذ، كتننن ب فضننن    الصننني  ة( 1)

 (ا6/282منرر، وروا  أحمد )
( وف ننه: أنهنن  زخنننب، 2 1 27كر )شنن مننه عننند أحمنند  (، ور 1/237 روا  أحمنند )( 2)

 ه: أنه  رن ةا( وف 3103( ور مه عند أحمد ش كر )1/335أحمد أيض  )ا  ورو 
 نن ب منن  يقننول الرجنن  إذا  خنن  المقنن الر، ور مننه  -   ننن، كتنن ب الديروا  الترمنذ( 3)        

 ؤا  عبد الب  ياف( ريقي : 1053)
 (، ور خ العروس م  ة: " سلف "ا390 /2ه ية م  ة " سلف " )نال( 4)         

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجزء األول   –موقف ابن تيمية من األشاعرة   

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net 

22 

 د مجال أ ول العقا د اشتدرت وكتر استعمالدا، ولا ة ف

 ثانيا: أ ل السنة:

            الســنة لغــة: الســيرال والْريقــة، قــال ا ــن فــار :   ســن  : الســين والنــون 
 أ ل واحد مْر ، و و جريان الشـثء واةـرا ه فـد سـدولة، واأل ـل قـولدم:

أسنه سنا، إذا أرسـ ه إرسـاال    ، وممـا اشـتق منـه  دسننه الماء ع ث وجد
، فالســنة  ــد ( 1)ع يــه الســ   ســيرله ول هللاـنة رســـيرال، وســـالســنة، و ــث الســ

 الْريقة،
، (2)محمــو ال كانــه أو م مومــة، و ــد مــولوذال مــن الســنن و ــو الْريــق

ــه أجر ــا، وأجــر مــن  ومنــه الحــدهث:   مــن ســن فــد االســ   ســنة حســنة، ف 
ـــد  ـــنقص مـــن أجـــور م شـــثء، ومـــن ســـن ف ـــر أن ه عمـــل  دـــا بعـــده، مـــن اي

ان ع يه و ر ا، وو ر من عمل  دا من بعده، مـن ايـر االس   سنة سيئة ك
،  قول ا ن األثير:   وقد لكرر فد الحدهث ( 3)أن هنقص من أو ار م شثء  

، وفــد ( 4)ذكــر   الســنة   ومــا لصــرف مندــا، واأل ــل فيدــا الْريقــة والســيرال
، أي ةــريقدم، وقـــولدم:    ـــد ( 5)الحــدهث:   لتتـــبعن ســـنن مــن كـــان قـــه كم  

                                            

ة لننه  ن نر: مدمنن  الل(، وان61-3/60الل ننة، من  ة: " عنن  " ) سمعدنذ مقن ي  (5)         
 الكوخ ا -خطوا تممعهد الط (ا 55 -3/54)

 سن  "ا"ان ر: لف ن العرب، م  ة: (1)        
 (ا1017روا  مفلذ، كت ب ال ك ة،   ب اليث علت الصد ة، ور مه )(2)        

 (ا2/223لنه  ية، م    ة: " سن  " )( ا3) 
را ي  ور مننه سننذكننر عنن  الننني ا نن ب منن   -روا  البخنن ر ، كننن ب أح  يننث األنب نن ء(4) 

ن  سنن نن ب اربنن ع  -الفننلف ة، وروا  مفننلذ كنن ب العلننذ -(6/495تت البنن ر  )فنن(، 3456)
 (ا2669هو  والنص ر ، ور مه )يال
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،  (2)أى الْريقة التد سندا النهـد ع يـه الصـ ال والسـ   وأمـر  دـا (1)السنة  
ولـ لك  ــار لفــظ الســنة  ْ ـق ع ــث مــا كــان محمـو ا فيقــال: فــ ن مــن أ ــل 

   (3)السنة، معناه، من أ ل الْريقة المستقيمة المحمو ال

 أما السنة فد اال ْ ح ف دا عدال إة قات:

وندـــا:   مـــا جـــاء عـــن أ( ففـــث ا ـــْ ح المحـــدثين: عرفدـــا ا ـــن حجـــر ب
ــه    ــ ث هللا ع يــه وســ م النهــد ــه وأفعالــه ولقريــره ومــا  ــم بفع  ، ( 4)مــن أقوال

من  -  ث هللا ع يه وس م  -  كل ما أثر عن النهد : وعرفدا البعا بوندا
، ســواء كــان  ، أو ســيرال قــول، أو فعــل، أو لقريــر، أو  ــفة ل قيــة أو ل قيــة

 ، (5)ذلك قهل البعتة أو بعد ا  

 دد  د ا مرا فة ل حدهث ف  

ب( وفــد ا ــْ ح ع ماءأ ــول الفقــه  ْ ــق لفــظ الســنة ع ــث مــا جــاء 
ع ث الخصـوص، ممـا لـم هـنص ع يـه    ث هللا ع يه وس م دعن النه منقوال

فـد الكتـاب العزيـز،  ــل إن مـا نـص ع يـه مــن جدتـه ع يـه الصـ ال والســ  ، 
ــا لمــا فــد الكتــاب أوال    - ــدر عــن النهــد، فدــد مختصــة بمــا  (6)كــان  يان

                                            

رننر  كثيننرا علننت لفنن ن الصنني  ة والتنن  عي ، ان ننر مننث : صنني ت مفننلذ، كتنن ب (5)       
 (ا536جواز اال ع ء علت العقبير، ور مه )   ب -المف جد

 (2/223مش رق األنوار )(6)

 ا"سن  "ان ر: لف ن العرب، م  ة:(7)

 (ا3الفلف ة، وان ر: روج ه الن ر )ص:  0( 13/245) ي فتت الب ر (8)

(، وان ننر الفنننة  بنن  47الفنننة إمن نتهنن  فنني التشننرخع االسنن مت للفننب عي )ص: (9)
 (ا1/1 ت في اليديث النبوي لألع مت )س(،  را16:  )ص التدوخ  

 (ا2/409(، وان ر: النه ية الال  األ ير )4/3افق ت للش ابي )المو (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجزء األول   –موقف ابن تيمية من األشاعرة   

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net 

24 

 (1)مما  ص ا أن  كون  لـي  شـرعيا نمن اير القرآ -  ث هللا ع يه وس م 
  

 ـ ث هللا ع يـه   -( وفد ا ْ ح الفقدـاء فدـد: مـا ثهـه عـن النهـثجـ
   فدث مرا فة ل مندوب  (2)من باب الفرض وال الواجب ولم  كن -وس م

 ء كـان ذلـك ( وقد لْ ق السنة ع ث كل ما  ل ع يه  ليل شـرعد، سـوا
، أو اجتدـد -  ث هللا ع يه وس م   -فد الكتاب العزيز أو موثورا عن النهث

، و لــول مــا اجتدــد ( 3)فيــه الصــحابة كجمــذ المصــحف، ولــدوين الــدواوين  
وســـنة الخ فـــاء الراشـــدهن  دفيـــه الصـــحابة هـــدل ع يـــه حـــدهث:   ع ـــيكم بســـنت

 -هللا ع يـه وسـ م ـ ث -، وقول ع ث فـد الخمـر:   ج ـد النهـد( 4)المددهين  
   (5)أربعين، وج د أ و بكر أربعين، وج د عمر ثمانين، وكل سنة  

لْ ــق الســنة فــد مقا ــل الهدعــة،   فيقــال: فــ ن ع ــث ســنة، إذا  كمــا  ـــ(
ع ث وفق مـا عمـل ع يـه السـ  ، كـان ذلـك ممـا نـص ع يـه الكتـاب أو  عمل
   (6)ال  

                                            

 (ا16ان ر: الفنة  ب  التدوخ  )ص: ( 2)

 (ا31ان ر: إرش   ال يول )ص: (3)
 (ا6-4/4(، وان ر: المرافق ت )48الفنة للفب عي )ص: (4)

 نن ب منن  جنن ء فنني األخننذ   لفنننة اجتننن ب البنندع،  -ذ ، كتنن ب العلننذمننروا  التر (5)        
 نن ب لنن و  لنن و  الفنننة،  - ب الفنننةتنن او ، ك و(، ريقينن  عطننو ا وروا  أالنن2676ر مننه )و 

 الدع سا ط(ا 4607ور مه )
(، 82/1(ا وأحمنند )1707 نن ب حنند الخمننر، ور مننه ) -روا  مفننلذ، كتنن ب الينندو (6)

 (ا621ور مه عند أحمد ش كر )
 (ا4 /4المو افق ت )(7)
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        حي هدمنـا  نـا ا ــْ ، والــ  (1) ـ ه أ ـم إة قـات الســنة عنـد الع مـاء 
  حينمــا  قــال:   أ ــل الســنة   فــد مجــال العقا ــد، لا ــة لمــا حــدث    الســنة

االفترا  فد األمة امس مية   قول ا ن رجب:   وعن سـاليان التـوري قـال:   
ــاء   ، ومــرا   ــنالء األ مــة بالســنة  (2)استو ــوا بو ــل الســنة ليــرا فــتندم ارب

دــــا  ــــو وأ ــــحابه، الســــالمة مــــن الشــــهدات التــــد كــــان ع ي ةريقــــة النهــــد 
ول:   أ ـل السـنة مـن عـرف مـا  قـوالشدوات، ولد ا كان الفليل  ن عياض 

الحـ ل مـن أع ـم لصـال  أكـلألن  ك، وذلـ (3)هدلل فـد بْنـه مـن حـ ل  
عـندم  ثـم  ـار فــد  وأ ـحابه ر ـث هللا --السـنة التـث كـان ع يدـا النهـد

ل الحــدهث وايــر م: الســنة عبــارال عــرف كتيــر مــن الع مــاء المتــولرين مــن أ ــ
، عمــا ســـ م مـــن الشــهدات فـــد االعتقـــا ات لا ـــة فــد مســـا ل ام مـــان بـــاهلل

وم  كته، وكتبه، ورس ه، واليـو  اآللـر، وكـ لك فـد مسـا ل القـدر، وفلـا ل 
و ا كتب السنة، وإنما لصـوا سمالصحابة، و نفوا فد   ا الع م لصانيل و 

خالف فيه ع ث شـفا   كـة، وأمـا مم، وال  ا الع م باسم السنة ألن لْره ع ي

                                            

نننون  ننه منن  يع أن الرافضننةكمنن  النن  الرافضننة، ق مفنني  " أهنن  الفنننة ":  ( يطلنن  ل نن 1)    
را   نه ين فل   أهن  الفننة "(، الميققة: 2/163نه ج الفنة )م ة في ماال  ر  عداهذ، يقول

را   نه ينم  أ ب  خ فنة الخل ن ء الث  نة، فبندخ  فني ذلنو جم نع الطوا نف إال الرافضنة و ند 
 لتاااا وهننذا رعنن هلل دخ  ف ننه اال منن  يثبنن  الصنن  تيننث والفنننة الميضننة فنن  يأهنن  الينند

جعن  أهن  الفننة   الصنط ح األول وهنو اصنط ح الع منة: كن   -نني المصننفيع -الرافضي
 ا" م  ل س يرافضي   لوا: هو م  أه  الفنة

 (ا49ي في شرح الفنة ررذ ) ( روا  ال لك 2)  
نعننن ذ فننني اليل نننة  و(، وأالننن51رح الفننننة ر نننذ )شننني فننني  ( روا  الل ننن  مقننن رب ال لكننن 3)  
 (ا8/104)
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   (1)الْريقة السالمة من الشهدات والشدوات   دالسنة الكام ة فد

          اســـتقر ع يـــه مصـــْ ا أ ـــل -رحمـــه هللا -و ـــ ا الـــ ي ذكـــره ا ـــن رجـــب
ــ لك لمــا و ــل الســمعافد فــد األنســاب إلــث ذكــر مــن نســب إلــث  الســنة، ول

، ولشـــدهد  : بلـــم الســـين المدم ـــة د:   الســـن :   الســـند   قـــال فقيـــل الســـنة
، ولمـا كتـر  ةـ،  ـ ه النسـبة إلـث السـنة التـد  ـد  ـد الهدعـ المكسـورال النـون 
 ل الهدعـأ 

 

يـز  ـن عهـد العز  ر، ولمـا سـول عمـ (2) اعة  د ا االنتسابمج دا لصوا 
ــه:  أمــا بعــد، أو ــيك  تقــوى هللا   رجــل عــن القــدر أجابــه بجــواب ةويــل أول

، ولــر  مــا أحــدث المحــدثون - -، والبــاع ســنة نهيــه(3)واالقتصــا  فــد أمــره
بــتذن  -وا مننتـه، فع يــك   ــزو  الســنة، فتندــا لــككفــبعـد مــا جــرت بــه ســنته، و 

و ــو  جيبـه عــن مو ـوع القـدر ومــا أحـدث فيــه  -  فـومره(4) عصـمة    -هللا
   زو  السنة وأن فيدا وحد ا العصمة من االنحراف  -أ ل الهدع

 ثا لتا: ا لجما عة:

عـدال  د، وقد ور  األمـر   ـزو  الجماعـة فـ  أ ل السنة والجماعة  ال:  ق
أن عمـر  ـن الخْـاب  -عندمـا ر ـد هللا -أحا هث، مندا ما رواه ا ـن عمـر

 -  -، فقـــال: قـــا  فينـــا رســـول هللا(5)لْـــب بالجا يـــة -عنـــه ر ـــد هللا -

                                            

 (ا2ا -19( كشف الكر ة )ص: 4)  
 لبن ناط  (7/175( األنف ب )1) 
 الدع سا ط(، 5/19 او  ) الين  أس ة ش)ا ح خ( أي التوس) الي  اإلفراط والت ر 2) 
 الدع سا ط، ( 4612)   ب ل و  الفنة، ور مه - ب الفنةت( روا  أالو  او ، ك3) 
 ( هنديةا3/207ة الدمش ا ري ة األحوذ  )خ( الد ال ة:  ر 4) 
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 دم، ثـم الـ هننليـرا، ثـم الـ هن ه ـو   د:   استو ـوا بو ـحا فـيكم فقـال دمقام
ه وندم، ثم  فشـو الكـ ب، حتـث إن الرجـل ليهتـدىء بالشـدا ال قهـل أن  سـولدا، 

الجنة ف ي ز  الجماعة، فتن الشيْان مذ الواحد و و  (1)فمن أرا  منكم بحبحة
فــد بعــا روا ــات حــدهث االفتــرا  أن الفرقــة و ،  (2) 000مــن امثنــين أبعــد
    ال رسـول هللاقال:قـ عنـه  ريـرال ر ـد هللا  د، وعن أ(3)الناجية:الجماعة

 الص ال المكتوبة إلث الص ال المكتوبة التد بعد ا كفارال

 عنـــد  -لمـــا  يندمـــا، قـــال: والجمعـــة إلـــث الجمعـــة، والشـــدر إلـــث الشـــدر
قـــال: ثـــم قـــال بعـــد ذلـــك: إال مـــن  -رملـــان إلـــث رملـــان كفـــارال لمـــا  يندمـــا

، ونكــث را  بــاهللشــإال مــن اال -قــال: فعرفــه أن ذلــك األمــر حــدث -ثــ ث
صفقة، ولر  السنة، قال: أما نكث الصفقة أن لبـا ذ رجـ  ثـم لخـالف إليـه ال

 -، وعن ا ن عبـا (4)لقال ه بسيفك، وأما لر  السنة فالخروج من الجماعة  
                                            

ننت: وسنطه  وخ  رهن ا عوالم -حنة الدننةبو  ي -منه  ل ن  الترمنذ  -( في  عق األل  ظ5) 
 ( هنديةا3/207ا ألحوذ   ) ري ة

(ا وروا  114،177(، وهنو فني المفنند ريقين  شن كر النر ذ )26، 1/18( روا  أحمد )6) 
: )الننرام ذ ( ريقينن 2165 نن ب منن  جنن ء فنني لنن و  الدم عننة، ور مننه ) -فنني ال ننت  الترمننذ 

ذ فني المفنتدر  كا وروا  الين "بخنعطوة، و  ل ف ه الترمذ : " هذا حديث حف  صني ت  ر 
ع صننذ فنني الفنننة  النني(، منن  اننرق وصننييه ووافقننه الننذهبيا وروا  االنن  أ1/114-115)
 يان( م  عدة ارق وصييه األلب 1/42)
   ، وأالننو  او ، ( 4/102 روا  اإلمنن   أحمنند ) -عنننه ر ننت ه -ة مع وخننةينن: روا  نهنن( م7)
= 

(، 1/128در  )تذ فنننني المفننننكالنننندع س، والينننن  ط -(4597ذ ) ننننكتنننن ب الفنننننة ر  =
(، واالن  18فني الشنرخعة )ص:  ي ، واآلجر  م ني الط  -(2521الر ذ ) (158 /2والدارمي )

(، و نند صننييه 102-ا 01 /1فنني شننرح الفنننة )  ي(، وال لكنن 35-1/34ع صننذ ) الننيأ

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجزء األول   –موقف ابن تيمية من األشاعرة   

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net 

28 

مـن أميـره شـيئا ف يصـهر،  ىقـال: )مـن رأ --عن النهد -عندما  ر د هللا
اير ــا مــن ، و  (1) فتنـه مــن فـار  الجماعــة شــهرا فمـات إال مــات ميتــة جا  يـة

 األحا هث التد ور ت باألمر   زو  الجماعة، والندد عن الخروج ع يدا 

 ا:مد أ أقوال  ث ف الع ماء فد المقصو  بالجماعة ع تد القو 

 امواـــــم،   فــتندم الــ هن أقـابة  ون مــن بعد ـــأن الجماعـة  ــم الصحــ -أ

 (2)أ ـدا  ة ـ لــ، و م الـ هن ال  جتمعـون ع ـث   ، وأرسوا أولا ه عما  الدهن
 هــا روى عنـفمم -رحمه هللا -ن عمر  ن عهد العزيزـ ا القول مروى عـ، و 

 

ووالال األمــر مــن بعــده ســننا، األلــ   دــا  - -أنــه قــال: )ســن رســول هللا
                                                                                                               

(، " ملين  فني آخنر 63حدنر أح  ينث الكشن   )ص: ذ ووافقه النذهبي، وحفننه االن  كالي 
، و  ل عننه االن  (3/255إح  ء علو  الدي  ) -الكش   لل مخشري "ا وجو  اسن    العرا ي

(، الميققننةا وصننييه 1/118 تضنن ء الصننراط المفننتق ذ )ار م ننة: " هننذا حننديث مي ننوظ " 
 ر ننت ه -ومنهنن : روايننة عننو  النن  م لننو   (ا 204ي: سلفننلة الصنني ية، ر ننذ )ناأللبنن 
  ي(، وال لكن 1/32ع صنذ ) النيواالن  أ (،3992رواه  اال  م جه، كت ب ال ت ، ر ذ ) -عنه

 : روايننة هنن(ا ومن1492ي فنني الصنني ية ر ننذ )ن(، وإسننن    حفنن ، وذكننر  األلبنن 101 /1)
(، واالنن  م جننه فنني 145 ،120 /3رواهنن  االمنن   أحمنند ) -عنننه ر نني ه -أنننس النن  م لننو
(، 17-16(، واآلجنر  فني الشنرخعة )ص: 1 0 0 /1)  يوال لك  (،3993ال ت ، ور مه )

(، وخصت  ميمنوع 2/262) (، والعقيلت في الضع  ء الكبير1/256والطبرافي في الص ير )
 ار ها

( وصننييه، وروا  7129(، وهننو فنني مفننند شنن كر، الننر ذ )2/229( روا  أحمنند )1)      
، وال أعننر  لنه علنة ال ووافقننه و ن ل: " صنني ت علنت شنرط مفنلذ( 120ن  1/119) ذكالين 

 الذهبيا
(، 71 43(، و فننني األحنننن   ور منننه )7054( روا  البخننن ر  فننني ال نننت ، ور منننه )2)     
 (ا1849مفلذ في اإلم رة، ور مه ) ا ورو 

 (ا13/37(، وان ر: فتت الب ري )2/262( االعتص   )3)     
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، مـن عمـل  دـا ، وقوال ع ث  هـن هللا، واستكمال لْاعة هللالصدهق بكتاب هللا
ايـر سـهيل المـنمنين،  مدتدى، ومن استنصر  دا منصور، ومن لالفدا البذ

، قــال مالــك: )فــوعجهند (1) مــا لــولث و ــ ه جدــنم وســاءت مصــيرا وواله هللا
، فع ـــث  ـــ ا القـــول ف فـــظ الجماعـــة مْـــاب ل روا ـــة (2) عـــز  عمـــر ع ـــث ذلـــك

األلرى لحدهث االفترا  حيث قـال: )ولفتـر  أمتـد ع ـث ثـ ث وسـبعهن م ـة 
؟، قال: ما أنـا ع يـه رسول هللاك دم فد النار اال م ة واحدال قالوا: ومن  د  ا

ــــ هن شــــا دوا  (3) د وأ ــــحا ــــرال، فدــــم ال ، والصــــحابة لدــــم لصو ــــيات كتي

                                            

فند  الت م لو عن  عمنر الن  (  2/228 ن العلذ ) ( رواا اال  عبد البر في ج مع ال1)     
ة فنني عنندة خع(، واآلجننر  فنني الشننر 6/364  روا  أالننو نعنن ذ فنني اليل ننة )يضنن، وأخنن عبنند الع  

(ا ولكن  هنذا الكن   134رح الفننة ر نذ )شن(، وال لك لي فني 307، 48،65موا ع )ص: 
 ير(، والننذهبي فنني سنن7: صث )ير  أصنني ب الينندشننب فنني يننمننرو  عنن  م لننو، روا  الخط

 (ا8/88ء )أع   النب 
 (ا2/263العتص   )ا( 2)     
(، 2641 ن، ور منه )يمن ب اإلتال  عمرو ال  الع ص، ك ( روا  الترمذ  ع  عبد ه3)    

(، 16-ا 5)ص:  قي ة منننن  اننننرخع(، واآلجننننر  فنننني الشننننرخ129-1/128) كذالينننن  وروا 
، (2/262) يننرلننت فنني الضننع  ء الكبي(، والعق147-1 45ذ ) ننح الفنننة، ر شننر   يوال لكنن 

 (ا85ت عنه  )ص:هواال  و  ح في البدع والن

منن  هننذا  إالم فننر ال نعرفننه مثنن  هننذا   رخننبهننذا حنندأل حفنن ،  " رمننذ :تال ف ننهو نن ل      
   خنننند  عبننند النننرحم  الننن  ز سنننة: )فننني يننن(، هند3/368 ننن ل فننني ري نننة األحنننوذ  ) الوجنننه،

نرمننذ  " ا  ننول ال"ث البنن بينن أح      الترمننذ  لننه العتضنن  ييفننفت  ، عاإلفرخقنني وهننو  نن
رة خنني هر الننث أيي  فنني حنديبنأ : مبني ، النني  ف نه منن  لننذ  ير،اسننذ م عنول منن  الت فنن "م فنر

ث نقن  ريفني  يه، ح تد  مي م ةهندية(، وذكر  اال  ر  -3/368المتقد  )ري ة األحوذ : 
 ققةالمي( ا1/116ض ء الصراط المفتق ذ ) تالترمذي لها ا
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عوا مــن الرسـول، ف دــم مــن الع ــم والفلـل، واالقتــداء مــا لــي  وســم -التنزيـل،
 لغير م ممن جاء بعد م 

                 المجتدــدون  (1)وقيــل: إن الجماعــة  ــم أ ــل الحــدهث، أو أ ــل الع ــم -2
 ،(2) جع دم حجة ع ث الخ ق، والنا  لبذ لدم فد أمر الدهن ألن هللا  

ـــْا  { قــال:   بـــاب  ي و ــ ا رأى اممـــا  البخـــار  س  ـــة  و  ع  فن ــاُكمف ُأمب ـــ  ِلك  ج  ك  }و 
، (3)    ـزو  الجماعـة، و ـم أ ـل الع ـم -  -ومـا أمـر النهـد[ ، 143]البقرال:

إن لـم  كونـوا    الجماعـة:ال عـن قـ، فتنـه -رحمه هللا -و و رأى امما  أحمد
   قــال: يالــ  يالترمــ  ي، و ــو رأ ؟(4)مــن  ــم  ي أ ــحاب الحــدهث فــ  أ ر 

، و و رأي (5)  ولفسر الجماعة عند أ ل الع م:  م أ ل الفقه والع م والحدهث
قـال:    ـم أ ـل الع ـم  يا ن المبار  وع د  ن المدهند، وأحمد  ـن سـنان الـ 

   (6) وأ حاب اآلثار

لمون المجتدـدون، فيخـرج عـالقول فالجماعـة  ـم أ ـل السـنة الفع ث   ا ا
 مندم المهتدعة، كا  خرج العامة المق دال ألن الغالب فيدم أندم لبذ ل ع ماء 

 را  التـدفتـوقيل: إن الجماعـة  ـم السـوا  األع ـم، وع يـه روا ـة اال -3
ـــد  ، قـــال فـــد(7)دـــا أن الفرقـــة الناجيـــة  ـــم الســـوا  األع ـــميف --ألهـــر النه

                                            

ت سننمب الب نندا   يننطخلذ، ف لع ل ننث يلمنن ء عبننر عنن  الينندعق العنن( ي حنن  أن  4)       
لننذ وفضننله، و صنندهذ ع ن الال نن: جنن مع كت  ننه:  سننمت واينن  عبنند البننر ، د العلننذييننه: رق نن تك

 ثاياليد
 ( ا13/37( فتت الب ري )5)     
 (ا13/316) ي ت الب ر فت: ي البخ ر   ت( صي1)     
 (ا25(شر  أصي ب اليديث ) صلت ه عل ه وسلذ:2)     
 ( ا4/465الترمذي )( سن  3)     
 (ا27ن  26( شر  أصي ب اليديث )صلت ه عل ه وسلذ:4)     
 51، 8035(، وأر  منننه )328-8/321مننن  انننرق ) ينننري فننني الكبننننالطبرا  ( روا5)     
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ـــيكم بالســـوا  األع ـــم   ندا ـــة:ال ـــ هن  : أى جم ـــة النـــا (1)ع   ومع مدـــم، ال
،  قــول عهـــد ال ـــة (2)   جتمعــون ع ـــث ةاعــة الســـ ْان وســـ و  الــندج القـــويم

 ا أهدا النـا  ع ـيكم بالْاعـة  ه: بفد إحدى لْ -عنه ر د هللا -مسعو  
مــا ن إالــ ى أمــر بــه، و  فتندمــا الســهيل فــد األ ــل الــث جهــل هللا والجماعــة،

 - ، ويقـول أ ـو االـب(3)  ةـما لحهـون فـد الفرقــة ليـر مــلكر ون فد الجماع
 : ـ رحمه هللا

  إن الســوا  األع ــم  ــم النــاجون مــن الفــر ، فمــا كــانوا ع يــه مــن أمــر 
 هندم فدو الحق، ومن لالفدم مات ميتة جا  ية سواء لالفدم فد شثء مـن 

، ويقــــول أ ــــو (4)ق  الشــــريعة أو فــــد إمــــامدم وســــ ْاندم فدــــو مخــــالفي ل حــــ
حـين لـرج ونـزل فـد ةريـق القا سـية  -عنـه ر ـد هللا -مسعو  األنصـاري 

وقال له أ حابه: اعدد إلينا، فتن النا  قد وقعوا فد الفتنة ف  ندري أن قا  
 ـر أو  سـتراح مـن  ياوا ـهروا حتـث  سـتر  بعـد اليـو  أ  ال  فقـال:   القـوا هللا

                                                                                                               

 ، ر مهننننننن  يرخقانننننننرح الفننننننننة مننننننن  شنننننننفننننننني   يال لكنننننن   (، وروا8054 ،80 80،53
طوانننة، لمخ(، مننن  ا36   فننني أصنننول الفننننة )ص:يزمننننالننني   أالنننا  (، وروا152نننن151)

ون ذكننر النندتصننرا مخ(، كنن  روا  3/86ة ) نن لعال لننب مة كنن  فنني المط سننأ النني  أالننوالينن رأل ا
 "(:6/234د ) ن  م جه في  صة الخنوارجا  ن ل فنت مدمنع ال واالوا ي: أحمد والترمذفتراقاال

 ي ورج له  ق ت "انراطبال  وروا
 نع  ، ررو    سنن  إ(، و 3950 ، ر منه )تفي ال ن -مرفوع  -  م جهالا  ( روا6)       

المفننند  -فننتأو  النني  أالنن ، وعنن  عبنند ه(278 /4)م مننةا مفننند أحمنند أ الننيعنن  أ  وفنن و م
 (ا4/383  )ضأي

 (ا6/419ة )ينه ل( ا7)      
 (ا13رخعة )ص: شفي ال ي (، واآلجر 159-158ذ ) ، ر  يال لك   ( روا8)      

 ( ا2/260( االعتص   )1) 
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،  قــول  (1) جمــذ أمتــه ع ــث اللــ لة   ال فــاجر، وع ــيكم بالجماعــة فــتن هللا
ــــد الجماعــــة مجتدــــدو األمــــة  ــــدلل ف ــــث  ــــ ا القــــول ه ــــا: فع  الشــــاةهد معقب
وع ماك ـــا، وأ ـــل الشـــريعة العـــام ون  دـــا، ومـــن ســـوا م  ال ـــون فـــد حكمدـــم 
ــابعون لدــم ومقتــدون  دــم، فكــل مــن لــرج عــن جمــاعتدم فدــم الــ هن  ألندــم ل

جميــــذ أ ــــل الهــــدع؟ ألندــــم  شــــ وا و ــــم ندبــــة الشــــيْان، ويــــدلل فــــد  ــــنالء
  ويقـــول ( 2)  لمخــالفون لمـــن لقـــد  مـــن األمـــة، لـــم هـــدل وا فـــد ســـوا  م بحـــا

لعالث به ليرا فتا له باب الدعاء، والتجو إلـث مـواله  اآلجري:   فمن أرا  هللا
الكريم ولاف ع ث  هنه، وحفظ لسانه، وعرف  مانه، ولز  الحجـة الوا ـحة 

   (3)السوا  األع م     

ث أمــر ع ــوا عــمجل امســ   إذا أ ـعــة أ مايـل: إن الجماعــة  ــم جوق -4
أمـــور الشـــرع ســـواء فـــد أمـــور األحكـــا  أو المعتقـــدات،  قـــول            مـــن
د:   ه ــز  ع ــث المك ــف متابعــة حكــم الجماعــة واالعتصــا  بــه، و ــو انالكرمــ

فدـ ا القـول  فسـر  (4)الفا  المجتدـدهن مـن األمـة فـد عصـر ع ـث أمـر  هنـد
 د نبو ل امجماع، ول ا فدو قريب من القول التاالجماعة 

 ، و ـ ا :  م جماعة المس مين إذا اجتمعوا ع ـث أميـر ةـإن الجماع -5
والصـواب أن المـرا  مـن   ، ثـم قـال:  األقوال السابقة ي ذكرال  ي الْهر ي رأ

 الخهر

لــزو  الجماعــة الــ هن لــط ةاعــة مــن اجتمعــوا ع ــث لــوميره، فمــن نكــث  يعتــه 
                                            

 (ا163ن  162ر مه )( روا  ال لك  ي ، و 2) 
 ( ا261 /2( االعتص   ) 3) 
 ( ا44( الشرخعة ) ص: 4) 
 (ا25/75( شرح الكرم ني علت البخ ري ) 5)
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ــ ا أمــر النهــد(1) جماعــةلــرج عــن ال   زومــه، وندــث عــن الخــروج  - -، ول
   (2)ع يه، وفرا  األمة فيما أجمعوا ع يه من لوميره ولقد مه ع يدم

 أمرين:  ث  ه أ م األقوال فد الجماعة وحا  دا أن الجماعة لرجذ إل
ا: أن الجماعــــة  ــــم الــــ هن اجتمعــــوا ع ــــث أميــــر ع ــــث مقتلــــث مأحــــد 

 الجماعة، ويحر  الخروي ع يدا وع ث أمير ا فيجب لزو    ه  الشرع،

د: أن الجماعة ما ع يه أ ل السنة من االلباع ولر  اال تـداع، و ـو نالتا
المـــ  ب الحـــق الواجـــب الباعـــه والســـير ع ـــث منداجـــه، و ـــ ا معنـــث لفســـير 
الجماعـــــة بالصــــــحابة، أو أ ـــــل الع ــــــم والحـــــدهث، أو االجمــــــاع، أو الســــــوا  

  -معنـث واحـد  ـو: مـا كـان ع يـه رسـول هللا األع م، فدد ك دا لرجذ إلث
وأ حابه، فيجب االلباع حينئ  ولـو كـان المتمسـك  دـ ا ق ـي ، ولدـ ا قـال  -

 إنمــا الجماعــة مــا وافــق ةاعــة هللا - عنــههللا در ــ -ا ــن مســعو   عهــد هللا
، وروى عنــه أنــه قــال:   إنمــا الجماعــة مــا وافــق الحــق  (3)وإن كنــه وحــد   
،  قــول أ ــو شــامة:   حيــث جــاء األمــر   ــزو  الجماعــة (4)وإن كنــه وحــد   

ــي  وال ــالحق ق  ــالمرا  بــه لــزو  الحــق وألباعــه، وإن كــان المتمســك ب خــالف مف
 - -دكتيـــــرا، ألن الحـــــق الـــــ ي كانـــــه ع يـــــه الجماعـــــة األولـــــث مـــــن النهـــــ

 ، (5)وال لن ــر إلــث كتــرال أ ــل الباةــل بعــد م   -عــندم ر ــد هللا -وأ ــحابه
  ا ـن ليميـة:   ثـم مـن ةريقـة أ ـل السـنة والجماعـة البـاع ويقول شيل امسـ 

                                            

 (ا13/37( فتت الب ري )1) 
 (ا265ن2/264( ان ر االعتص   )2) 
 (ا160( روا  ال لك  ي في شرح الفنة ، ور مه )3) 
 ( ا22( اليوا أل والبدع ألالي ش مة )ص: 4) 
 ( ا 22المصدر الف ال  ) ص : ( 5)
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باةنا وظا را، والبـاع السـابقين األولـين مـن المدـاجرين  - -هللا آثار رسول
ع ــيكم بســنتد وســنة    حيــث قــال: --واألنصــار، والبــاع و ــية رســول هللا
 ، وعلـوا ع يدـا بالنواجـ  ، لمسكوا  داي الخ فاء الراشدهن المددهين من بعد

، 

( 1)  ةم ومحدثات األمور، فتن كل محدثة  دعة، وكـل  دعـة  ـ لكوإ ا

 - -، وليـــر الدـــدى  ـــدى محمـــد، ويع مـــون أن أ ـــد  الكـــ   كـــ   هللا
 يع ث ك   ايره مـن كـ   أ ـناف النـا ، ويقـدمون  ـد ويوثرون ك   هللا

موا ســوا أ ــل الكتــاب والســنة، و ســمع ــث  ــدى كــل أحــد، وبدــ ا  - -محمــد
ألن الجماعــة  ــد االجتمــاع و ــد ا الفرقــة، وان كــان لفــظ  ؛ماعــةأ ــل الج

اع    ـو األ ــل مــين، و  امجعـا لـنف  القــو  المجتمســمالجماعـة قــد  ـار ا
ة ثـ عتمد ع يه فـد الع ـم والـدهن، و ـم هزنـون  دـ ه األ ـول الت  يالتالث ال 

 جميذ ما ع يـه النـا  مـن أقـوال وأعمـال باةنـة وظـا رال ممـا لـه لع ـق بالـدهن
  ولد ا نجد أحيانا بعا الع ماء  فسرون الجماعة بوشخاص لمتل فـيدم (2) 

   ا ـن المبـار  لمـا سـئل عـن الجماعـة قـال: المندج الحـق وااللبـاع، فعهـد هللا
أ و بكر وعمر، فقيل له: قـد مـات أ ـو بكـر وعمـر، قـال: ففـ ن وفـ ن، قيـل 

   (3)جماعـة   ي كر له: قد مات ف ن وف ن، قال ا ن المبار : أ و حمزال الس
ـــاع  ـــن المبـــار  أن  فســـر الجماعـــة بمـــن اجتمعـــه فيـــه  ـــفات االلب فـــورا  ا 

 الكامل ل كتاب والسنة 

                                            

 ا" أه  الفنة " ( سب  رخرخده عند الك   ع  معنت1) 
 ( ا157 /2( مدموع ال ت و  ن ط الرخ ض )2)
(، ريقينن : عطننوة، وشننرح الفنننة 2167(  عنند حننديث ر ننذ )4/467( سننن  الترمننذي ) 3)

 ( ت: الفيد صقر ا1/205للب وي )
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 رابعا: أ ل الحدهث

د مــن األقــوال فــد المقصــو  بالجماعــة: أندــم أ ــل نلقــد  فــد القــول التــا
واممــا  أحمــد،  ي ن  ــ ا قــال بــه جماعــة مــن أ ــل الع ــم كالبخــار أالحــدهث، و 

ر م  ولــ لك يــوا ــن المبــار ، وا ــن المــدهند، وأحمــد  ــن ســنان، وا، يوالترمــ 
 ـــار عنـــد كتيـــر مـــن الع مـــاء أن الفرقـــة الناجيـــة والتـــد  جـــب الســـير ع ـــث 

 منداجدا  م أ ل الحدهث  ول لك فسنعرف  دم  نا:

 : عرفه بعلدم بونه ، وفد اال ْ ح (1)الحدهث فد ال غة  د القد م
: 

ول أو فعـــل أو لقريـــر أو و ـــف مـــن قـــ - -  مـــا أ ـــيل إلـــث النهـــد
، ولكــن  (3)، وع ــث  ــ ا فــ   شــمل الموقــوف والمقْــوع (2)ل قــد أو ل قــد  

   (4)جمدور الع ماء ذ هوا إلث أندما من الحدهث

 ع م الحدهث:

 ع م الحدهث قسمان:

ـــث أ ـــم الحـــدهث روا ـــة: و ـــو:   ع ـــم  شـــتمل ع  ـــأ( ع  ـــدق  - -وال النه
   (5)تدا و بْدا ولحرير ألفاظدا  وأفعاله ولقريراله، و فاله، ورواه

 وال السـندـ:   ع ـم بقـوانين  عـرف  دـا أحـ : و ـو ب( ع م الحدهث  را ـة

                                            

 ( الصي ح للدوهري ، م  ة : حدأل ا4) 
 (ا26( منهو النقد في علو  اليديث )ص: 1)      

 ، والمقطوع: م  أ    الت الت  عياالي( المو و : م  أ    إلت الصي 2)      
 (ا18(، وان ر: ن هة الن ر )ص: 27( منهو النقد )ص: 3)     
 (ا40 /1) ي الراو  بد رخر( 4)     
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 ، و و ما  عرف بمصْ ا الحدهث  (1)والمتن  

           واذا قيــل:   أ ــل الحــدهث   فالمقصــو   دــم الــ هن  عنــون بحــدهث رســول
  كونـوا مـن أ ـل الحـدهث حتـث  -روا ة و را ـة، ولكـن ال ـد لدـنالء - -  هللا
أن  كونوا عالمين وعام ين، وأن  كونـوا مْبقـين لمـا هتع مونـه، متبعـين  -حقا

ل ســنة مجــانهين ل هدعــة، وبدــ ه األمـــور هتميــزون عــن أ ــل األ ــواء، أمـــا إذا 
فقد  -الحدهث لثكا  حدث من بعا من هنتسب إ -كانوا ال  عم ون بع مدم

  وقــد روى عــن  ــارون الرشــيد أنــه  (2)نكيــر الع مــاء ع ــث متــل  ــنالء اشــتد
قال:   ة هه أربعـة فوجـدلدا فـد أربعـة: ة هـه الكفـر فوجدلـه فـد الجدميـة، 

 ب فوجدلــه عنــد ـب فوجدلــه فــد المعتزلــة، وة هــه الكـــوة هــه الكــ   والشغــ
 الرافلة،

 

ويــروى الخْيــب عــن  (3) فوجدلــه مــذ أ ــحاب الحــدهثوة هــه الحــق 
د الكرا يسـث لـالد، ف مـا حلـرله الوفـاال قـال أحمد  ن سنان قال:   كان الولي

د؟، قـالوا: ال، نلهنيه: لع مون أحدا أع م بالك   مند؟ قالوا: ال، قـال: فتتدمـو 
ــالوا: نعــم، قــال: ع ــيكم بمــا ع يــه أ ــحاب نقــال: فــت د أو ــيكم ألقه ــون؟، ق

  (4) الحدهث فتند رأهه الحق معدم   

 :   ف م نجد فد كتاب دافو ل الحدهث مرا ف أل ل السنة،  قول ال لك

                                            

 (ا41 /1( المصدر الف ال  )5)     
( ومنن   عننده ، وشننر  أصنني ب 22941ال نن ن العلننذ وفضننله ) ( ان ننر مننث : جنن مع6)     

 ( وم   عده ا120اليديث )ص: 
 (ا55( شر  أصي ب اليديث )ص: 1) 
 (ا56( المصدر الف ال  )ص: 2) 
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ك ـــــف لتوســـــنة رســـــوله وآثـــــار  ـــــحا ته إال الحـــــث ع ـــــث االلبـــــاع، وذ  ا هللا
ــار كــان مــن المتبعــين، وكــان أوال ــم  وااللتــراع، فمــن اقتصــر ع ــث  ــ ه اآلث

دم  د ا الوسم، وأل صدم  دـ ا الرسـم   أ ـحاب الحـدهث   حق د ا االسم، وأ
م لقولـه، وةـول م  مـتدم لـه، والباعد - -هللا       صا دم  رسول تالل

دم ســمبو ــل الحــدهث بــون ا دمميتســ، ثــم  ع ــل وجــه ل (1)ولحم دــم ع مــه     
مولوذ من الكتاب والسنة اللبـاعدم مـا فيدمـا، فدـم حم ـة القـرآن وأ  ـه وقـراكه 

   (2)وحم ته -  -هللا وحف ته، و م نق ة حدهث رسول

  
                         *      *           * 

   ه لعريفات ل مصْ حات التد لْ ق ع ـث السـ ف، أ ـحاب المـ  ب
الحــق، والمــندج الحــق، و ــث ك دــا لــدل ع ــث معنــث واحــد، ولــ لك  مكــن أن 

د الـبعا اآللـر، فدـم الجماعـة، و ـم أ ـل ن فسر بعلدا بما لدل ع يه معـا
صورال التث قـال فيدـا رسـول منالسنة، و م أ لا أ ل الحدهث، و م الْا فة ال

    ث هللا ع يه وس م :هللا

 
 

، ال  لـــر م مـــن لـــ لدم أو   ال لـــزال ةا فـــة مـــن أمتـــد قا مـــة بـــومر هللا
ــو وفــد لفــظ   ال  (3)و ــم ظــا رون ع ــث النــا    د أمــر هللاللــالفدم، حتــث  

د للزال ةا فة من أمتد ظا رين ع ث الحق، ال  لـر م مـن لـ لدم حتـث  ـو

                                            

 (ا1/22)  يرح الفنة ل لك ش( 3) 
 (ا1/24( ان ر: المصدر الف ال  )4) 

 (ا1923( را  مفلذ، كت ب االم رة، ور مه  عد حديث ر ذ )1)     
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  ( 1)و م ك لك   أمر هللا

 
 

*          *          * 

 
 

 

                                            

(، ع   و  ن، وروا  البخن ر  عن  الم ينرة الن  شنعبة، 1920( روا  مفلذ، ور مه )2)     
عن  عند  كبينر من   -رقرخ ن  -(، وهذا اليديث مرو  في جم نع كتنب الفننة2640ور مه )

 الصي  ة، فهو متواررا
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 دنبحث التالما

  ل السنة والجماعةومن المقصو  بالس ف؟ ونشوال التسمية ب

 من المقصو  بالس ف؟

 لقد لنوعه اآلراء والمـ ا ب حـول المقصـو  بمـ  ب السـ ف، وع ـث مـن
هنْهق و ف   الس ف   ال هن  جـب البـاع مـ  هدم والسـير ع ـث مندـاجدم، 

لخاص  دـا ولـدعث أن مـا معدـا  ـو والسهب أن كل فئة لنْ ق من و عدا ا
الم  ب الحق؟ ل لك نجد  ـ ه الفئـة لحـد  المقصـو  بالسـ ف بمـا هـتم مـذ مـا 

 ما  جب اعتقا ه  لثعند ا من أ ول عقا د ة، أو مندج ارللته ل و ول إ

 ث حصر مـ  ب السـ فلإ -من المحدثين - (1)اأ( فوحيانا هتجه البع
 فكر امس مد قد لْور بعـد ذلـك ع ـثبفترال معينة ال هتعدا ا، ثم هزعم أن ال

نمـا كـل مـا إة معينـة، و فئـنْـا   فدهد رجاله، و  ا التْور ال هنحصر عنده 
ســـ   فدــو جـــزء منـــه، ولـــو ث املـــظدــر مـــن اآلراء والفـــر  منتســبا بعمومـــه إ

لالف ما كان ع يه الس ف فد المندج والفدم واالعتقا ، وع ث   ا فالمعتزلة 
الباةنية  م نتاج مـ  ب السـ ف بعـد لْـويره وبعتـه، والرافلة  ل والجدمية و 

ولجريده من ثوبه التق يدي البسيط إلث لبا  العقل الف سفث والتوويل الك مد 
 والباةند 

ولــ لك فكتيــرا مــا هــزعم بعــا  ــنالء أن عقيــدلدم  ــد التعهيــر الصــحيا 
إنمـــا ناســـب  -بشـــك ه المعـــروف -مـــ  ب الســـ ف، وأن مـــ  ب الســـ ف عـــن

ث الـزمن الــ ي بعــد م لــاألوا ــل لــو عاشـوا إ الـهفيــه، وأن رج وشـنالـزمن الــ ي 
 وجد ع يه فيما بعد  يلْوروه إلث المستوى ال 

                                            

ن النننت األفكننن ر ووعننن ر  رننن مر، و ينننرهذ، ممننن  يعننننون وخميلننن لنننب( أمثننن ل مصنننط ت   1)
 ال لفف ةاالب ان ة و 
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           ب( وبعلـــــدم  فدـــــم أن الســـــ ف نصـــــيون،  عتمـــــدون ع ـــــث النصـــــوص
           فقــط، أمــا العقــل فــ   عتمــد ع يــه فــد شــدء أ ــدا، فدــم  ســ مون فقــط ل ــا ر

ــــون ع م، وي النصــــوص  ون فدــــم لدــــا ـــــك  ــــث هللا -معانيدــــا وكيفيتدــــا -داـ  إل
 لعالث،

 

ولـ لك فقـد شـغ وا أنفسـمدم بمـا هـرون أنـه أنفـذ، مـن العبـا ال والجدـا  فـد 
 اء القرآن، ونقل الحدهث ورواهته ر سهيل هللا، وإق

ر  ـــين جمدـــرال شـــء عـــن الســـ ف ومـــندجدم منتوالعجيـــب أن مفدـــو   ـــنال
فــد عقا ــد م أو فــد كتــهدم  -امــن الع مــاء الــ هن نحــوا منحــث ك ميــ  هيــرالك

وأ لــا مــن الــ هن كتهــوا حــول الف ســفة وع ــم الكــ  ، أو أ ــة  -ال قيــدحــول الع
يعـــا عبـــارال: أن مـــ  ب جم-قلـــية مـــن قلـــا اه، ولـــ لك انتشـــرت  ـــين  ـــنالء

الس ف  و التفويا، أو عبارال بعا الس ف:   أمرو ـا كـا جـاءت  ، أو أن 
   (1)م  ب الس ف أس م وم  ب الخ ف أع م وأحكم

وال   فـ   عتمـد ع يـه مْ قـا، -ع ـث رأي  ـنالء -أما العقـل عنـد السـ ف
أ ري مــا  صــنذ  ــنالء بالــدال ل العق يــة التــث جــاء  دــا القــرآن والســنة، والتــث 

 استخدمدا ع ماء الس ف فد العصر األول؟ 

 ويع ل  نالء نشوء ما  سـمث بمـ  ب   الخ ـف   أو   ع ـم الكـ     بونـه
التــد لتــار  ــد العقيــدال امســ مية، رأى ع مــاء امســ    لمــا كتــرت الشــهدات

مـن  -ولا ـة العامـة مـندم -أنه ال  كفث ل ر  ع يدا وإبْالدا وحما ة النـا 
، فنشو دشرور ا وآثار ا ال  كفد فد ذلك االعتما  ع ث م  ب الس ف النص

ـــم الكـــ    ـــه              ع  ـــة والك ميـــة ليـــر  الشـــهدات ويته بمباحتـــه العق ي
عقيــــدال وي دـــــر الحجــــاج لدـــــا فــــد أجـــــواء ســــا ت فيدـــــا مــــ ا ب الف ســـــفة ال

                                            

 ( كم  هو منتشر في كتب كثير م  األشعرخة و يرهذا1)
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 والجدممية والمعتزلة والقرامْة 

فدـــل فدـــم  ـــنالء لمــــ  ب الســـ ف كـــان  ــــحيحا؟ حـــين قصـــروه ع ــــث 
 ام مان بالنصوص والتس يم  ون فدم أو اقتناع؟

 د فئــة ألــرى لــزعم أن مــا نشــو مــن الدراســات العق يــة فــد ع ــمل( ولــوجـــ 
 -نشو من المنثرات الخارجية والشـهدات التـث أثار ـا أعـداء العقيـدالالك   لم ه

وإنمــا نشــو مــن مــ  ب الســ ف نفســه وأن  ــواكير  -وإن كـان قــد لْــور بســههدا
الف سفة االس مية وع م الك   إنما جاءت مـن القـرآن الكـريم، فاليـه المجا لـة 

 التــد ةذكــر الحكمــ ، وفيــه  وايــر م األلــرى  الــد انات   مــن أ ــل ل مخــالفين
معروفـة عنـد العـرب وكـان  فتخـر بو ـحا دا، وأن مـا نشـو مـن البحـث  كانـه

حول االجتدا  فد األحكا  الشرعية، وذلك بما  سمث بو ول الفقـه إنمـا  ـو 
   (1)عند المس مين د دا ة ظدور االلجاه العق 

كـــانوا  حترمـــون  -لعـــالث رحمدـــم هللا -فالـــ ي  فدـــم مـــن  ـــ ا أن الســـ ف
ــم  دلــ ل من ــار عق ــ النصــوص، ولكــن مــن اســتخدموه ونشــو ع ــث أثــره ع 

الكــ  ، فكيــل  صــا  ــ ا ع ــث إة قــه مــذ مــا  ــو متــوالر عــن الســ ف مــن 
ام مــان والتســ يم والتقـــة المْ قــة بمـــا جــاءت بــه النصـــوص، وأن  ــ ه التقـــة 

شــهدات أو  -لوجــد ع ــث ألمدــا حــين لــر  ع ــث الــنف  أو هــور  بعــا النــا 
 وساو  حولدا؟ 

ه اآلراء الســــابقة لنحــــو منحــــث لا ــــا فــــد فدــــم المقصــــو   ( وإذا كانــــ
بمــ  ب الســ ف، فــتن  نــا  الجا ــا آلــر هــزعم أ ــحابه أن مــ  ب الســ ف 
 شـــتمل ع ــــث عــــدال الجا ــــات وليـــارات، وأن  ــــ ه التيــــارات وإن لباهنــــه فــــد 
                                            

-ا 15 م ة، مصننط ت عبنند الننرازق، )ص: سنن( ان ننر: رمهينند لتنن رخص ال لفنن ة اال1)      
 (ا62ه  -624(، وان ر: المدرسة الفلف ة، حفي  نص ر، )ص: 123
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إأل أندا ل تقث فد أندا قامـه ونشـوت ع ـث هـد ع مـاء امسـ   ممـن  -المندج
ــدهن والفلــ ــم باألحكــا ،  قــول ا ــن الســبكد فــد شــرح  ــم مــن أ ــل ال ل والع 

ــم أن أ ــل الســنة والجماعــة ك دــم قــد الفقــوا ع ــث  ــدال ا ــن الحاجــب:   اع  عقي
ــا ى  معتقــد واحــد فيمــا  جــب ويجــو  ويســتحيل وإن الت فــوا فــد الْــر  والمب

 المو  ة ل لك، وبالجم ة فدم باالستقراء ث ث ةوا ف:

       األ لـة السـمعية: الكتـاب والسـنة األولث: أ ـل الحـدهث، ومعتمـد مبـا  دم
 و امجماع 

أ و  التانية: أ ل الن ر العق د، و م األشعرية والحنالية، وشيل األشعرية
الحسمن األشعري، وشيل الحنالية: أ و منصـور المالريـدي، و ـم متفقـون فـد 

السمعية فيما هدر  العقل جوا ه فقط، والعق ية والسمعية فـد اير ـا،  ئالمبا 
 فد مسا ل  إالقوا فد جميذ المْالب االعتقا  ة والف

 

 أ ـــل ئة: أ ـــل الوجـــدان والكشـــف، و ــم الصـــوفية، ومبـــا  دم مبـــا لتــالتا
، و كـ ا  خ ـط  (1)الن ر والحدهث فـد الهدا ـة والكشـف واملدـا  فـد الندا ـة  

ـــووي  ل شـــعرية والمالريد ـــة، والجـــاه  د ـــين الجـــاه أ ـــل الحـــدهث، وااللجـــاه الت
المتصــــوفة ليصـــبا كــــل الجـــاه مندــــا  ـــو مــــ  ب أ ـــل الســــنة الكشـــف عنـــد 

 والجماعة 

 
*       *       * 

 
و ـ ه االلجا ـات واآلراء حــول لحدهـد المقصــو  بالسـ ف نشــو الخْـو فــد 

                                            

 (ا298)ص:  -الي ش ة - رات المرا  للب   يش( إ1)        
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واحد مندا من جدة أنه لـم هنْ ـق أ ـحا دا مـن منْ ـق شـرعد وا ـا،  كل
تداع، وحد ا معـا مهند ع ث الكتاب والسنة ال  هن أمرا بااللباع ونديا عن اال 

لــم المــندج والْريــق الــ ي  جــب الســير فيــه، ومــن ثــم  جــب البــاع مــن ســار 
 ع ث   ا الْريق المستقيم 

ه أنــا إذا أر نــا أن نهــين القــول الصــحيا فــد لحدهــد  تــوممـا هنبغــد م ح
ـــــ هن  صـــــد  ع دـــــم اســـــم الســـــ ف، لهـــــر  بعـــــا الم ح ـــــات  م ـــــ مـــــن ال

 واالعترا ات:
لس ف  م الصـحابة والتـابعون والتـابعون لدـم أ( فمت : حين نقول: إن ا 

، هـر  االعتـراض  (1)ل حدهث الوار :   لير القرون قرند ثم الـ هن ه ـوندم    
بون التفر  وااللت ف نشو فد عدد  نالء، فالخوارج والشيعة والقدرية وجدوا 

بعد  ـنالء بق يـل، فدـل وجـو   ـنالء فـد    فد عدد الصحابة، وك ا بقية الفر 
تـرال الزمنيـة التـث  ـد ليـر القـرون  عْـيدم  ـفة السـ الية المفلـ ة؟،   ه الف

وإذا كان الجواب قْعا بالنفد ف  د من التقييد لمتل   ا االة   فد لحدهـد 
 من  م الس ف بحيث ال  قتصر ع ث التحدهد الزمند فقط 

 

ب( وك لك حينما  قال: إن الس ف  م الـ هن  عتمـدون فـد أقـوالدم ع ـث 
ة، ههـــر  اعتـــراض ل  ـــته: مـــن الـــ ي  عتمـــد ع يـــه فـــد فدـــم الكتـــاب والســـن

الكتاب والسنة؟ لا ة وأن الفر  ك دا لدعد االعتما  ع ث القرآن والسـنة؟، 
 فامة    ك ا  حتاج إلث  يان وإ لاح 

                                            

(، وان نر أارافنه  عند ذكنر الينديثا 2651، في الشه  ات، ور مه )ي بخ ر ( روا  ال2)
 (ا2 536-2 533وروا  مفلذ في فض    الصي  ة، وأر  مه )
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 ( وك لك حين  حصر البعا م  ب الس في باأل مة األربعة:جـ

ء مـــن الصـــحابة وأحمـــد، فمـــن كـــان قهـــل  ـــنال دأ ـــد حنيفـــة ومالـــك والشـــافع
 والتابعين أليسوا أوفث  و ف الس في؟ 

 ل لك ال د من التحدهد الدقيق ل تعريل بالس ف بحيث  شمل:

 : ليشمل الصحابة والتابعين والتابعين لدـم بتحسـان،ندأوال: التحدهد الزم
و  ا لهيان المنْ ق والهدا ة لم  ب الس ف، وفا دال  ـ ا التحدهـد الرجـوع إلـث 

ا الـــزمن وإلـــث فدمدـــم عنـــد االلـــت ف الـــ ي قـــد هنشـــو فـــيمن أقـــوال رجـــال  ـــ 
و ـ ه مسـولة مدمـة جـدا؟ إذ الخـ ف الحا ـل بعـد القـرون المفلــ ة  بعـد م 

 ين من هتمسك بم  ب الس ف ومن عدا م من أ ل األ واء والهدع ال  مكـن 
 -بااللفا  ع ـث متـل  ـ ا التحدهـد التـاريخد ليحـتكم إلـث إجمـاعدم حسمه إال
 أو أقوالدم، أو فدمدم ل نصوص  -إذا أجمعوا

 وال  عند   ا حصر م  ب الس ف فد  ـنالء، ألن كـل مـن قـال بقـولدم
 فدو ع ث الس ف وإن لولر 

ــا: ثــم  ــو د بعــد ذلــك  يــان أن الفدــم والمنْ ــق  جــب أن  كــون بمــا لثاني
هوافق الكتاب والسنة، فمن ا تـدع فـد أمـر مـن األمـور والخـ  لهدعتـه منداجـا 

ث، ألن لــن قولــه قــوال ل ســ ف، ولــو كــان  ــ ا فــد القــرون األو لا ــا، ال  كــو 
 وجو ه فد   ا الزمن ال  كفد ل حكم ع يه بونه سا ر ع ث م  ب الس ف 

ثالتــا: بعــد ظدــور االفتــرا   صــبا مــدلول   الســ ف   منْبقــا ع ــث مــن 
وه ـ، ةبقـا لفدـم األوا ـل الـ هن ل قفـ   ع ـث العقيـدال والمـندج امسـ مد   حافظ
، فمــن ســار ع ــث ةريقــة الصــدر األول مــن الصــحابة  (1)عــد جيــل  ب  ـجيــ

والتـــابعين لدـــم بتحســـان، الـــ هن البعـــوا ولـــم ههتـــدعوا فدـــو ســـا ر ع ـــث مـــ  ب 
                                            

 ( ط   ن ةا23)ص:  مي، مصط ت حلي(  واعد المنهو الفل 1)
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 الس ف، و و أ لا بالنسبة لمن بعده من الس ف 

 والخ  ة أن مصْ ا الس ف  ار له مدلوالن:

ـــــابعين، *  ـــــث مـــــ  ب الصـــــحابة والت مـــــدلول لـــــاص: و ـــــ ا هنْـــــق ع 
 تدعوا، و  ا فيه حصر لاريخد هلدم بتحسان، ممن لم ه لتابعينوا

       ومـدلول أعــم:  شـمل مــا بعـد  ــ ه القـرون المفلــ ة، و ـ ا شــامل لكــل* 
          مــن ســار ع ــث ةريقــة ومــندج ليــر القــرون، والتــز  النصــوص والفدــم الــ ي 

   (1)فدموه

 نشوال التسمية بو ل السنة والجماعة:

 - -السنة والجماعـة  ـو مـا كـان ع يـه رسـول هللاإذا كان م  ب أ ل 
وأ حابه، فتة   القول  نشـوال أ ـل السـنة كـا  قـال نشـوال المعتزلـة، الجدميـة 
أو نشـوال الرافلـة؟ ال معنـث لـه؟ ألنـه وا ـا لمـا  الو ـوح، ولـ لك آثرنــا أن 
 كون العنـوان: نشـوال التسـمية بو ـل السـنة والجماعـة كمصـْ ا ع ـيدم،  قـول 

  ا ـــن ليميـــة:   ومـــ  ب أ ـــل الســـنة والجماعـــة مـــ  ب قـــد م، شـــيل امســـ 
أبـا حنيفــة ومالكــا والشـافعد وأحمــد، فتنــه مــ  ب  معـروف، قهــل أن  خ ــق هللا

الصــحابة الــ هن ل قــوه عــن نهــيدم، ومــن لــالف ذلــك كــان مهتــدعا عنــد أ ــل 
الســنة والجماعــة فــتندم متفقــون ع ــث أن إجمــاع الصــحابة حجــة، ومتنــا عون 

    (2)بعد م  فد إجماع من 
 -والمتتبــذ لنشــوال التســمية بو ــل الســنة ه حــظ أندــا ربْــه باممــا  أحمــد

ولـــي  ذلـــك ألن اممـــا  أحمـــد  ـــو الـــ ي أنشـــوه، وإنمـــا ألنـــه  ـــو  -هللا رحمــه
امتحن فيه فصهر فصار إماما من أ مة أ ـل السـنة  قـول شـيل  ي امما  ال 

                                            

 ( ان ر: المصدر الف ال ، ن س الص يةا2)
  عة األولتا   س لذ، الطبش( ريقي  ميمد ر 2/482نه ج الفنة )م( 3)
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    ا ن ليميةــاالس
 

 ـــن حنهـــل وإن كـــان قـــد اشـــدر بتمامـــة الســـنة  بعـــد الكـــ   الســـا ق:   وأحمـــد
والصـــهر فـــد المحنـــة، ف ـــي  ذلـــك ألنـــه انفـــر  بقـــول أو ا تـــدع قـــوال،  ـــل ألن 
السنة التد كانه موجـو ال معروفـة قه ـه ع مدـا و عـا إليدـا، و ـهر ع ـث مـن 
امتحنــه ليفارقدــا، وكــان األ مــة قه ــه قــد مــالوا قهــل المحنــة، ف مــا وقعــه محنــة 

عدد المومون وأليـه المعتصـم  -ت فد أوا ل المئة التالتةالجدمية نفاال الصفا
لعالث، و و الم  ب  و عوا النا  إلث التجدم وإبْال  فات هللا -ثم الواثق

ال ى ذ ب إليه متولرو الرافلة، وكانوا قد أ ل وا معدم من أ ل وه من والال 
ــــدوا  ــــم هــــوافقدم أ ــــل الســــنة حتــــث لدــــد وا نجعلــــدم بالقتــــل، وقي األمــــور، ف 

لدم، وعاقهو م، وأل و م بالرغبـة والرقبـة، وثهـه اممـا  أحمـد ع ـث ذلـك بع
األمــر حتــث حبســوه مــدال، ثــم ة هــوا أ ــحا دم لمناظرلــه، فــانقْعوا معــه فــد 

ثم قال:   ثم  ارت   ه األمـور  [وذكر المحنة]000المناظرال هوما بعد هو  
ســـهبا فـــد البحـــث عـــن مســـا ل الصـــفات ومـــا فيدـــا مـــن النصـــوص واأل لـــة 

لشـــهدات مـــن جـــانهد المتهتـــة والنفـــاال، و ـــنف النـــا  فـــد ذلـــك مصـــنفات، وا
مــــن ع مـــاء الســـنة والحــــدهث مـــا  الـــوا  عرفــــون فســـا  مــــ  ب  وأحمـــد وايـــره

والقدريــة والجدميــة والمرجئــة، ولكــن بســهب المحنــة كتــر  الــروافا والخــوارج
مــن أ مــة السـنة، وع مــا مــن  ا   ا اممــا ، فصــار إمامـ ـقــدر  الكـ  ، ورفــذ هللا

أع مدـــا، لقيامــــه بتع مدــــا وإظدار ــــا، واة عـــه ع ــــث نصو ــــدا وآثار ــــا، 
وبيانه لخفـد أسـرار ا، ال ألنـه أحـدث مقالـة أو ا تـدع رأ ـا، ولدـ ا قـال بعـا 

،  عنــــد أن  ، وال دــــور ألحمــــد شــــيوخ المغــــرب: المــــ  ب لمالــــك والشــــافعد
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   (1)قال   كما م ا ب األ مة فد األ ول م  ب واحد، و و

نص هتهين أن مـ  ب أ ـل السـمنة والجماعـة امتـدا  لمـا كـان فمن   ا ال
وأ ـحابه، فـتذا مـا قـا  إمـا  مـن األ مـة فـد  مـن الهـدع  -  -ع يه الرسول

بالــدعوال إلــث العقــه ال الســ يمة وإلــث مــندج أ ــل الســنة، ومحاربــة مــا  خالفدــا 
 وت بجدهد، وإنما جد  ما اندر  من م  ب أ ل السنة وأحيـا  فد ا امما  لم

فـد بعـا األ مـان  - ، فـتذا مـا نسـب وإال فالعقيـدال لـم لتغيـر  ا مات منـه،م
عـــا لـــم مـــن الع مـــاء، أو مجـــد  مـــن  لـــثأ ـــل الســـنة إ  بـم  ـــ – أو األمكنـــة

 المجد هن ف نه  عا اليه ال ألنه ا تدعه أو الترعه 

وممـا ســهق هتهـين أن ةــرح النشـوال لمــ  ب أ ـل الســنة هنبغـد أن هنصــب 
لنشــوال ذالدــا فوا ــحة ألندــا كانــه مــذ مجــدء امســ   ع ــث التســمية، أمــا ا

فمــن جــاء بعــده  - -ل وأ ينــه فــد عدــد الرســولكمــا الـ ي و ــا وكمــل ألــم
ف نـه  عـا إلـث  -فـد  منـه أو بعـد  منـه -إذا قيل عنـه: إنـه إمـا  أ ـل السـنة

 األ ول األولث لم  ب أ ل السنة وجد  ما اندر  مندا 

ألن مـــن الْهيعـــد أن هتميـــز أ ـــل  وبـــدء التســـمية مـــرلبط  نشـــوال الفـــر ؟
عن بقية أ ل األ واء من أ ل الفر  ال هن انحرفوا عن المندج السـوي  السنة

 وال هن ا تدعوا أقواال وآراء مخالفة لما كان ع يه أ ل الصدر األول 

 والكـ   حــول  ـدء الفتنــة ونشـوء الفــر   ْـول، ولكــن نشـير إلــث لمحــات
 أ ل السنة عن اير م: فد   ا األمر لنصل إلث حقيقة لميز

 ر ـد -من المع و  أن الفتنة وقعه فد آلر عدد عتمان  ن عفان -ا
وكان من آثار ا استشدا ه، ثم نشـوت ع ـث أثـر ذلـك الفـر ، وكـان  -عنه هللا

 ر ـد هللا -أول  دعة نشوت  دعة الخوارج والروافا، فالخوارج كفروا ع يـا
                                            

 ( ريقي  : ميمد رش   س لذ ا486ن  2/482( منه ج الفنة ) 1) 
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 صمته، أو نهوله أو إلديته  ولرجوا ع يه، والروافا ا عوا إمامته وع -عنه
  لما كان فد آلر عصر ـف ثم بعد ذلك أل ت الهدع لتوالث فد ال دور

الصحابة فد إمارال ا ن الزبير وعهد الم ك حدثه  دعة المرجئة والقدريـة، ثـم 
حـدثه  دعـة  -فد أوالر الخ فة األموية -لما كان فد أول عصر التابعين
  (1)كن ع ث عدد الصحابة شدء من ذلك  الجدمية والمشهدة والممت ة، ولم  

          ا مــــك -مــــن أول الهــــدع ظدــــورا -كانــــه  ــــدعتا الــــروافا والخــــوارج -2
ــا مــن المعــالم الر يســ -ســهق ل ـة فــد لميــز أ ــل الســنة والجماعــة أو أ ـــوكانت

 : الحدهث

 

أ( ففــد أجــواء  ــ ه الفتنــة  ــدأ المســ مون  عنــون بالبحــث عــن امســنا ، 
 - ال، وذلــك ألن السـ ف لــافوا مـن الكــ ب ع ـث رســول هللاوالكـ   فــد الرجـ

- ـــد روى ـــد متـــل  ـــ ه ال ـــروف، فق ، لا ـــة وأن  واعـــد ذلـــك موجـــو ال ف
اممـــا  مســـ م فـــد مقدمـــة  ـــحيحه عـــن ا ـــن ســـيرين أنـــه قـــال:   لـــم  كونـــوا 

وا لنـا رجـالكم، فين ـر إلـث سـم سولون عـن امسـنا ، ف مـا وقعـه الفتنـة قـالوا: 
،  (2)هتدم، وين ــر إلــث أ ــل الهــدع فــ  هنلــ  حــدهتدم  أ ــل الســنة فينلــ  حــد

وا ـــن ســــيرين كــــان  قــــول:   إن  ــــ ا الحـــدهث  هــــن فــــان روا عمــــن لولــــ ون 
    (3)  هنكم

ميــز أل ــل الســنة والجماعــة، وذلــك  تمييــز مــن لقهــل رواهتــه لتو نــا  ــدأ ا

                                            

 (ا387لمنتقت )ص: ا( 1) 
( هندينننة، 163-162(، وان نننر: الك  ينننة )ص: 15( صننني ت مفنننلذ، المقدمنننة )ص: 1) 
 (ا1/51رح عل  الترمذ  )شو 

 (ا162( الك  ية )ص: 2)       
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ال لقهـل؟ فمــن كـان مـن أ ــل السـنة وااللبــاع، ولـم  قـل بقــول ةا فـة مــن  ممـن
الصـحابة والتـابعين،  يا ف المنحرفة  ل ثهه ع ث الددى الصحيا،  دالْو 

مــذ االعتــراف  تفــاوت  -فدــ ا لــه لميــز عنــد ع مــاء الحــدهث، ورواهتــه مقهولــة
وأمـا مـن كـان مـن  -الرجال ال هن لدم   ه الصفة من ناحية الحفظ واللـبط

  ( 1)بشروط  قيقة إال        أ ل الهدعة فرواهته مر و ال

أن الك ب قد اشتدر عند الرافلة، ول لك قال عندم امما   ومما ه حظ
:   لم أر من أ ل األ ـواء أشـدد بـالزور مـن الرافلـة - رحمه هللا -الشافعد

اشـتدر فـد  منـه  - (3)ذى الميول الشيعية - ختارم، ولما وقعه فتنة ال (2) 
  ب وو ذـالك

 ر  ــن ، ولدــ ا روى اممــا  أحمــد عــن جــا- -رســول هللا ثالحــدهث ع ــ
سـنا  أ ـا  قـال:   إنمـا سـئل عـن ام [النخعـد ]نوح عن األعمش عن إ ـراقيم 

ختار نفسه كان  ومر بون لو ـذ لـه األحا هـث المك وبـة، م، وال (4)ختار  مال
                                            

( 159نهنن  العلمنن ء: ان ننر: الك  يننة )ص: حنننذ الروايننة عنن  أهنن  البنندع ركلننذ ع (3)       
 ده اع( وم   1/324) ي ده ، وردرخب الراو ع( وم   1/53وم   عده ، وشرح عل  الترمذ  )

سنير أعن    [هنن 26روفي سنة:  ] خد ال  ه رون ي(، و  ل 167( الك  ية )ص: 4)        
 فضنة فنانهذ يننذالون الرا الإ -ذا لذ ينن   اا نةإ -: " ينتب ع  ك  مبتدع9/358 : النب ء

 (ا22)المنتقت ص:  "
( م  العديب أن هذا الكذاب ك ن أول أمر  ن صب  ، فأ  ضنته الشن عة،  نذ رشن عا 5)       

(، 3/538(، وان ر سير أع   الننب ء )292-8/289ه ية )نفي: البداية وال هتان ر ررجم
 ر: المفنند لممن   أحمند  عذ أنه يوحي إل ها انيت ر لمخ(، وك ن ا80 /4ومي ان االعتدال )

 هنا 67نة: ست ر لمخت  ا ( 5/223-224)
ب فني الدن مع عن  خث منة الن  عبند ين(، وروا  الخط1/52  )يرح علن  الترمنذش( 1)        

 ا ( ريقي : الطي ن130 /1الرحم ا)ا لد  مع: 
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 -قا  :    ـذ لـد حـدهتا عـن النهـد -من أ حاب الحدهث -فقد أمر رج 
- د  ن عمـار  ـن ،  ل أمر محم (1)د كا ن بعده ل يفة  ، فرفا الرجلنأ

  ولــ لك فشــا الكــ ب  (2)ث فقت ــه عــن أ يــه بحــدهث كــ ب فــو  اســر أن  حــدث
معه لزيمـــة  ـــن نصـــر ســـ إســـحا :  ـــدروى شـــريك عـــن أ كمـــا فـــد عدـــده،
وكــان مــن  - قولــون مــا  قولــون مــن الكــ ب و ــم  -ختــارمأ ــا  ال -العبســث

، أي عصــابة شـــانوا وأي حـــدهث قـــال دم هللا قــال:   مـــا لدــم -أ ــحاب ع ـــد
ـــد  ـــموا إليـــه الْعـــن فـــد     وإذا كـــان الرافلـــة (3)ســـدوا  أف أ ـــل كـــ ب فق

 بالكفر والر ال إال أعدا ا ق ي ة  ورميدم -  - أ حاب رسول هللا

ولكــن  -فالمو ــوع فيدــا ةويــل -ولــي  الغــرض استقصــاء  ــ ه األمــور
  نا إلث أن لميز أ ل السنة واكب ظدور الرافلة من جدتين: نشير

، ممــا أثــار ع مــاء الســنة ل بحــث عــن  (4)عنــد م األول: انتشــار الكــ ب
 لالرجال واألسانيد، فهدأ  تميز أ ل الحدهث عن اير م، وسهق أن ذكرنا أقوا

 الع ماء بون الفرقة الناجية  م أ ل الحدهث 

التانية: ةعندم فد الصحابة، ونشوء الهدع وكئرلدـا لـدهدم، حتـث أ ـبا 
ة، وســاليان ـل فــد مقا ــل الرافلــكتيــرا مــا  ســتعم     أ ــل الســنة       شــعار
 -رحمه هللا -ي التور 

 -عندمـار ـد هللا  -بكـر وعمـر  ـوين أـة الشيخــ  لقدم ـنة  ـوافقة السـر مـفس
                                            

،  ( 47/  1 ، والصننننن ير ) ( 435 -434 / 8 ) ي ر للبخننننن ر يننننن( التننننن رخص الكب2)        
 (ا1/39و وع ت الال  الدوزي )والم

 (ا8/43ح رذ ) الي(، والدرح والتعدي  الال  أ1/131ب )ي( الد مع للخط3)        
 (ا1/52(، وان ر عل  الترمذ  )83ت في المدخ ، ر ذ )ق( روا  البيه4)        

 ! عندهذا" ولهذ وذلو  م  يفمت " التق ةص( ال  الكذب أحد أ5)     
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 (1)    

ه حــظ أن  ي لــب( وفـد مقا ــل فتنـة الــروافا جـاءت فتنــة الخـوارج، وا
در عــندم الصــد ، ولعــل مــر  ذلــك اعتقــا  م أن مرلكــب الكهيــرال تالخـوارج اشــ

ـــا ر، ولدـــ ا رو  كـــافر، ـــرال مـــن الكب ـــدعـــن أ ي والكـــ ب كهي ـــن     او  ســـ يمان  
 (2)قال:   لي  فد أ حاب األ واء أ ا حدهتا من الخوارج    األشعث أنه

  ول لك روى البخاري وايره عن  عـالدم، ولكـن  ـدقدم وحماسـتدم لـم  كـن 
المســ مين، ألندــم  ثحــا    ون أن لكــون فتنــتدم و ــ لدم شــدهدال الوةــوال ع ــ

و لم  كتفوا   لك،  ل ميزوا  فوفدم عن  فوف ايـر م  روا من عدا م، كف
مـن المسـ مين، وحـاربوا وقـال وا، فصـارت  ـدعتدم وانحـرافدم أشـد مـن اير ـا، 

 وأجمذ الصحابة ع ث قتالدم  -عنه ر د هللا -ول لك قال دم ع د

 فالخوارج لرجوا ع ث الجماعة ال هن لدم إما  شرعد، ومـذ ظدـور فتنـة
 ــر  أ ــل الســنة بحر ــدم ع ــث الجماعــة وعــد  الخــروج ع ــث اممــا   ــنالء 

                                            

(، ومم  ي ح  أن سف  ن الثور  فني اعتقن    هنذا 1/152ي ) لك رح الفنة ل  ش( 1)     
لم  ذكر  عق أمور االعتق   التت رمين  أهن  الفننة ذكنر  -عنه شعيب ال  حرب الذ  سأله

مننع أن مفننألة الدهننر   لبفننملة منن   -مفننألة المفننت علننت الخ نني  وعنند  الدهننر   لبفننملة
نةا و نند علنن  ذلننو االنن  ر م ننة فنني   ال را ننة التنني و ننع فيهنن  الخنن   النني  أهنن  الفنن فنن مال
ف  ن الثنور  و ينر  سمنتبة الرخ ض اليديثة،  قوله: " حتت أن  ط( 2/184نه ج الفنة )م

مننن  األ منننة ينننذكرون فننني عق  ننندهذ رنننر  الدهنننر   لبفنننملة، ألننننه كننن ن عنننندهذ مننن  شنننع ر 
 الرافضة؟ يذكرون المفت علت الخ ي  ألن رركه عندهذ م  شع ر الرافضةاا "ا

 ولكننن  ور ت روايننن ت أن الخنننوارج ر مننن  - ( هندينننة 173ن  172: ص الك  ينننة )( 2)    
يضعون األح  يث، فقد رو  عن  أحند شنيوخهذ أننه  ن ل: " إن هنذ  األح  ينث  ين  فن ن روا 

فني الميندأل  ي روا  الرامهرمن   ا )"عم  رأخذون  ينكذ فان  كن  إذا هوخن  أمرا صنيرن   حنديث 
 = ، ( 416-415:  ال  ص  ص
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و ــاروا هــ كرون  ــ ا االعتقــا  ويــدعون إليــه  -جــا را ولــو كــان -  الشــرعد
المس مون ع ث الجماعـة ونهـ  الفرقـة، ولمـا  مخالفته، وحرص  ويح رون من

عـــا  إحـــدى وأربعـــين بعـــد لنـــا ل  -عنـــه ر ـــث هللا -اجتمعـــوا ع ـــث معاويـــة 
 وا   ا العا  عا  الجماعة سم -عنه ث هللار  -الحسن

 ف دور  دعة الخوارج ميزت أ ل السنة من جانهين:

األول: لـــروج الخـــوارج عـــن المـــ  ب الحـــق بـــالتكفير لمـــن عـــدا م مـــن 
المســ مين، وال شــك أن  ــ ه  دعــة شــنيعة، وقــد حــرص المســ مون ع ــث الــر  

عـا لـم مـ  ب ع ث أ حا دا، ولح هر النا  أشد التح هر فدم  و ار مـن م
 أ ل السنة عد  التكفير لمرلكب الكهيرال 

 وقتالدم ل مس مين دد: لروجدم ع ث الجماعة وع ث امما  الشرعنوالتا
 نــاء ع ــث أ ــل مــ  هدم التكفيــر، وقــد قا ــل أ ــل الســنة  ــ ا بمقــال تدم حتــث 

ـــــوا شـــــر م وبالتحـــــ  ـــــيدم أو  كف ـــــاع ه قلـــــد ع  ر مـــــندم وإعـــــ ن وجـــــوب الب
الخروج ع ث أ مـة المسـ مين وإن جـاروا وظ مـوا،  النصوص التد ح رت من

د المدمــة ل جماعــة أندــا الجماعــة الــ هن اجتمعــوا ع ــث نولــ ا كــان أحــد المعــا
 أمير 

وبعد ظدور فتنة الـروافا والخـوارج ألـ ت بقيـة الهـدع ل دـر  ـين  -3
المس مين كهدعة القـدر، وامرجـاء، والـتجدم، فقاومدـا أ ـل السـنة وحـ روا فدـا 

 ي دا، حتــث  ــار أ ــل الهــدع نشــا ا فــد المجتمــذ امســ مد  ــوو ومــن أ ــحا 
إلــيدم ويســمذ أقــوالدم إمــا أ ــل الزندقــة والنفــا ، ممــن  كيــدون لدــ ا الــدهن فــد 
الخفــاء، وإمــا أ ــحاب ام مــان اللــعيل ممــن لــنثر فــيدم ولســتدويدم  ــ ه 
الهــدع ومــا فيدــا مــن آراء وأفكــار جدهــدال ع ــث المســ مين، أمــا الســوا  األع ــم 

 المس مين فتندم هتبعون ع ماء اآلفا  من أ ل السنة فد كل مكان من 

 وح ر ع ماء أ ل السنة من أ حاب األ واء، حتث كان الحسـن  قـول:
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، ولمــا جـــاءه  (1)  ال لجالســوا أ ــل األ ــواء وال لجـــا لو م وال لســمعوا مــندم  
يــك ن:   إلــــا مك  ، فقـال الحسـ:    ـا أبــا سـعيد أنــد أريـد أن ألــ رجـل فقــال

  واسـتمر  (2)فتند قد عرفه  هنـد ، وإنمـا  خا ـمك الشـا  فـد  هنـه   عند
لحــ هر الع مــاء مــن أ ــل الكــ   والهــدع ، و ــار مــ  ب أ ــل الســنة متميــزا 
بااللباع والسير ع ث منداج الصحابة ـ ر د هللا عندم ـ مـذ البعـد عـن أ ـل 

هـدع واأل ـواء الهدع وامنكـار ع ـيدم ـ فصـار لقـب أ ـل السـنة مقا ـل : أ ـل ال
 والك   

ولمــا وقعــه محنــة القــول بخ ــق القــرآن ـ و ــار ل معتزلــة  ولــة و ــولة 
امــتحن أ ــل الســنة وثهــه هللا اممــا  أحمــد ـ رحمــه هللا ـ فصــار وقوفــه وثبالــه 
متاال  شامخا  ل تبات ع ث م  ب أ ـل السـنة فـد مقا ـل أ ـل الهدعـة ، فصـار 

 امما  أحمد إما  أ ل السنة ل لك  
لْـــوط عريلـــة لع دـــا لكـــون قـــد أو ـــحه كيـــل نشـــوت التســـمية   ـــ ه

بو ــل الســنة والجماعــة ، أو ا ــل الحــدهث ، وإن ذلــك كــان مــذ ظدــور الهــدع 
ـ ،  ونشــوء الفــر ، ومــا  ــاحب ذلــك مــن االســتدانة بحــدهث رســول هللا ـ 

                                            

(، 39-1/38في المو نوع ت ) ي ( هندية، واال  الدوز 1 63لخطيب في الك  ية )ص:وا =
(، 238-1/229وان ر من  شة المو وع  شنن  موسنع فني كتن ب: " الو نع فني الينديث )

رج لن س لهنذ  ور فني الو نع فني لخنوا لته هنذ  أن اسنحيث رجت الدكتور عمر ف رة فني ر 
 اليديثا

ط  -(407(، وروا  النندارمت فنني الفننن ، ر ننذ )240، ر ننذ ) ي ( شننرح الفنننة ل لكنن 1)   
 ع  اليف  واال  سرخ ا -ال م ني 

 
 ( الل   مق رب ا 57( ، واآلجري في الشرخعة ) ص  : 215( شرح الفنة ، ر ذ )1)
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 وبنق ته من الصحابة ، فهدأ أ ل السنة  ع نون لميز م من ل ل :
روا ــة و را ــة ، والكــ   فــد الرجــال ، والســهب فــد ـ العنا ــة بالحــدهث  1

 ذلك نشوء الك ب مذ كترال أ ل األ واء  
ـ  ـ المحاف ــــة ع ــــث الســــنة وع ــــث مــــا كــــان ع يــــه رســــول هللا ـ  2

وأ حابه، من اير ا تداع فد الدهن أو الباع أل ـل األ ـواء والكـ   المـ مو  
 ع ث الت ف م ا هدم وأقوالدم  

لجماعــة التــد لعنــد االلبــاع والســير ع ــث المــندج ـ المحاف ــة ع ــث ا 3
ــــث  ــــث وحــــدال األمــــة وعــــد  الخــــروج ع  الحــــق ، ولعنــــد أ لــــا  المحاف ــــة ع 

 الجماعة التد لدا إما  شرعد  
أمــا التحدهــد الــدقيق لنشــوال التســمية بو ــل الســنة والجماعــة ، وربــط ذلــك 

، فـ   زمن محد  أو بع ـم مـن أعـ   أ ـل السـنة ، أو نشـوء فرقـة مـن الفـر  
 أظن أن ذلك ممكن إال من ل ل لْوط عريلة كما أس فنا ـ ُهللا أع م ـ   

 
 ثلالمبحث التا

 مندج الس ف فد العقيدال

ــــد  -بشــــكل مختصــــر -ســــنعرض فــــد  ــــ ا المبحــــث لمــــندج الســــ ف ف
العقيدال، ولميز م  د ا عن اير م من أ ل الهدع واأل واء، و  ا المو وع قد 

مـــا كتـــب جـــاء مقدمـــة لـــبعا النصـــوص كتـــب حولـــه الكتيـــر، ولكـــن أا ـــب 
ـــب مـــن  ـــدال أ ـــل الســـنة، أو لـــبعا البحـــوث المتع قـــة بجان المحققـــة فـــد عقي
جوانهدا، وكان من الواجب أن  فـر   رسـالة جامعـة لستقصـد مـا هتع ـق  دـ ا 

لـر   كمـا المو وع، ولهين الشهدات المتارال حول م  ب الس ف، ولر  ع يدا،
 -مــن أ  دــا أو ممــن انحــرف عندــا ع ــث  عــاوى المنتســهين إليدــا ممــن لــي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجزء األول   –موقف ابن تيمية من األشاعرة   

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net 

55 

    (1)-وع ث حد ع مد لم  كتب فد ذلك رسالة
ديــد لدــ ا البحــث المتع ـــق لتموالكتابــة حــول  ــ ا المو ــوع مـــن لــ ل ا

ا ن ليمية من األشاعرال ال  مكن التوسذ فيدا إال من ل ل ما هتع ـق  بموقف
ال فــد  ــ ه كتيــرا مــن األشــاعر  -رحمــه هللا -بالمو ــوع، وقــد نــاقش ا ــن ليميــة

المسولة، وبين ا ْدم فد بعا القلا ا المتع قـة بحقيقـة مـ  ب السـ ف أو 
وسنشـــير إلـــث ذلـــك فـــد مو ـــعه مـــن  ـــ ه  -رحمدـــم هللا -بحقيقـــة مـــندجدم 

   -إن شاء هللا -الرسالة
أمــا  نــا فســن كر لمحــات فــد  ــ ا المو ــوع لكم ــة ل مبحتــين الســابقين، 

ن أ ــحاب األ ــواء والفــر  والشــثء الوا ــا فــد  ــ ا أن الســ ف لميــزوا عــ
ــــ لك ســــ موا مــــن  ــــاب والســــنة واالعتصــــا   دمــــا، وب ــــد الكت ــــزال الرجــــوع إل بمي
االنحراف، أما من عدا م ف  د أن لجد فد انحرافدم أو  دعدم ما كان سهبه 

 ، أو ارلكاب ما ندث عنـه هللا- - وأمر رسوله وقوعدم فد مخالفة أمر هللا
 :، ومن أمت ة ذلك- -ث عنه رسولهندو 

عن الباع المتشابه، فجـاءت فـر  عدهـدال  - -وندث رسوله دث هللا* ن
 بعله  بعا  لتبذ ما لشابه من القرآن، وللرب كتاب هللا

 

 

عــن ســب الصــحابة وبــين فلــ دم، فجــاءت فــر   - -* ندــث الرســول
 ولنتقص من شوندم  -عندم ر د هللا -الرافلة واير م لتسب الصحابة

فجــــاءت  -وإن جــــار أو ظ ــــم -ألميــــربْاعــــة ا - -أمـــر الرســــول * 
 الخوارج ليخرجوا ع ث أ مة المس مين ويتيروا الفتنة  ين المس مين 

                                            

رة سنندل  رسنن لة  عنننوان: العقينندة و ( فنني الد معننة اإلسنن م ة فنني المدينننة المننن1)        
 راو ام مد الميهة التيدي تا للب حث جدرره  علت مواه  الت رخخ ة و يررالفلف ة فت مف
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عـن الخـوض فـد القـدر، فجـاءت القدريـة وايـر م  - -دث الرسولن *
 ليخو وا فيه بالباةل 

با تاع سنته، وألهر أنـه سـيولد أنـا  مـن أمتـه ال  - -* أمر الرسول
 لك من ال  حتج بخهر اآلحا  فد العقيدال  حتجون بسنته، ونشو بعد ذ

بالباع سنته وسنة الخ فاء الراشدهن المددهين مـن  - -* وأمر الرسول
وقوالدم عرض الحا ط ويقولون: نحـن رجـال و ـم ببعده، فجاء أقوا   لربون 

 رجال 

 أن   ه األمـة سـتفتر   -المصدو    و و الصا  -  -وألهر النهد* 
الْا فـــة  دالفرقـــة الناجيــة، و ـــ د نـــا  فرقــة  ـــفـــر  عدهــدال، وذكـــر أن  ثإلــ

المنصـــورال، ثـــم وجـــد بعـــد ذلـــك مـــن هتـــزعم الفـــر  اللـــالة، أو هتبعدـــا ويتـــر  
وأ ــحابه ومــن لــبعدم  -  -هللا االعتصــا  بالســنة ومــا كــان ع يــه رســول 

 بتحسان 

والس ف ال هن لم  خو وا فد شدء مما لاض فيه أ ل األ واء اسـتقا  
لا ـة أثنـاء وقـوع الفـتن وانتشـار  -تاب والسنة، ولـوعيدمأمر م لموافقتدم الك

أمته  -  -ثول كر م لمتل   ه النصوص التد ح ر فيدا المصْف -الهدع
 : دث عنهن من الوقوع فيما

 :ه د وسنعرض لمندج الس ف من ل ل ما

 مندج الس ف فد العقيدال :  أوال

 المميزات التث لميزوا  دا عن اير م ثانيا : 
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 مندج الس ف فد العقيدالأوال: 

أول قاعدال فد مندج الس ف  د اقتصـار م فـد مصـدر الت قـد ع ـث  -ا
، وقـد لمت ـه  ـ ه القاعـدال  الصـحيحة -  -وسـنة رسـوله : كتاب هللادالوح

 فد عدال ركا ز:

لبــار  ولعــالث والفــو  بجنتــه  أ( االعتقــا  الجــا   أنــه ال هتحقــق ر ــا هللا
 دمـا والعمــل بمــا جــاءا بـه، ومــا هترلــب ع ــث مــن ع ابــه إال بام مــان  والنجـاال

 ــــ ا مــــن وجــــوب أن  عــــيش المســــ م حيالــــه ك دــــا اعتقــــا ا وعمــــ  وســــ وكا، 
ـــــ  عندمـــــا وال هتعـــــدى حـــــدو  ما  ومـــــن  مستمســـــكا ومعتصـــــما  دمـــــا، ال هزي

}ف ـِتنف  م إليدمـا عنـد التنـا ع وااللـت ف، قـال لعـالث:كمست زمات   ا أن هتحـا
ٍء ف   دف ُتمف ِفد ش  ِلـِر ل ن ا  عف ِ  اآلف ِمُنـون  ِبـاهللبِ و الفي ـوف ـُتمف ُلنف ُسوِل ِإنف ُكنف وُه ِإل ث  بِ و الرب ُر ر

ُن ل وفِوي  { ]النساء:  س  يفٌر و أ حف ِمُنـون  ، وقـال لعـالث: [59ذ ِلك  ل  بِ ـك  ال ُهنف ر  }ف   و 
ـن ُدمف ثُـمب ال   ِجـُدوا ِفـد أ   ر    يف ـج  ـا ش  كِ ُمـو   ِفيم  تبـث ُ ح  ـيفه  ح  ـا ق ل  ر جـا  ِممب نفُفِسـِدمف ح 

ـــِ يما  {]النســـاء: ـــ ِ ُموا ل سف ُيس  ـــك، فعاشـــوا ال [65و  ـــث ذل ـــث الصـــحابة ع  ـــد لرب ولق
ــــث ايــــر الكتــــاب والســــنة، وكــــان رســــول هللا  حــــ ر م كــــل  -  -ه تفتــــون إل

التحـ هر مـن أن ه تفتــوا إلـث كتـب الســابقين التـد نزلـه ع ــث األنهيـاء و ل دــا 
 اير ا من كتب الف سفة والم حدال، فقد روى عهد هللا فل  عن -التحريل

، فقال:  ارسول هللا - - ن ثا ه قال:   جاء عمر  ن الخْاب إلث النهد 
إنــد مــررت بــوخ لــد مــن قري ــة فكتــب لــد جوامــذ مــن التــوارال أال أعر ــدا 

: فق ـه لـه: أال لـرى مـا قال عهد هللا - -ع يك، قال: فتغير وجه رسول هللا
 -ربا وباالس    هنـا وبمحمـد ، فقال عمر: ر ينا باهلل- -ل هللا وجه رسو 

-  رســوال، قــال: فســرى عــن النهــد-  - ثــم قــال: والــ ي نفســث  يــده لــو ،
م، مـمـن األ د، إنكـم ح ـتم د للـ  نأ با فيكم موسث ثم البعتمـوه ولركتمـو 
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 ، (1)وأنا ح كم من النهيين  

 

فيدـا  ـا  (2): أمتدوكـون وفـد روا ـة جـا ر أنـه قـال لمـا الـب ع ـث عمـر
ا ن الخْاب، وال ى نفسد  يده لقد جئتكم  دا  يلاء نقيـة، ال لسـولو م عـن 

نفسـد  يـده  يم بحق فتكـ  وا بـه، أو  باةـل فتصـدقوا بـه، والـ كشدء فيخهرو 
، وقــد  (3)كــان حيــا مــا وســعه إال أن هتبعنــد   -ع يــه الســ   -ثســلــو أن مو 

فقـد  ـرب رجـ  مـن عهـد القـي  عم يـا،  -عنـه ر ـد هللا -ةهق   ا عمر
   (4)ألنه انتسل أحد الكتب السابقة وأمره بمحوه

 واالستغناء بالكتاب والسنة واالعتما  ع يدمـا نـابذ مـن اليقـين القـاةذ أن
  ما جاء به فدو حق و د ،  قول شيل االسـ   ا ـن ليميـة:   وأمـا لهـر هللا

 جــو  أن  كــون  ورســوله فدــو  ــد ، موافــق لمــا األمــر ع يــه فــد نفســه، ال
مـــن ألبـــاره بـــاة  وال مخالفـــا لمـــا ع يـــه فـــد نفســـه، ويع ـــم مـــن حيـــث  دءشـــ

                                            

(، وعبند النرزاق الصننع ني فني 47ا  -3/470( روا  االم   أحمد فني مفنند  )1)         
 (ا10164( ور مه )6/113المصنف )
ي قنهي( أ : أمتييرون، هنذا ففر  اليف  وأالو    نة،؟ فني شنعب اإليمن ن للب1)          

 (ا224ي  )ص: و المر ا س (481 /1)
 ن ب من  يتقنت من  ر فنير  -ننهسي ف(، والدارمي 3/387( روا  اإلم   أحمد )2)          

 ط -(1/479منن ن )يهقنني فنني شننعب اإلي(، والب441( ور مننه )1/95) -- ث النبننييحنند
   نة فني كتن ب  النيالدار الفلف ة في الهندا وهذا اليديث روا  أالو  او  في المراسي  ع  أ

فني ر فنر االن  كثينر كمن   تصنرامخحن رذ  النيروا  االن  أكمن   وانير ( ت الف223ذ )ص: علال
 (ا وان ر التعلي  الق   ا3)سورة يوسف: 

، وأالو  نر يالو يعلت الموصلأروا   - -(  ذ ذكر عمر  صته مع النبي3)        
واليديث حفنه  (ا3سف: يو ر  )سورة ينقله عنهم  اال  كثير في ر ف  م، كي  عيلسماال

 (177،194المشن ة ر ذ ) وك  في رخرخ نيب األل
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الجم ــة أن كــل مــا عــارض شــيئا مــن ألبــاره وناقلــه فتنــه باةــل مــن جــن  
ــم  ــ لك ال  ع ــم وجــه بْــ ن ل ــك   ، (1)حجــج السوفســْا ية وإن كــان العــا ل

ع مـــوا أن الحجـــج المعار ـــة أللبـــاره، و ـــ ه حـــال المـــنمنين ل رســـول الـــ هن 
 رسول ال ة الصا   فيما  خهر به، ويع مون 

من حيـث الجم ـة أن مـا نـاقا لهـره فدـو باةـل، وأنـه ال  جـو  أن  عـارض 
   (2)عد     سملهره  ليل  حيا ال عق د وال 

 ويقول:   وما أحد ش  بقول فاسد عـن الجمدـور إال وفـد الكتـاب والسـنة
ــه، وإن كــان القا ــل كتيــرا    ، وأمــا القــول الــ ي هــدل ع يــه مــا ههــين فســا  قول

القا ـل بـه أقـل مـن القا ـل  ـ ا   (3)[كـان ]الكتاب والسنة ف   كـون شـاذا وإن 
   (4)ال القا ل بالفا  النا   تر القول، ف  عهرال بك

ــُه ل ُكــمف  لبــار  ولعــالث  قــول: ب( أن  ــ ا الــدهن كامــل، ُهللا }الفي ــوف   أ كفم  ف
ـــيفُكمف  ـــُه ع    ـــ    ِ هنـــا  { ]الما ـــدال: ِ هـــن ُكمف و أ لفم مف سف ِ ـــيُه ل ُكـــُم األفِ ر  ِتـــد و  م  ،  [3 ِنعف

                                            

ال ننرض منننه ر لنن ) و ( الفوففننط   ة: الف فننطة: ن نن س مركننب منن  الوهم نن ت، 4)         
راس و صننذ وإسننن ره، والفوففننط  يون: جم عننة منن  ف سنن ة اليوننن ن، وزانن مهذ الرورنن جخال

فنتق    خن رجت مو هنن   وجن سقا  (ا ون نرختهذ رقنو  علنت أننه لن  480ة )سننالذ  ولند 
اليق قنة يننون هنو اليق قنة لنه، فناذا رأ  الفنراب  عم  في أذه نن ، فم  ي هر للشخص أنه

(، وكشننن   اصنننط ح ال ننننون 63مننن ء فهنننو عنننند  حق قنننة مننن ءا ان نننر: التعرخ ننن ت )ص:
(، 65ي )ص: نال كنر اليونن   نع(، ور 72-62(، و صة ال لف ة اليون ن ة )ص: 17313)

 (ا1/658والمعدذ ال لف ت )
 (ا255 /5(  رء رع رض العق  والنق  )1)       

 38(، و ار ال كننر )ص: 2 0 4لم ننة )ص: ع( فنني ابعننة النبننوات لنندار الكتننب ال2)       
 ه اي، والف  ق يقتض" ك ن " ( الدون 1

 لم ةالع ار الكب ا ط ( 204( النبوات )ص: 3)       
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ــر ى  ويقــول أ لــا: ُبشف ــة  و  م  ر حف ٍء و ُ ــدى  و  ــدف ــك  الفِكت ــاب  ِلهفي انــا  ِلُكــلِ  ش  لفن ــا ع   يف ن زب }و 
{ ] النحـــل:  ـــِ ِمين  ِكت ـــاٌب ُمِهـــيٌن ، وقـــال  [89ِل فُمسف ـــوٌر و  ِ ُن ُكمف ِمـــن   ب ـــاء  ـــدف ج     }ق 

ِرُجُدمف ِمن  ال رُ م اِت ِإل ث النروِر  ُيخف و ان ُه ُسُهل  السب ِ  و  ِدي ِبِه  بُ م ِن البب ذ  ِر ف ه دف
ـت ِقيٍم{]الما دال: ِدهِدمف ِإل ـث ِ ـر اٍط ُمسف ي دف ِنِه و   قـول ا ـن ليميـة بعـد ذكـره [   16ِبِتذف

فيــه أن  هللا ههــين :   ومتــل  ــ ا فــد القــرآن كتيــر، ممــا واير ــا لدــ ه اآل ــات
ل ــدهن ك ــه، مو ــا لســهيل الدــدى، كــاف لمــن البعــه، ال  حتــاج  كتابــه مهــين
ال مـ، ومسـولة ك (1) ايره  جـب الباعـه  ون البـاع ايـره مـن السـهل  معه إلث
، فقـد -لعـالث رحمدـم هللا -المسا ل المدمة فـد  يـان مـندج السـ ف الدهن من

د أنـه لـم  كـن فـد عدـد الصـحابة انْ قوا بقوال من   ا المنْ ق، و  ا ال  عنـ
ومن بعد م   انات وم ا ب،  ل كانـه موجـو ال، لكـن مـن الـ ى ه تفـه إليدـا 
و و مقتنذ لما  االقتناع بكمال ما لد ـه مـن كتـاب وسـنة وأن فيدمـا مـا  غنـد 

متث ذكرت ألفـا   ـ ويكفد، وأن ما فيدما حق و د  ال  وليه الباةل أ دا، ف
 االقرآن والحدهث وبين معنا 

جميذ ما  قوله النا  من المعـافد الصـحيحة، وفيدـا (2) يانا شافيا فتندا لن م
جد فد ك   النا ، و د محفوظة مما  لل فد الك   و  يا ات ع يمة ال ل

{]الحجر: : قــالكمـا  مـن الباةــل ــاِفُ ون  لفن ــا الــ ِ كفر  و ِإنبـا ل ــُه ل ح  ـُن ن زب ، [9}ِإنبــا ن حف
ــهِ وقــال لعــالث: ِكــيٍم  }ال   وفِلي ــنف ح  ــٌل ِم ــِه ل نفِزي ِف ــنف ل  ف ــِه و ال ِم ــيفِن ه د  ف ــنف    الفب اِةــُل ِم
ِميٍد{]فص ه: ـ  هف 41،42ح  ِكم ـهف آ  الُـُه ثُـمب ُفصِ  [، وقـال لعـالث: }الـر ِكت ـاٌب ُأحف

ِهيٍر{] و : ِكيٍم ل  ِكـيِم {]لقمـان:وقال: [،1ِمنف ل ُدنف ح  ، [2}ِل فك  آ  ـاُت الفِكت ـاِب الفح 
                                            

 (ا10/304(  رء رع رض العق  والنق  )4)      
ط  ار الكتنب العلم نة، وكنذا فني مصنورة  ار ال كنر،  "فانهن  ال رنن ذ"صن : ( في األ1)      

 ا"اب حذ  " الو (، ولع  الص221)ص: 
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 ال ل الربوبية والنهوال والمعا  ما ال هوجد فد كـ   أحـد مـن العبـا ،  وفيه من
ال أ ول  هن محدث  فاليه أ ول الدهن المفيدال ل يقين، و و أ ول  هن هللا

   (1) مهتدع يورأ

 ففـــد إال( وجـــوب لقـــد م الشــرع ع ـــث العقـــل عنــد لـــو م التعـــارض، و جـــ 
، يامــذ العقــل الصــر الحقيقــة والواقــذ ال  مكــن أن هتعــارض النقــل الصــحيا 

ع ث مـا فـث اير مـا مـن  - -وسنة رسوله ولقد كان لقد م ما فد كتاب هللا
 لعالث  معقول أو ايره  عار دا من مس مات مندج الس ف رحمدم هللا

ــ لك، ولكــن نشــير إلــث أن األنهيــاء  ولــي   ــ ا مو ــذ لفصــيل األ لــة ل
ر  األمـر إلـيدم، ه و ـفاله واليـو  اآللـر مـن ايـر م فيجـب سـما وأ باهلل أع م
ــأن العامــة هــر ون مــا  خت فــون فيــه ممــا هتع ــق بالْــب وا كمــا و ــ ا ره مــن ي

وإذا كــان األمـــر كــ لك فــتذا ع ـــم   لــث مـــن  ــو أع ــم بـــه مــندم،إأمــور الــدنيا 
، وع م أنه ألهر بشدء، ووجد فد عق ه ما رسول هللا امنسان بالعقل أن   ا
 م مـوار  النـزاع إلـث مـن  ـو عق ـه هوجـب ع يـه أن  سـ هنا عه فـد لهـره، كـان

ــم بــه منــه، وأن ال  قــد  ــم أن عق ــه قا ــر بالنســبة  أع  ــه، ويع  رأ ــه ع ــث قول
 يا ه و ـفاله واليـو  اآللـر منـه، وأن التفـاوت الـ سـماوأ إليه، وأنه أع م باهلل

ـــاوت ـــ لك أع ـــم مـــن التف ـــم   ـــد الع  ـــ   يندمـــا ف ـــين العامـــة وأ ـــل الع ـــم  يال  
   (2) بالْب

 راعـث ألفاظدمـا عنـدلُ وص الكتـاب والسـنة، وذلـك بـون  ( األ ب مذ نص
 يان العقيدال، وأن ال لستخد  األلفا  والمصـْ حات المو مـة ايـر الشـرعية، 

ـــا    ـفـــ أ ـــل الســـنة والحـــدهث فـــيدم رعا ـــة النصـــوص أللفـــا  النصـــوص وألف
                                            

 ( ط  ار الكتب العلم ةا334( النبوات )ص: 2)     
(، وان نر:  واعند المننهو الفنل ي مصنط ت 1/141(  رء رع رض العق  والنقن  )1)        

   ن ةا ط( 257-253حلمت )ص: 
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   (1) الس ف
 يـان وفدـم  د  والف سـفة، واالقتصـار فـع م الكـ  دعد  الخوض ف -2 
ع ــث مــا فــد الكتــاب والســنة، وقــد لج ــد  ــ ا فــد مــندج الســ ف مــن  العقيــدال

 ل ل عدال أمور:
أ( الحرص ع ـث الع ـم النـافذ مـذ العمـل  فـالع م ع مـان: ع ـم نـافذ هولـد 

وينفــذ  ــاحبه فــث الــدنيا واآللــرال، وع ــم ايــر نــافذ، ال هنفــذ  ــاحبه  عمــ ،
 تقسـيم الع ـم  فد الدنيا أو ال هنفذ  ـاحبه فـد اآللـرال   ولـ لك جـاءت السـنة

ال هنفذ، وسنال الع م النافذ،  يإلث نافذ واير نافذ، واالستعاذال من الع م ال 
 إنـدكـان  قـول:   ال دـم  - -ففد  حيا مس م عـن  يـد  ـن أرقـم أن النهـد

أعــوذ بــك مــن ع ــم ال هنفــذ ومــن ق ــب ال  خشــذ، ومــن نفــ  ال لشــبذ، ومــن 
بعهـد  إذا أرا  هللا :  (4)كرلـد  وقـال معـروف ال (3)  (2)  عوال ال  ستجاب لدا

بعهد شـرا أا ـق  اب الجدل وإذا أرا  هللابليرا فتا له باب العمل، وأا ق عنه 
  ول ع م النافذ ع مات ذكر ا بعا (5) عنه باب العمل وفتا له باب الجدل

                                            

 (ا2/110مطبوع )ل( نقق التأس س ا2)       
 (ا2722مه )  ب الذكر والدع ء، ور كت( روا  مفلذ، 3)       
 ( ط  ار األر ذا17( ال  ن فض  علذ الفلف علت علذ الخلف الال  رجب )ص: 4)       
زان، أالنو مي نوظ الب ندا   الكرخني، أحند ال هن  ، ينر ( هو معنرو  الن  فينروز أو ف5)       

: من  ننب معننرو  الكرخنني وأخبنن ر  الالنن  الدننوز ،  تننه فننيمأحمنندا ان ننر ررج مدحننه اإلمنن  
 5 /9أعننن   الننننب ء ) ير(، وسننن38 1 /1( وابقننن ت الين اللنننة )13/199ورننن رخص   ننندا  )

 (ا33
(، واالن  الدنوز  فني من  نب معنرو  الكرخني 8/361نع ذ في اليل ة ) و( روا  أال6)       
 (ا123-122)ص: 
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   (1)الع ماء

  فـد كان موقف السـ، وق ، ومن ذلك ع م الك   ب( الندد عن الهدع
 

هي   ـمـذ  -عنـه ر ـد هللا -ورا من ع م الك  ، فقصة عمروا حا ومشد
ــم أنــه هتتبــذ متشــابه الكــ   ويســول عنــه، فلــربه عمــر  (2)ا ــن عســل لمــا ع 

ــاه إلــث البصــرال ــ لك لمــا حــدث - (3)قصــة مشــدورال -ونف  ون يــد  ــن  ــار هز ، ل
بحدهث الركية، فقال له رجل:  ـا أبـا لالـد، مـا معنـث  ـ ا الحـدهث؟ فغلـب 

 -  وعمـر (5)دك بصهي  وأحوجك إلث متل مـا فعـل بـههما أشوقال:  (4)وحر 
نـه ســيوقد أنـا   جـا لونكم بشــهدات   إ عنـه أنــه قـال: ي رو  -عنـه ر ـد هللا

   (6)  القرآن فخ و م بالسنن، فتن أ حاب السنن أع م بكتاب هللا

                                            

 (ا54-51ال  ن فض  علذ الفلف علت الخلف )ص:  ( ان ر مث :7)       
 ل صنب غ الن  خقنم مي، و لت  المنذر ال   شع ال  عف  االرخو شب غ ال  ص  ( هو 1)         

(، 208-221،6/206 /5) ل الالننن  مننن كوالإلكمنن تننه فننني: اجمعفنن ، نفنننبة إلننت جننند ا رر 
افي فنني (، والننو 95 3/4المنتبننه ) ير(، وربصنن4 1 27(، ررجمننة ر ننذ )3/458واإلصنن  ة )

 (ا16/383الوف  ت )
(، 73: ص(، واآلجننر  فنني الشننرخعة )1 46( رواهنن : النندارمت فنني سننننه، ر ننذ )2)        
ي فنني عقينندة الفننلف، ر ننذ ن(، والصنن الو 140 - 136فنني شننرح الفنننة، ر ننذ ) ي وال لكنن 

(، ر ننذ الترجمننة 3/458هذا ان ننر: اإلصنن  ة )يننر (، ريقينن : النندر البنندر، ورواهنن   83-85)
  تاخورة الذار سلفيوايا أول لت البد و ، والدر المنثور  (41 27)

دننننذ الوسنننن )، عوهننننذ  ننننها ان ننننر: الصنننني ح، والم ظضننننب وا تنننن   يأ " حننننر  "( 3)       
 ا"حر "م  ة:

 ا(82)ي، ر ذ نو ال( عقيدة الفلف للص 4)          
: صشنرخعة )فني ال ي (، واآلجنر 202ر نذ )  ي(، وال لكن 121ذ ) ن( روا  الدارمي ر 5)          

 (ا52
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          ر من الهـدع وع ـم الكـ  هف ع ث   ا المندج من التح  وقد استمر الس
ر مـــن أ ـــل هه أ ـــل األ ـــواء، فالشـــافعد أثـــر عنـــه الكتيـــر فـــد التحـــ ومـــا ع يـــ

ب إلـد حـبكـل ذنـب مـا لـ  الشـر  أ دالعهـ ألن ه قـث هللا  الك   حتـث قـال: 
 قـول فــد  -رحمـه هللا -واممـا  أحمــد، (1)  بشـدء مــن األ ـواء  مـن أن ه قـاه

ه لمــا ة ــب منــ - ث  ــن لاقــانيــ ــن  ح الــث عهــد هللا - التا تــة عنــه -رســالته
:  وقد روى اير واحد ممـن   حول مسولة  ل ق القرآن هـالمتوكل أن  كتب ل
 زعـــ أندـــم كــانوا  قولــون: القـــرآن كــ   هللا -رحمدــم هللا - ملــث مــن ســـ فنا

 وجل ولي  بمخ و ،

و ـو الــ ي أذ ـب إليــه، ولســه بصـاحب كــ   وال أرى الكــ   فـد شــثء مــن 
أو عــن  - -دهث النهـثعـر وجـل أو فــد حـ مـا كـان فــد كتـاب هللا ال نـا، إ

 (2)عن التابعين، فوما اير ذلك فتن الك   فيه اير محمـو       وأ حابه أ
   

 -واشتدر   ا الموقف من ع ـم الكـ   ومـن المنْـق عـن أعـ   السـ ف     
يـرا مـن اآلثـار عـندم فـد مـوقفدم كتو ارت  واوين السنة ل كر  -هللا رحمدم

                                            

(، 39: ص(، وفنننني االعتقنننن   )1/452 فعي )شننننقنننني فنننني: من  ننننب اليه( روا  الب6)      
  ينني(، واالنن  عفنن كر فنني رب9/111ة ) ننأحمنند عصنن   الك رننب، وأالننو نعنن ذ فنني اليل ريقينن :

  منحن رذ: ك الني(، واالن  أ300في شرح الفنة، ر نذ )  ي(، وال لك 337)ص:  ي كذب الم تر 
 (ا110ال  حدر )ص:س ال في روالي التأس

(، وأالنننو نعننن ذ فننني اليل نننة 140-1/139الننن  اإلمننن   أحمننند ) ( الفننننة لعبننند ه1)        
(   ختص ر، والنذهبي فني رن رخص اإلسن   462واال  الدوز  في المن  ب )ص:  ،( 9/216)

(، و نن ل الننذهبي فنني 71 -70عي  يلننب( )ص: و  ار النن ط: –)ررجمننة االمنن   أحمنند م ننر ة 
، "أننه أم هن  علنت ولند   لة ع  أحمد أ منة أ بن ت أشنهد  ن هسرواة هذ  الر   ل : "آخره : 

 امس"(، و  ل: " إسن  ه  ك لش11/286وذكره  فت سير أع   النب ء )
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ت أن النساخ كـانوا  قسـمون أندـم لـم و ل األمر فد إحدى الحاال   ا   ل 
   (1)هنسخوا كتابا فد المنْق

أو  ، ولي  ألندم عجزوا (2)وموقف الس ف من ع م الك   كان ألسباب
 ح و ل بعا أن  فسر ذلك، وال شك أن مندج ع م  كما جد وا أو شغ وا عنه
 --  اريبـة ع ـث المـندج الـ ي كـان ع يـه رسـول هللاسـالك    قو  ع ـث أ

حابه  وأ ة محاولة ل عـو ال بالمسـ مين إلـث امسـ   ف  ـد أن لكـون أولـث وأ 
مس ماله العو ال إلث  فاء العقيدال ولخ يصدا مما ران ع يدا من شوا ب ع م 

ـــول ســـيد قْـــب فـــد معـــرض ك مـــه عـــن  -رحمـــه هللا -الكـــ   والف ســـفة،  ق
ــ ي دج راه فــد العقيــدال:   ولمــا كانــه  نــا  جفــوال أ ــي ة  ــين مــنهــ المــندج ال

الف سفة ومندج العقيدال، وبين أس وب الف سفة وأس وب العقيدال، وبـين الحقـا ق 
ام مانيـــة امســــ مية ول ـــك المحــــاوالت الصـــغيرال الملــــْربة المفتع ـــة التــــد 
لتلـــمندا الف ســــفات والمباحـــث ال  وليــــة البشــــرية     فقـــد  ــــدت   الف ســــفة 

لمتناسـق، ونشـو مـن نشا ا كام  فد لحن العقيـدال ا - ميهس كما -االس مية
، و ـــغر  ، شــاب  ـــفاء التصــور امســ مد  ــ ه المحــاوالت لخ ـــيط كتيــر

 ، مساحته
 

ـــك  ـــد والجفـــاف والتخ ـــيط، ممـــا جعـــل ل  وأ ـــابه بالســـْحية، ذلـــك مـــذ التعقي
 ــــث معدــــا مباحــــث ع ــــم الكــــ   اريبــــة اربــــة كام ــــة عو الف ســــفة امســــ مية 

 امس   وةهيعته، وحقيقته، ومندجه وأس وبه   

 ســـواء مـــن -ع ـــث األقــل -وأنــا أع ـــم أن  ــ ا الكـــ   ســـيقا ل بالد شــة  
ـــــدنا بمـــــا  ســـــمث   الف ســـــفة االســـــ مية   أو مـــــن ك ـــــر مـــــن المشـــــتغ ين عن تي

                                            
 (  ار ص  را7/453) 279ر حوا أل سنة: ي( ان ر: الك م  الال  األ 2)       
(، ومننننهو علمننن ء 58-55( ان ننر: ال ننن ن فضننن  علننذ الفنننلف الالننن  رجننب )ص: 3)       

 (ا277(، ومنط  اال  ر م ة )ص: 6ا  -6 0اليديث والفنة مصط ت حلمي )ص: 
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ر وأنـا ع ــث  قــين ر المشـتغ ين بالمباحــث الف سـالية بصــفة عامــة     ولكنـد أقــ
لن  خ ص مـن التشـويه واالنحـراف والمسـل   التصور امس مد   جا   بون 

حين ن قد عنه جم ة بكـل مـا أة ـق ع يـه اسـم الف سـفة االسـ مية، وبكـل  إال
خت فـة ممباحث ع م الك  ، وبكل ما ثـار مـن الجـدل  ـين الفـر  امسـ مية ال

   (1)فد شتث العصور أ لا، ثم نعو  إلث القرآن الكريم     

 - ( الــر  ع ــث المنحــرفين وأ ــحاب األ ــواء بمــندج متميــز، فالســ فـجــ
لمــا حــ روا مــن المنْــق ومــن ع ــم الكــ   لــم  كتفــوا  دــ ا، وإنمــا  -رحمدــم هللا

ر وا وناقشـــوا أ ـــحاب الهـــدع باأل لـــة النق يـــة والعق يـــة المهنيـــة ع ـــث الكتـــاب 
 والسنة 
هــزعم بعــا  كمــا والســ ف كــانوا أ ــحاب مــندج وا ــا، مقنــذ، ولــي  
و  الك   من أن الس ف أو أ ل الحدهث ال  عرفون الر  ومجا لة الخص أ ل

ويــ كرون فــد ذلــك قصــة لدــارون الرشــيد لمــا منــذ الجــدال فــد الــدهن وحــب  
 ْ ـب منـه أن هرسـل إليـه مـن  بعـث أ ل الك  ، ول  ـتدا: أن م ـك السـند

ــــه قا ــــيا ــــاظره، فورســــل إلي فعجــــز عــــن  -أو رجــــ  مــــن أ ــــل الحــــدهث -هن
مناظرلــه، فغلــب الرشــيد وســول مــن حولــه:   ألــي  لدــ ا الــدهن مــن هنا ــل 

يـــل لـــه:   ــث،  ـــم الـــ هن نديــتدم عـــن الجـــدال، وفــيدم مـــن  ـــو فـــد عنــه؟، فق
ندم إلث م ك السند، فد  لـه السـم قهـل مالحب   فوحلرو م، وأرسل واحدا 

 93  و  ه قصة باة ة ألن فتا السند وقتل م كدا كان سـنة  (2)و وله إليه
                                            

 (ا11ن  10: ( خص  ص التصور االس مي: كلمة في المنهو )ص1)       
 ب المن نة تنهنو ك - التني ور ت  عندة رواين ت -( المصدر المعرو  لهنذ  القصنة2)       
،  : ميمنند جننوا  مشننننور ( ت 158 – ا 55:  ص الالنن  المررضنني المعت لننني )  -واألمنن 

(، وذكرهنن  النشنن ر فنني 33-31فيهنن  ذكننر المعت لننة )ص:   وهنني فنني ابعننة أرنلنند التننت أفننر 
-80(، ور ه ، وان ر  واعند المننهو الفنل ي )ص: 505-1/504نشأة ال كر اإلس مي )
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  ـ  170 ـ و ارون الرشيد لولث الخ فة سنة 

 
 ا لــي  لدــا ســند  ــحيا، وســيا    دــر مــن مصــدر  كمــا و ــ ه القصــة

هــدل ع ــث الدــدف مــن و ــعدا، واذا كــان مصــدر الســ ف األول  ــو  القصــة
ـــ كتـــاب هللا ـــرا ين الدامغـــة فكيـــل  خْـــر ع  ـــال أندـــم  ثوفيـــه الحجـــج واله الب

 عجـزون عـن المناقشــة والـر  ع ــث أ ـل الهــدع  أمـا إن كــان القصـد المناقشــة 
دهن عندا وال  عرفوندا يانوا بع هدع وأ ول أ ل الك   ف  ريب أن الس ف ك

ألندم فد انث عندا، لكن من عاش مندم مذ أ ل الك   ثم رجذ إلث مـندج 
ومـــ  ب أ ـــل الحـــدهث فدـــ ا قـــد لكـــون لـــه لهـــرال  دـــم، ولـــ لك قـــال نعـــيم  ـــن 

ث أن  جيب، فحـب  ومـات فـد  ال ى امتحن فد مسولة القرآن فو - (1)حما 
ــ لك عرفــه ك مدــم، ف مــا  قــول عــن نفســه:   أنــا كنــه جدميــا -الســجن ، ول

   (2)تعْيل  لة هه الحدهث عرفه أن أمر م هرجذ إلث ا

، ولكــن لن ــر واالســتدالالدــوا عــن جــن   نلــم ه -رحمدــم هللا -والســ ف
ــــاب  ــــث ايــــر الكت ــــث األســــاليب الك ميــــة المهنيــــة ع  معار ــــتدم لركــــزت ع 

جـل فـد ر  (1)  ول لك روى اآلجرى عـن محمـد  ـن سـيرين لمـا مـاراه  (3)والسنة

                                                                                                               

 ( الطبعة الث ن ةا82
،  هننن 228:  ت  - الخ اعنني ، أالننو عبنند ه ( هننو نعنن ذ النن  حمنن   النن  مع وخننة1)        

 -(، ورهننننذيب المنننن ي  306/  13 (، ورنننن رخص   نننندا  ) 519/  7 )  ابقنننن ت االنننن  سننننعد
 (ا10/595، وسير أع   النب ء ) ( 1419ص:  وط )لمخطا
(، وسنير أعن   الننب ء 1420(، ورهذيب الم   )ص: 13/307( ر رخص   دا  )2)        
 (ا10/597)
، ومننننهو  ( 85:  ص : مصنننط ت حلمننني ) عننند المننننهو الفنننل ت:  وا ( ان نننر3)        

 (ا40له )ص: علم ء اليديث والفنة
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أع ــم مــا لريــد، وأع ــم بالممــاراال منــك ولكنــد ال  إنــدشــدء، فقــال لــه محمــد:   
، فدــو ال هريــد الممـارأال والجــدل، ولــو جا لـه لجا لــه بمــندج القــرآن  (2) أماريـك

 والسنة ال بمندج المتك مين 
 
 

عنــد الحاجــة، ومنــاظرلدم ال  الو ـ ا هــدل ع ــث أن الســ ف ال هنــاظرون إ
ن،  قــول اآلجــري:   فــتن قــال قا ــل: فــتن ا ــْر فــد بمــندج المتك مــي لكــون 
إلـــــث منـــــاظرلدم وإثبـــــات الحجـــــة ع ـــــيدم، أال  -وقتـــــا مـــــن األوقـــــات -األمـــــر

ــه مــ  ب ســوء، فيمــتحن  هنــاظر م؟، قيــل: اال ــْرار إنمــا  كــون مــذ إمــا  ل
 -م قبــه، كفعــل مــن ملــث فــد وقــه أحمــد  ــن حنهــل النــا  ويــدعو م إلــث

ا النــا ، و عـو م إلـث مــ  هدم السـوء، ف ــم امتحنـو   ة ل فــاءثـ: ث -رحمـه هللا
عـن الـدهن، وأرا وا  ـ لك معرفـة العامـة الحـق مـن   جد الع ماء  ـدا مـن الـ ب
عـز وجـل الحـق مـذ أحمـد  ال التيارا، فوثهـه هللا  الباةل، فناظرو م  رورال

المعتزلة وفلحدم وعرفـه   يمالع  ن حنهل ومن كان ع ث ةريقته وأذل هللا
ا ــن حنهـل ومــن لابعــه إلـث هــو  القيامــة  كــان ع يــه أحمـد العامـة أن الحــق مـا

 (3)   

 حجيـة السـنة فـد العقيــدال ومـن ذلـك لهـر اآلحــا ، و ـ ه مـن القواعــد  -3
ـــرى فـــد مـــندج الســـ ف ـــر مـــن أ ـــل  -رحمدـــم هللا -الكه لميـــزوا  دـــا عـــن كتي

                                                                                                               
من   "منرا "( م  المم راة: رقول م رخ  الرج ، أ : ج  لتها ان ر: الصي ح من  ة:4)        

وهنر  "حر  ال  ء، و ند ور ت الل  نة فني الشنرخعة وفني ابعتنت فضن  علنذ الفنلف " ومن رآ 
 ريرخ ا

(، وان ننر: ال ننن ن فضننن  علننذ الفنننلف الالننن   62 – 61ص:  ) ي الشننرخعة لرجنننر ( 5)      
 ا  ار األر ذ ط        ( 37ص:  رجب )

 (ا62رخعة )ص: ش( ال1)
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ـــد متوندـــا  األ ـــواء  ـــد أ ـــل الســـنة بجمـــذ الســـنة والكـــ   ف ـــدع، ومـــا عن واله
  ا الع م ال ى لميزت به األمة االس مية عن اير ا مـن ال  شووأسانيد ا، ون

م، وب لوا فد سهيل ذلك جدو ا منقْعة الن ير، كل ذلك إنمـا كـان مـندم ماأل
لعـــالث، و لـــم  د الـــ ى  ـــو وحـــد هـــوحث مـــن هللانحفاظـــا ع ـــث المصـــدر التـــا

  ميزوا  ين األحا هث المتع قة باألحكا  واألحا هث المتع قة بالعقا د 

 السنة ولع يمدم لدا مهنيا ع ث أمور مندا: ثكان اعما  م ع  وقد

اال مان إال  تمالتث ال ه أ( أن من مقتليات شدا ال أن محمدا رسول هللا
وجوب لصد قه فيما ألهـر، سـواء  إله إال هللا  دا، ول لك قرنه بشدا ال أن ال

ير ـا أو  ـفاله أو مخ وقالـه أو مـا  سـتقهل مـن أمـور اآللـرال وا كان عن هللا
 من المغيبات 

  بـ، وأنــه أراــ -  -( أن أعــرف العبــا  بمــا  ــ ا لدــم رســول هللا ب 
و ل أمتـه  إالر ليـك فمـا مـن ل، ولـ  ر ولعريل الخ ـق بـهيالنا  فد نشرالخ

 ، ع يه
 

وما من شر إال وح ر ا منه، ومن المع و  أن أ ـم األمـور بالنسـبة ل عبـا  مـا 
والمعارف الدهنية، والع م فـد  ـ ه   مولـ ه هتع ق بالعقيدال من األمور املدية 

عــن الرســـول، فالرســول أع ـــم الخ ــق  دـــا، وأراــهدم فـــد لعريــل الخ ـــق  دـــا، 
ع د  ياندا ولعريفدا، فدو فو  كل أحد فد: الع م، والقدرال، وامرا ال،  وأقدر م
المقصو   ومن سوى الرسـول: إمـا أن  كـون فـد ع مـه  تمالت ثة  دا ه و  ه 

فسا ، وإما أن ال  كون له إرا ال فيما ع مه من ذلك ف ـم ههينـه، أو    دا نقص
  وإما لرقبة، وإمـا لغـرض آلـر  وإمـا أن  كـون  يانـه ناقصـا، لـي  إما لرغبة

  يانه الهيان عما عرفه الجنان   

   وبيان الرسول ع ث وجدين: لارال: ههين األ لة العق ية الدالة ع يدا 

والهرا ين اليقينية ع ث المعـارف االلديـة  والقرآن مم وء من األ لة العق ية
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والمْالــب الدهنيــة  ولــارال:  خهــر  دــا لهــرا مجــر ا، لمــا قــد أقامــه مــن اآل ــات 
، وأنـه ال  قـول المه ـ  عـن هللا أنه رسول هللا ثالهينات، والدال ل اليقينيات ع 

شـــدد لـــه  ـــ لك، وأع ــم عبـــا ه وألهـــر م أنـــه  ـــا    ع يــه إال الحـــق، وأن هللا
كتيـرال متنوعـة،  فيما   غه عنه، واأل لة التد  دـا نع ـم أنـه رسـول هللامصدو  

   (1)عية  سمو د أ لة عق ية لع م  حتدا بالعقل، و د أ لا شرعية 

 ن ذلـكمـشـيئا  تمب( أن الرسول     جميذ ما أنزل إليه مـن ربـه، لـم  كـ
ــم  ــ م وأ ينــه حتــث لــر  أمتــه ،  وأنــه ع يــه الصــ ال والســ   قــد   ــ  ذلــك أل

 ع ث الهيلاء، لي دا كندار ا، ال هزي  عندا إال  الك 

ــــه  ــــ ه األمــــور فــــد موقــــف الســــ ف مــــن الســــنة  -الســــابقة -وقــــد لمت 
لعـالث  لدا، وإنزالدا منزلتدا ال  قـة  دـا، وذلـك بكوندـا وحيـا مـن هللا ولعْمدم
 ال هنْق عن الدوى  وبدا   ا وا حا من ل ل: -  -وبكونه 

          مــــــه وعــــــد   يولع - إذا  ــــــا -  - لأ( الخلــــــوع لحــــــدهث الرســــــو 
، ومــن ذلــك مــا روي أن أبــا  راضعتــنــوع مــن أنــواع اال ياالعتــراض ع يــه بــو

 معاوية
 

 
ر ـد  - ريـرال  ـدفحدثـه بحـدهث أ    ارون الرشيد  كان  حدث  (2)اللرير

  كيــل  ــ ا،   ، فقــال عيســث  ــن جعفــر:(3)  ثســ:   احــتج آ   ومو -عنــه هللا
مـــا  يندمـــا؟، قـــال: فوثـــب بـــه  ـــارون وقـــال:  حـــدثك عـــن وبـــين آ   وموســـث 

                                            

 (ا13/136مدموع ال ت و  ) -( رس لة ال ر  ن  ي  الي  والب ا 1)   
يب ذتهننرو  لننه الدم عنةا رهننذيب ال -رخ وخنة الضننر ع( هنو: ميمنند الن  خنن ز  أالننو م1)       

 (ا5/242(، ور رخص   دا  )9/137)
،  (11/505ت )ت(، ال ننن6614( مت ننن  عل نننه: البخننن ري، كتننن ب القننندر، ور منننه )2)       

 (ا2652في القدر، ور مه ) مفلذ
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 (1) ولعار ه بكيلي، قال: فمـا  ال  قـول حتـث سـكه عنـه -  -  الرسول
ــم  ْ قــه حتــث ح ــف األ مــان المغ  ــة أنــه مــا و وفــد ر   ، ا ــة أنــه حبســه، ول

لـم هت ـق  ـ ه الشـهدة عـن  ي، أ (2)عه من أحد وما جـرى  ينـه وبينـه كـ  سم
 كـ ا هنبغـد ل مـرء أن  ع ـم ألبـار   د مع قـا ع ـث  ـ ا: نأحد،  قول الصا و 

ــالقهول والتســ يم والتصــدهق، وينكــر أشــد امنكــار  -  -رســول هللا ويقا  دــا ب
رحمــه  -ســ كه  ــارون الرشــيد يع ــث مــن  ســ ك فيدــا ايــر  ــ ا الْريــق الــ 

ع ــث  -،بكيـل - معه،سـمـذ مـن اعتـرض ع ــث الخهـر الصـحيا الــ ى  -هللا
 جـب أن هت قـث جميـذ  كمـا سـتبعا  لـه، و لـم هت قـه بـالقهولةريق امنكار واال
    -  (3) -ما هر  من الرسول

كيـــل هنــــزل؟  -حــــين روى حـــدهث النــــزول -ولمـــا ســـئل ا ــــن المبـــار       
، وفــد روا ــة أنــه قــال:   إذا جــاء  الحــدهث  (4)  هنــزل كيــل  شــاء   أجــاب:

  ( 5)  فاللذ له -  -  عن رسول هللا

                                            

: النندر ط( 117-ا 16ي: عقينندة الفننلف أصنني ب اليننديث )ص: ن( روا  الصنن الو 3)      
 البدر، وان ر ال قرة الت ل ةا

ب في رن رخص   ندا  ي(، والخط182-181 /2في المعرفة والت رخص ) وي ف ( روا  ال4)      
، و نند أور وا [(9/288وان ننر سننير أعن   النننب ء ) [،8نن14/7فننت ) اومختصنر ] (،5/243)

د علننت الفنننة وحننرب أهنن  شننيالقصننة  طولهنن  وهنني  صننة عديبننة رنندلءلت منند  حننرص الر 
 البدعا
  لةاسخر الر ( وهو آ117ي )ص: ن( عقيدة الفلف للص الو 5)      

م ء والصنن  ت سننفنني األ هقنني(، البي29عقينندة الفننلف)ص: فنني  ني(روا  الصنن الو 6)       
 يانع  الص الو  (453)ص: 
وع بنمط -( ريقين : األخ ن صنر الدنديع172ي في عقيندة الفنلف )ص: ن( الص الو 7)      

 ا"غ لهص(، لك  اب رره " ف 29بدر )ص: لة الدر اععلت اآللة الك ربة وهو في اب
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ث األحا هــــث الصــــحيحة، ونهــــ  األحا هــــث اللــــعيفة ب( اعتمــــا  م ع ــــ
ــــرض ع ــــث  ــــد م بامنكــــار ع ــــث مــــن اعت ــــل  ــــ ا عن ــــد لمت والمو ــــوعة، وق
األحا هـــث الصـــحيحة التا تـــة، ولمتـــل أ لـــا  ـــ كر م ل ســـانيد فيمـــا هروونـــه، 
ومع و  أنه إذا أسند الراوي ف  د من الن ر فد إسنا ه والحكم ع ث الحـدهث 

 -وروا الــه، ومـن الم حـظ ع ــث كتـب الســنة  ـحة و ـعفا بعــد جمـذ ةرقـه
ورو  بعـا األحا هـث اللـعيفة والمو ـوعة فيدـا،  -التد التصه بالعقيدال

 حــــ  أنــــه كــــان مــــن  -فــــد العصــــور المتــــولرال -وال شــــك أن النــــاظر فيدــــا
المفروض لمييز  حيحدا من ايره، أو هرا  ما  ا مندـا فقـط، أمـا إ لـال 

دــــا ف ــــه ســــ هيات لعــــل مــــن أ مدــــا  ــــ ه األحا هــــث اللــــعيفة والمو ــــوعة في
التشدير بو ل السنة من جانب أ ل التعْيل وو فدم لدم بالحشو والتشـهيه، 
والتندر  دم   كر نماذج من   ه األحا هث  ولكن لـو رجعنـا إلـث  ـ ا الـزمن 
ال ي  ونه فيه لوجدنا ما ههرر فع دم  ـ ا، فالعنا ـة بالحـدهث كانـه شـدهدال، 

كانــــه مشــــدرال، ثــــم إن  ــــ ه الروا ــــات التــــد ومعرفــــة اللــــعفاء والو ــــاعين 
قــد لكـــون ور ت عنــد أحـــد أعـــ    -ويع مـــون أحيانــا أندـــا  ـــعيفة -أور و ــا

ا  لـمن مـذ كتـرال مالمحدثين بْريق أو بْر  ألرى  حيحه، ف ي   نا  
ــم لــر   المحــدثين والــرواال فــد مخت ــف أمصــار المســ مين أن  ــ ه األحا هــث ل

 إليدم بْر  ألرى  
 آلحـا  فـد العقيـدال إذا  ـا، و ـ ا مـن المعـالم الر يسـة( حجيـة لهـر اـج

لمندج الس ف، والقول بون ألبار اآلحا  ال لفيد الع م ومن ثـم فـ   حـتج  دـا 
فــد العقيــدال  دعــة كهــرى ل قفدــا أو أحــدثدا المعتزلــة، ولكــن مــن المنســف أن 

ولا ـة فـد كتـهدم فـد أ ــول  -كتيـرا مـن الع مـاء ممـن هنتسـهون إلـث السـنة
دا ال لفيد الع م وإنمـا لفيـد ال ـن، وانتشـرت  ـ ه المقالـة  نسـبة نظنوا أ -الفقه

الفقـه  لالقـول  دـا إلـث الجمدـور، وممـا ه حـظ أن كتيـرا ممـن ألـف فـد أ ـو 
 م، إما مـن المعتزلـة أو األشـاعرال أو المالريد ـة، فو لـل  ـنالء  ـ ه المسـولة 
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يحـــتج  دـــا فـــد و ـــاروا هـــ كرون فيدـــا أن ألبـــار اآلحـــا  ال لفيـــد إال ال ـــن ف
األمور العم ية من األحكا  ال الع مية، ويقصدون  دـا أمـور العقا ـد  ينمـا لـو 
لتبعنـــا نصـــوص الســـ ف مـــن الصـــحابة والتـــابعين ولـــابعيدم لوجـــدنا امجمـــاع 

 ع ث عد  التفريق فد ألبار اآلحا   ين األحكا  والعقا د، -لقريبا -ندمم

 
 (2) ن ةا ر مذ عهد هللا( 1)ه ن را وي  ول ا  حسن  نا أن ن كر قصة إسحا

 ــن ةــا ر،  فقــد روى عــن إســحا   ــن را ويــه قــال:    ل ــه ع ــث عهــد هللا ،
؟، فق ـه: أهدـا األميـر،  هنـزل كـل لي ـة فقال لد:  ا أبا  عقـوب، لقـول: إن هللا

ــدماء وبدــا  إن هللا ــار،  دــا نح ــل ال ــا نقــل إلينــا عنــه ألب لعــالث بعــث إلينــا نهي
وبدــا نحــر ، وبدــا نهــيا األمــوال وبدــا نحــر ، فــتن  نحــر ، وبدــا نح ــل الفــروج

   (3)   ا ذا  ا ذا ، وإن بْل ذا بْل ذا ، قال: فومسك عهد هللا

     ا م  ب الس ف ومندجدم لم هنثر عن أحد مندم ممن  عتـد بقولـه إذا
ور  ع يه حدهث  ا عنده ثهولـه أن ر  مـا  ل ع يـه مـن أمـور العقيـدال بونـه 

و ذ استقصاء   ه المسولة المدمة، وإنما الغـرض ولي    ا م -لهر آحا 
 المجم ة  امشارال 

                                            
( هننو: إسنني ق النن  إالننرام ذ النن  مخلنند الين لننت، أالننو ميمنند النن  راهوخننه المننروز ، 1)       

(، 34 5/6هنننن(،ا رننن رخص   ننندا  ) 238( أو )237-ا 6 1ح  رنننه )  نننرخ  أحمننند الننن  حنبننن 
(، وابقننن ت الي ننن ظ للفنننيواي 2 1 1/6(، والتهنننذيب )358 /11وسنننير أعننن   الننننب ء )

 (ا1 88)ص: 
 كذأالننو اليفنني  النن  مصننعب، األميننر العنن  ل، أالننو العبنن س، حنن النن  انن هر،  ه( عبنند2)     

 ( سنةا48هن وله ) 230روفت سنة:  ، خراس ن

(، وسننير أعنن   2 08-2 0 4(، ووالة مصننر للكننندي )ص: 9/483رنن رخص   نندا  )      
 (ا1/339(، وال رج  عد الشدة )684 /10) النب ء

 (ا452ء والص  ت )ص: سم هقت في األي( ذكر  الب3)     
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بالعقيـــــدال، لـــــ لك  - -بعـــــد الرســـــول -أن الصـــــحابة أع ـــــم النـــــا  -4
قد اكتمل فـيدم  -عندم ر د هللا -فوقوالدم ولفاسير م ل نصوص حجة ألندم

 -المنزل وسنة رسـوله الفدم والمعرفة أل ول الدهن التد  ل ع يدا كتاب هللا
-   

والعجــب أن بعــا مــن هــدعد االنتســاب إلــث مــ  ب أ ــل الســنة  شــتد 
الرافلـة فـد الصـحابة ولنقيصـدم لدـم، ولكـن ال  يحينمـا  عـرض لـرأ البه

أن  قــرأ أو  ســمذ لــبعا شــيوله مــن المنتســهين ل ســنة فــد   هــرى بوســا فــد
 فـــدمقا ــل الرافلـــة والمعتزلـــة ك مــا هـــنول إلـــث لنقــيص الصـــحابة والْعـــن 

ألندـم  - ع ـم الكـ    - أن الصحابة لم  ع مـوا دم، متل عبارال:فدمدم وعقول
 ، ا ــين بالجدـانوا مشغولـك

 

ــــرآن ول ــــركون الق ــــول بعلــــدم: إن الصــــحابة كــــانوا  ق ــــل ق دم  مــــرون كــــنومت
ــــة بالصــــفات واير ــــا  ون فدــــم لدــــا ولمعنا ــــا   ، أو أن  النصــــوص المتع ق

لوولنــا     كمــا لتــوولواالصـحابة لــو واجدــوا الشــهدات التــد واجددــا مــن بعــد م 
  للا

ــــ  شــــك -و ــــ ا ــــد حــــد مــــن -  ــــه عن ــــف االنحــــراف في دج لْيــــر، ال  ق
 و ـو الرسـول المه ـ  عـن هللا -  -الصحابة،  ل قد ه ز  منه الدا  الرسـول

   -عندم أجمعين ر د هللا -بمتل   ه التدم التد لوجه إلث الصحابة -
 ك دـم عـدول -هثفد ن ر أ ل السـنة، الـ هن  ـم أ ـل الحـد -والصحابة

ــة بمجــر  الصــحبة ، ، وال شــك أن  ــ ه  ومــن ثهتــه  ــحهته ثهتــه لــه العدال
أعنــد أفلــ ية الصــحبة التــث التصــوا  دــا، وال  مكــن أن هنــال   -األفلــ ية

لجعل لدم منزلة فد فدـم العقيـدال وإ راكدـا، ال  -فل دا أحد ممن جاء بعد م
خـرون فـد أن  هـندم  مكن أن هنالدا مـن جـاء بعـد م  ولـ لك كـان السـ ف  فت
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ــه: إن  (1)ن عــن الصــحابة، فشــريك  ــن عهــد هللابعيألــ وه عــن التــا لمــا قيــل ل
قوما من المعتزلة هنكـرون  ـ ه األحا هـث  أى أحا هـث النـزول، حـدث  نحـو 

 ـ ا، وقـال:   أمـا نحـن فقـد ألـ نا  هننـا  ـ ا عـن التـابعين  دعشرال أحا هث ف
  ( 2)  ؟ فدم عمن أل وا -  - عن أ حاب رسول هللا

ولمكانـة الصــحابة عنــد السـ ف حر ــوا ع ــث لـدوين أقــوالدم وآرا دــم فــد 
:   اجتمعـــه أنـــا  قـــال  (3)انـالا  ـــن كيســــ، فقـــد روى  ـــ ا لـمخت ـــف المســـ

  (4)ي والز ر 
 

، -  -عن النهـث فق نا: نكتب السنن، فكتهنا ما جاء -ونحن نْ ب الع م -
فتنه سنة  قال: فق ه أنـا: : ثم قال الز ري: نكتب ما جاء عن أ حابه  قال

    (5)كتب، فونجا و يعه  أال، لي  بسنة، ال نكتبه  قال: فكتب و لم 
                                            

، صندوق،  خطن  النخعت الكوفي، الق  ي، أالو عبد ه ( هو: شرخو ال  عبد ه1)        
هننا  178نة سنهنن( ورنوفت  90ديدا علت أه  البندع، ولند سننة )شع رف  ع الدا،  كثيرا، ك ن

(، 4/333(، رهننذيب التهننذيب )8/172(، سننير أعنن   النننب ء )2/270مينن ان االعتنندال )
 (ا351 /1التقرخب )

م ء سن(، والبيهقني فنت األ8/158في: سر أع   النب ء ) كم  -ين( روا  الص   2)       
 (ا451ي )ص: نوالص  ت ع  الص   

ي، أالو ميمد أو أالو الي رأل، منؤ ب ولند عمنر الن  نال  ك ف ن المد لت( هو: ص 3)        
(، 6/380هننا رهنذيب رن رخص  مشن  ) 140 قة،  ب ، فق ه، من ت  عند سننة:  خ ،ع  عبد ال

(، وابقن ت 1/362(، والتقرخنب )5/454(، وسير أعن   الننب ء )11/48ورذ كرة الي  ظ )
 (ا63: صالي  ظ )

، أحنند  ينالمنند ي ي ال هننر شنن، أالننو  نننر القر  النن  عبينند ه : ميمنند النن  مفننلذ ( هننو4)       
 =         ، األع  

(، ورنن رخص 157ص: الدنن ء المننتمذ ) -سننعد النن هنننا ابقنن ت ا 124سنننة:  فيرننو  =        
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 ا:مدوالصحابة لميزوا فد العقيدال وفدمدا بعدال ميزات، أ        

الـوحث  و و هت قث  ـ ا -  -أ( أندم شا دوا التنزيل، وعاشوا مذ النهث
األحـداث، فعا ـرو ا جميعـا، ب الوقـا ذ و سمن ربه ال ي هنزل ع يه مفرقا ح

أع ــم النــا  بالتنزيــل وأســباب  -واحــدال فواحــدال، فكيــل ال  كونــون و ــم كــ لك
ــــم النــــا  -إن كانــــه لــــه أســــباب -نزولــــه ومــــرا   بمــــرا  هللا -مــــن ثــــم -وأع 
أ ــــا  -  وال  قــــول عاقــــل: إن مــــن حلــــر الواقعــــة أو الحا ثــــة-  -رســــوله
 فيدا  لم  شار و أقل ع ما  دا ممن لم  حلر ا  -كانه

      ب( من المع و  أن حواري الرسل و ـحا تدم الـ هن البعـو م وآمنـوا  دـم
 م اكتر النا  فدما لرسالتدم وما هت عق  دا من أحكـا  سـواء فـد العقيـدال أو 

فدـم العـارفون  ـدقا قدا المــدركون لحقا قدـا، و ـم اكمـل النـا  ع مــا  ؛الشـريعة
من ذلك، ول لك روى عهـد  وعم ، وال  كون من بعد م اكمل مندم فد شدء

نهـث  أنـه قـال:   مـا مـن  -  -عن النهث -عنه ر ث هللا -ا ن مسعو  هللا
ــه مــن أمتــه حواريــون وأ ــحاب،  ولــ ون  إالفــد أمــة قه ــد  بعتــه هللا كــان ل

بســـنته، ويقتـــدون بـــومره  ثـــم إندـــا لخ ـــف مـــن بعـــد م ل ـــوف،  قولـــون مـــا ال 
، ومـــن   م  يـــده فدـــو مـــنمنا دـ  فمـــن جـــ ويفع ـــون مـــا ال هـــنمرون   فع ـــون،

                                                                                                               

(، و  يننة النه يننة فنني ابقنن ت 4/177ووف نن ت األا نن ن ) -تننه م ننر ةمابعنن  ررج - شنن م
(، ورهنننذيب 5/24(، والنننواي للصننن دي )5/326ير أعننن   الننننب ء )سننن(، و 2/262القنننراء )
 (ا9/445الهذيب )

(، والخطينب فني 2 0 487ور مه ) (258 /11( روا  عبد الرزاق في المصنف )1)       
(، وفني الدن ء المنتمذ 2/388(، واالن  سنعد فني الطبقن ت )107 -ا 0 6د العلنذ )ص: رقيي

ررجمنننة ال هنننري  -(، واالننن  عفننن كر641، 1/637(، وال فنننو  فننني المعرفنننة )1 68)ص: 
 (ا3/360(، وأالو نع ذ في اليل ة )62)ص:  -م ر ة
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،  (1)فدـو مـنمن، ولـي  وراء ذلـك مـن ام مـان حبـة لـر ل    ا د م بق بـهـجـ
فمن سـار ع ـث ندـج الصـحابة سـ م مـن  ـ ه الصـفة ال ميمـة  ومـذ كـل ذلـك 

 ث بعد الصحابة ف ن  كون مت دم فد الفدم والع م لفمن أ

ــدال، فدــم متفقــون فــد ـجــ  أمــور( لــم  كــن  ــين الصــحابة لــ ت فــد العقي
ـــد ـــث ل قو ـــا عـــن النه ـــد الت ـــان، و ـــ ا بخـــ ف  -  -العقا  بكـــل و ـــوح وبي

رحمـه  -مسا ل األحكا  الفرعية القا  ة ل جتدا  وااللت ف،  قول ا ـن القـيم
:   إن أ ل ام مان قد هتنا عون فـد بعـا األحكـا ، وال  خرجـون  ـ لك -هللا

كـا  و ـم سـا ات عن اال مان، وقد لنا ع الصحابة فـد كتيـر مـن مسـا ل األح
ــا  ولكــن بحمــد هللا ــم هتنــا عوا فــد مســولة مــن  المــنمنين، وأكمــل األمــة إ مان ل

ماء والصفات واألفعال،  ل ك دم ع ث إثبات ما نْق به الكتـاب سمسا ل األ
ـــث آلـــر م، لـــم  ســـومو ا لـــووي ، و لـــم  والســـنة، ك مـــة واحـــدال، مـــن أولدـــم إل

مندـا إبْـاال، وال  ـربوا لدـا  حرفو ا عن موا عدا لهـده ، ولـم ههـدوا لشـثء 
أمتاال، ولم هدفعوا فد  دور ا وأعجا  ا، و لم  قل أحد مندم:  جب  رفدا 
عــن حقا قدــا، وحم دــا ع ـــث مجا  ــا،  ــل ل قو ـــا بــالقهول والتســ يم، وقا  و ـــا 
بام مان والتع ـيم، وجع ـوا األمـر فيدـا ك دـا أمـرا واحـدا، وأجرو ـا ع ـث سـنن 

  ( 2)واحدال   

ال  ، واير ـا ربه -  -كركية النهد -ليسيرال التث الت فوا فيداواألمور ا
لــنثر فــد  ــ ه القاعــدال العامــة، ألن الخـــ ف فيدــا كــان ألســباب وقــد  كـــون 

 -ر ــث هللا عــندم -لـبعا الصــحابة مـن الع ــم مـا لــي  عنـد اآللــر، لكـندم
 إذا جاء م الدليل للعوا له    لر   

                                            

ور مننه  هنني عنن  المنكننر منن  اإليمنن ن،ن نن ب كننون ال -( روا  مفننلذ، كتنن ب االيمنن ن1)       
 (ا80)

 ت: الوكي ا (52-51 /1( إع   المو عي  )2)       
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        م، و ــ ا أمــر مشــدور عــندم ( كــان الصــحابة  ســولون عمــا  شــكل ع ــيد
ا ـوي عندـرُ  - عندـا هللا ر د  - فو  المنمنين عا شة - عندم ر ث هللا -
ولـ لك  (1)راجعـه فيـه حتـث لعرفـه     كانـه ال لسـمذ شـيئا ال لعرفـه إال اـأند

عندما قـال:   مـن نـوقش الحسـاب عـ ب   عـن اآل ـة:  --سوله رسول هللا
ــــــــد  ِكت   ــــــــنف ُأوِل ــــــــا م  ــــــــيرا { }ف و مب ــــــــابا    ِس ــــــــُب ِحس  اس  ف  ُ ح  ــــــــوف ــــــــِه   ف س  ــــــــُه ِ ي ِميِن اب 

، كــ لك ســول  (2)  إنمــا ذلــك العــرض             فوجا دــا:[، 7،8]االنشــقا :
ــــي   وندمــــا  الصــــحابة عــــن ركيــــة هللا ــــل لدــــم  ركيــــة الشــــم  والقمــــر ل فمت

   (4)ع ث البعث  رب لدا متاال بالنبات ، وك لك قدرال هللا (3)سحاب

 -الميـــزات لتلـــا بجـــ ء مكانـــة الصـــحابة وع مدـــم وفدمدـــم ومـــن  ـــ ه
ـــين فلـــ دم كمـــا -عـــندم أجمعـــين هللا         ر ـــد ـــد  ـــ ه األمـــور  -هته ف
أو ايـر  ياع ث من جاء بعد م، وأن أي لجديل لدـم بوسـ وب  ـر  -واير ا

                                            

الن   ه: عبند هسنم(، وا103مل ننة فني العلنذ، ر نذ ) الني( روا  البخ ر  عن  االن  أ1)       
مل نة ال  عبد ال  جدع ن  قة، فق ه، رو  ع  مدموعنة من   اليال  أ اال  عبد ه عبيد ه
(، والتقرخننننب 5/306عنننةا ان ننننر: التهنننذيب )رو  لننننه الدم  -هذ ع  شنننة نمنننن -ة الصننني 

 (ا1/431)
  روا  عنن  االنن  منمل نننة عن  ع  شننة، ك النني( مت ن  عل ننه: روا  البخن ر  عنن  االن  أ2)         

(، ومفننلذ 4939،6536،6537، 1 0 3مل نننة عنن  الق سننذ عنن  ع  شننة، وأر  مننه ) الننيأ
 (ا2876في الدنة، ور مة )

(، وروا  4/11 المفنند ) - عقيلنت االن  المنت ن ال خن رز  الي ع  أ - ( روا  أحمد3)       
 النني(، واالنن  أ180(، واالنن  م جننه فنني المقدمننة، ر مننه )4731مننه ) ر  أالننو  او  فنني الفنننة،

 اني (، وحفنه األلب 460 -459ع صذ في الفنة، ر مه )
مه لقنن ) النن  عنن مر النن  المنت نن ، وهننو سننرزخنن  العقيلننت، وا النني( روا  أحمنند عنن  أ4)       
 (ا4/11مفند )سألها ال ذيال
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ال هتوقـف عنـد حـد الدـا  الصـحابة          ، ا  عتهر   ال وانحراف يا ر 
مـن أمـور الـدهن  -  -       إلث ما   غوه عن رسول هللاأنفسدم  ل هتعداه 

 ــ ا الكــ                  ك دــا  وإن العجــب ليولــ  امنســان و ــو  قــرأ متــل 
               ألحد الكتاب و ـو  عـرض لمـ  ب السـ ف ومدرسـتدم،  قـول: 

       الفر  الوا ا  ين اال مـان والمعرفـة،  -من ل ل   ا العرض -ولع نا ن ما
فـــاألول مح ـــه الق ـــب، والتانيـــة مح دـــا العقـــل  ومـــن ثـــم نســـتْذ أن نقـــرر أن 

ولا ـة  -ن فد الصدر األول قد فقدـوا الـنص الـدهند             المتدهند
بق وبدم، قهـل إ راكـه بمقـاهي  العقـل، كالـ ي عـرف  -ما هتع ق بومور العقيدال

ـــر  المتك مـــين، ولخـــريجدم نصـــوص العقيـــدال ـــدى بعـــا ف ـــث  فيمـــا بعـــد ل ع 
 و عوه من مقامات عق ية   مامقتلث 

 

إلــــث  -أي المتـــدهنين -ولـــي  فــــد  ـــ ا القــــول نســـبة لدــــم  ثـــم  عقـــب قــــا  :
   (1)فدم لقد الدهن ا ن ليمية   كماالتجديل 

إندــم كـــانوا  -وفــيدم الصــحابة - كــ ا  قــول الكالــب عــن الصـــدر األول
لدم، وإنما عرفدا أ ـل هنمنون بومور العقيدال بق وبدم، ولكندم ال  عرفوندا بعقو 

الك   من بعد لما جاءوا بالمقدمات العق ية، ومذ ذلك ف ي  فد  ـ ا لجديـل 
   (2)ل صحابة والصدر األول

 ومـن مـندج السـ ف: التســ يم لمـا جـاء بـه الــوحد، مـذ إعْـاء العقــل -5
 وره الحقيقــد، وعــد  الخــوض فــد األمــور الغيهيــة ممــا ال مجــال ل عقــل فيــه، 

لم ه غوا العقل كـا هـزعم لصـومدم مـن أ ـل الكـ  ،  - هللا رحمدم -فالس ف 
أندم لم  حكموه فد جميـذ  كما أو من ال لهرال له بم  ب الس ف من اير م،

                                            

 (ا478( المدرسة الفلف ة، رأل  : ميمد عبد الفت ر نص ر )ص: 1)       
( 68-51هو الفننل ي )ص: ن( ان ننر: فنني مو ننوع من لننة الصنني  ة،  واعنند المنن2)       

 الطبعة الث ن ةا
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فعـل أ ـل اللـ ل، وإنمـا و نـوا األمـر بمـوا ين الشـرع: فمـا جـاء  كمـاأمـور م 
بــه الــوحد فدــو حـــق و ــد  وال  مكــن أن  خـــالف معقــوال  ــريحا أ ـــدا، إذ 

، وقـد سـبقه امشـارال إلـث هلل العقـول مخ وقـة و  فدـا والـوحد مـن هللاكيل  خال
ذلـــك والمقصـــو   نـــا  يـــان أن مـــن مـــندجدم التســـ يم لمـــا ور  فـــد النصـــوص 
وعـــد  معار ـــتدا بشـــدء مـــن األ ـــواء أو العقـــول، مـــذ إعْـــاء العقـــل  روه 

   (1)المناسب له

ـــــة  حـــــاكمون  -6 ـــــون النصـــــوص ومعدـــــم أ ـــــول عق ي ـــــوا هت ق ـــــم  كون ل
ص إليدا،؟ فعل المعتزلة وايـر م الـ هن و ـعوا أ ـوأل عق يـة، ثـم لمـا النصو 

عتقــا ، ن ــروا فمــا جــاءوا إلــث القــرآن والســنة ومــا فيدمــا مــن  الالت فــد اال
وجدوه موافقا لت ـك األ ـول العق يـة ألـ وا بـه، ومـا وجـدوه مخالفـا لشـدء ندـا 

من الـدعاال  -رحمه هللا -وقد كان سيد قْب ،  أولوه أو أنكروا االحتجاج به
،  قـــول فـــد د إلـــث  ـــ ا المـــندج فـــد العـــو ال إلـــث العقيـــدال والتصـــور امســـ م

 ناـومندج    دج الصحيا ل لك:لمنك مه حول ا
 
 

فــد اســت دا  القــرآن الكــريم، أال نواجدــه بمقــررات ســابقة إة قــا، ال مقــررات 
 من رواسب التقافات التد لم نستقدا من القـرآن -عق ية، وال مقررات شعورية

نحـــا  إليدـــا نصو ـــه، أو نســـت دم معـــافد  ـــ ه النصـــوص وفـــق ل ـــك  -ذالـــه
 المقررات السابقة   

لينشــثء المقــررات الصــحيحة التــد  -ا تــداء -  لقــد جــاء الــنص القرآنــد
أن لقــو  ع يــا لصــورات البشــر، وأن لقــو  ع يدــا حيــالدم،  هللا           هريــد

لكهيــر،  ــ ه الرعا ــة مــن  ــ ا التفلــل مــن الع ــث ا          وأقــل مــا  ســتحقه
                                            

ديث ينننهو علمننن ء الن(، ومننن26-23( ان نننر: ع  نننة اال بننن ت والت نننوخق )ص: 3)       
 (ا247-1/246ن ر: نقق التأس س المطبوع )(، وا40والفنة )ص: 
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أن هت قو ا وقد فراـوا لدـا  -العالمين عن       و و الغند  -ذي الج ل هللا
ليقـو  لصـور م الجدهـد نْفـا          ق وبدم وعقولدم مـن كـل غـبش  ليـل، 

مستمدا من لع يم  -قد مدا وحدهتدا ع ث السواء -رواسب الجا  يات كلمن 
 الحق شيئا            د ال لغنث من هللا وحده، ال من ظنون البشر، الت

، إنمــا  لعــالث إليدــا كتــاب هللا كم  ليســه  نــا  إذن مقــررات ســابقة نحــا
، ونقـــيم ع ـــث  ـــ ه المقـــررات  نســـتمد مقررالنـــا مـــن  ـــ ا الكتـــاب إ تـــداء نحــن

 و المندج الصـحيا، فـد مواجدـة القـرآن  -وحده -لصورالنا ومقررالنا، و  ا
   (1)ص التصور امس مد ومقوماله  الكريم، وفد است دامه لصا 

الرجــوع إلــث النصــوص الــوار ال فــد مســولة معينــة، وعــد  االقتصــار  -7
مـــن أندـــم ال  فرقـــون  ـــين  دءبعلـــدا  ون الـــبعا اآللـــر، و ـــ ا ناشـــ ع ـــث

لــــدهدم أ ــــول عق يــــة متقــــررال ســــ فا عنــــد م ليولــــ وا مــــن   النصــــوص ولــــي
ه أ ـل األ ـواء ك دـم، إذ النصوص مـا وافقدـا ويـدعوا مـا لالفدـا، كمـا وقـذ فيـ

ـــق  المـــا مـــن ةا فـــة مـــن ةـــوا فدم إ وألـــ ت بجـــزء مـــن النصـــوص ممـــا هواف
د ةا فـة لْعـن فـد أ لـة الْا فـة األلـرى    و كـ ا فـد جميـذ لم  هدا ثم لـو

 مسا ل العقيدال 

فــ   ســ كون متــل  ــ ا المندج، ــل  -ومــ  هدم  ــو الوســط -أمــا الســ ف
ذ كـل مـن الْـا فتين ـق الـ ي مـ، فيكون معدم الح  ول ون بجميذ النصوص

 ، المنحرفتين
 

 
ويس مون من الباةل ال ي معدما  واألمت ة ع ث ذلك كتيرال ووا حة والحمـد 
                                            

نهو الوا نت لفنيد لم(، ومع هذا ا15-14( خص  ص التصور اإلس مي )ص: 1)        
 فنني صنة خ عننق اله نوات التنني و نع الهنن ،  من  "  نه " فنني  ن ل القننرآنكت  لننوخ طنب فن  ي

 اء و ير او  عق الص  ت ك الست
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ا ل العقيــدال ـ  فالســ ف  جمعــون النصــوص فــد المســولة الواحــدال مــن مســهلل 
ثـم  ولـ ون  دـا جميعـا فيخ صـون إلـث مـ  ب وسـط  ـو المـ  ب   ، اـواير 

 الحق والعدل 
 ا  العــدل وامنصــاف مــذ أعــدا دم، فدــم  عترفــون بمــا عنــد الخصــو التــز  -8 

م ما  جدونه عند م من  ـ ل فيصـد م عـن قـول الحـق يدمن حق، وال  عم
فيدم، أو هدعو م إلث رميدم بما لـي  فـيدم مـن الباةـل  و ـ ا بخـ ف مـندج 

ـــم  قـــل بمقـــالتدم بشـــتث أنـــواع الـــت م، دأ ـــل األ ـــواء الـــ هن هرمـــون كـــل مـــن ل
أقوال من  خالفدم أسوأ االحتماالت، وال  عترفون له بحق أ ـدا  أمـا ويحم ون 

أ ــل الســنة في تزمــون امنصــاف مــذ أنفســدم ومــذ مــن  خــالفدم، ولــ لك فدــم 
  قسمون من عدا م إلث قسمين:

 أ( أ ل كفر وعنا  فدنالء  جا دوندم ويكشفون باة دم        

مـــن إ مـــان  ب( أ ـــل  دعـــة وعصـــيان  فدـــنالء  حمـــدون لدـــم مـــا عنـــد م
وليــر ولدمــة ل،ســ  ، ويــر ون مــا  ــم ع يــه مــن  دعــة، ويهينــون مــا  وجدــا 

فيدــا مــن  ــ ل ومخالفــة لمــ  ب أ ــل الســنة، ومــن كــان  اعيــا إلــث  دعتــه 
ث  دــا، وحســب لــفــالموقف منــه  شــتد حســب لْــورال المقالــة اللــالة التــد أ
 المص حة التث لنجم عن كشف الهدعة ولفسيق  اجدا 

ــــد م أن كــــل أحــــد-  -ل رســــول لشــــخص إال ال هتعصــــهون  -9  ، فعن
الدا ي البشير ع يه الص ال والس  ، ألنه الـ ي ال  هنل  من قوله ويتر  إال

هنْــق عــن الدــوى  و ــ ا بخــ ف أ ــل األ ــواء الــ هن هتعصــهون لْــا فتدم أو 
إلــث رجــل مــن رجــالدم، ويجع ــون أقــوال  ــنالء كالنصــوص، ال لقهــل الــر  وال 

هـــر ون نصـــوص الكتــاب والســـنة ألج دـــا  أمـــا أ ـــل الســـنة التوويــل، ومـــن ثـــم 
 فتمامدم وقا د م ال ي هتبعون ما جـاء بـه ويزنـون جميـذ أقـوال النـا  بوقوالـه

  -  -رسول هللا ؛
 ثانيا: لميز الس ف   أ ل السنة والجماعة   عن اير م: 
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والقصد من   ا  يان الميزات التث لميز  دا أ ل السنة عن اير م ومن 
  :أ مدا

ــــي  لدــــم اســــم  ســــمون بــــه إ -ا             اســــم   أ ــــل الســــنة  الأن أ ــــل الســــنة ل
  ا بخ فـه، و ـم ال ي عرفوا  ـ  أ ل الحدهث   فدو االس  ، أو والجماعة  

 
ماء وألقـــاب أو عرفـــوا  دـــا فصـــارت ع مـــا ســـأ ـــحاب الهـــدع الـــ هن لســـموا بو

 اء وألقـاب ألـرى،سـمميدم اير م بوسع يدم، ومن المع و  أن أ ل السنة قد  
مه أ ــل الســنة باســم هناســب مــا لالفدــا فيــه ســو  الفرقــة إ        مــن  إذ مــا

أ ــل الســنة لــم ه ــزمدم شــثء مــن  ــ ه األلقــاب        أ ــل الســنة، ولكــن بقــد
الباة ة  ول لك ذكر ا ن عهد الهر أن رج  جاء إلث االما  مالـك فقـال:    ـا 

عـز وجـل،  حجـة فيمـا  ينـث وبـين هللا ك ع، أسولك عن مسولة أج أبا عهد هللا
؟،  سل  قال: مـن أ ـل السـنة        ، باهلل ال قوال إال قال مالك: ما شاء هللا

بـه، ال جدمـث، وال            قال: أ ل السـنة الـ هن لـي  لدـم لقـب  عرفـون 
فــد الغنيــة:      (2)، ويقــول الشــيل عهــد القــا ر الجي ــث (1)قــدري، وال رافلــد
ـــــــم أن أل ـــــــل  ـــــــون  دـــــــا فع مـــــــة أ ـــــــل الهدعـــــــةواع  ـــــــدع ع مـــــــات  عرف            اله

                                            
 ا(35( االنتق ء الال  عبد البر )ص: 1)        

الديلننني  صننن لت الننن  عبننند ه النننيي، وهنننو الشننن ص عبننند القننن  ر الننن  أنننن( أو الدي  2)          
ت وكنذا فني سن( عبند القن  ر الن  مو 3)ص:  جمتهفي رر         ال ن ة  الينبلي، وفي مقدمة

هننن، ورننوفت سنننة  470، ولنند الشنن ص عبنند القنن  ر سنننة -الطبعننة األخيننرة -(4/47األعنن   )
            ن، شنننننأ: " وفننننني الدملنننننة: الشننننن ص عبننننند القننننن  ر كبينننننر الهننننننا  ننننن ل عننننننه النننننذهبت561

   فنني الدايننة الترجمننة شنن ص االسنن   وعلننذ سننم، و "وعل ننه مذخننذ فنني  عننق أ والننه و ع وخننه
 ط(، 3/414(، وان ننر األنفنن ب )451 -20/439)       األول نن ءا سننير أعنن   النننب ء 

 (ا301-1/290)         (، وذي  ابق ت الين اللة 10/219لبن ن والمنت ذ )
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               الوقيعـــة فـــد أ ـــل األثـــر، وع مـــة الزنا قـــة لســـميتدم أ ـــل األثـــر بالحشـــوية،
ويريدون إبْـال اآلثـار، وع مـة القدريـة لسـميتدم أ ـل األثـر مجهـرال، وع مـة 

أ ــل األثــر  الجدميــة لســميتدم أ ــل الســنة مشــهدة، وع مــة الرافلــة لســميتدم
عصـهية وغيـاض أل ــل السـنة، وال اسـم لدــم إ،           نا ـبة، وكـل ذلــك 

الحــدهث، وال ه تصــق  دــم مــا لقــهدم بــه            اســم واحــد و ــو: أ ــحاب
لســـمية كفـــار مكـــة ســـاحرا وشـــاعرا  -  -لم ه تصـــق بـــالنهدكماأ ـــل الهـــدع،

كتــه وعنــد إنســه وعنــد م   مه عنــد هللاســومجنونــا ومفتونــا وكا نــا، ولــم  كــن ا
   (1)     ا  رسوال نهي وجنه ولسا ر ل قه إال

                ع ــث لوسـْدم  ــين النـا ، وعــد  االفـراط أو التفــريط، و ـ ا مهنــد -2      
  ف ع ث أن  كونوا وسْا ــرص السـأن م  هدم  و الم  ب الوسط  وقد ح

 

لمتْـرفين، ولـ لك فد األمور ك دا وأن ال هنسا  أحد مندم مذ أحـد القـولين ا
ـــول:   أحـــ (2)كـــان الشـــعهد  ـــك وال لكـــن رافلـــيا، واعمـــل  ب ق ـــه نهي أ ـــل  ي

ـــم أن مـــا أ ـــابك مـــن حســـنة فمـــن هللا ـــالقرآن وال لكـــن حروريـــا، واع  ، ومـــا ب
ــدا  أ ــابك مــن ســيئة فمــن نفســك، وال لكــن قــدريا، وأةــذ االمــا  وإن كــان عه

، وأحب  اع  نث حبشيا وال لكن لارجيا، وقف عند الشدات وال لكن مرجيا
، وأحب مـن رأهتـه  عمـل الخيـر وإن كـان ألـر  سـند ا (3) اشم وال لكن لشهيا

                                            
 (ا1/80( ال ن ة )3)        

ي نرو الهمنذامنكب ر، أالنو ع يراحي  ال  عبد ذش( هو: االم   المشهور: ع مر ال  1)       
ر ذلنوا ان نر: أخبن ر القضن ة ينهنن، و ين    1 05نة سنرو  لنه الدم عنةا رنوفت  ، بتعالش

(، والننننوافي فنننني 4/294ر أعنننن   النننننب ء )سنننني(، و 31 0 /4( واليل ننننة )2/413-428)
 (ا16/587الوف  ت )

هذ،  يننر عبينند، منن  الشنن عة، وهننذ منن  الك فنن ن ة و  الننيتنن ر النن  ألمخ( هننذ أربنن ع ا2)       
رات و (، منشن310 /3)ب هنن كي  فني الينربا ان نر: منروج النذعموا النذلو السنتعم لهذ السو 
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 (1)   
 ــد  كمــا هدم ــ، وعــد  لق دجدم لقنــاعتدم أنــه الحــقمــنثبــالدم ع ــث  -3      
أنـه  -رحمـه هللا - ل األ واء، ول لك روى عن عمـر  ـن عهـد العزيـز أ عا ال
 ،(2)ا ل خصــومات اكتــر التنقــل     مــن جعــل  هنــه ار ــ              قــال:
روى عن االما  مالك أنه قال:   ك ما جاءنا رجل أجدل مـن رجـل لركنـا  كما

ــه   - -        مــا نــزل بــه جهريــل ع ــث محمــد ، وروى معــن  ــن  (3)لجدل
هومــا  - عنــه ر ــث هللا -          عيسـث قــال:   انصــرف مالــك  ـن أنــ  

لــــه أ ــــو         رجــــل  قــــالء ع ــــث هــــدي، ف حقــــه ثمــــن المســــجد و ــــو متكــــ
        ك مــك أمذ منــث شــيئا اســ، فقــال:  ــا عهــد هللا -كــان هــتدم بامرجــاء -الحوريــة

   قـال هتند؟ قال: إن ا هتك البعند ، قال: فتن اي به وأحاجك، وألهر  رأ
رحمـه  -  قـال مالـك ؟ قال نتبعه فتن جاء رجل آلر فك منا فغ هنا        : 
 -  - عـــز وجـــل محمـــدا ، بعـــث هللا  ـــا عهـــد هللا          : - لعـــالث هللا
 تقلـ، وأرا  لن دـن واحـ ده

ـــز: مـــن جعـــل  هنـــه ار ـــا  ـــن عهـــد العزي ـــال عمـــر   ـــث  هـــن، ق مـــن  هـــن إل
   (4)ل خصومات اكتر التنقل  

كتــر لنقــل أ ــل األ ــواء، بخــ ف الســ ف الــ هن عرفــوا الحــق أولــ لك مــا 

                                                                                                               

 (ا6/306الد معة اللبن ن ة، وان ر فه رس هذا الكت ب )
 (ا7/143ر رخص  مش  )( رهذيب 3)         
،    هو لننذ الخشنن ة ورقننع: ال  ل نن نن ب منن   - ( 310( روا  النند ارمنني، ر ننذ )4)        

ب تننالمن ط،  ( 217/  1 ، والب ننو  فنني شننرح الفنننة ) (56رخعة )ص: شننال يفنن ي واآلجننر 
 (ا216الفنة، ر ذ ) حر شفي   ي، وروا  ال لك  اإلس مي

 (ا294-293ح الفنة، ر ذ )ر شفي   ي( روا  ال لك 5)        
 (ا57-56( الشرخعة لرجري )ص: 1)           
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الفــق  كمــا الكتــاب والســنة ال لفقــواع يــه، وأ ــل الكــ     لــو اعتصــموا ب فتهتــوا
أ ــل الســنة والحــدهث، فــتن أ مــة الســنة والحــدهث لــم  خت فــوا فــد شــثء مـــن 

   (1)أ ول  هندم  
الفــاقدم ع ــث أمــور العقيــدال، وعــد  الــت فدم مــذ الــت ف الزمــان  -4 

والمكــان، و ــ ا مــا  مكــن أن  ســمث بــه الوحــدال الفكريــة عنــد م   فو ــل الســنة 
ــو التهــرت الواحــد مــندم لوجدلــه فــد أي قــرن مــن ال قــرون، وفــد أي مكــان ل

متـل مـا  حم ـه اآللـر  -مذ القناعة التامـة  ـ لك - حمل من العقيدال والمندج
  وممــا هــدل ع ــث أن أ ــل الحــدهث        :  (2)دناأل ــهدا  قــول قــوا  الســنة

 م أ ل الحق انك لو ةالعـه جميـذ كتـهدم المصـنفة مـن أولدـم إلـث آلـر م، 
هتدم، مذ الت ف   داندم و مـاندم، ولباعـد مـا  يـندم فـد الـد ار، قد مدم وحد

وجــدلدم فــد  يــان االعتقــا   -  وســكون كــل واحــد مــندم قْــرا مــن األقْــار 
ال  حيــدون عندــا، وال  ع ــث وليــرال واحــدال، ونمــط واحــد،  جــرون ع ــث ةريقــة 

ـــيدم الت فـــا  ـــرى ف ـــك واحـــد، ونق دـــم واحـــد، ال ل ـــولدم فـــد ذل ـــون فيدـــا، ق  مي 
لفرقـا فــد شــدء مــا وإن قـل   ــل لــو جمعــه جميـذ مــا جــرى ع ــث ألســنتدم وال

ونق وه عن س فدم وجدله كونـه جـاء عـن ق ـب واحـد،وجرى ع ـث لسـان واحـد، 

                                            
 (ا10/306(  رء رع رض العق  والنق  )2)           

م عي  النننن  ميمنننند الننن  ال ضنننن  النننن  علنننني القرشننننت، الت منننني سنننن( هنننو: اإلمنننن   إ3)            
دننذ(، و هنن  ، نفننبة إلننت الدننوزة، وهنني ال رخننة فنني ل ننة العي ي، )وخقنن ل لننه: الدننوز ناألصننبه 

ه ر  الهنن  منن  تنفننبه رلميننذ  صنن حب األنفنن ب، وذكننر أنننه كنن ن ينرههنن ، لكنننه  نن ل: ولننوال اشنن
 بهنننا األنفنن  535ة: نهننن ورننوفت سنن 457نفننبته إليهنن ، وخلقننب  قننوا  الفنننة، ولنند سنننة: 

، وسنننير ( 4/105( وشنننذرات النننذهب )1/359(، وابقننن ت الشننن فع ة لألسننننوي )3/368)
 (ا1/323واألع   )(، 80 /20أع   النب ء )
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 و  ا و ف  قيق لوحـدال أ ـل السـنة (1)و ل ع ث الحق  ليل أ ين من   ا؟ 
وعــد  لبــاهن والــت ف أقــوالدم متــل مــا حــدث ويحــدث لمــن عــدا م مــن أ ــل 

 واال تداع األ واء 
 

 حســب الهــدع التــد نشــوت -فــد كــل  مــان -ر  ــم ع ــث أ ــل الهــدع -5
فيه، و  ا ألندم حريصـون ألـم الحـرص ع ـث سـ مة العقيـدال مـن أن  شـوبدا 
شـــدء مـــن كـــدر الدـــوى واال تـــداع، فكـــل مـــا حـــدثه  دعـــة ر وا ع يدـــا وبينـــوا 

ثـــم  فســا  ا، و كــ ا فـــد الهــدع التـــد ل يدــا  وال  فتع ــون افترا ـــات وشــهدات
 فعل أ ل الهـدع، وإنمـا  حر ـون ع ـث لربيـة النـا   كما  قومون بالر  ع يدا

ع ث العقيدال الصحيحة مـن الكتـاب والسـنة، ويهينـون ل نـا  ذلـك ويشـرحونه، 
وســــنة  ، وبع مــــة الــــوحد مــــن كتــــاب هللا حتــــث لمت ــــثء ق ــــوبدم بع مــــة هللا

ــــزا   دــــ ا ا-  -رســــوله ــــث  ــــ ه التربيــــة مــــن االعت ــــب ع  ــــد  ومــــا هترل  هنل
وبم  ب أ ل السنة والجماعة، وأنه ةريق النجاح والفـ ح  أمـا مجا لـة أ ـل 

د عر ــا حســب لْــورال الهدعــة والخــوف مــن لالهــدع والــر  ع ــيدم فتنمــا  ــو
انتشار ا، فير ون ع يدا فقط وال هتعدى ذلك إلث افتراض  دع ألـرى ثـم الـر  

السـ ف أنـه   ع يدا، حتث لوجد   ه الهدعة، ولـ لك فمـن الوا ـا مـن مـندج 
قد ههين بعلدم فد بعا األوقات ما ال ههينـه ايـره لحاجتـه فـد ذلـك، فمـن 

كاالمــا  أحمــد كــان ك مــه فــد ذ  مــن  ا ت ــد بمــن  قــول: لــي   ــ ا كــ   هللا
 ت ــث ا ــو ، أكتــر مــن ذمــه لمــن  قــول: لف ــد مخ ــو   ومــن مخ قــول:  ــ ا 

ــا  ايــر مخ ــو ، كالبخــاري  ــاح ب بمــن  جعــل بعــا بعــا  ــفات العب
الصــحيا، كــان ك مــه فــد ذ  مــن  جعــل ذلــك اــر مخ ــو  أكتــر  مــذ نــص 

                                            
 ( با164ور مة ) -مخطوط -( اليدة في ال  ن الميدة4)          
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   (1)ر ما ع ث لْو الفريقين  يأحمد والبخاري وا

  ، و ــ ه ميــزال بــار ال ، ومــوااللدم أل  دــا -  -حــهدم لســنة الرســول -6
؟ أن  ـد ا مـن امعـراض عـن السـنة وعـد  اال تمـا   دـا، كمـا  أل ل السنة

ـــو  ـــا واال راء أحيانـــا بمـــن  فن  -ن أعمـــار م فـــد رواهتدـــا ونق دـــا ولع يمدـــا ل ن
وي عـن البخـاري أنـه قـال:   كنـا ث لـة رُ أ ل الهدع الكهرى   إحدى ع مات 

د ألرجـــو أن لوويـــل  ــــ ا نــــفقـــال: إ أو أربعـــة ع ـــث بـــاب ع ــــد  ـــن عهـــد هللا
ـــد ـــث ظـــا رين           : -  -الحـــدهث عـــن النه ـــزال ةا فـــة مـــن أمت  ال ل

 ، (2)ن ل لدم أو لالفدم ع ث الحق، ال  لر م م
 

 
، ألن التجــــار قــــد شــــغ وا أنفســــدم تمد ألرجــــو أن لوويــــل  ــــ ا الحــــدهث أنــــنــــإ

م بالصـناعات، والم ــو  قـد شــغ وا دبالتجـارات، وأ ــل الصـنعة قــد شـغ وا أنفســ
، ويقــــول قتيبــــة  ــــن   -(3) -لحهــــون ســــنة النهــــد تمأنفســــدم بالمم كــــة، وأنــــ

ث  ن سعيد القْان، يلحدهث متل  حالرجل  حب أ ل ا :   إذا رأهه (4)سعيد
وذكر قومـا  -، وأحمد  ن حنهل، وإسحا   ن را ويهي وعهد الرحمن  ن مدد

، ويقــول  (5)ومــن لــالف  ــ ا فــاع م أنــه مهتــدع   فتنــه ع ــث الســنة، -آلــرين
                                            

 (ا3/103( الدواب الصي ت )1)         
 ( ا35( سب  رخرخده )ص: 2)       

 (ا52ر  أصي ب اليديث )ص: ش( 1)         
 قننة  ( هنو:  تيبننة النن  سننعيد النن  جمينن  النن  ار نن  الثق نني، أالننو رجنن ء الب  ننني،2)         

ر أعنن   النننب ء سننيهنننا رو  لننه الدم عننةا  240ورننوفت سنننة  هننن، 149 بنن ، ولنند سنننة 
 ا(2/123(، والتقرخب )2/257(، واألنف ب )11/13)
 -منننننع اخنننننت   يفننننننير -(، وروا 72-71ر  أصننننني ب اليننننننديث )ص: شننننن( 3)       

 (ا59رح الفنة، ر ذ )شفي   ي(، وال لك 109ي في عقيدة الفلف )ص: ونالص ال
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  وإحــدى ع مــات أ ــل الســنة حــهدم أل مــة  د:نماعيل الصــا و ســالشــيل أ ــو ا
دا، وبغلـدم أل مـة الهـدع الـ هن هـدعون إلـث السنة وع ما دا وأنصار ا وأوليا 

ســبحانه ق ــوب أ ــل  النــار، ويــدلون أ ــحا دم ع ــث  ار الهــوار، وقــد  يــن هللا
   (1)السنة ونور ا بحب ع ماء السنة فل  منه جل ج له  

ــ هن لقهــل أقــوالدم لتموا  قهــولدم عنــد النــا -7 كــين لدــم، فدــم العــدول ال
ريل االســ   لوجــدنا البــار ين فيــه كــل ويحــتج  روا ــالدم  ولــو استعر ــنا لــا

عصر  م أ ل السنة ال هن قـاموا بـالحق و عـوا إليـه، وجـد وا مـا انـدر  مـن 
حــق جدــا ه بــالنف  والمــال والق ــم وال ســان   أمــور االســ  ، وجا ــدوا فــد هللا

مـا مكـن ألحـد مـن  ـ ه األمـة  : (2)ا ن موسث الخْمـد          قول إسحا
عــــز وجــــل قـــال فــــد كتابــــه:  الحـــدهث ألن هللا         مـــا مكــــن أل ــــحاب 

ـــمف {] النـــور :  ـــث          ل ُد ل ل  ـــِ ي ارف ـــمف ِ هـــن ُدُم الب ـــن نب ل ُد ل ُيم كِ  ـــ ي  [ 55}و  فال
 ، و لم  مكن أل حاب قد مكن أل  ه فيه ارللاه هللا

 

ـــــل مـــــندم حـــــدهث واحـــــد عـــــن أ ـــــحاب النهـــــد   -  -األ ـــــواء فـــــد أن  قه
وحـدهث أ ـحابه  ثـم  -  -حـدهث رسـول هللاوأ حاب الحدهث  قهل مندم 

فـيدم رجـل أحـدث  دعـة سـقط حدهتـه وإن كـان مـن أ ــد            ان كـان
و  ا ع ث العمو ، وإال فقد روى بعا الع مـاء عـن           (   (3)النا   

 بعا أ ل الهدع بشروط  قيقة حد و ا 

 ع ـثحر دم ع ث لنشئة الشباب ع ث السنة، ألن الشـاب إذا نشـو  -8
                                            

 (ا109-ا 08ي )ص: ون( عقيدة الفلف للص ال4)       
ت الخطمنني، أالننو موسننت المنندينت،  قننة مننتق  منن  رجنن ل سنن: اسنني ق النن  مو و( هنن5)       

( 2/480) ي هنننذيب الكمننن ل للمننن  رهنننن،  244مفنننلذ و عنننق أصننني ب الفنننن ، رنننوفي سننننة 
 (ا61 /1(، والتقرخب )10/554ر أع   النب ء )سيمطبوعة، و 

 (ا32أصي ب اليديث )ص:  ر ش( 1)         
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ـــك مـــن مجالســـة  ـــرآن ومحبـــة الســـنة ومدارســـتدا، ومـــا هنشـــو عـــن ذل قـــراءال الق
أحـــرى أن  كـــون معدـــم وأن  كـــون  ـــاحب ســـنة،  -أ ـــحا دا والـــتع م مـــندم

:   إذا ( 1)وأ ــحا دا  قــال عمــرو ا ــن قــي  الم  ــد        مبغلــا ل هدعــة 
هتــه مــذ أ ــل الســنة والجماعــة فارجــه، وإذا رأ      رأهــه الشــاب أول مــا هنشــو

 ، وقـال عهـد هللا (2)ث أول نشـو ه  ع ـمنـه فـتن الشـاب  ئ مذ أ ل الهـدع فـاه
ع ـث الشـاب إذا نسـك أن هـوالد  ـاحب  إن مـن نعمـة هللا   :( 3) ن شوذب

إن   أنــه قــال:   (5)[ الســختياند]، وروى عــن أهــوب  (4)  ســنة  حم ــه ع يدــا
   (6)  لسنةلعالم من أ ل ا من سعا ال الحدث واألعجمث أن هوفقدما هللا

 
 

الحرص ع ث جماعة المس مين ووحدلدم، فدم  ا ما  حلون ع ـث  -9

                                            

في،  قة متق ، ع الند، من ت سننة  عنق وأر عني  ومئنة حند ه  و ( أالو عبد اللة الك2)           
 (ا2/72(، والتقرخب )8/92هنا رهذيب التهذيب ) 146             فنة  عضهذ

 (ا92( ر ذ )133( اإل  نة الال   طة )الص ر ( )ص: 3)         
نة سن ي، أالو عبد الرحم ، صدوق ع الد، ولدنوذب الخراس شال   ( هو: عبد ه4)         

عنن   النننب ء أ(، سننير 6/129هنننا اليل ننة ) 156هننن، و ينن :  144هننن، ورننوفي سنننة  86
 (ا1/423(، التقرخب )255 /5(، رهذيب الهذيب )7/92)
 (ا133(، وان ر: اإل  نة )الص ر ( )ص: 31ر ذ )  يرح الفنة ل لك ش( 5)         
ي، أالنو  ننر البصنر ،  قنة،  بن ، نرم منة، ك فن ن الفنخت   اليوب ال  أي: أو( ه6)         

هنذيب ر(، 6/15هنا سير أعن   الننب ء ) 131م  كب ر ال قه ء والعب  ، روفي سنة  حدة،
( 1/397هنننننذيب )ت، ورهنننننذيب ال-مطبوعنننننة -6 07ة: مننننن(، ر نننننذ الترج3/457) ي المننننن  

 (ا1/89(، والتقرخب )1/397)
(، الطبعننننة 9، واالنننن  الدننننوز  فنننني رلبنننن س )ص: 30، ر ننننذ:  ي( روا  ال لكنننن 7)        

 المنيرخةا
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الوحـدال وينهـ ون الفرقــة والتفـر   و ــ ا وا ـا فــد مـندج الســ في القـا م ع ــث 
أن أي الفـــا   ـــين المســـ مين ال  كـــون إ، ع ـــث أســـا  الرجـــوع إلـــث الكتـــاب 

ــــث  الحــــق، والســــنة، ولحكيمدــــا، فدــــم أ ــــل الســــنة والجماعــــة المجتمعــــون ع 
 الحريصون ع ث حمذ النا  ع ث ك مة الحق 

 
 

*        *        * 
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 الباب األول

 ا ن ليمية واألشاعرال

 
 ويشمل الفصول التالية:       

 عصره، ونشوله وآثاره   -الفصل األول: حياال ا ن ليمية
 ر عقيــــدال الســــ ف وفــــد ر ه ع ــــث ايــــالفصــــل التــــاند: مندجــــه فــــد لقر 

  لخصو 

 الفصل التالث: أ و الحسن األشعري 

 الفصل الرابذ: نشوال األشاعرال وعقيدلدم 

الفصــل الحــام : لْــور مــ  ب األشــاعرال، وأشــدر رجــالدم إلــث عصــر 
  ا ن 

 ليمية                   
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 الفصل األول 
 حياال ا ن ليمية

 -شمل مبحتين:وي       

 المبحث األول: عصر ا ن ليمية 

 المبحث التافد: لرجمة شيل امس   ا ن ليمية 
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 الفصل األول
 لقدمة 

 مـن الع مـاء البـار ين الـ هن -رحمـه هللا - عتهر شيل امس   ا ـن ليميـة
أن كتبـه ورســا  ه وفتــاواه ومــا  كمــا وايــر مفــر ال ح ـوا  تــراجم عدهــدال، مفـر ال 

فــد  -للـمنته مــن اجتدـا ات فــد مســا ل الفقـه واألحكــا ، و راسـات أ ــولية
الفين     لمخـوشروح لمـ  ب السـ ف ور و  ع ـث ا -الفقه والحدهث والتفسير

 ـــارت مجـــاال لصـــبا ل تـــوليل والدراســـة والنشـــر والتحقيـــق، و لـــم  -واير ـــا
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 مة ال ن ليمية و راسة جوانب من مندجه لغفل   ه الكتب الترج

        ل ا فـتن الباحـث  قـف فـد حيـرال مـن  ـ ا األمـر: كيـل هتـرجم لدـ ا الع ـم
مــذ  ــ ا العــد  الكهيــر مــن المصـــا ر والمراجــذ التــث لناولــه حيالــه بالشـــرح 
والتفصيل؟ لا ة إذا كان من المدم إ را  جوانب لتع ـق بحيـاال المتـرجم لدـا 

  سد األسا مسا  بمو وع البحث

 وقد جاء   ا الفصل المتع ق بحياال شيل امس   هركز ع ث مبحتين:

ـــــة والع ميـــــة  ـــــن ليميـــــة، وأو ـــــاعه السياســـــية وام اري األول: عصـــــر ا 
ون ـرا لتـولر عصـر ا ـن ليميـة نوعـا مـا فقـد حر ـه ع ـث أن ال  ، والعقد ة

تصـــرا،  ـــل شـــام  ومركـــزا  عـــرض ل خ اليـــات، والمواقـــف، مخ كــون العـــرض 
ــا  قــف ــة موالا الع مــاء ومــندم ا ــن ليميــة، ولعــل لفصــيل بعــا النقــاط  ن

  غند عن لفصي دا عند الحدهث عن لرجة شيل امس   

د: لرجمة شيل امس  ، لركز ع ث نسبه وشـيوله وجدـو ه الع ميـة نالتا
ــاره مــذ التركيــز ع ــث كتبــه لتــوالعم يــة، ومحنــه ا د مــر  دــا، ثــم ل ميــ ه، وآث
 يدا ع ث األشعرية ورسا  ه التد ر  ف
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 ول بحث األمال

 عصر ا ن ليمية

 
ســ   ا ــن ليميــة فـــد النصــف التــاند مــن القــرن الســـابذ شــيل ام شعــا
 -661األول مـــن القـــرن التـــامن الدجـــري، وبالتحدهـــد  ـــين عـــامد  والنصـــف
ورلدا أحداث كبـار  ـ، وقد كان   ا العصر امتدا ا لعصور سابقة اعت 728

ث أو و ـعه سـومتغيرات كتيرال فد العا لم امس مد، سواء فد و ـعه السيا
 ماعد و ا لتشريعد تأو و عه االج يالعقد

ولفصــيل  ــ ه األمــور هبعــدنا عــن مو ــوع  ــ ه الرســالة، لــ ا سنقتصــر 
ع ـث امشــارال إلــث بعــا القلــا ا التــد ل قــد اللــوء ع ــث  ــ ا العصــر  ون 

التــــد فصــــ تدا كتــــب  -األو ــــاع السياســــية ولق بالدــــا الــــدلول فــــد متا ــــات
 -التاريل

 -وأ م   ه القلا ا:

  دل عا لم امس م يهدالغزو الص ـ   1

 ظدور التتار واجتياحدم ل عا لم امس مد ـ  2

 المماليك  خ فون األهوبيين فد حكم مصر والشا  ـ  3

ا ال والتقـل فـد سقوط الخ فة العباسية فد بغدا ، وانتقال مركـز القيــ  4
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  العالم 
 امس مد إلث مصر      

 الباةنيون والرافلة ـ  5

 م إلث اير الشريعة امس مية  ك دا ة ظدور التقنين والتحاـ  6
 الجوانب الع مية والعقا د ة:ـ  7

 أ ل ال مة  -أ      

 التصوف والشركيات  -ب      

  ي الم  ب األشعر  -جـ       
 
 
 
 

  [  ـ 690 - 490]:أوال: الص يهيون 

الحرب  ين المس مين والنصارى لم لدـدأ فـد هـو  مـن األ ـا  منـ  انتشـار 
ال الشــــا  كانــــه موجــــو ال وبيندــــا وبــــين شــــماالســـ   فالدولــــة الهيزنْيــــة فــــد 

المســـ مين حـــروب ومناوشـــات كتيـــرال، وكـــ لك النصـــارى فـــد األنـــدل  كانـــه 
ه اسم   الحروب وبين المس مين حروب مستمرال  ولكن ما ا ْ ا ع ي ندم ي

الص يهية   كانه لا ة  ت ك الدجمات والحم ت مـن جانـب نصـارى أوربـا 
ـــد الهدا ـــة مـــن  ـــوه ف ـــ   الشـــا ، ومـــا حقق ـــد   ـــب العـــالم امســـ مث ف ع ـــث ق 
انتصارات ثم ل ك المقاومة الرا عة من جانـب قـا ال ع ـا  مـن قـوا  المسـ مين 

وةــر و م مــن  ــ     ــر وا فــد ذلــك الوقــه ليقــارعوا الصــ يهين حتــث أج ــو م
 امس   

و لــم  كــن باســتْاعة النصــارى أن  فع ــوا مــا فع ــوا لــوال الواقــذ المنســف 
: فالدولـة العباسـية كانـه مقسـمة وسـ ْات دكان  عيشه العالم امس م ال ي
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الح فــاء كانــه شــك ية، والــدوي ت المتفرقــة لتقاســم أجــزاء مخت فــة مــن العــالم 
 ، والفاةميون فد المغرب ومصـر، والشـا  فد بغدا (1)امس مد: فالس جقة

والجزيرال فد كل مدهنة إمارال  ولم  قتصـر األمـر ع ـث  ـ ا التفـر  فقـط وإنمـا 
كـــان الصــــراع محتـــدما  ــــين  ــــنالء، فـــالفتن والحــــروب فيمـــا  يــــندم مشــــتع ة، 
والتفر  والتباهن الم  هد كان  جعل مسولة الوحدال مسولة شبه مستحي ة  أمـا 

   (2)أندا كانه لعيش عدد  ول الْوا ففد األندل  فيكفد 

ومذ  ـ ا التفـر  واالنقسـا  فقـد وقعـه معركتـان فا ـ تان  ـين المسـ مين 
والنصارى إحدا ما فد المشر  واأللرى فد المغرب، انتصر فيدا المس مون 

 : ما يا نتصارا ع

 ــ انتصـر فيدـا ألـب أرسـ ن  463فد عـا   (3)ما: معركة م  كر ال أو 
إمهراةــور الــرو  ممــا أ ى إلــث اندــزا  الــرو  فــد األنا ــول  الســ جوقد ع ــث

                                            

هننن و ضننوا علننت الننني الوخننه  447( كنن ن الفنن جقة سنننة، و نند احتلننوا   نندا  سنننة 1)       
 (ا12ي )ص: نر رخص  ولة آل سلدوق لألص ه  الش عةا ان ر

أحننوال  ي مي: ف ننسنناإل لذعنن   عنندة  راسنن ت حننول هننذ  اليقبننة منن  رنن رخص الم(  ند2)       
لهنن ا ان نننر: النن   الشننن    بنن  ال ننن و الصننليبي علننني ميمنند ال  مننند ، و ومننن  ح النن   الشنن  

في عصر اليروب الصنليب ة أحمند رمضن ن               والمدتمع االس مي في ال   الش  
 ، ح مند الني  القنو  االسن م ة زمن  الينروب الصنليب ة ي ميمد، والصراع الف  سي والعفنر 

 =س      ا أم  األندل ، سهي  زك ر ومدخ  إلت ر رخص اليروب الصليب ة  -زخ ن
( ومننن   عنننده ، والدراسنننة الشننن ملة 3/153= والم نننرب فننن ن ر الب ننن ن الم نننرب )           

 في سلفلة  ولة االس   في األندلس ج ء  ول الطوا فا لميمد عبد اللة عن ن

ذا فنني معدننذ البلنندان، و نند ربنندل الدنن ذ ك فنن ، اللنند وهنني هننن "مننن زجر " ( رفنمت1)           
تصنر  مخ(، و 5/202ي أرمين ة، ان ر معدنذ البلندان )فو    الرو ، يعد  مشهور الي  خ ط
 (ا3/1314مراصد االا ع )
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ـــــة  ـــــب ل ـــــك المنْقـــــة، حتـــــث أ ـــــبحه مدهن ـــــث اال واســـــتي ء الســـــ جقة ع 
   (1)القسْنْينية مدد ال من جانب الس جقة

التــد كانـــه  ــين هوســف  ـــن لاشــفين  عـــيم  (2)واأللــرى: معركــة الزالقـــة
ان مــن نتــا ج  ــ ه  ـــ  وقــد كــ 479المــرابْين وبــين النصــارى  وكانــه عــا  

   (3)المعركة لولر إج ء المس مين عن األندل  عدال قرون 

د و ــل قـولكـن مـذ  ــ ا فـتن اللــعف والتفـر  المحــيط بالمسـ مين كــان 
إلــث حالــة منســفة، بحيــث لــم لكــن متــل ل ــك المعــار  الفا ــ ة التــد انتصــر 

ك م فيدــا المســ مون  دا ــة لتحــركدم و يــا ال فتوحــالدم واســتر ا  مــا احت ــه أعــدا
مـن     ــم أو ع ــث األقــل إ قــاف الخصــو  عنــد حــدو  م  لكــن الــ ى حــدث 
 ـــو العكـــ  لمامـــا فبعـــد ســـنوات محـــدو ال لجمعـــه أوربـــا الصـــ يهية وســـارت 
بحم ت ر يبة إلث  الل العا لم امس مد ليكونوا فيـه  ويـ ت لدـم ويحت ـوا 

ـــدأت  ـــ ه الحمـــ ت عـــا   ـــد   ـــ ى ه فـــه   ــــ 490القـــد  الشـــريل، وق   وال
فد الكامـل  ا ن األثير    ما ه كره -فد مسولة نشوء   ه الحم ت -نتباهاال

 :   إن أ حاب مصر من الع ويين لما رأوا قوال من روا ة لقول
 

                                            
(، والك مننننن  44-40ي )ص ن( ان نننننر: رننننن رخص  ولنننننة آل سنننننلدوق لألصننننن ه 2)          
 (ا101 -100 /12(، والبداية والنه ية )10/65-67)
النروض المعطن ر )ص:  -س م   رب األنندلسو (  طي ء ال ال ة م  ا ل ذ  طلي3)         

 (ا287
(، النذ  علن  فني نه يتهن   ن   : " 292-287( ان ر: الروض المعط ر )ص: 4)         

هذ  الون عة شرط االختص ر لي وة ال  ر في و   ن ول الهمذ وو وعهن  فني  رحشخ ل    
 – 354 /  4 ، 439/  1 ( ون ننت الطيننب )1 5 1 /1 0وان ننر الك منن  ) "النن م  الخ منن 

(، واليلنننن  1 9 5(، والعدننننب )ص:  1 5ا   - ا 45: ص ، وروض القرانننن س ) ( 371
 (ا332 -32 0(، و ول الطوا ف لعن ن )ص: 66 -38الموش ه )ص: 
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الدولــة الســ جوقية ولمكندــا واســتي  دا ع ــث  ــ   الشــا  إلــث اــزال، و لــم 
ههـــق  يـــندم وبـــين مصـــر وال ـــة ألـــرى لمـــنعدم، و لـــول أقســـي  إلـــث مصـــر 

لافوا وأرس وا إلث الفـرنج هـدعوندم إلـث الخـروج إلـث الشـا  يلكـوه، وحصر ا، 
ـــم ـــة أع  ـــين المســـ مين، وال  ـــندم وب ـــك عـــز   (1) ويكونـــوا  ي ـــل ذل ـــد ذكـــر قه   وق

النصارى ع ث الخروج وكيل عدلوا عن عزمدم مـن السـير إلـث افريقيـة إلـث 
الشا  لكون الشا  فيـه  يـه المقـد ، وفتحدـا فخـر ل نصـارى، ولوجـو  عدـو  

ــم  قــال وا الصــ يهيين،  (2)مــذ أ ــل إفريقيــة ــدهين ل ل  ــ  وال  عنــد  ــ ا أن العهي
ذلــك إنمــا  كــون حـــين هدــاجمدم الصــ يهيون الــ هن كانــه لدـــم  كــنقــال و م ول

ا كانــه لدـــم مــوفيدـــا مــا  ــو لحــه ســـيْرال العهيــدهين، ك -أةمــاع فــد الشــا 
   (3)أةماع فد مصر أ لا

                                            
ذ  (، وهنننن679ل نننن ء للفننننيواي )ص: خ(، وان ننننر رنننن رخص ال273 /10( الك منننن  )1)       

ينة الب ان ننة ورعن ون اليركن ت الب ان ننة دبيعإلنت إالننراز، ألن رعن ون الدولنة ال القضن ة  ي جنة
ركننة م زكنر  التنني أشننرن  معر م ح تنه أن دنندد ذلننو منع النصنن ر  أمنر مشننهورا وممن  يعن 
  والبين نطي  يي لمنه الني  العبيندعن م  أهذ آ  ره  ون  رع ون  وي الدت مك    ب   لي  يهإل

 -زم  الينروب الصنليب ة -ية مع النص ر  د ون الدولة العبيعالفنيي ا أم  ر  د الف جقة
ص  5 جنناليقبة ريم  حق    مذهلة، حتت أن ص حب الندنو  ال اهنرة ) وفأحداأل ر رخص رل

اجهتهذ للصننليبيي ا و ت لتقنن عس صنن حب مصننر عنن  من صنرة الفنن جقة فنني مننسنيأ -(147
الشن   انقنق البن انيون من  مصنر علنت   لشنمولم  انش   الف جقة في حرب الصنليبيي  

ال ن امي إلنت الصنليبيي  وهنذ يي صنرون  خر  و د أرسن  األفضن  النوز و احتل و دسقالي  الم
انط ك نة سن  رة عر نن  التعن ون معهنذ للقضنن ء علنت الفن جقة وا تفنن   الشن   اليننهذا ومنن  

اميون  نن لا " (، وكتنن ب1/191،227ع شننور ) -هننذ  إال أمثلننة، وان ننر اليركننة الصننليب ة
 (ا81ي  )ص: سم( وم   عده ، واليروب الصليب ة: 53والصليبيون )ص: 

 (ا273-272 /1 0( الك م  )2)           
(، وممنن  ي حنن  أن الصننليبيي  عقنندوا فنني 1/231( ان ننر اليركننة الصننليب ة )3)          

 نه  عن  ومدلفن  للينرب ن  شنوا فتماج - ب  زح هنذ إلنت الين  المقندس هن 492الرملة سنة 
البدء  مه جمة مصر، ألن اسنتقرارهذ فني الين   الق     أنه الالد م   ينه  الرأمعدة مف    
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ت وا  يه المقـد ،  ـدفدم الكهيـر و ك ا ازا الص يهيون     امس   واح
    لك امس مد    العالم   وفجذ  (1)ر يب   كل ـبش  المس مين    وا حوذب
، 

 

حتث أن المستنفرين من     الشـا  لوجدـوا فـد رملـان إلـث بغـدا  عا ـمة 
ـــاموا  الخ فـــة  ـــوب، وق ـــون وأوجـــذ الق  ـــدهوان ك مـــا أبكـــث العي ـــد ال ـــوور وا ف ف

ستغاثوا، وبكوا، وأبكوا، وذكر ما   م المس مين  ـ لك ابالجامذ هو  الجمعة، ف
ــــل الرجــــال، وســــهد الحــــريم واألوال ، وندــــب  ــــد الشــــريل المع ــــم مــــن قت اله 

ـــث قـــ، و  (2)األمـــوال، ف شـــدال مـــا أ ـــا دم أفْـــروا   د نـــدب الخ يفـــة الفقدـــاء إل
 (3)الخروج إلث اله   ليحر وا الم و  ع ث جدا  م، ولكن ذلك لم  فـد شـيئا

هر أحد الشعراء عن أحوال المس مين ولقاعسدم عن جدا  النصارى   وقد ع
 حين احت وا  يه المقد  فد ذلك الوقه فقال من قصيدال:

 ا م ـع ث  فوات أ ق ه كل ن           ونداـجف وكيل لنا  العين ملء 
                                                                                                               

 (ا1/233)  المقدس ل  ينعموا  ه إال إذا أخضعوا الق هرة لهذا المصدر الف ال  
  الصننليبيون كنن  مفننلذ وجنندو  فنني أ  مننن ن حتننت أنهننذ  تلننوا منن  احتمننت  تنن( 4)        

ر من  سنبعي  أل ن ، وهنذا العند  لنذ ينذكر  مؤرخنو اإلسن   كثنف نه أا و   لمفدد األ صنت، فقتلن
فني كت  نه مختصنر الند ول )ص:  -االن  العبنري  -نم  ذكر  مؤرخو النص ر  ومننهذ إفق) و 
 = حيث   ل: " ولبث االفرنو في البلد أسبوع  يقتلون  -(197

وان نر مصن  ر  "د علت سنبعي  أل ن  خمي ، و ت    لمفدد األ صت م  يلف ه المف =        
 كذحنن  -( والعديننب أن افتخنن ر الدولننة238-1/237أخننر  افرند ننة فنني اليركننة الصننليب ة )

لننذ  - لمي سننخننرج هننو وجننند  وحنندهذ  -الينن  المقنندس العبينند  عننند احننت ل النصنن ر  لننه
 (ا237-1/236 عد أن أعط هذ ال رنو األم ن! اليركة الصليب ة ) -يص الوا  أذ 

 (ا10/284( الك م  )1)          
 (ا12/156( ان ر: المصدر الف ال ، والبداية والنه ية )2)        
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ـــي دم  ظدـــور المـــ اكث أو بْـــون           وإلـــوانكم بالشـــا   لـــحث مق
 القشاعم 
ــــمو ـلســــ لجــــرون ذهــــل الخفــــا فعــــل            وأنــــتم الدــــوان رو  ـدم ال
 المـالمس

0000    0000    0000 
وا ــــث  هنرمـــاحدم، والـــد            أرى أمتـــد ال  شـــرعون إلـــث العــــدا 

  (1)الدعا م

ــه مــن المــدن ا ولمــا احتــل النصــارى   يــه لمقــد  أاــاروا ع ــث مــا حول
ون فقــد قــا  وا  ــ ه السـاح ية واير ــا ولكونــه لــدهدم عــدال إمــارات  أمــا المســ م

بحركة جدا  ع يمة قا  ا أبْال ع ا ، كان لدم فد إحياء روح   الحم ت
 -ومحارمـه الجدا   ين المس مين، ولوحيد ك متدم وبعث الغيرال ع ـث  هـن هللا

ارال فد جهين لاريل المس مين، فقـاو  السـ جقة أوال ثـم  -بعد  ما  ار فيما
  دأ الجدا  آل  نكث

 
 

محمــو ، ثــم جــاء  ــ ح  هن  الــدهن  نكــد، وا نــه نــور الــدوع ــث رأســدم عمــا
ليوجدـــوا إلـــث االفـــرنج  ـــربات موجعـــة ويســـترجعوا  (2)وأوال ه بدالـــدهن األهـــو 

 يه المقد  بعد أن بقث فـد هـد النصـارى قرابـة لسـعين عامـا  والـ ي  عنينـا 
 -ونحن نعرض لعصر ا ن ليمية ما ه د: - نا

                                            
( وذكرهنن  2/156( الشن عر هننو: أالننو الم  ننر األالينور  ، والقصننيدة فنني  يوانننه )3)        

 ثيراكواال   اال  األ ير
( ان ننر فنني الدهننو  الع  مننة التنني  نن   الهنن  هننؤالء فنني كتننب التنن رخص و نن ألخص: 1)       

رخننة، الالنن     نني شننهبة، و  هر الالنن  األ يننر، والكواكننب الدرخننة فنني الفننيرة النالتنن رخص البنن
 يرة ص ح الدي ( الال  شدا اس مة، والنوا ر الفلط ن ة )ش اليوالرو تي  أل
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 -  ومصــــر بعــــد األهـــــوبيينالــــ هن حكمـــــوا الشــــا -وا ــــل المماليــــك -أ
 ــــد النصــــارى، فال ـــا ر  يهــــر  وجــــه إلـــيدم حمــــ ت متتابعــــة،   جدـــا  م

ل ـك  - ، ومندـا أنْاكيـة ن المدن التد احت و ـاــواستْاع أن  سترجذ كتيرا م
   (1) ــ 666بالنسبة ل فرنج وكان ذلك سـنة                المدهنة المدمة 

 ــ مـذ النصـارى  680عقد سنة  ي ال -ثم بعد ذلك جاء المنصور ق وون 
، -( 2)  حا ليقْذ لحالفدم مذ المغـول الـ هن كانـه قـولدم ولْـر م شـدهدا 

ـــث  ـــ ا الصـــ ا أربـــذ  ســـنوات حتـــث نقـــا النصـــارى   ولكنـــه لـــم  مـــا ع 
ــــث قاف ــــة مــــن لجــــار المســــ مين،  و نــــا  ــــاجم         الصــــ ا باعتــــدا دم ع 

ع ــث حصــن المرقــب   ـــ 684المنصــور قــ وون الصــ يهيين فاســتولث ســنة 
ال ي كان   فد اا ة الع و والحصانة، ولم  ْمذ أحـد مـن الم ـو  الما ـين 

   (4) ــــ 688ثـــم اســتولث ع ــث مدهنـــة ةــرا    ســنة  (3)فتحــه          فــد 
عدــد ا نــه األشــرف ل يــل الــ ي لــولث لصــالية الوجــو            وأليــرا جــاء 

                                            
(، والفنلو  للمقرخن   4/4ال نداء ) اليخصر ألم(، وال307( الروض ال اهر )ص: 2)       
-59)ص:  -ع شنور - نر ال ن هر اليبنرس(، وان251 /13(، والبداية والنه ية )1/567)

 (ا74
هننن، عننن   680حننوا أل سننننة  -(، ورننن رخص االنن  ال نننرات1/685( ان ننر: الفننلو  )3)      

(، وان نر 82رخ  األي   والعصنور فني سنيرة الملنو المنصنور )ص: شمقدمة ريقي  كت ب ر
ان نننر مصنننر والشننن   فننني عصنننر األينننو يي  و (، 232 ولنننة النننني  ننن وون فننني مصنننر )ص: 

 (ا1 96ل و ع شور )ص: والمم 
(، 86-77(، وان ننننر رشننننرخ  األينننن   )ص: 2 1 /4ال ننننداء ) الننننيختصننننر أللم( ا4)      

 (ا7/314والندو  ال اهرة )
 /7(، والندننو  ال اهننرة )13/313(، والبدايننة والنه يننة )1/747( ان ننر: الفننلو  )5)      

 (ا320
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 ــ والتـد  690عكـا سـنة الص يهث فد     الشا ، وال ى استدل عدده بفـتا 
 ير من الع ماءكتشار  فد فتحدا 

 

أمــا بقيــة  - (2)لعــالث رحمــه هللا -ومــندم شــيل االســ   ا ــن ليميــة (1)والفقدــاء
معاقل الص يهيين فقد سقْه فد أهدي المس مين  ون مقاومة  وبـ لك أسـدل 
الســتار ع ــث قــرنين مــن الزمــان عاشــتدا  ــ   الشــا  فــد ظــل  ــ ه الحــروب 

 ر  المت حقة فعا ت     الشا  إلث حكم المس مين والمعا

بقيــه قهــرص فــد هــد النصــارى، وقــد كــان حكامدــا مــن أشــد أعــوان  -2
الص يهيين حيث كانوا  مـدوندم بـالمنن والسـ ح والرجـال  وقـد لجـو إليدـا مـن 

وقد بقيه فد أهدهدم إلث ما بعـد عدـد ا ـن  -فر من النصارى من     الشا 
نــا شــيل امســ   هرســل رســالة إلــث م كدــا  ــومره بــالرفق فــد ليميــة، ولــ لك رأه
   (3)أسارى المس مين

لم لنته الحرب الص يهية بْر  م من     الشـا ، وإنمـا انتق ـه إلـث  -3
آلر أكتر لْورال، فقد   كان مـن الصـعب أن هتخ ـث الغـرب األوربـد  لْور

او  عقـول بعـا عن الفكرال الص يهية لخ يا لاما مفاجئا، ف  ه ل ك الفكـرال لـر 
الحـرب  ـد المسـ مين، وعهـروا  فال هن  عوا السـتئنا نالمتحمسين والمتدهني

عن حماستدم وآرا دم بمجموعة من المشـاريذ الصـ يهية ذات األ ميـة البالغـة 
                                            

(، والفنننلو  1/317النب نننه ) (، ورنننذكرة32 0 /13( ان نننر البداينننة والنه ينننة )1)         
 (ا23(، ور رخص اليروت )ص: 25-4/24ال داء ) اليتصر أللمخ(، وا1 0 03، 1/763)
 (ا92(، والكواكب الدرخة )ص: 68( األع   العل ة )ص: 2)        

( 2/1162( ان ر ع   برص  عد ج ء الصنليبيي  من  الشن  : اليركنة الصنليب ة )3)      
 وم   عده ا

هنن فني  829سننة  -سنني  اوخلنة  عند -المم ل و استع  ة  برص وأسر ملكه و د استط ع 
-2/106(، و ندا ع ال هنور )3/263المنهن  الصن في )  نرر  الرسن ي، انشنعهد الملنو األ

 (ا1 07
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و نا ن حظ فد ذلك الـدور [  السابذ الدجري ]  من  ندا ة القرن التالث عشر
ــاء مــن ةــرا  الجدهــد مــن أ وار الحركــة الصــ يهية أن الــدع ــم  كونــوا لْب اال ل

بْر  الناسك،و لم  عتمدوا ع ث الهيان فد لحريـك عواةـف النـا  واسـتتارال 
شــعور م الــدهنث، وإنمــا  ــاروا كتابــا  كتهــون الرســا ل والكتــب ويرفعوندــا إلــث 

    (1) البا وات والم و  واألمراء، شارحين فيدا مشاريعدم الص يهية
قية كان  دفدا التبشير بالد انة النصـراهنة  وقد قاموا  دجمات ع ث ثدال إفري

فدل كانه ل ك مقدمات لما شدده العالم امس مد فد العصر الحا ر مـن 
 يهد جو    

 إستعماري كان  دفه األول الغزو التقافد والفكري ل مس مين؟

ثم إن من  ْ ذ ع ـث مـا كتبـه ع مـاء امسـ   فـد الـر  ع ـث النصـارى، 
وفـد مقـدمتدم شـيل االسـ   ا ـن ليميـة ول ميـ ه ا ـن  -ربيان لحريفدم وكـ  دم

ــــك إبــــان  -القــــيم ــــث المســــ مين ســــواء كــــان ذل ــــوثير النصــــارى ع  هــــدر  أن ل
كان محل لْـر  شـعر بـه ذوو الغيـرال ع ـث  ؛الحم ت الص يهية أو فيما بعد

   (2)  ا الدهن

                                            
 (ا2/134( اليركة الصليب ة )4)       
ال صنن   -هننن 456( منن  الكتننب فنني ذلننو  بنن  االنن  ر م ننة: ال صنن  الالنن  حنن   ت 1)        
ب ن الالن  صنل ب مقن مع التنوك -هنن 505وكت ب الر  الدمي  لل  الت ت  -ل    لنص ر  عمتال
 -فني رنونس، وابنع فني مصنر طهن ) 582أحمد ال  عبد الصمد الخ رجي ت  -ي عبيدةالأ

 صنرون الالن  ر م نة فمنهن  األعن   ع   والمفن ي ة( أمن  المس عنوان: الي  اإل -منتبة ومبة
 خرة للقرافنني ت  ننهننن(، وكتنن ب األجو ننة ال 671نة سننرننوفي  للقرابنني )إن كنن ن الم فننر فقنند

 696ت  -ي ر يلألالوصن -في الر  علت النص ر  منع شنرحه  يري هن، ومن ومة األالوص 674
ب تننه النر  علنت النصن ر ا أمن  الكمو ن -هنن 714وراة للبن جي ت لتن ب علنت اتهن ومنه  ك

 ةاثير التي أل    عد اال  ر م ة فك
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   (1)ثانيا: ظدور التتار

ع ـث  ـ    -لصـ يهيةاذا كان العا لم االس مد قد مند  ت ـك الحمـ ت ا
، فـتن  ـ ه الحـروب [ ــ 490]فد أوالر القرن الخـام  الدجـري  -   الشا 

حتث فجذ العالم امس مد بمصيبة ألرى أشـد وأف ـذ  ددتلن        لم لكد 
ــم امســ مث مــن الشــر ،  ــار )المغــول( العــا ل وأع ــم لْــرا  فقــد اكتســا التت

قون ويدمرون بْريقة  مجيـة وساروا فد     االس    قت ون ويوسرون ويحر 
ــم  شــدد لدــا التــاريل متــي    وقــد عهــر عــن ذلــك المنرلــون المســ مون،     ل

الـــ ي عا ـــر  دا ـــة  - ـــاحب التـــاريل -وكـــان أ ـــدقدم لعهيـــرا ا ـــن األثيـــر
عـن  -فقـد قـال [ ــ 630فقد لوفد سـنة  ] جومدم ولم  عا ر سقوط بغدا  

بقيــه عــدال ســنين           ـــ:   لقــد  617فــد حــوا ث ســنة  -لــروج التتــر
 ، اـ كر ـ، كار ا ل معر ا عن ذكر   ه الحا ثة استع اما لدا

ــا أقــد  إليــه رجــ  وأكلــر ألــرى، فمــن الــ   ســدل ع يــه أن  كتــب نعــد  يفون
هدـــون ع يـــه ذكـــر ذلـــك؟ فيـــا ليـــه أمـــد لـــم  يامســـ   والمســـ مين، ومـــن الـــ 

فقـد  دأما السيوة   (2)د، ويا ليتند مه قهل حدوثدا وكنه نسيا منسيا  نل د
األلبـار، ولـاريل هنسـث  ي نقل قا  :    و حدهث  وكل األحا هث ولهر  ْـو 
ــة لصــغر كــل نا لــة، وفا حــة لْ ــين هــالتــواريل، ونا ل ق األرض ولم ن ــا مــا  

                                            
وهذ نب  ن  من  الدننس األصن ر، كن نوا يفنننون  "أو " الم   "لم ولا"( وخفمون  2)         

من ول نن  جنننوب شننرق سننيبيرخ  علننت حنندو  الصنني ، و نند اختلطننوا   لقب  نن  الترك ننة حتننت أن 
ي نالهمنذا البعق ص ر يدعلهذ م  نب    التر ا وخقول مؤرخ الم ول رشيد الدي  فضن  ه

األصن  لقنب  فني الهون، وأال  علنيهذ تشعبهذ يومع أن األررا  والم ول وش")وزخر   زان(  
جنن مع التننوارخص  " سننعشذ ر نن وت واخننت   نهواحنند، فننان الم ننول صنننف منن  األرننرا ، و ينن

(، و ا نرة المعن ر  361 /1 2(، وان نر الك من  )2 1 2يا الدن ء األول )ص: نلمدلد الثن ا
 (ا2/538(، و ا رة مع ر  وجد  )4/576اإلس م ة )

 (ا12/358  )( الك م1)        
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    (1)الْول والعرض  
وقــد كــان  ــنالء التتــار قبا ــل متفرقــة ال لســتقر فــد مكــان محــد ،  ــل   

مــا  ــين األرا ــد الصــينية الحــارال ] ون فيدــاكانــه ظــروف الــه   التــد  عيشــ
هتنقــل الرعــاال  وفــد أوالــر القــرن  كمــا ، لجع دــم هتنق ــون [والبــار ال فــد ســيهيريا

 ــر  فــيدم أحــد شــبا دم الــ ي اســتْاع أن  جــ ب إليــه ثقــة  ي الســا   الدجــر 
ــه، فوحــد  يندــا ولــوج  ــم القبا ــل مــن حول كبــار رجــال المغــول مــن عشــيرله، ث

ــــيدم م كــــا، وكــــان ا  ـ ــــا  فتســــمث بعــــد التيــــاره امهراةــــور   مه   لمــــوجينســــع 
 ـــ  وبــدأ هرســم لنفســه سياســة التوســذ،  602)جنكيزلــان( وكــان ذلــك ســنة 

 (2)فالجه إلث الجنوب مللـاع الصـين، وإلـث الغـرب الللـاع  ولـة الخْـا
، وك ا ما حـول ذلـك مـن الـه   حتـث أ ـبحه  ولـة المغـول متالمـة ل دولـة 

نتجنب التوسـذ الـ ي ربمـا لفر ـه أحـداث  -  وحتث (3)الخوار مية فد إهران
 -نو ا الك   حول المغول بما ه د: -  ه الفترال

أوج  -التد قامه ولوسعه بعد السـ جقة (4)  غه الدولة الخوار مية -أ
                                            

 (ا741( ر رخص الخل  ء )ص: 2)        
ل نة و يرهن  كوننوا لهنذ و ت الطن ء مدموعنة من  القب  ن  الم فت( الخط   نفر الخ ء و 3)        

هننن وك ننن   ولننة  615هذ جنكي خنن ن سنننة: يهننن  ضننت علنن 519فننت ن سنننة: ك ولننة فنني رر 
من  ( و 46ة والم نول )ص: وارزم نخ ب الدولنة التن(، وك4/483ت )شو ن ةا ان ر صبت األع

  عده ا
( ومننن   عنننده ، 36 1 /1 2(، الك مننن  )368-2/367( ان نننر: رننن رخص الخمننن س )4)          

( ومنن   عننده ، والدولننة الخوارزم ننة والم ننول 38سننيرة الفننلط ن جنن ل النندي  للنفننو  )ص: 
 (ا114-108)ص: 

ي الن ط ملكشن   الفنلدو ي، شتكي  أحد األرنرا  فنو ( رنفب الدولة الخوارزم ة إلت ن5)        
علت خوارز  ولقنب خنوارز  شن ة، و ندأت هنذ  الدولنة  كذميمد الذي عي  ح  هر ولد ت ذ اش

في التوسع، وص ر صراع الينه  و ي  الف جقة الذي  ر ر وا وانه رت  ولتهذ  مقت  ا رلبنو 
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الساعدا فد عددع ء الدهن لوار   شاه وا نه ج ل الدهن منكهرلد،وقـدكان 
 لدنالء

إلحــا  الدــزا م  دــم أحيانــا، ممــا كــان ســهبا  ور ع ــيم فــد مقاومــة المغــول، و 
فد لولير  جو  المغول ع ث بغدا ، ثم     الشا   و نالء وإن كان منرلو 
امس   هنتقدون ما كانوا  قومون به مـن القتـل والسـهث إال أندـم هـ كرون لدـم 

  حتــث إنــه لمــا قتــل الســ ْان جــ ل  (1)مــا قــاموا بــه وبــ لوه فــد حــرب التتــار
 ــــ  لـــل جماعـــة ع ـــث الم ـــك األشـــرف  628ار   شـــاه ســـنة الـــدهن  ـــن لـــو 

فقال  -لما كان  يندما من العداوال -فدنووه بموله  (2) احب  مشق -موسث
د بمولـــه ولفرحــون، ســـوف لـــرون غبــه، وال ـــة لتكـــونن  ـــ ه ناألشــرف: لدنئـــو 

الكســرال ســهبا لــدلول التتــار إلــث  ــ   امســ    مــا كــان الخــوار مد إال متــل 
قـال، فتنـه لمـا قلـث  كمـا   وكـان (3)نـا وبـين  ـوجوج ومـوجوج  السد ال ي  ين

 ع ث الدولة الخوار مية لديو التتار الجتياح بغدا  

و ال ي عدد إليه ألوه قيا ال الحم ة إلث الكبقيا ال  و  -قلث التتار -ب
ماعي ية المتمركزين فد حصوندم فد إهران وكان ذلـك سـنة سع ث اال -إهران
ون المغــــول ويحلـــوندم ع ــــث  البــــاةنيون هراســـ  ــــ، وقـــد كــــان  ـــنالء 654

القلــاء ع ــث الخــوار ميين ويــدلوندم ع ــث عــورالدم  ولكــن المغــول  عرفــون 

                                                                                                               

 =   هن 590 عد معركة  رب الري سنة 
ا ان نر يم   م  الخل  نة العب سنسرقلدوا الينذ ر = فف طروا علت العراق العدمت، و         
-311(، وز ندة التنوارخص لليفنيني )ص: 5/94(، والعبر الال  خلندون )12/106الك م  )
 (ا33-17(، وان ر: الدولة الخوارزم ة والم ول )ص: 314

 (ا203-202، 3/198(، والعبر )22/328( ان ر: سير أع   النب ء )1)         
 (ا22/122جمته في سير أع   النب ء )( رر 2)         
 ا(6/277( الندو  ال اهرة )3)         
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ــم  عبــووا  ت ــك  حقيقــة  ــ ه الْا فــة وفســا  ا وأســاليهدا فــد حــرب أعــدا دا، ف 
الع قات،  ل سارعوا إلث القلاء ع يدم حتـث ال  كونـوا شـوكة فـد ظدـور م 

ــدهن أوممــا لجــدر م ح تــه          (1) و ــم ســا رون إلــث بغــدا ن نصــير ال
رج ـ، لكنــه لــ والكــ ــاجمدم  و    اعي ية لمــا ســمالْوســث كــان مقيمــا عنــد اال

 الما لمماألله له  ل أ ل ه فد لدمته واستو رهـس
 

   (2)و ال  ه ونصحهالكلما ع م  و 

اعي ية ســــملمــــا قلــــث التتــــار ع ــــث الدولــــة الخوار ميــــة، وع ــــث ام -ب
 ــ فتنـة مدولـة  بغـدا   ـين أ ـل  655إلث بغدا   وقد وقعه فد سـنة الجدوا 

مـــوةن الرافلـــة  -الســـنة والرافلـــة وقتـــل عـــد  مـــن الفـــريقين، وندـــب الكـــرخ
و يـر المستعصـم وكالـب التتـار  (3)فحنق ا ن الع قمـد   -وذوي ا ن الع قمث

وأةمعدم فد العرا ، وعمل ع ث لديئة األجواء فسـرح جنـد الخ فـة ف ـم ههـق 
الخ يفــة الرســا ل التــد لــر  إليــه مــن  ــاحب  مــندم إال الق يــل، وحجــب عــن 

                                            
(، وجنن مع 180 /23(، وسننير أعنن   النننب ء )2/158(  ول االسنن   للننذهبي )4)         

(، وان نننر كتننن ب " منننؤرخ الم نننول 257-250ي، الدننن ء األول )ص: نالتوارخص،المدلننند الثننن 
(، وان نننر اليركنننة 31 -28ل  : فنننؤا  الصننن    )ص: ي، رنننأنالكبينننر: رشنننيد الننندي  الهمنننذا

 (ا1 12/062الصليب ة )
و الكنن(، وان ننر حننول ع  تننه ووزاررننه لهو 257ص: 1ج  2( جنن مع التننوارخص )  1)        

(، وذين  منرآة 20 1 /13(، والبداينة والنه ينة )3/246(، وفوات الوف  ت )1/179الوافي )
 ا(35/142الال  ر م ة ) (، وان ر مدمرع ال ت و  86-1/85ال م ن )

عصننذ، وكن ن رافضنن   ترا للمفخن: ميمنند الن  ميمنند الن  علنني العلقمني، كنن ن وز و( هن2)       
م  نيته لم  ارص    لتت ر أن يق ذ  ولة رافض ة في   ندا ، فلنذ يتيقن  لنه من   ث ، وك نيخب

هننا  656أرا ، ال  لقت أشد االه نة م  التتن ر فهلنو  من  وهمن  وكمندا فني ن نس هنذا العن   
 (ا212 /13(، والبداية والنه ية )5/272ب )هذرات الذش(، و 1/184ان ر الوافي )
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المو ل وايره، وب لك لديوت األجواء لدنالء التتار، فجـاءوا وأحـاةوا  بغـدا  
و، فرجــذ الكــ ـــ فخــرج إلــيدم ا ــن الع قمــث واســتوثق لنفســه مــن  و  656ســنة 

ا  إلـــث بغـــد -و مـــا ركو  الرافلـــة الخهتـــاء - ـــو ونصـــير الـــدهن الْوســـث
حتــث ال  -ليكم ــوا بقيــة  ور ــم فــد لخــ هل النــا  والخ يفــة بوســاليب لا عــة

هبقث فد وجه التتار مقاومة ل كر،  قول  احب ذهل مـرآال الزمـان:   وقصـد 
و بغــدا  مــن جدــة الهــر الشــرقد عــن  ج ــة و ــو الهــر الــ ي فيــه مدهنــة الكــ و 

نئـــ   فـــة، و ـــرب ســـورا ع ـــث عســـكره، وأحـــاط  بغـــدا ، فحيخبغـــدا  و ور ال
أشــار ا ــن الع قمــد الــو ير ع ــث الخ يفــة بمصــانعة م ــك التتــر ومصــالحته، 
وسـوله أن  خـرج إليــه فـد لقريـر ذلــك، فخـرج ولوثــق منـه لنفسـه ثــم رجـذ إلــث 

ــه: إنــه قــد راــب أن هــزوج ا نتــه مــن ا نــك األ ــالخ يفــة وقــال ل بكــر،   ــدر أمي
 ، ال ا أبقــث ســ ْان الــرو  فــد ســ ْنة الــرو مــويبقيــك فــد منصــب الخ فــة ك

الســــــ ةين  [ مــــــذ]كــــــان أجــــــدا    كمــــــا هــــــنثر إال أن  كــــــون الْاعــــــة لــــــه،
الســ جوقية، وينصــرف بعســاكره عنــك فتجيبــه إلــث  ــ ا فــتن فيــه حقــن  مــاء 

 روج إليهـالمس مين، ويمكن بعد ذلك أن لفعل ما لريد، وحسن له الخ
 

فخـــرج فـــد جمـــذ مـــن أكـــا ر أ ـــحابه فـــونزل فـــد ليمـــة، ثـــم  لـــل الـــو ير 
لفقداء واألماثل ليحلروا عقد النكاح فيما أظدره، فخرجـوا فقت ـوا ا فاستدعث 
وقتل المستعصم قيل: إنه رف   (1)   ار  خرج ةا فة بعد ةا فة   وك لك 

وبقـــث الســـيل فـــد بغـــدا  بلـــعة وث ثـــين هومـــا، فوقـــل          حتـــث مـــات، 
ا ـة ر ما قيل   غوا ألـف ألـف وثمانمكتماقيل: قتل فيدا ثمانما ة ألف نف ، وا

ولم هنج مـن   (2) وإنا إليه راجعون  فتنا هلل   ألف، وجرت السيول من الدماء 

                                            

 (ا89-1/88نيني )و ( ذي  مرآة ال م ن للي1)    
 (ا23/181ير أع   النب ء )س( 2)     
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، كــا لــم هــنج مــن  (1)وأ ــل ال مــة           بْشــدم فــد بغــدا  إال الرافلــة 
ــاع الدولــة الفاةميــة وواللدــا  بْــش النصــارى لمــا فتحــوا  يــه المقــد  إال ألب

 ع ث  يه المقد  

، وأ ـــبا العـــالم امســـ مد  ـــ  و كـــ ا فلـــد ع ـــث الخ فـــة العباســـية
وكـــان ل ســـاليب الوحشـــية التـــد قـــا   دـــا التتـــار فـــد قتــــل  -        ل فـــة

المسـ مين آثـار نفســية شـدهدال ع ــث بقيـة المســ مين بحيـث أ ــبا ذكـر التتــار 
هتيــر الرعــب فــد النفــو ، وا ــب ع ــث النــا  مقولــة: إن التتــار ال  غ هــون  

ل و ـاحب ح ـب وكـ ا سـ ةين وسارع األمـراء فـد الشـا  كصـاحب المو ـ
و ولدنئتــه بفــو ه ع ــث الخ يفــة فــد الكــإلــث إعــ ن الــوالء لدو  -ســ جقة الــرو 

   (2)بغدا 

             الجه المغول بعد ذلك إلـث الشـا  الحت لـه، وكـان  قتسـمه النصـارى  - 
من الفرنج، واألرمـن، واألمـراء األهوبيـون  وكـان أول عمـل عم ـه التتـار عقـد 

ذ النصـــارى فـــد أرمينيـــة وأنْاكيــا  ـــد األمـــراء األهـــوبيين و ـــد التحــالف مـــ
ين ثـم ـال فـاحت وا ميافارقـيــر   ثـم سـاروا إلـث الشـا  والجز ( 3)فيمـا بعـد  المماليك 

                                            
 (ا1 2/067(، واليركة الصليب ة )1 0 13/2ه ية )ن( ان ر: البداية وال3)     

 ينننر مننن  سنننب : العبنننر للنننذهبي  -وأحننندا ه  المروعنننة - ( ان نننر: فننني سنننقوط   ننندا4)    
( 7/47(، والندنو  ال اهنرة )270 /5ب)ه( وشنذرات النذ2/159(، و ول اإلسن   )3/277)

 (ا409ص: 2ق  1 وم   عده ، والفلو  )ج
زوجة مف ي ة، وك ن له   ور في الص ت الي  التت ر والنصن ر ، و ند  الكو( ك ن لهو 5)    

و لمن  هن جذ   ندا  و لنذ ينوننوا أ ن  الكناألرم  والنف ارة في ج ش هو عد  كبير م   اشتر 
ومن   (2/1060،1067،1075فوة ووحش ة م  التت ر أن فهذا ان ر اليركة الصنليب ة ) 

  عده ا
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 ، (1)نـمار ه

موا ح ـــب وقت ـــوا ج ــــ  ـــا658وفد ســـنة ،احت وا نصـــيهين وحـــران والر ـــاكمـــا
نســاء وندهــوا األمــوال  تــث امــت ت الْرقــات بــالقت ث وأســروا الحفيدال قـا كتيرا

ثــم فــد نفــ   ــ ه الســنة ألــ  التتــار  (2)وأحــر  النصــارى الجــامذ الكهيــر فيدــا
دــدا ا لدوالكــو ل مشــق، و ــار لح فــا دم النصــارى  ــولة وجولــة، ولقــدموا با

رال، من ذلك أندم حم وا الص يب فو  الركو  و م هنا ون كمن وعم وا أعماال
ا وي مون  هن امسـ   وأ  ـه،  ـل بشعار م: ظدر الدهن الصحيا  هن المسي

ــا  فــد  كــاكيندم ل صــ يب وأ ــين القلــاال والفقدــاء لمــا  ألزمــوا المســ مين بالقي
   (3)دنجاءوا  شكون إلث متس مدا النصرا

  ــ 658كو إلث الشر  لما ع م  وفاال أليه وكان ذلك سنة ثم رجذ  وال
وكــان ذلــك بعــد أن أقــا  لــه نا بــا معــه جــيش قوامــه عشــرال آالف مــن التتــار 

بلـــغط مـــن النصـــارى الـــ هن كـــانوا  ـــوم ون فـــد اســـتر ا   يـــه المقـــد  مـــن 
    (4)المس مين

وقد وا ل التتار  حفدم إلث بقية     الشا  فاحت وا الخ يل وازال وب لك 
 أ بحوا ع ث مشارف مصر 

فـــد  ــ ه األجـــواء التـــث عاشــدا العـــا لـــم امســ مد انقر ـــه  ولـــة  - ـــ
مماليـــــك، وكــــان الســـــ ْان وقـــــه ســـــقوط بغـــــدا : األهــــوبيين ونشـــــوت  ولـــــة ال

                                            
-327عمننن   الننندي  خليننن  )ص:  -  شننن( ان ننر: االمننن رات األررق نننة فننني الد خنننرة وال6)    

 (ا332
 (، والفننلو 76-7/74(، والندننو  ال اهننرة )13/218يننة )( ان ننر: البدايننة والنه 1)        
 (ا1/349(، وذي  مراة ال م ن )422ص:  2ق  1 ج)
  )ج و (، والفننل7/76(، والندننو  ال اهننرة )21 9/13( ان ننر: البدايننة والنه يننة )2)       
 (ا425 -423ص: 2ق 1

 (ا51(، مؤرخ الم ول )ص: 427ص:  2ق  1 ( الفلو  )ج3)       
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المنصـور نـور الـدهن ع ــث  ـن المعـز أهبـك، وكــان  ـهيا  ـغيرا، ف مـا ظدــر 
الخْر المغولد لا ة بعد احت لدم الشا  رأى المماليك أن الس ْان  هث 

ســـ ْانا ســـنة   (1)ال  ســـتْيذ لـــد ير المم كـــة، ومـــن ثـــم أع ـــن الســـ ْان قْـــز
رســـالة إلـــث الم ـــك الم فـــر  -قهـــل رجوعــه - ، وقـــد أرســـل  والكـــو  ـــ 657

 م ن ا التددهد والوعيد والغْرسة وفيدا  ْ ب منه
 

 كمــا -الخلــوع لســ ْة المغــول الــ هن ال لقــف أمــا  قــولدم وســيوفدم أ ــة قــوال
  وقد عقد الس ْان مج سا استشار فيه األمـراء، وبعـد مـداوالت قـرروا -هزعم

التتــار، وكــان ل م ــك الم فــر  ومقاومــة أنــه ال مفــر مــن الجدــا  فــد ســهيل هللا
فـد القـا رال وبقيـة   ور فد الخروج  د ه النتيجة، وأع ن الجدا  فد سـهيل هللا

  ولما لكامل العسكر ة ـب  (2)أقاليم مصر، وأل   جمذ المال ال    ل جدا 
ــا          مــن األمــراء الرحيــل فت كــووا   ولكــن الم ــك الم فــر قــال لدــم:   وأن

جدا   صحهند، ومن لم  ختر ذلك هرجذ إلث  يته فـتن متوجه، فمن التار ال
  وسـار ( 3)هللا مْ ذ ع يه، ولْيئـة حـريم المسـ مين فـد رقـاب المتـولرين   

                                            
 طنن  الن  عبنند ه المعن  ، يقنن ل: أننه النن  أخنن   ي : الملننو الم  نر سنن   الندوهن (4)      

 -آخر ملو  الدولة الخوارزم ة الذي    وموا التت ر فني المشنرق  -خوارز  ش  ، ج ل الدي 
هنا ذي  الرو نتي   658ذو القعدة سنة:  16 ت  الملو الم  ر  عد و عة عي  ج لوت في 

 (ا2/544(، والدلي  الش في )200 /23ء )(، وسير أع   النب 210)ص: 
شننتء منن   دبننت( كنن ن للعنن  النن  عبنند الفنن   موننن  ع نن ذ، إذ أنننه عنن رض أن ي1)        

إال  عد أن ييضر الفلط ن واألمراء م  عندهذ وم  عند حنرخمهذ من  س  نالم ل م  ع مة ال
ا ب علننت المنن ل واليلننت، وإذا لننذ ركننف جنن ز أن يقتننرض منن  أمننوال التدنن ر وأن ي ننرض  ننر 

 ب الع  الن  عبند الفن  : ت(، وك8/215(، وابق ت الفبنت )7/72الرا ةا الندو  ال اهرة )
 (ا151 -ا 49ر وان الندو  )ص: 

 (ا429ص:  2ق  1ج  )و ( الفل2)       
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الســـ ْان وقـــال: أنـــا ألقـــث التتـــار  نفســـد ف مـــا رأى األمـــراء مســـير الســـ ْان 
إلــث اــزال ثــم لقــد  عــن ةريــق الســاحل فمــر ع ــث  شســاروا معــه وســار الجــي

ف ـــــم هتعـــــرض  - (1)الخ ـــــف  ــــين المغـــــول والنصــــارى  وقـــــد أوقــــذ هللا -عكــــا
فــد  شولجمعــه الجيــو  -النصــارى ل مســ مين  ــل اســتقه و م وفرحــوا بمقــدمدم

، وجرت ل ك المعركة المشدورال، التث انتصر فيدا المس مون  (2)عين جالوت
ع ث التتار انتصارا ساحقا، و ز  التتار شر  زيمة، وقتل قا ـد م، وةـار  م 

 وندم فد كل مكان إلث أن و  وا ل فدم إلث ح ب، وفر مـندم المس مون  قت
من كان  دمشق فتبعدم المس مون  ْار ون ف ولدم، و قه بشا ر النصر فد 

اليدـو  والنصـارى  ق عة  مشق واير ا وفرح المس مون فرحا شـدهدا وكهـه هللا
ومن ماأل التتار من المنافقين  و لل الم ك الم فر قْز  مشـق فـد موكـب 

ثم أللذ بقيـة الشـا  الـ ي كـان بوهـدي األهـوبيين، فصـفا الشـا  لحكـم  ع يم
 المماليك 

 

 كان لد ه المعركـة أثـر ع ـيم فـد نفـو  المسـ مين فـد كـل مكـان، وقـد عهـر
ســ   الــ هن ذكـروا  ــ ه المعركــة عـن مــدى الفـرح والتــوثر  نتا جدــا منرلـو ام

لث ع ـث  لعـاهللختصـر:   وللـاعفي شـكر المسـ مين محتث قـال  ـاحب ال
 ــ ا النصـــر الع ـــيم فـــتن الق ـــوب كانـــه قـــد هئســـه مـــن النصـــرال ع ـــث التتـــر 
الســتي  دم ع ــث مع ــم  ــ   االســ   وألندــم مــا قصــدوا إق يمــا إال فتحــوه وال 

كانــه  كمــا   (3)ع ــيدم        عســكرا إال  زمــوه فا تدجــه الرعا ــا بالنصــرال 
                                            

 ( وم   عده ا2/1075( ان ر: أسب ب ذلو و روفه في كت ب اليركة الصليب ة )3)      
من  ال فن ن، فهنت الينهن  و ني    نيطي  رقنع فني الشنم ل ال ر ( اللدة من  أعمن ل فلفن4)      

 (ا3/368(، الموسوعة ال لفطن ة )4/177)        ، معيذ البلدان س ن الل
(، وان ننر فنني هننذ  المعركننة: الننروض ال اهننر 3/205ال ننداء ) الننيتصننر أللمخ( ا1)        
(، 1/360)(، وذينننن  مننننراة ال منننن ن 306ق اص:  1)ج            (، و نننندا ع ال هننننور64)
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 ْة المماليـــك  ـــ ه المعركـــة  دا ـــة لحـــول فـــد التـــاريل امســـ مد فهـــر ت ســـ
مدـــدت ل قلــاء ع ـــث الصــ يهيين، ولعـــل مــن أ ـــم آثار ـــا كمــا  ولــة كهـــرى،دك

 ظدور لغير عند التتار أنفسدم ولحول بعلدم إلث امس    
ــوثر التتــار واعتنــا  بعلــدم امســ   لحتــاج إلــث لفصــيل،  -و مســولة ل
 ل ــوا فــد امســ   قهــل معركــة  -والكــمــن أ نــاء عــم  و  -بعــا التتــار ألن
 :كما ه د  جالوت ول لك  مكن لو يا   ا األمرعين 

 قســـم جنكزلـــان مم كتـــه  ـــين أوال ه، فكـــان مـــن نصـــيب أحـــد م و ـــو -أ
اله   الواقعة  ين ندـر أرلـش والسـواحل الجنوبيـة لبحـر  ؛ جوشث أكهر أ نا ه

ــــة  ــــق ع يدــــا اســــم القهي  ــــه   لســــمث القبشــــان، ويْ  ــــك ال قــــزوين، وكانــــه ل 
ف مـا مـات جوشـث  -عسـكرالدا ذات ال ـون الـ  هدنسـبة إلـث ليـا  م -ال  هية

ل فــه أحــد أوال ه الــ ي ل قــب بخــان القبا ــل ال  هيــة ثــم لــولث بعــده ولــده، ثــم 
، وكــان  ركــة  ــ ا مســ ما لــ لك عمــل (1) ـــ 654لــولث بعــده  ركــة لــان ســنة 

ع ــــث نشــــر االســــ    ــــين قهي تــــه وألباعــــه، وأظدــــر شــــعا ر امســــ   والخــــ  
وكـان  ميـل إلـث المسـ مين مـي  شـدهدا  وقـد  ـدا  ـ ا  المـدار  وأكـر  الفقدـاء

 فد ظا رلين:

دا  ـو، لا ــة بعـد اســتي  ه ع ــث بغــالكــمـا: محاربتــه ال ــن عمـه  و ال أو 
 وقت ه

 
 

                                                                                                               

(، 2/39(، وحفنن  المي  ننرة )3/288(، والعبننر للننذهبي )22 0 /13والبدايننة والنه يننة )
( 158)ص:  ي(، وان ننر ن نن    ولننة المم ل ننو: أحمنند مختنن ر العبنن  7/78والندننو  ال اهننرة )

 وم   عده ا
و ولننة الننني  ننن وون فنني مصنننر  -ح شننن ة -(،395-1/394( ان ننر: الفننلو  )2)       

 (ا217)ص: 
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وإســ مه  هل خ يفــة، وقــد ظدــرت  يندمــا لصــومات ومعــار   وقــد أق ــق موقفــ
 محالفة المسيحين  د  ركة وح فا ه  لثالجه إ يال  الكوالْاغية  و 

 ا:  لولــه ومــن جــاء بعــده فــد ح ــف ســ ةين المماليــك، ال ــا ريدمــثان
ر ما، وقد لوةدت الع قة  ين  الين الـدولتين، ي يهر ، والنا ر ق وون وا

دتدم جلا ة بعـد المصـا رال التـد لمـه  يـندم، ولبـا ل الرسـل والدـدا ا، ومـوا
   (1)لعدو مشتر   م التتار الكفار

 إهـران ومـا جاور ـا والتـد مندـا انْ قـه أما  ولة المغول الكهرى فـد -2
 ــ أن أسـ م أحـد أوال   680جحاف دم لغزو العرا  والشا  فقد حدث فد عا  

و الـــ ي لســـمث بعـــد إســـ مه باســـم الكــو و ـــو الســـ ْان لكـــو ار  ـــن  و الكــ و 
و، وقد أع ن إس مه فـد منشـور أ ـدره الكه: أحمد  ن  و سمأحمد، فصار ا

ث لـــأرســـل رســـالة إ كمـــا أ ـــل بغـــدا ، ثلـــلمـــا ج ـــ  ع ـــث العـــرش ووجدـــه إ
ـــــداءه إ ـــــن ا ت ـــــ وون  ع  ـــــالســـــ ْان المنصـــــور ق ـــــدعو إل ث لـــــث امســـــ  ، وي

عـن  - و وا ـا مـن رسـالته  ـ ه كما -المصالحة ونه  الحرب، و لم هتخل
افتخاره واستع  ه ع ث س ْان المماليك، وقد ر  ع يه السـ ْان قـ وون، ثـم 

  دــر مــن  كمــا لع قــات  يــندم جيــداللهو لــه الرســا ل  يــندم، ولكــن لــم لكــن ا
  ــيغة الرســا ل المتبا لــة  وممــا  جــدر ذكــره أن الســ ْان أحمــد  لــل لوحــده
فد امس  ، و لم  ستْذ أن  فر ه ع ث ألباعه وال ع ث أمراء المغول من 
حوله، فصار  لوله فد امس   فر  ـا، و ـ ا مـا  فسـر سـرعة القلـاء ع يـه 

اء المغــول الــ هن لــعمروا ع يــه فقت ــوه ســنة وقت ــه مــن جانــب منافســيه مــن أمــر 
                                            

(، والبدايننة 3/349( ان ننر إ نن فة إلننت المصنندرخ  الفنن  قي : المنهنن  الصنن في )1)       
 مه، سنن(، وذلننو فنني ررجمننة الركننة خنن ن وإ7/222(، والندننو  ال اهننرة )13/249والنه يننة )

هنن، أو  بن   654و د و ع خ   في رن رخص )سن   الركنة، هن  كن ن  عند رول نه الملنو سننة: 
 ( ،10/117هننن، وان ننر الننوافي ) 665 نند رننوفي سنننة ي أرجننت، و نثيننرا ولعنن  الثنن ن  وذلنن

 ا(3/312والعبر )
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   (1) ـ 683
 

 ـــ لــولث محمــو  قــا ان عــرش المغــول ، ثــم فــد ســنة 693ـ فــد ســنة  3
ــ  هد عــن  ــ ه الســنة :   وفيدــا  لــل 694  ـــ  لــل فــد امســ   ،  قــول ال

ــار اــا ان ا ــن أراــون فــد امســ   ول فــظ بالشــدا لين بتشــارال نا بــه  م ــك التت
ب وال نلــن ع ــث رأســه ، وكــان هومــا مشــدو ا ، ثــم لقنــه نــورو  ، ونشــر الــ  

نورو  شيئا من القـرآن ، و لـل رملـان فصـامه ، وفشـا امسـ   فـد التتـار 
، وقـد أع ـن اـا ان امسـ    هنـا رسـميا ل دولـة المغوليـة فـد إهـران ، كمـا  (2) 

ايـــر المغـــول  يدـــم ف بســـوا العمامـــة ، كمـــا أمـــر  تـــدمير الكنـــا   المســـيحية 
 ـــد اليدو  ـــة ، واأل ـــنا  الهوذ ـــة ، كمـــا أمـــر أ ـــل ال مـــة بـــون هتميـــزوا والمعا

  بــا  لــاص  دــم   و كــ ا الت ــف إســ   قــا ان عــن إســ   الســ ْان أحمــد 
 بون إس مه لم  كن فر  ا وإنما حوله إلث  هن رسمد ل دولة  

لكن   ه الصورال التد قد لهدو جمي ة سرعان ما لتغير حين هتابذ المـرء 
لتد لمه فد عدد  ـ ا السـ ْان ، فقـد  ـاجم وجيشـه الشـا  مـرات األحداث ا

                                            

( وف نه ننص 71 -4(، رشنرخ  األين   والعصنور )ص: 1/90( ان ر رنذكرة النب نه )2)       
(، 92-2/86النني  الفننلط ن أحمنند والفننلط ن  نن وون، وان ننر جنن مع التننوارخص ) المراسنن ت
(، 60(، ومننؤرخ الم ننول )ص: 2/254)           هنن  الصنن في من(، وال8/227والننوافي )

الشن ص عبنند               الندي  االن  عبند ال نن هر ذكنر أن يننيوممن  ينب ني م ح تنه أن مي
                      ن أحمند طالمشنير علنت الفنل والرحم  الذ  أرسله الفنلط ن أحمند رسنوال من   بلنه كن ن هن

ت نني أمننر الفننلط ن نخو الدهننة هننذ   إلننت  إلسنن   وإن ذلننو كنن ن خديعننة ومنننرا حتننت يطمننئ  
 =  رغتوخ

( ، والفنلط ن أحمند  تن  ولنذ يدنر 48=  لقت ل  ومه ا ان ر رشرخ  األي   )ص:          
 ( ا 352 /3الينه و ي  المفلمي   ت ل ا ف ه أعلذ  يق قة الي ل ا ان ر العبر ) 

 ( ا 196 /2(  ول اإلس   ) 1)        
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معـــار  كهيـــرال ،  -ومعـــه ســـ ةين مصـــر –و ارت  يـــندم وبـــين ألـــه الشـــا  
وانتصــر المغــول فــد أوال ــا و زمــوا فيمــا ل  ــا ، وقــد عــاث الجــيش التتــري 

ما  -كما قال ا ن ليمية لقا ان نفسه لما التقث به –فسا ا فد األرض وفع وا 
ع ه أس فه من حكا  التتار الوثنيين  وقد بقيه األمور ع ث   ه الحـال لم  ف

   (1) ـ703إلث ما بعد وفاال اا ان سنة

وقد كان التتار  قدسون  ستور م ال ي و عه لدم جنكيـز لـان ، وكـان 
ــــه  وســــيولد عــــرض  ــــ ا  – ســــمث إلياســــا أو اليســــا  وكــــانوا هتحــــاكمون إلي

م لم هتركوا التحاكم إلث   ا الدستور ، وبعد إس مد –المو وع إن شاء هللا 
وفـــيدم  –فــووقذ إســـ مدم ونْقدـــم بالشـــدا لين شـــهدة لــدى كتيـــر مـــن النـــا  

حــول جـوا  قتــالدم و ـم ع ـث  ــ ه الحـال   وقــد حسـم ذلــك  –بعـا الع مـاء 
 كما سيولد   –ا ن ليمية 

 بعـــد وفـــاال قـــا ان لـــولث مـــن بعـــده ألـــوه أولجـــاليو، لدا نـــده، و ـــار -4
 ــ إلـث  703المغـول سـنة  شمحمد  ن أراون، وقد لولث عـر          مهسا

وقـد  ـدأ عدـده  تحسـين الع قـة مـذ سـ ْان المماليـك،         ـ،  716سنة 
فورسل إليه  د ة وكتابا لاةـب فيـه السـ ْان بـاأللوال   وسـوله إلمـا  الفـتن، 

عمــا ســ ف ومـن عــا  فينــتقم  وة ـب الصــ ا، وقــال فـد آلــر ك مــه: عفـا هللا
   (2)كر  رسوله  أمنه، فوجيب، وجدزت له الدد ة، و  هللا

ولكــن لــم  كــد  ملــد ســنة مــن لوليــه ســ ْة المغــول حتــث حــدث لحــول 

                                            
( ، وذينول العبنر )  6/9ررجمة  ن زان : شنذرات النذهب ) ( ان ر ف م  سب  وفي 2)        

( ، وان ننننر مننننؤرخ 14/29( ، والبدايننننة والنه يننننة ) 8/212( ، والندننننو  ال اهننننرة ) 9ص:
( 83( وم   عده  ا وو     اليروب الصنليب ة وال ن و الم نولي ) ص : 70الم ول ) ص : 

 ا
 (ا6ق اص:  2( الفلو  )خ 1)         
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عنــد محمــد  ــن أراــون  ــ ا، فقــد اعتنــق مــ  ب الشــيعة، وعمــل ع ــث  لْيــر
نشره فد الجدات الغربية من  ولته حتث إنه اير الخْة وأسقط اسم الخ فاء 

وأظدر عداءه ل مماليك السنيين، وة ـب مـن  ،-عنه ر د هللا -سوى ع د 
   (1) ـ 712النصارى أن  ساعدوه  د م، ثم  اجم الشا  سنة 

        ير مـن أحـد كبـار تـوثه أن لشيذ   ا السـ ْان كـان   تم ح دومما هنبغ
الرافلــة و ــو ا ــن المْدــر الح ــد الــ ي  ــارت لــه منزلــة كهيــرال فــد عدــده، 

و ــو  ــاحب  -فــوذ وشــدرال  ــ ا الرافلــد، ولعــل ن(2)وقــد أقْعــه عــدال  ــ  
إلث إفرا  الر  ع ث كتابـه  -رحمه هللا - عا ا ن ليمية -كتاب منداج الكرامة
ندـاج السـنة النهويـة فـد نقـا كـ   الشـيعة والقدريـة م     ا بكتابه الع ـيم: 

   

وقــد اســتمر ســ ْان المغــول ع ــث لشــيعه حتــث مــات، ثــم لــولث ا نــه أ ــو 
يـر ممـن حولـه بـه، ثـم لمـا كهـر مـال إلـث كتلعب ال ي  -و و  غير -سعيد

العــدل وإقامــة الســنة وإعــا ال الخْبــة بالتر ــد عــن الشــيخين ثــم عتمــان ثــم 
    (3)وفرح النا    لك -ع د

  ه ل  ة لاريل المغول، وما هتع ق منه بوحوال العصـر الـ ي عـاش 
شـــيل امســـ   ا ــن ليميـــة، وقـــد كانــه لـــه جدـــو  ع يمــة فـــد  ـــد  ـــ ا  فيــه
 كانه له مواقف ع يمة مندم  كما ر الزاحف،الخْ

 ثا لتا: المما ليك:

 دم وأشدر س ةيندم:لنشو -أ

                                            

(، 2/159(، والفننلو  )2/377(، ورنن رخص االنن  الننور ي )2/85وافي )( ان ننر: النن2)      
(، و ولة الننت  ن وون فني مصنر )ص: 3/468(، والدرر الك منة )9/238و  ال اهرة )دوالن
  (ا2 0 2-4 03

 ( ا 77/  14( البداية والنه ية )  3)       
 ( ا 77/  14( البداية والنه ية )  4)       
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ث  ـــ إلــ 648عا ــر ا ــن ليميــة  ولــة المماليــك، التــد امتــدت مــن ســنة 
  ـ لما سقْه مصر بوهدي العتمانيين  923  سنة

ـــــاع  ـــــد هب ـــــك فـــــالمعروف أن   المم ـــــو  عه أمـــــا أ ـــــل التســـــمية بالممالي
ة مـن ئـأن التسمية اقتصرت فد مع ـم الـدول المتـولرال ع ـث فاير  ويشترى،

الرقيــق األ ــيا  شــتريدم الحكــا  مــن أســوا  النخاســة الهيلــاء لتكــوين فــر  
دا إلث الجيش أ ا  الحـرب، ثـم  ـار تعسكرية لا ة فد أ ا  الس م، وإ اف

المم ـــو  األ اال الحربيـــة الوحيـــدال فـــد بعـــا الـــدول متـــل  ولـــة المماليـــك فـــد 
   (1)   مصر والشا

ــــــــه  ]ويعتهــــــــر المــــــــومون العباســــــــد   ـــــــــ، أول مــــــــن  218-198ل فت
ث  دــم إليــه  ــدا ا مــن األمــراء للا ــة وأن كتيــرا مــندم كــان هــن  اســتخدمدم،

التابعين له فـد المشـر  ولكـن اسـتخدا  المماليـك كقـوال عسـكرية  عتمـد ع يدـا 
د فقد أرا  أن  حم [ ـ 227-218ل فته  ]الخ يفة  ر  فد عدد المعتصم 

   (2)نفسه بجيش من جند التر  بعد أن فقد ثقته بجنده من العرب والفر 

 أمـرا -كجنـد وجـيش وحمـاال ل سـ ْة -بعد ذلك أ با استخدا  المماليـك
مولوفا فـد الـدول التـد جـاءت بعـد ذلـك سـواء  ـمن  ا ـرال الخ فـة العباسـية 

ن ممـا ه حـظ أن أبـاه ةولـون كـان مـ ]أو انفص ه عندا، فوحمد  ن ةولون 
 [ ــــ وكـــان مـــن التـــر  200ســـنة  ى مماليـــك المـــومون أ ـــداه إليـــه أميـــر بخـــار 

والــ ي أع ــن  [ ـــ 292-254 ]منســ  الدولــة الْولونيــة فــد مصــر والشــا  
ـــة العباســـية اســـتخد  عشـــرات اآلالف مـــن المماليـــك مـــن  اســـتق له عـــن الدول

ون   وك لك األلشيده( 3)والمرلزقة [ زوينقسكان جنوب بحر  ]التر  والده م 
                                            

 (ا11مم ل و )ص: ا( ن     ولة ال )     
 ( م  مقدم ت الميق ا35رخ  األي   والعصور )ص: رش( ان ر: 2)     
 (ا91 /1ت )خ خ( ان ر: الخط) للمقر 3)     
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ــتدم فــد مصــر  جعــل  [ ـــ 358-323 ]والشــا  ســنة        لمــا أسســوا  ول
 جيشه [ ـ 335-323 ]محمد  ن ظغج 

 

                   ومــــت دم فعــــل الفــــاةميون        (1)مــــن األلــــرا  الــــ هن   غــــوا مئــــات األلــــوف
ــــث  358لمــــا اســــتولوا ع ــــث مصــــر ســــنة  [ ـــــ 297-567 ]  ـــــ أ ــــافوا إل

را ا و ه مـــا أكـــألراكـــا و  -انـــه مكونـــة مـــن المغاربـــةالتـــث ك -      جيوشـــدم 
اكتـــــروا مـــــن  [ ــــــ 650 -569]  وكـــــ لك األهوبيـــــون  (2)وســـــو انا وايـــــر م

 [ ــ 647-637 ]استخدا  المماليـك، لكـن الم ـك الصـالا نجـم الـدهن أهـوب 
اشــتدر بونــه اســتكتر مــن مماليــك التــر ، وبنــث لدــم التكنــات فــد الق عــة التــث 

عــن ا ــن وا ــل أنــه    د          لــ لك هنقــل الــ  ه ـــ، و  638أنشــو ا ســنة 
عســـكره،        اقتنـــث مـــن التـــر  مـــا لـــم  شـــتره م ـــك، حتـــث  ـــاروا مع ـــم 

و   كـرا ، وأمـر مـندم وجع دـم بْانتـه والمحيْـين  ــد  يزه، االورجحدـم ع ـث 
        الـــ هن حكمـــوا ع ـــث أثـــر   (4)، و ـــنالء المماليـــك البحريـــة (3)لبحريـــة  م اســـما

                                            
 (ا51 /3الص ية، وان ر الندو  ال اهرة ) سن  -( المصدر الف ال 1)         
 (ا91 /1( ان ر: الخط) )2)         
، 375(، وان ننر شنن  ء القلننوب )ص: 1 92-23/191ير أعنن   النننب ء )سنن( 3)         

 (ا4/179ال داء ) اليأل تصرمخ(، وال380
وا الننذلو " لكننون التدنن ر جلبننوهذ فنني البيننر منن  النن   سننم( يننر  الننذهبي أنهننذ 4)         

فنني كت  ننه: ن نن    ولننة  ي(ا وهننذا منن  يرجيننه العبنن  23/192)            الق دن ق " الفننير
سف  وانمنه فني كت  نه: التن رخص الف  سنت لشنرق األر ن فني (، وكذا يو 99المم ل و )ص: 

طواننة الفننير  بنن  خالعصنر المملننوكي )ص: ا (ا " وهننو الننذ  نبنه إلننت نننص الننذهبي من  م
وا   لبيرخنة سميذكر  أ لب الدارسي  لهذا العصر فهو أنهذ  ياآلخر الذ يا أم  الرأ اب عته

ذ ندننذ النندي  أيننوب فيهنن  لمنن  هنالتنني أسننن -هننر النينن نعلننت  -نفننبة إلننت ج خننرة الرو ننة
(، 153)ص:  واستقدمهذ، ان ر مث : ع شور: مصر والش   في عصر األوو يي  والمم ل ن

( 10 ة )ص: سنومهذ في مصر: الن ذ الف  سم جد: ن ذ  ولة س اي  المم ل و ور   روان
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التد لوله  (1)الدولة األهوبية، ونجم الدهن أهوب  و  وج شجرال الدرإنقراض 
                لـــولث بعـــد أ يـــه ثـــم قت تـــه شـــجرال الـــدر،  يالســ ْنة بعـــد ولـــده لـــوران شـــاه الـــ 
ـــد  648ولولـــه بعـــده وكـــان ذلـــك ســـنة   ــــ ولكـــن لوليدـــا لـــم  كـــن مقهـــوال، فق

كــ لك الخ يفـــة اعتــرض ع يــه بعــا الع مـــاء مــندم العــز  ــن عهـــد الســ  ، و 
 ال ى أرسل سدالعبا

إلــث أ ــل مصــر كتابــا  عــالهدم فــد ذلــك ويقــول: إن كــان مــا بقــد عنــد  رجــل 
وقــد و ــل لْــاب الخ يفــة  ــ ا إلــث  (2)لولونــه فقولــوا لنــا نرســل إلــيكم رجــ 

أن ملــث ع ــث لــولد شــجرال الــدر ثمــانون هومــا اقتنــذ         المماليــك بعــد 
ال  مكن حفظ الـه   والم ـك المـرأال،           دم وقالوا:ئأمراء المماليك بخْ

ــــزوج كهيــــر المماليــــك و ــــو األلابــــك أ ــــدر أن لت ــــث شــــجرال ال ــــفوشــــاروا ع  ك  ي
، فقه ـه ذلـك ول عـه نفسـدا مـن السـ ْنة، شولتنا ل لـه عـن العـر  كماندالتر 

 ـــ، وبــ لك قامــه  ولــة المماليــك فــد  648فتــولث عــز الــدهن أهبــك  ــ ا ســنة 
   (3)مصر

                                                                                                               

(ا و ند امتندت  ولنة المم ل نو 36وان ر منرا  ك من : مقدمنة رشنرخ  األين   والعصنور )ص: 
ألن  كننن رهذ  هننن،  ننذ جنن ءت  ولننة المم ل ننو الدراكفننة أو البرج ننة 792لبيرخننة إلننت سنننة: ا

 هنا 923ك ن  في  لعة الق هرة وامتد حنمهذ إلت سنة: 
( ك ن  م  مم ل و ندذ الدي  أينوب، ولنذلو ينر   عضنهذ أن حنمهن  كن ن الداينة 5)         

(، 361 /1(، والفنننلو  )286 /1/1حنننذ المم ل نننو، ان نننر: ررجمتهننن  فنني الننندا ع ال هنننور )
 (  م  ررجمة المع ا1 99-1 23/98والفير )

، وحفن  المي  نرة  ( 368/  1 والفلو  ) ( ، 287 /  11 ( الدا ع ال هور )1)         
 (ا2ه  -24اال  عبد الف   للوهيبي )ص:  ، والع  ( 36/  2 )
ولنة لهنذ فني الهنند فني فنوا  س  أن أسنب( ل ف  هذ  أول  ولنة للمم ل نو، الن  2)         

الننذ  إعتننر   ننه  شهننن، وأول ملننوكهذ ايلننت 962هننن وامتنندت إلننت سنننة  602ة سننن لهنني 
أننه  عند  -ي في   ندا  سنلط ن ، ومن  الطرخن  ونين  نشنير إلنت شندرة الندرسالخل  ة العب 
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 يمية س ْنة عد  من المماليـك   غـوا عشـرال لـ ل فتـرالوقد عا ر ا ن ل
 حياله وقد  ر  مندم أربعة:

الــ ي لــولث بعــد  [ ـــ 676-658 ]األول: ال ــا ر ركــن الــدهن  يهــر  
عين جالوت وقت ه ل م ك الم فر قْـز، ولعتهـر والهتـه الهدا ـة الحقيقيـة  وقعة

ة الصـ يهيين لس ْة المماليـك كحكـا  قـاموا وعم ـوا ع ـث  ـد المغـول ومقاومـ
 :ه د عن     الشا  ومصر  وقد لميز عدده بما

 مقاومة و د العدوان المغولد ع ث الشا   -أ

ر بعـا المـدن مـن يمقاومة وحرب الص يهيين فد     الشا  ولْد -2
  -لقد  كما-رجسدم

  ـ  659إعا ال وإحياء الخ فة العباسية فد مصر سنة  -3

ه  هدا ـــة لوليـــة أربعـــة قلـــاال وفـــد مـــا هتع ـــق بالقلـــاء لميـــز عصـــر  -4
ا كـان فــد الســا ق، وكــان ذلــك ســنة مــ ــدل قــاض واحــد ك (1)األربعــة ل مـ ا ب
  ـ 663

 أما سهب ذلك:

 فقيـل إندـا بـا رال مـن السـ ْان نفسـه وإنـه ن ـر   فـد كتـرال النـا  وإن -أ
القا رال  ث  ار الم ك، وقـد جمعـه أ ـل المـ ا ب مـن الع مـاء فـومر  نصـب 

   (2)قا ث القلاال لاج الدهن  أربعة قلاال نوابا ل

                                                                                                               

 638هن رول  االنته الفلطة علت عرش  هلنت فينمن  إلنت سننة:  634نة سوف ة إيلتمش 
(، ومعدننذ 31-29لطته  و تلنن ا ان ننر ن نن    ولننة المم ليلننث )ص: هننن فنن عترض علننت سنن

 (ا487-2/486(، ورحلة اال   طواة )2/598األسر الي كمة )
هذ: كنننهننن زمنن  الدولننة ال  ام ننة أن عنني  أر عننة  ضنن ة ل 525نة: سنن( سننب  فنني 3)       

  فعي، وم لكي،=ش
دولننة ال  ام ننة فننني (، وان ننر ال2/165م عيلت، وإمنن ميا حفنن  المي  نننرة )سنن= وإ      
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عــن  (1)وقيــل الســهب   لوقــف القا ــث لــاج الــدهن ا ــن  نــه األعــز -ب
كاوي منـــه ولعْ ـــه األمـــور فوقـــذ شـــلنفيـــ  كتيـــر مـــن األحكـــا    ، فكتـــرت ال

فوشار ع يه جمال الـدهن  (2)الك   فد ذي الحجة  ين هدى الم ك ال ا ر   
ربعة قلاال، وأبقث ل شافعد الن ر   لك فمال إليه، وعين أ  أهدادي العزيزي 

فــد أمــوال اليتــامث وأمــور  يــه المــال، وفــد العــا  التــالد فعــل متــل ذلــك فــد 
    (3)الشا 
ومـــن األمـــور الج ي ـــة التـــد عم دـــا ال ـــا ر  يهـــر ، القلـــاء ع ـــث  -5

، واحت ل حصوندم حصنا بعد آلر مـن  فد     الشا         اعي يةسماال
  ( 4) ـ  671 ـ إلث سنة  668سنة 

د: المنصــور ســيل الــدهن قــ وون، و ــو أول الســ ةين مــن أســرال نالتــا

                                                                                                               

 (ا120ور )ص:سر  -مصر

 (ا182( الروض ال اهر )ص: 1)      
( هو: الش ص عبد الوه ب الن  خلنف الن  الندر الع مني، رن ج الندي  االن  النن  األعن  2)      

(، وحفن  المي  نرة 8/318هننا ابقن ت الفنبني ) 665سننة  :هن، وروفي 604ولد سنة: 
-222 /7) ب، والندنننو  ال اهنننرة تنننالك (، آخنننر240   )ص: ي(، وذيننن  الرو نننت1/415)

ة ين(، والبدا1/147نو  )سنوابقن ت األ -هن وهو خطنأ 614 :نة س(، وف ه أن وال ره 223
 (ا13/249ه ية )نوال

  ررجمننة الق  ننت رنن ج النندي  فنني الي شنن ة ع(، وو نن3/466( المنهنن  الصنن في )3)      
 خطأ فهي ل ف  لها

(، و ول االسنننن   3/307(، والعبننننر )8/193أيضنننن : ابقنننن ت الفننننبني )  ننننر( ان4)      
 -(، وال ن هر اليبنرس1/149  )و (، و ابقن ت األسنن419 /1(، وصبت األعشت )12/68)

 (ا1 48)ص:  -ع شور
 (ا80(، وال  هر اليبرس )ص: 365( ان ر: الروض ال اهر )ص: 5)    
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 678ه فترال ةوي ة، وقد اسـتمر حكـم المنصـور مـن سـنة مق وون التد حك
  ـ  689سنة ث  ـ إل

 
 
 

 وكان من أ ر  ما جرى فد عدده:

  ـــ لــرج ع يــه سـنقر األشــقر فــد الشــا ، و جــم ع ــث 678فـد ســنة  -ا
 شــم  كدــا، وبويــذ لــه ولقــب بالســ ْان الم ــك الكامــل الق عــة فــد  مشــق ولم

 ـــ أنــزل  679الــدهن ســنقر الصــالحد، فورســل إليــه قــ وون جيشــا قويــا ســنة 
  ك لك حاول  (1)الدزيمة به ففر سنقر والصل بالمغول هزين لدم ازو الشا 

أن هتـــعمروا ع ـــث  -مـــن مماليـــك ال ـــا ر  يهـــر  -بعـــا األمـــراء ال ا ريـــة
ـــــ وون وا ـــــم  دـــــم المنصـــــور ق لصـــــ وا بالصـــــ يهيين ســـــرا  ولكـــــن قـــــ وون ع 

   (2)دمقهوعا

 ربـا م فـد أ ـراج ندمق وون من شراء المماليك، وأنشـو فرقـة مـ كترا -2
   (3)ال هن حكموا فيما بعد -والجراكسة -الق عة و نالء  م المماليك الهرجية

ــــــد عدــــــده  نــــــث المدرســــــة والهيمارســــــتان -3   كمــــــا -المستشــــــفث -وف
   (4)من الوظا ف الدهوانية كتير استحدثه

 وفـد عدــده اسـتمرت مقاومــة التتــار، ومـن أشــدر مــا وقـذ فــد عدــده -4
   (5) زيمة التتار فد وقعة حمص، وكانه  زيمة ساحقة 

 أما النصارى فقد  الحدم، ثم نقلوا العدد فقاومدم واستولث ع ـث -5
                                            

 (ا676 /1ن ر: ا لفلو  ) 1( 1)       
 (ا195  والمم ل و )ص: ( مصر والش   في عصر األيو يي2)       

 (ا1/1/362( ان ر: الدا ع ال هور )3)       
 (ا353، 349-348 /1/1( المصدر الف ال  )4)      

 (ا13/295ه ية )ن(، والبداية وال342 /3( ان ر: العبر )5)      
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  عدم وحصوندم قير من كت

 ا ـن المنصـور قـ وون  - يـلالتالث: السـ ْان األشـرف  ـ ح الـدهن ل
 - ـ  ومن أ ر  ما جرى فد عدده: 693-689وكانه والهته من سنة  -

  ـ، ولصالية الوجو  الص يهد فد الشا   690فتا عكا سنة  -ا 

 الفـرات، وكـان أ  دـا بد ـ و د ق عة ار  691فتا ق عة الرو  سنة  -2
  (1)  مالئون التتار  د المس مين فكانه بمنزلة الشجث فد الح ق

الرابــذ: الســ ْان النا ــر محمـــد  ــن قــ وون، وقـــد كانــه ســ ْته ايـــر 
فقــد لــولث و ــو  ــغير، ثــم لمــا لــولث  -لا ــة فــد الهدا ــة -       مســتقرال

ر المماليــك أكتـالسـ ْة فـد المـرال التالتــة اسـتقر األمـر لـه، بحيــث أ ـبا مـن 
 -ا ه د:ماستقرارا وقوال وةول مدال  وس ْة النا ر محمد جاءت ك

 ـــــ وكــــان عمــــره لمــــا لــــولث لســــذ  694 - ـــــ 692ث: مــــن ســــنة األولــــ
ثء، وقـد اسـتهد بـاألمر فـد عدـده  ـ ا ع ـم شـولم  كن له من األمر  سنوات،

بحجـة أن السـ ْان  -الدهن سنجر ثم األمير كتبغـا المنصـوري الـ ي لسـ ْن
 ــ  696 ــ، وفـد سـنة  694ولسمث بالعا ل، وكانه س ْته سـنة  - غير

   (2)الجين ال ي لقب بالم ك المنصور لرج ع يه حسا  الدهن

  ـــ: وأ ــر  مــا فــد  ــ ا العدــد ظدــور 708 - ـــ 698ة: فــد ســنة لتانيــا
التتـار فـد الشـا  وقيـا  معـار  انتدـه بانتصـار المسـ مين، وكـان ال ـن ليميــة 
 ور ع ــيم فيدــا  ومــذ ذلــك فقــد بقــد النا ــر ملــيقا ع يــه مــن قهــل أمــراء 

الـ  اب إلـث الكـر ، ف مـا و ـل إلـث المماليك حتـث  ـا  ذرعـا وعـز  ع ـث 

                                            
، والندننو   ( 778/  1 والفننلو  )( ،  327 /  13 ) ( ان ننر: البدايننة والنه يننة 6)      

 (ا172(، و ولة النت   وون )ص:  12/  8 )ال اهرة 
هنن إنمن  ك نن   698( ي ح  أن مينة اال  ر م نة حنول اليموخنة التني ك نن  سننة: 1)      

 (ا13/4ه ية )نفي أواخر عهد الجي  هذاا ان ر: البداية وال
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ث، فزوروا ع يه كتابا  الكر  ا ْرب أمر المماليك فورس وا إليه أن هرجذ فو
 ــ ولسـمث  708، ثـم لـولث الم ـك الجاشـنكير سـنة ( 1)أنه لنـا ل عـن الم ـك 

، ولكـن كئيـرا مـن أمـراء الشـا  لـم  عترفـوا ند بـالم فر ركـن الـدهن  يهـر  التـا
فـد عدـده، وألـ  النا ـر  عـد العـدال السـتر ا  م كـه  به، وا ـْربه األحـوال

 ولم له ذلك 

            ــ: و ـد فتـرال ةوي ـة امتــدت 741 ــ إلـث سـنة  609ة: مـن سـنة لتالتـا
           ه  ا ـرال حكمـه مـنعه األمـر، والســــر من ث ثين عاما، وفيدـا  ـفا لتإلث اك

جنوبـا  -الحبشـه فـد -المغرب اربا حتـث الشـا  والحجـا  شـرقا، ومـن النوبـة
الـدال د، وبنـاء  حال، كـا أنـه عنـث بام ـ مايا الصغرى شـآس        حتث 

 المنشعت من المساجد
 
 

   (2)والقناةر والجسور واير ا

وممــا ه حــظ أن محــن ا ــن ليميــة جــاءت فــد عدــد النا ــر، مــذ وجــو  
لقــــوى  ــــ ة النا ــــر بــــا ن ليميــــة ويتهنــــث آراءه ويســــتجيب لمْالبــــه  فتــــرات

ا هتع ــق مندــا بالجدــا  أو األمــر بــالمعروف والندــد عــن المنكــر أو لا ــة مــ
 الموقف من أ ل ال مة 

 :د هوقد لميز عدد النا ر بما 

 مقاومـة التتــار الـ هن  جمــوا ع ـث  ــ   الشـا ، وعــاثوا فيـه فســا ا مــذ -ا
                                            

ق أنننه رننن زل، وهننذا  يننر صنني ت و نند ننن  ش هننذ  القضنن ة  شننن  جينند ع( يننر  الننب2)     
لشننر ي األر ن فنني العصننر  سنني  ننه: التنن رخص الف  ت وانمننة فنني ك شف  روخننالنندكتور يوسنن

 (ا164-ا 60المملوكي )ص: 
( ان نننر: أحنننداأل هنننذ  الفنننني  فننني كتنننب التننن رخص وخ صنننة: البننند اينننة والنه ينننة، 1)       

 والفلو ، والندو  ال اهرةا
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 أندم  ع نون االس   وينتسهون إليه 

 مقاومة الرافلة فد     الشا  أ لا  -2

  -سهق كما-ة بالمنشعتالعنا  -3

 ن ا  المماليك ام اري: -أ

ـــك ام اري  ـــر عـــن ن ـــا  الممالي ـــب الكتي ـــا لن ـــامدم  (1)كت ، ونعـــرض  ن
 بالتصار شدهد:

التــث لــم لكــن  -اســتجد فــد عدــد المماليــك كتيــر مــن الــن م اال اريــة -1
لا ة وأندا كانه  ولة  صا أن  ْ ق ع يدا بوندـا  ولـة  -موجو ال من قهل

 أندا قامه ع ث هد المماليك، ويغ ب ع يدم ال غة التركية   عسكرية، كا
          د نتيجـة اللتيـار األمـراءلالسـ ْان، ويـو كمكان رأ  المماليك الحـا -2

        له عندما  كون ذا نفوذ كهير، أو  قو  بقتل مـن سـبقه، ولـم لكـن الوراثـة مهـدأ 
هتــولث  وكـــان ه قـــب  عامــا لن ـــامدم،  ـــل قــد هتـــولث اال ـــن بعــد أ يـــه، وقـــد ال

أو ســـ ْان االســـ   والمســـ مين، أو الم ـــك، ومـــن ألقابـــه: نصـــير  بالســـ ْان 
الدولــــــة  يــــــدنا ــــــر الم ــــــة المحمد ــــــة، أو مح         أميــــــر المــــــنمنين أو 

 ْان ـحيـــث أ ـــبا الســـ         -و ـــ ا بعـــد إحيا دـــا فـــد القـــا رال -العباســية
  عته حتثهتق د الم ك بعدد لولية من الخ يفة العباسد ومبا

 
 

لصــبا لوليتــه شــرعية، ويشــدد ذلــك كبــار القلــاال وقــد  خْــب الخ يفــة  دــ ه 
وإذا لـولث ل يفـة  -ولكن ه حظ أن الخ يفـة كانـه سـ ْته شـك ية -المناسبة 

جدهـــد أقيمـــه لـــه حف ـــة مبا عـــة كهـــرى  حلـــر ا الســـ ْان والنـــواب والقلـــاال 
                                            

، وخري ب للنن، وصنبت األعشنت، ونه ينة األر خن ي ( م  الكتب القديمة: خط) المقر 2)       
ن نذ  ولنة سنن اي  المم ل نو ورسنومهذ فني مصننر، فني جن أي : عبند المنننعذ  ومن  اليديثنة:

 م جدا
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 واير م من مخت ف ةبقات الشعب 

 ن: النا ب، و نا  نا ب ل س ْنة فد مصر،د بعد مرلبة الس ْاول  -3
ونا ـــب فــــد الشــــا ، وكانـــه الشــــا  مقســــمة إلــــث عـــدال نيابــــات ولكــــن النا ــــب 
األساســث  ــو الــ ي  قــيم فــد  مشــق، وكــان النا ــب هتــولث لعيــين الوظــا ف 

 -حالــة وجــو  النا ــب -الدهوانيــة والدهنيــة  أمــا مرلبــة الــو ير ففــد  ــ ه الحالــة
 غـد لويخـتص عمـل الـو ير بالشـئون الماليـة، وقـد لصبا فـد المرلبـة التالتـة 

 كتفث بكبار الكتاب  يالو ارال ندا يا و 
 كانــه وظــا ف الدولــة المم وكيــة لقســم إلــث ثــ ث وظــا ف: األقــ   -4

ـــق  دـــم الوظـــا ف الدهنيـــة،  ـــق  دـــا الوظـــا ف الدهوانيـــة، والع مـــاء: ويتع  ويتع 
ل  ـين الوظــا ف والسـيوف: ويقصـد الوظــا ف الحربيـة، وي حــظ لْـور الفصــ
 الدهنية واير ا التث لم  كن فد السا ق هوجد حد فا ل  يندا 

كــــان عمــــا  الــــدواوين ةبقــــة الكتــــاب، وكــــان الســــ ْان  عــــين كبــــار  -5
الكتاب، وكانه   ه الوظا ف  شغ دا فد الغالـب مصـريون ال ألـرا ، وكـانوا 

 ف كتيــرا مــا  كــون مــن القــبط النصــارى الــ هن لدــم عنا ــة بمتــل  ــ ه الوظــا
العزيزال  وكان أ م األعمال الدهوانية  هوان االنشاء وكان ر يسه  سمث كالـب 
الســـر، وكــــان لحتـــه مجموعــــة مـــن الكتــــاب الـــ هن  حلــــرون مـــذ الســــ ْان 
وينفــ ون أوامــره ون ــره فــد الم ــا لــم، وكــان مــن لحــتدم مجموعــة مــن كتــاب 
 الســج ت الـــ هن  قومـــون بالمراجعــة والت خـــيص وكـــان عمــل  هـــوان االنشـــاء
 خـــتص بـــومور ث ثـــة لدـــا أ ميتدـــا الكهـــرى و ـــد: المكالبـــات، مـــن الســـ ْان 

 وإليه، والهريد، والن ر فد الم ا لم 

        أما األمور المالية فكان هتوال ا الو ير، وكان  شاركه عدال مـوظفين -6
ع ــث رأســدم نـــاظر الدولــة الــ ي قـــد  ســمث نــاظر المـــال أو نــاظر المم كـــة، 

وار  الدولـة: الخـراج واللـرا ب مـن المكـو  والعشـور أ م م          وكانه
مـن  -ومـن المـوار  الجـوالد -ع ث الصـا ر والـوار            وكانه لفرض
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 - مينــر المسيجالية و م ا

 
التث لفرض ع ث ركو  اير المس مين، ومن الموار : المعا ن والزكاال، وما 

 هتحصل من سك العم ة  واير ا 

         هــد الشــافعية، حتــث بعــد لوليــة أربعــة قلــاال،أمــا القلــاء فكــان فــد  -7
وكــان منصــب قا ــد القلــاال، ومــا هتع ــق بــه مــن أمــور ألــرى كــالن ر فــد 
األوقـــاف، والمحجـــور ع ــــيدم واليتـــامث والخْابــــة، والن ـــر فــــد  يـــه المــــال 
والمدار      هتواله قاض من الشافعية  ثم  ولد بعده  القلاال من المـ ا ب 

مالكية والحنه يـة، وكـان لكـل مـ  ب قا ـث قلـاال، وكـان األلرى الحنالية وال
كان قا ث القلاال  ختار الشدو  و            لدم نوا دم فد مصر والشا   

د إليدم أ حاب المعام ت ل شدا   لال هن  سمون الشدو  العدول حيث  و
كهيرال فد الدولـة، حتـث فـد   منزلة -األع ث الشافعث -وكان لقا ث القلاال

كـان  نـا :            فـاء والسـ ةين  وبام ـافة إلـث القلـاء لنصيب الخ
ــــولث الن ــــد الم ــــالم، وكــــان هت ــــد  ار لســــمث ــــالن ــــر ف ــــه الســــ ْان ف               ر في

 ار العــدل، ثــم أ ــبا هن ــر فيــه نا ــب الســ ْنة أو حاجــب الحجــاب  وكــان 
 ن ـا  الحسـبة، الـ هن  قومـون بـالن ر فـد األسـوا  ومنـذ الغـش فيدـا، أ لا 

عــن المنكــر، ومنــذ المنكــرات ال ــا رال مــن  ندــدوكــ لك األمــر بــالمعروف وال
الدعارال والخمور والتهرج وايره، كما كان هتولث الن ـر فـد أحـوال أ ـل ال مـة 

 حتث هتميزوا عن المس مين  ديئالدما ولباسدم 

 فـــد  -كمــا كـــان ل مماليـــك ن مدـــم المتع قـــة بالســـيل، متـــل الشـــرةة -8
والجنـــو ، واألســـاةيل، ولدـــا  شالحربيـــة م ارال الجيـــو  مومتـــل الـــن  -لالـــدال
   (1)دقيقةلا داأن مت

                                            
 داجم  ذعمند البدكتور عللو ل المم  اي ة س ول: ن ذ   ر( ان1)     
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الهرة ة، ل و ـول إلـث  ووقد انتشر فد عدد المماليك  فذ الرشوال أ -9
المنا ب، ول لك أحيانا لصدر األوامر بون ال هولث أحد بمال وال رشوال ألن 

   (1)ال  ستحق منذا   فلث إلث وال ة 
 
 

 دا  وإحياك ا فد القا رال:غة العباسية فد ب فلخرابعا: سقوط ا

ســهق أن أشــرنا إلــث ســقوط الخ فــة العباســية فــد بغــدا  ع ــث هــد التتــار 
 659يعة إلث إعا لدا فد القـا رال سـنة سر إشارال  -فيما سهق -       وذكرنا

: إذا كانــه إعــا ال الخ فــة    وقــد  قــول قا ــل (2) ـــ ع ــث هــد ال ــا ر  يهــر 
ومندـــــا لحدهـــــد  -ث إعـــــا ال شـــــك ية ألن األمـــــور ك دـــــاامســـــ مية لحولـــــه إلـــــ

 يد الس ْان، فما فا دال اال تما   د ه المسولة؟  والجواب ع ث ذلك  -الخ يفة
 -أنه حتـث فـد العدـو  العباسـية المتـولرال أ ـبحه السـ ْة ك دـا  يـد الـو راء

و لـــم  كـــن ل خ يفـــة إال االســـم، ومـــذ ذلـــك لمـــا  -متـــل  نـــث  ويـــه، والســـ جقة
لخ فة حـزن النـا  ع ـث ذلـك و ـاروا هـ كرون األمـور الدا  ـة قلد ع ث ا

ــ لك  التــد جــرت وع ــث رأســدا قتــل الخ يفــة ثــم بقــاء المســ مين  ــ  ل يفــة، ول
عند         فبقدر   ا الحزن كان استبشار م بتحيا دا فد القا رال، فالخ فة 

ك لمـا فـد لعيـين إمـا  ل مسـ مين، ولـ ل المس مين رمز ل وحـدال والبـاع شـرع هللا
قامــه الخ فــة فــد القــا رال  ــار بعــا الم ــو  فــد األقــاليم البعيــدال هرســ ون 
                                            

ر هنذا األمنر و ر أن سنبب صندثينك الن خنذكر او (، 14/66النه ية )و داية الب ر: ا ن( ا2)     
( 25المم ل نو )ص!:  ي اسن   برالنة زمنوال لبنذل: ابا وان نر كتن -رحمنه هن ر م ة اال  

 وم   عده ا
( يذكر الفيواي أن الم  ر  ط  هو أول من  فكنر فني ذلنو وأننه  ن يع فعن  أ ن  1)         

هننا رن رخص الخل ن ء  661النذي رنولت ف من   عند سننة  -فني  مشن  ه ذ  نأمركالعب س الي 
 (ا760)ص: 
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إلــث الخ يفــة  ْ هــون منــه أن  قــر م ع ــث م كدــم وأن  كونــوا لــابعين لــه حتــث 
  وال شـك أن  نـا  أسـبابا  عـه المماليـك  (1) ح ـوا بالشـرعية أمـا  شـعوبدم

 -إلث إعا ال الخ فة ولع دا لتلا فيما ه د:

            ع ث أسـا  أن الخ يفـة -كانه فد الهدا ة -ال إعا ال الخ فةأن فكر  -1
إذا  ويذ له فـتن مدمتـه لهـدأ بـالعو ال إلـث بغـدا  ولخ يصـدا مـن التتـار وإعـا ال 
الخ فة  نـا ، والـدليل ع ـث ذلـك شـيئان: أولدمـا: أن بعـا الروا ـات لـ كر 

وأرســــل معــــه ، م بــــومر هللاكقْــــز بــــا ذ فــــد الشــــا  الحــــا         أن الم فــــر
جدـــة  -جماعـــة مـــن أمـــراء العـــرب، وأن الخ يفـــة ســـار وافتـــتا بعـــا المـــدن

وأن نا ــب  مشــق اســتدعاه، وأن   وأنــه قالــل التتــار وانتصــر ع ــيدم، -العــرا 
ــــه -ال ــــا ر  يهــــر  ــــم أن المستنصــــر        اســــتدعاه ولكنــــه -بعــــد لولي ع 

 العباهد سبقه إلث القا رال ف م ه  ب إليدا ولكن رجذ إلث ح ب

د: فدـو ن  أمـا التـا (2)هويذ من  نا  وكان ممن با عه عهـد الح ـيم  ـن ليميـةف
مـا قالـه الخ يفــة العباسـث المستنصـر فــد لْتـه األولـث فتنــه قـال بعـد مدحــه 
ل  ــا ر فــد إحيا ــه ل خ فــة العباســية، وبعــد حتــه ع ــث العــدل والجدــا  فــد 

ث مـــا كـــان هرجـــث أن هرجـــذ مقـــر الخ فـــة إلـــ       ، قـــال:   وبـــك ســهيل هللا
ع يه فد األ ا  األولث، فو قظ لنصرال االس   جفنا ما كان اافيـا وال  اجعـا، 

ومقـــر الخ فـــة   (3)إمامـــا متهوعـــا ال لـــابذ      وكـــن فـــد مجا ـــدال أعـــداء هللا
                                            

(، وان ننر: 2/523هننؤالء: ميمنند النن  ر لنن ، ان ننر: رحلننة النن   طواننة ) ( منن 2)         
 (ا252-248علي الخر والي )ص:  االس   والخ فة:

 (ا116-7/115(، وان ر: الندو  ال اهرة )760( ان ر: ر رخص الخل  ء )ص: 1)      
(، وهنذ  الب عنة حضنره  القضن ة 1/456  )و (، والفنل108( الروض ال اهنر )ص: 2)      

ورن ج  -النذ  يقن ل: إننه أول من   ن يع الخل  نة -وعلت رأسهذ الع  ال  عبد الفن   ألمراءوا
ال  الن  األع     ني القضن ة النذ  أ بن   شنه  ة الشنهو   بنوت نفنب الخل  نة إلنت  ي الد

(، ومم  يلين  13/231(، والبداية والنه ية )2/53الني العب س، وان ر: حف  المي  رة )
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إلــث الشــا  ف مــا           بغــدا ، وبعــد وقــه قصــير ســار الخ يفــة والســ ْان
مـــراء والجنـــد، وســـار و ـــ  إلـــث  مشـــق جدـــز الســـ ْان الخ يفـــة ومعـــه األ

الخ يفـة جدــة العــرا ، وكــان ال ــا ر هريــد أن هبعــث معــه عشــرال آالف فــار  
حتــث  ســتقر  بغــدا ، ولكــن بعــا األمــراء أشــار إليــه أن ال  فعــل وقــالوا: إن 

ــم             الخ يفــة إذا اســتقر أمــره  بغــدا  نا عــك وألرجــك مــن مصــر، ف 
ومستوى المدمة، ولـ لك سـرعان  خرج مذ الخ يفة إال قوال  غيرال ال لتناسب 

 ـ وبعد ذلك عز  ال ا ر ع ث إعا ال الخ فة مـرال  660ما قلث ع يه سنة 
، ولكـن م بـومر هللاك ــ، ولـولث الخ فـة أحمـد الحـا 661ألرى فوعا  ـا سـنة 

 بقد الخ يفة فد القا رال و لم  سما له بمغا رلدا 

االســ مية  ومــن األســباب التــث  عــه المماليــك إلــث إحيــاء الخ فــة -2
مماليك وأن أ  دم اير حر ولعل حا ثة  يعدم أ ا  نجم الدهن أهـوب  دمكون

 -لم لكن اا بـة اـن أذ ـاندم وأذ ـان النـا  (1)ع ث هد العز ا ن عهد الس  
لــــ لك وحتــــث  لــــفوا الشــــرعية ع ــــث م كدــــم وســــ ْاندم عمــــدوا إلــــث إحيــــاء 

رط القرشــية ســا دا لــم الخ فــة، وأندــم ليســوا إال لــابعين ل خ يفــة  ولمــا كــان شــ
  جرك المماليك إلث نسهدا إلث أنفسدم وإنما عينوا ل يفة عباسيا 

ـ و نــا  ســهب آلــر و ــو أن بعــا الــدول المجــاورال ل مماليــك لقهــوا  3
ـــة  أميـــر م   قـــب الخ يفـــة ـ بعـــد ســـقوط بغـــدا  ـ ومـــن أ ـــر   ـــ ه الـــدول الدول

 ــث أولئــك ، فحــرص المماليــك ع ــث قْــذ الْريــق ع (2)الحفصــية فــد لــون 
                                                                                                               

في مصر في إحد  المن سب ت أم   الفلط ن  سيلخل  ة العب هن خطب ا 690أنه في سنة 
 (ا2/381نت اع العراق م  التت را الخط) )اوحق في خطبته علت 

 (ا217-8/216 ة للفبني )ع( ان ر: ابق ت الش ف3)      
( ينتفب النو ح ص إلت أالي ح نص عمنر ر ن س  بيلنة هتت ننة البر رخنة ، وكن نوا 1)        

هننن أعلنن  أالننو زكرخنن  الي صنني اسننتق له ، 625لموحنندي  ، وفنني سنننة فنني األصنن  أرب عنن  ل
هنن 982فبدأت الدولة الي ص ة التي استمرت إلت أن سقط  رونس  أيدي العثم نيي  سننة 
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لينـــالوا وحـــد م المفخـــرال والشـــرعية فســـارعوا إلـــث إعـــ ن الخ فـــة عنـــد م فـــد 
 القا رال  

وع ث الرام من ان الخ فة كانه شك ية ، إذ لي  ل خ يفة حول وال قوال 
 إال ان   ه الخْوال لم لخل من آثار لعل أ مدا : 

ن عــو ال الخ فــة الســنية كــان بمتابــة  عــم قــوي لمــا فع ــه نــور الـــده –أ 
محمو  و  ح الدهن األهوبد مـن إ الـة الخ فـة الفاةميـة فـد مصـر وإقامـة 
 ولة سنية ، والقلاء ع ث الفـاةميين وإن كـان قـد مـر ع يـه  مـن ةويـل إال 
أن  نا  محاوالت عدهدال قا   دا أفرا  أو ةوا ف باةنية لدهن بالوالء ل دولـة 

لشــيعية ، ومــن  ــ ه الفاةميــة ومــ  هدا البــاةند وذلــك ل عــو ال إلــث الخ فــة ا
الـ ي كـان  ْمـذ مـن  –فد سـقوط بغـدا   –المحاوالت ما فع ه ا ن الع قمد 

ــا  ــدل الخ يفــة العباســد  ــار أن  قــيم حاكمــا ع وي لــ ل لعاونــه ومماأللــه ل تت
   (1)السند ، ولكنه فشل

نســبة إلــث كــوران مــن  –ومندـا مــا قــا  بــه رجــل شــيعد  عـرف بــالكوراند 
الز ــد والــورع ، وألــ   جمــذ حولــه بعــا لــد   حــين أظدــر –قــرى إســفراهين 

الس ْان ويحر دم ع ث الخروج  د المماليك ليتولث  دلدم حـاكم شـيعد ، 
                                                                                                               

، والذي الوخع له   لخ فة م   ب  شرخ  منة ] وخ حن  أن النذي  ن    ا نن ع الشنرخ  كمن  
قنول الوحندة الوجنو  والنذي  فنر من  رنونس      نت  ة الوالية ال  سبعي  الصنوفي صن حب ال

إلنت مننة لمن  أنكنر عل نه العلمن ء ورمنو   ن لك ر وال فن [ هنو أالنو عبنده المفتنصنر النذي 
هن وصل  ال عة شرخ  منة لنه ففنمي  نأمير المنؤمني  657هن ، وفي سنة 647رولت سنة 

 –لمشنرق خ صنة ا –، ولك  األمور ا طر   في عهد  ، ولذلو لذ يعتر  مؤرخو اإلس   
( ، ط 6/634الهننذ  الخ فننة ، وإنمنن  اعترفننوا  خ فننة القنن هرة ا ان ننر العبننر الالنن  خلنندون )

( ، وكتنن ب الفننلطنة الي صنن ة ) 57اليننروت ، واأل لننة البينننة النوران ننة الالنن  الشننم ع )ص :
 ( وم   عده  ا    188ص :

 ( سب   رخب  عند الك   ع  الم ول وسقوط   دا  ا2)      
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ثـــم ثـــاروا وشـــقوا القـــا رال و ـــم هنا ون: ـــاآل ع ـــد وفتحـــوا  كـــاكين الســـيوفيين 
 وأل وا مافيدا من س ح   

 

ولكــــن عســــكر الســــ ْان ال ــــا ر  يهــــر  أحــــاةوا  دــــم وأوثقــــو م فو ــــبحوا 
  (1) ـ  658ص وبين  وكان ذلك فد أوالر سنة م

 لحول أن ار العالم امس مث من بغدا  إلث القا رال وما هتبعدا من -ب
 ـ   الشـا  وبــ لك أ ـبحه حا ــرال المسـ مين ومو ـل الع مــاء وةـالهد الع ــم 
و ــارت مدارســدا ومســاجد ا وشــيولدا ذات أثــر بــال ، ممــا لــم هه غــه مكــان 

ةث مع قا ع ث مو وع انتقال الخ فة إلث مصر:   آلر، ولد ا  قول السيو 
ـــم أن مصـــر حـــين  ـــارت  ار الخ فـــة ع ـــم أمر ـــا، وكتـــرت شـــعا ر  واع 
امســ   فيدــا وع ــه فيدــا الســنة، وعفــه مندــا الهدعــة، و ــارت محــل ســكن 

 (3)اير ذلك من اآلثار  ث  إل(2)الع ماء ومحط رحال الفل ء      

 ة:فللامسا: الباةنية والرا

ــــ ــــم لعته ــــاريل العــــا ل ــــد ل ــــة مــــن ألْــــر الحركــــات ف ر الحركــــات الباةني
ـــد المـــن ـــان متـــدال تان ف ـــا  دامســـ مث، وكـــ لك الرافلـــة، والْا فت ج واالعتق

ــــث مهــــدأ التشــــيذ  والموقــــف مــــن أ ــــل الســــنة، وال عجــــب، إذ ك دــــا قا مــــة ع 
 ومنْ قـة منـه، وإن كـان التْـور فـد بعلــدا قـد  صـل إلـث الغ ـو أو امباحــة

ماعي ية والقرامْــة، إال أن القاســم المشــتر   يندــا  ــو  عــوى ســحــدث ل، كمــا
 -مواالال أ ل الهيه والقيـا  بالواجـب نحـو م، واسـتخ ص حقـوقدم المغتصـبة

                                            
 (ا178(، ون     ولة المم ل و )ص: 450 /1ان ر: الفلو  )( 1)      
 (ا2/94( حف  المي  رة )2)      
هن رولت الخل  ة العب ست أالو ال ضن   815( ييف  أن نشير هن  إلت أنه في ع   3)      

الخل  ة وهنو الفنلط نا ان نر: أنبن ء  والفلطنة في مصر، فص ر ه   ه الملقب   لمفتعي 
 (ا2/85هندية وحف  المي  رة ) -(7/53در )العمر الال  ح
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 من أعدا دم  -من اممامة واير ا

ـــزال ـــث اآلن -و ـــ ه الحركـــات ال ل ـــا  -حت ـــر فـــد عالمن ـــدور لْي لقـــو   
 ــدعم كهيــر  - ــا ح ــث مــن هتهنا ــا مــن  ول واير  كمــا -االســ مث ولح ــث

إذ أ ر  أعـداء  ؛-مـن شـيوعيين وال  هنيـين -من اليدو  والنصارى والم حدال
إال بتحياء الْا اليـة  تمال ل -ويقصد أ ل السنة -امس   أن حرب المس مين

  يندم و عم ل ك الفر  والحركات المنا لة ل،س   الحق 

حســب  - اتوقــد كتهــه  راســات عــن الحركــات الباةنيــة، ولكــن  ــ ه الدراســ
 قامه ع ث إحدى وجدتين: -دع م

فـــد  إمـــا وجدـــة لاريخيـــة، لن ـــر إلـــث لـــاريل  ـــ ه الْوا ـــف، و ور ـــا -أ
األحداث وما لدا وما ع يدا، وال لعْث الجانـب العقا ـدي الـ ي قامـه بـه إال 

  ورا  غيرا ال هتعدى التعريل والنشوال 

ـــــد  ـــــ ه الْوا ـــــف  -2 ـــــث عقا  ـــــة، لن ـــــر إل ـــــة بحت وإمـــــا وجدـــــة عقا د 
وفكر ــــا،وأ م مبا  دــــا، وأمــــا  ور ــــا فــــد األحــــداث ومــــا قامــــه فــــد المجــــال 

 السياسث واالجتماعد ف  لتعرض له بشدء 

معرفـــة  تمأن متـــل  ـــ ه الحركـــات الخْيـــرال ال لـــ -القا ـــر -هـــدوفـــد رأ
إال  -وأبعــا ه العقا د ــة والسياســـية -أبعا  ــا واالســتفا ال مــن لاريخدـــا الســا ق

 ثناء الدراسة والتح يل بالجمذ  ين  الين الوجدتين أ

أن لدــا نشــاةا سياســيا  كمــا-فــد العصــر الحا ــر -والحركــات الباةنيــة
ف دــا أ لــا نشــاط فكــري لنشــر مــن ل لــه مــ ا هدا وعقا ــد ا وكتهدــا  م حوظــا
   (1)ووثا قدا 

                                            
ونشرت في الهنند  "م عيل ةسالدمع ة اإل "   1946ف  في الهند سنة س( رأ1)           

)ص:  -عننن ن - ننأمر ه كذ ب الينن تننمنن  مؤل  رهنن  ومخطوا رهنن ا ان ننر: ك ومصننر كثيننرا
لبنن اني وكت  ننة  عيلي واسننم(، كنن  أن كثيننرا منن  البنن حثي  ر ر ننوا لنشننر التننراأل اال13-14
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 كـان ل باةنيـة والرافلـة فيـه -ال ى نحن بصد  الحدهث عنه -والعصر
ــهبا - ور كهيــر، و ــو وإن كــان قــد انحســر إال أن  -لنســبة ل عصــر الــ ي قه 

بقا ا م قامه بو وار لكمي ية سواء  نشر م ا هدم أو التعاون مـذ الصـ يهيين، 
ولـــــ ا رأهنـــــا كيـــــل أن ال ـــــا ر  يهـــــر  هدـــــاجم حصـــــوندم ويقلـــــد ع يدـــــا، 
والس ْان ق وون وايره  قومون بغزو الرافلة فد جهل كسروان وما جاوره، 

 كمــا ن ليميــة هتصــدى لجدــا  م واــزو م،ورأهنــا عالمــا متــل شــيل االســ   ا ــ
هتصدى لفلا الم  ب الباةند ويهين حكم الشرع فيدم، وير  ع ث ع ما دم 

 فد منداج السنة وايره 

 :ه د ونوجز الك   حول   ه الحركات بما

 ةالـب  ـد:  ر  التشيذ ك ا رال فد وقه مبكر، فد عدد ع ـد  ـن أأوال
ألبـاع عهـد ال ـة  ـن  -ت السـهئية ل قه ه بق يـل حـين ظدـر  -عنه ر ث هللا -

وكان التشيذ فـد عمومـه قـد  ـدا معتـدال إال أنـه فـد  ـ ه ال ـوا ر  ـدا  -سبو 
االيــا أشــد مــا  كــون الغ ــو، وليســث لوليــه ع ــد  ــن أ ــث ةالــب الــ ي قــال بــه 
أنا  فـد عدـده إال نـواال لت ـك الحركـات الباةنيـة التـد ألـ ت أشـكاال مخت فـة 

 حقيقة والباةن فد ال ا ر، و د متفقة فد ال

أما ما قد هتبا ر إلث ال  ن من لفاوت  يندا اعتداال وا وا ف ي    ا إال 
أمــر عـــارض هنشـــو فــد بعـــا األحـــوال حســـب مــا  قتلـــيه مهـــدأ التقيـــة، أو 
التــدرج فـــد المــدعوين أو حـــين التْيــق العم ـــث لمبــا  دم، إ ـــافة إلــث مهـــدأ 

مندـا هبقـث لحـه  ا ـرال  السرية والع نية فد عقا د م التث  جع ون جـزءا مدمـا
                                                                                                               

 قحتت أن واحدا منهذ نشر  را نة أر عني  كت  ن  حنول هنذ  اليركن ت، و عن -الدراس ت حوله
ون الدع ينة لهن  بثنالب حثي  م  هؤالء ال ينت ون   لتيقي  أو الكت  نة العلم نة فقن)، وإنمن  ي

عن  ة إي عمنون أنهن  حركن ت م لومنة ولنذا ينب نت  كمن  ن إلت االست   ة من  رد ر هن ،ووخدع
 كت  ة ر رخخه  م  خ ل حرخة ال كر واأل ي ن التت ين  ون اله ا
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الكتمـــان إال عـــن الق ـــة الق ي ـــة مـــن أكـــا ر م وع مـــا دم، ولـــ لك  ـــدقه فـــيدم 
مقولــــة أ ــــد حامــــد الغزالــــد:   إنــــه مــــ  ب ظــــا ره الــــرفا، وباةنــــه الكفــــر 

  (1)المحا، ومفتتحه حصر مدار  الع و  فد قول امما  المعصو    

 الباةنية:يا: حدثه انقسامات  الل   ه الم ا ب الرافلية نثا

 - ومندا: االنقسا  ال ي وقذ حول من  كون امما  بعد جعفـر الصـا  
   - رحمه هللا

فْا فـــة: قالـــه: اممـــا  بعـــده ا نـــه موســـث واســـتمرت اممامـــة بعـــده إلـــث 
و ـــــنالء  ـــــم الرافلـــــة  -المدـــــدي المنت ـــــر عنـــــد م -التـــــاند عشـــــر اممـــــا 

 ــد م ومـــ ا هدم الموســوية، الجعفريــة، االثنــث عشــرية، ومــن  ْ ــذ ع ــث عقا
هرى أنه ال  مكن أن  كونوا ةا فة معتدلة بحال من األحوال، إال حال التقيـة 

(2)  
 
 

 -ماعيلسـا نـه إ -بعـد جعفـر الصـا   -وةا فة: قاله: امما  بعـده أى
اعي ية التـد انهتقـه مندـا سـمو ـنالء  ـم ةا فـة ام -مـات فـد عدـد أ يـه يال 

اعي ية فـــد ســملمغــرب ومصـــر، وامحركــة القرامْــة، والدولـــة الفاةميــة فـــد ا
     فار  واير ا  

 لما - ـ 487ما حدث سنة  -هثأى من االنقسامات التد حد -دا:منو 
اعي ة ســمفقــد افترقــه ام -الفــاةمث العهيــدى -مــات الخ يفــة المستنصــر بــاهلل

 إلث فرقتين: 
                                            

 (ا37( فض  ت الب ان ة )ص: 1)      
رس لته للدكتورا  ع  أصول الش عة اال نت  -ن صر الق  ري  -(  د  األخ الع خ 2)      

حول مفألة التقرخب الي    ؛إن ش ء ه -الد  ة والموفقة - عد  راسته عشرخة وعق  دهذ
 نة والش عة في رس لته للم جفتيراالف
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إحـدا ما: قالــه بــون اممــا  بعــده ولــده نــزار، وأن المستنصــر نــص ع ــث 
ـــد  ماعي يةســـام  فالـــه، وقهـــل و  ذلـــك ، وم حـــدال العجـــم وم حـــدال الشـــا  لعتق

ه ع ــث الــدهنار ســمإمامتــه، ولــزعم أن المستنصــر كــان قــد عدــد اليــه وكتــب ا
 (1)  والْـر ، وأن المستنصــر قـال ل حســن  ـن  ــباح: إنـه الخ يفــة مـن بعــده

ويـرون أن  -بعـد أ يـه -الخ فـة لثو نالء هنكرون إمامة المستع ث ال كط لـو 
 فته ومن بعده باة ة  ل 

واأللــرى: المســتع ية، هــرون  ــحة إمامــة المســتع د ومــن قــا  بعــده مــن 
  (2)الخ فاء بمصر، وبسهب ذلك حدثه فتن  ين الْا فتين 

لــــ ل  -ا: لـــم لكـــن  ــــ ه الحركـــات الباةنيـــة بعيــــدال عـــن األحـــداثلتـــثا
 وإنمـــا ألـــ ت لعمـــل ســـرا لنشـــر أفكار ـــا، ولكـــوين ألبـــاع -لاريخنـــا امســـ مد

وكـان  دا ـة ذلـك لمـا ظدـرت  -وذلك لوفا من الخ فة العباسية السـنية -لدا
ـــن اســـمحماعـــة مـــن الم حـــدال هتـــزعمدم رجـــل فارســـد مجوســـث  ه: ميمـــون  

ا   صــان المعــروف بالقــداح، وكـــان قــد ل ــا ر بامســـ   والتشــيذ، ثــم قـــب
ماعــة مـــن أ ــحابه وســجنوا فــد الكوفـــة أوالــر عدــد المنصـــور جيــه مــذ ع 

 ـ  وفد السجن  ـدأوا و ـذ مـ  هدم وأسـ   عـولدم ثـم  145ة العباسث سن
ــــك حركتــــان كــــان لدمــــا  ور فــــد التــــاريل امســــ مث،  ــــث أثــــر ذل ظدــــرت ع 

 إحدا ما: ظدور القرامْة، واأللرى: قيا  الدولة الفاةمية 
 
 

                                            
 (ا3/15( ارع ظ الين  ء )1)     
، والبدايننة  ( 27/  3 ، وارعنن ظ الين نن ء ) ( 267 ص:  ( ان ننر: رنن رخص ال نن ر ي )2)     

 عيل ة فنني سننمجنن ء منننه  نم   ولننة اال -(، ورنن رخص عطنن  ملنو الدننوخ 12/148والنه ينة )
 59 - ا 58  ص: الحفن ن الهنت  هينر ) - م عيل ةسن، وان ر اال (1  79  ص: إيران )

 ( وم   عده ا 352/  2 الدوي ) - : مذاهب االس ميي  ، وان ر ( 735، 1
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رابعـــا: ولمـــا جـــاء عدـــد المماليـــك وا ـــ وا حـــربدم ل صـــ يهيين والبـــاةنيين 
دم فـــد  ـــ   فـــار  الـــ ي لـــم ع ـــث هـــد بعـــد القلـــاء ع ـــث حصـــون  ولا ـــة

ســنة  -حصــنا بعــد اآللــر - يهــر  قلــث ع ـيدم         و  فال ــا ر الكـ و 
 ـــ، وكــانوا قهــل ذلــك هــدفعون لــه الجزيــة وكــان مســيْرا ع ــيدم  عـــزل  670

 ــ    671وينصب من هريـد مـن  عمـا دم،  قـول المقريـزي فـد حـوا ث سـنة 
 ـــث بقيـــة حصـــون الـــدعوال وفـــد ثـــاند عشـــر ذي الحجـــة اســـتولث الســـ ْان ع

عي ية و د المينقة والقدمو  والكدف، وأقيمه  نا  الجمعة ولر ـث سمااال
ندا، وأظدـرت شـرا ذ امسـ   وشـعا ره ملصحابة  دا، وعفيه المنكرات اعن 
  (1)  

بالقلـــــاء ع ـــــث  (2)لكـــــن  ـــــل انتدـــــث  ور البـــــاةنين فـــــد  ـــــ   الشـــــا  
 ؟(3)اعي ية سماال

ان كان لدم نفوذ فد ذلك الوقه، واسـتمر نفـوذ م لقد بقث من ةوا فدم ةا فت
 فد     الشا  إلث العصر الحا ر  و ما:

 ا لنصيرية: -أ

 شالــ ي عــا (4) يـرى لنمموا  ـ لك نســبة إلــث محمـد  ــن نصــير اســو ـنالء 

                                            
 الننننيتصننننر ألمخ(، وال413(، وان ننننر الننننروض ال اهنننر )ص: 1/608( الفنننلو  )1)        

 (ا7/41ال داء )
  ة مفتقلةا   كط  عيل ة   ن ة إلت اليو سم( أم  في  ير ال   الش   ف  ر ال اال2)        
هننن يننر   727(، حنني  زار الشنن   سنننة 1/93( المطلننع علننت رحلننة االنن   طواننة )3)        

م عيل ة وال داوخنة وخقنول أنهنذ سنه   الن صنر  ن وون يصنيب الهنذ سن  ع اإل أنه يشير إلت
أعداء  وعلت هذا األس س ينرن ال ن هر إنمن   ضنت علنيهذ س  سن  ،  يينث لنذ يصنبع لهنذ 

  ور مفتق ا
 ا-عنه ر ت ه -( و عضهذ ينفبهذ إلت نصير    4)       
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ـــرن  ـــث  فـــد الق ـــرين مـــن أ مـــة الشـــيعة االثن ـــة األلي ـــث  مـــن األ مـــة الت ث التال
ي عشــر   الحســن العســكري   وأنكــر عشــرية، و عــم أنــه البــاب ل،مــا  الحــا 

د عشـر، وبـ لك انفصـل عـن االثنـث عشـرية، ول نصـيرية نالتـا يإمامـة المدـد
 -عنــه ر ــد هللا -ةالــب  ــدااليــة مشــدورال أ مدــا لوليــه ع ــد ا ــن أ  ــدعقا

ا ليــك كــانوا  ســكنون الســواحل الشــامية، وبعــا الجبــال فــد مــوفــد عدــد الم
مــواالال ل نصــارى ول تتــار، وقــد حــرص الكســروان وايــره، وكــانوا مــوالين ألــم ال

 دـاجـال ا ر  يهر  ع ث القلاء ع يدم عن ةريق إلزامدم  هناء المس
 

 

فد كل قرية، ولكندم    نوا بكل قرية مسجدا بعيـدا عـن العمـارال، وال هدل ونـه 
وال  عمرونــه، وربمــا أوت إليــه مواشــيدم و وا دــم وربمــا و ــل الغريــب إلــيدم 

   (1)لـــث الصـــ ال فيقولـــون: ال لندـــق ع فـــك  وليـــك فينــزل بالمســـجد، ويـــنذن إ
 ــ لرجـه النصـيرية عـن الْاعـة، وكـان  717ة سـناستدزاء وسخرية، وفد 

ــندم رجــل  ــا م بــومر هللاســمــن  ي ــارال  موه محمــد  ــن الحســن المدــدي الق كــان ل
ـــد هللا ـــن عه ـــدعد أنـــه محمـــد   ـــارال ه ـــث ول ـــة لع  ـــدعث األلوقي   ولـــرج  كفـــر  ه

 ــث الحــق، واحتــوى  ــ ا الرجــل ع ــث عقــول كتيــر المســ مين وأن النصــيرية ع
من كبار النصيرية الل ل، وعين لكل إنسان مندم لقدمة ألف وب  ا كتيـرال 
ــة فــدل و ا وقت ــوا ل قــا مــن أ  دــا ولرجــوا  ونيابــات، وحم ــوا ع ــث مدهنــة جه 
مندــــا  قولــــون: ال إلــــه إال ع ــــد وال حجــــاب إال محمــــد وال بــــاب إال ســــ مان، 

 اح أ ل اله د: وا إس ماه وا سـ ْاناه وا أميـراه، ف ـم  كـن وسهوا الشيخين، و 
                                            

(، وان نر: 1/96( رحلة اال   طواة المفنم ة: ري نة الن ن ر فني  را نب األمصن ر )1)      
وهننو خطننأ،  -(، وذكننر أن ذلننو فنني القننرن الت سننع6/263ميمنند كننر  علنني ) خطنن) الشنن  

ميمنند أحمنند الخطيننب  -متوربعننه علننت خطئننه صنن حب اليركنن ت الب ان ننة فنني العنن لذ االسنن 
 (ا332)ص: 
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لدــم هومئــ  نصــر وال منجــد     فجــر ت لدــم العســاكر فدزمــو م وقت ــوا مــندم 
   (1)ا افيرا وقتل المددي   مل قا كتيرا وج

 وقد حفظ لنا  احب  با األعشث وثيقة لشتمل ع ـث مرسـو  أ ـدره     
ه غـــث فيـــه بعـــا المكـــو  فـــد   ــــ 717النا ـــر محمـــد  ـــن قـــ وون ســـنة 

ـــــ كر منكـــــرات  ـــــومر بتبْـــــال بعـــــا المنكـــــرات، وي المم كـــــة الْرا  ســـــية، وي
  ومندــا: أن بــاألةراف القا ــية            النصــيرية، وممــا ور  فيــه عــندم 

لـم ه ـج امسـ   لدـم         من   ه المم كة قرى سـكاندا  عرفـون بالنصـيرية
: وأمـــا [ ثـــم  قـــول ]لـــه  يـــندم شـــعارا    ق بـــا، وال لـــالط لدـــم لبـــا، وال أظدـــروا 

نا سـمر           النصيرية ف يعمروا فد     ـم بكـل قريـة مسـجدا    وكـ لك 
ـــوا بعـــد ورو   ـــ ا مـــن  (2)أ لـــا بمنـــذ النصـــيرية مـــن الخْـــاب  وأن ال  مكن

 الخْاب
 

 ر م ومشا ل قرا م لئ   عو  أحـد مـندم أكاجم ة كافية، ولنل  الشدا ال ع ث 
  (3)بالخْاب، ومن ل ا ر به قوبل أشد مقا  ة    إلث الت ا ر

فتــوى مشــدورال فــد النصــيرية وحقيقــة مــ  هدم  -رحمــه هللا -وال ــن ليميــة
ولْـــــر م ولعـــــاوندم مـــــذ النصـــــارى والتتـــــار، والحكـــــم ع ـــــيدم وواجـــــب والال 

  وســـــتولد امشـــــارال إلــــث  ور ا ـــــن ليميـــــة فـــــد قتـــــالدم (4)المســــ مين نحـــــو م 
                                            

 (ا84-14/83( البداية والنه ية )2)      
 عند رعل منه وإا عنه  -هذن    لخط ب عندهذ أن ييل وا م  يدخ  في  ينو ( المقص3)      

 نم  الفنؤال  -(35/15 ينه، وشنيوخها ان نر: مدمنوع ال تن و  ) تذأن ين -علت أسرارهذ
 (ا13/250ت )شألعالوار  الال  ر م ة، وان ر: صبت ا

(، وان ننر: الو نن    الف  سنن ة: العهنند المملننوكت 35-33 /13( صننبت األعشننت )1)       
 وم   عده ا (3 0 5)ص: 

 (ا160 -35/145( ان ر: مدموع ال ت و  )2)       
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إن شاء  -  وم حدال ورافلة جهل كسروانمذ اير م من  رو  -وإللاعدم
 لعالث   هللا

 ا لد رو : -ب

الفــاةمد والتناســل والح ــول   م بــومر هللاكو ــم ةا فــة  قولــون  توليــه الحــا
د، نـ ـ حمزال  ن ع د  ن أحمد الزو   408أول من  عا إلث ذلك سنة  وكان

وفـــد نفـــ  الوقـــه ظدـــر عـــدال  عـــاال ع ـــث شـــاك ته مـــندم: حســـن  ـــن حيـــدرال 
 411ماعيل الـرو ي، وفـد سـنة سـند المعروف باأللر ، ُمحمد  ـن إالفراا

فانتق ـه  ـ ه الْا فــة  -ويـزعم الـدرو  أنـه التفـث - م بـومر هللاك ــ قتـل الحـا
إلــث منــاةق ألــرى فــد  ــ   الشــا ، أمــا فــد مصــر ف ــم ههــق لدــم بعــد  ــ   

   وقـد اسـتجاب لدـ ه الـدعوال مـن القبا ـل العربيـة فـد(1)م وجـو  حقيقـث كالحا
الشــــا :  نــــو لنــــوخ وآل بحتــــر، وآل أرســــ ن، وبعــــد اعتنــــاقدم لدــــ ا المــــ  ب 

 ــــ إلـــث جهـــل الســـما ، وجـــا روا بمـــ  هدم  423البـــاةند لحركـــوا فـــد ســـنة 
وألربوا المساجد، واعتدوا ع ث المس مين المجاورين، وكتر شر م، ولكن أ ل 

 ــث أنْاكيــة لــافوا مــن لفــاقم أمــر م، فجــاءو م ول ْفــوا لدــم حتــث قبلــوا ع
  (2) عالدم وأكا ر م وقت و م جميعا 

 
 

وبعــــد مجــــدء الصــــ يهيين ثــــم التتــــار كــــانوا هتعــــاونون معدــــم بمــــا  خــــد  

                                            
،  ( ومن   عنده  94ص:  ) : أخبن ر ملنو  النني عبيند أرهذش  دهذ ونقفي ع ر ( ان3)      

( ومنننن  1 97)ص:  ذ  نننأمر هك(، وان ننننر: اليننن 1 2/13)               وارعننن ظ الين ننن ء
 ( وم   عده ا354ده ، ور رخص الدولة ال  ام ة )ص:ع( وم   31 4 عده ، و )ص: 

 (ا71(، والتنوخيون: نديذ ن ي  حم ة )ص: 1/224( ان ر: خط) الش   )4)    
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  (1)الخا ة   مصالحدم

 وكــان الــدرو  متــو عين فــد أمــاكن متفرقــة مــن لهنــان، ولــ لك فقــد انلــم
إلــث مــواالال المماليــك، و ــاروا هنخرةــون فــد  -مــن التنــوليين -جــزء مــندم

ال هن كانوا فرسانا  ـولمرون بـومر السـ ْان  ون  -(2)الح قة           جنو  
وع ث الرام من سجن ث ثة من  عما دم فد القا رال فقـد  -أن  كونوا م كا له

ر ت إلـــيدم إقْاعـــالدم و ـــاروا مســـنولين عـــن الحفـــا  ع ـــث منْقـــة اـــرب 
   (3) يروت 

  ــ 705والعجيب أنه حين  اجم جيش السـ ْان النا ـر قـ وون سـنة 
كـان مـن  ـمن  -وكان  سكنه النصيرية والرافلة والـدرو  -جهل الكسروان

الجيش ال ي  اجمدم: التنوليون الدرو  مما أثار جدال  ين بعا البـاحتين 
(4)   

                                            
 -1 03وخيرن )ص: (، وان ننر: التننن64، 63، 60( ان ننر: رنن رخص اليننروت )ص: 1)      
 (ا11 0

 -الننن ذ الف  سنن ة -( ان ننر: ن ننذ  ولننة سنن اي  المم ل ننو ورسننومهذ فنني مصننر2)      
 (ا149)ص: 

(،ومنن  125(، وان نر: التنوخيننون )ص: 85-70، 54-53( رن رخص اليننروت )ص: 3)      
  عده ا

إلننت    فنني رسن لتهمن(، واالنن  ر م نة ك903 ن 1/902( ذكنر المقرخن   فنني الفنلو  )4)      
( أن اليملنة علنت أهن  كفنروان ك نن  حملنة 193العقو  الدرخنة )ص:  - الفلط ن الن صر

النذي  ن رلهذ ف نه مئن ت  شفناذا علنذ أن الدن  - هذ االن  ر م نة الي كم نةفنح -علت الدروز
كن  أنننه  -أنكنر ذلننو -ينوهنو منن رو  -ل الصنليبيكمنن  هنذا؟ تذمن  التنوخ نة النندروز فك ن  ينن

الدبن ا و ند ر  عل نه زكني النقن ش فني كت  نه: أ نواء رو ن ي ة  افع عن  النذي  كن نوا فني 
  ر  عل ننه صنن حب منن( ومنن   عننده ا ك63(، و )ص: 50 -46علننت رنن رخص الم رون ننة )ص: 
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ـــث عشـــرية كانـــه لدـــم بعـــا األ وار امفســـا  ة  -جــــ إن الرافلـــة االثن
الجهـل لحدث عندم ا ن ليمية حينما ذكر اـزوه لجهـل الكسـروان و ـ ا  ول لك

كانـــه لســـكنه ةوا ـــف مخت فـــة مـــن النصـــيرية والـــدرو  والشـــيعة وأ ـــحاب 
 ـــ ذ ــب إلــيدم شـــيل امســ   ا ــن ليميـــة  704ففــد ســـنة  -العقا ــد الفاســدال

ومعــــه نقيــــب األشــــراف  يــــن الــــدهن ا ــــن عــــدنان وألزمــــو م شــــرا ذ امســــ  ، 
مو م المنصور وألز  شذ ب إليدم ومعه األمير قراقو  كماواستتا وا ل قا مندم،

 بالْاعة وأن  ص حوا ما  يندم وبين التنولين،
 
 
 

فولـــ  ا ـــن ليميـــة ونا ـــب  مشـــق فـــد االســـتعدا   (1)ولكـــندم رفلـــوا الْاعـــة 
 أي المحر  ] ـ:   وفد ثانيه  705لحربدم،  قول ا ن كتير فد حوا ث سنة 

الشامية، وقد كان لقد   ـين  شنا ب الس ْة بمن بقث من الجيو       لرج [
، فسـاروا إلـث  ـ   (2)مذ ا ن ليمية فد ثـاند المحـر   شفة من الجيهد ه ةا 

والتيامنــة، فخــرج نا ــب الســ ْنة  نفســه بعــد لــروج           الجـر  والــرفا 
ع يدم وأبا وا ل قـا كتيـرا مـندم، ومـن  هللا            الشيل لغزو م، فنصر م

نا ـــب  مـــن  ـــنذ     ـــم، وعـــا     فـــرقتدم اللـــالة ووةئـــوا أرا ـــث كتيـــرال 
الســـ ْنة إلـــث  مشـــق فـــد  ـــحهته الشـــيل ا ـــن ليميـــة والجـــيش، وقـــد حصـــل 
بسهب شدو  الشيل   ه الغـزوال ليـر كتيـر، وأبـان الشـيل ع مـا وشـجاعة فـد 
                                                                                                               

 اي ومؤل ه  رز  -(130ص: )كت ب التنوخيون 
 (ا27(، ور رخص اليروت )ص: 12 /2(، والفلو  )35 /14( البداية والنه ية )1)       

فني العقنو ،  يأف    ك   االن  عبند الهن   كم  اب في ذي اليدةو ولع  الص( هنذا، 2)      
 ل الندي  األفنر   من  رنأخر من( " وروجه ن  نب الفنلطنه األمينر ج182-ا 81فان   ل )ص: 

منن  عفنننر  مشنن  إلننيهذ ل نن وهذ واستئصنن لهذ فنني  نن ني شننهر الميننر  منن  سنننة خمننس 
   ة في ذي اليدة "اوسبعم  ة، وك ن  د روجه  بله العفنر ا   ة  عد ا 
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             (1)ه وامـــــــــا ـــــــــــدا لــــــــــ ــــــــ ه الغـــــــــزوال، وقـــــــــد امــــــــت ت ق ـــــــــوب أعدا ـــــــــه حس
 ْان فــد كتابــه إلــث الســ -ويقــول ا ــن ليميــة بعــد  ــ ا النصــر المهــين ع ــيدم

ــــد مصــــر      النا ــــر  ــــدمات شــــيئا مــــن  -قــــ وون ف ــــد ذكــــر بعــــد المق وق
ويسر بحسن نية السـ ْان و متـه فـد إقامـة            عقا د م:   فوعان هللا

ا أمـر مـأن اـزوا اـزوال شـرعية ك   شرا ذ االسـ  ، وعناهتـه بجدـا  المـارقين 
ددم، وبـ ل ورسوله، بعد أن كشفه أحـوالدم، وأ يحـه ع  دـم، وأ ي ـه شـه هللا

بـه، وبـين لدـم أن اـزو م   لدـم مـن العـدل وامنصـاف مـا لـم  كونـوا  ْمعـون 
فـــد قتـــال  -عنـــه ر ـــث هللا -ةالـــب  ـــداقتـــداء بـــومير المـــنمنين ع ـــد  ـــن أ

ـــو  ـــالدم       -  -لر عـــن النهـــداالحروريـــة المـــارقين الـــ هن ل           (2)األمـــر بقت
  - ن عـن شـريعة محمـدثم ذكر السهب فد أل  أموالدم وأنه كوندم لـارجي

، لكـن التتـر أظدـر  ، ثم ذكر أندم شر من التتار من وجوه متعد ال وسنته -
 وى ـوأق

 

ال شر م، ثم ذكر السهب فد قْذ أشجار م ولخريب     م، تر ف  لك   در ك
ثم قال:   وأ لا فتنه  دـ ا قـد انكسـر مـن أ ـل الهـدع والنفـا  بالشـا  ومصـر 

بـــه  رجـــات الســـ ْان ويعـــز بـــه أ ـــل  فـــذ هللان والعـــرا  مـــا هر لـــيموالحجـــا  وا
، ثم قال ا ن ليمية:   فصل: لما    ا الفتا وبركته لقد  مراسـم (3)ام مان   

الس ْان بحسم ما ال أ ل الفسا  وإقامة الشريعة فـد الـه  ، فـتن  ـنالء القـو  
لدـم مـن المشــا ل واملـوان فــد قـرى كتيـرال مــن  قتـدون  دــم وينتصـرون لدــم، 

اــل ع ــيم، وإبْــان معــا اال شــدهدال، ال هنمنــون معدــا ع ــث مــا  وفــد ق ــوبدم
                                            

(، وان ر: مصر والش   في عصنر األينو يي  والمم ل نو 14/35( البداية والنه ية )3)       
 (ا1 3 0 -1 28و ا ن ر: التنو خيون )ص:   (31 9 -31 4)ص: 

 (ا1 88-ا 87  الدرخة )ص: و ( العق4)       
 (ا191( المصدر الف ال  )ص: 1)      
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متــل  - مكــندم ولــو أنــه مباةنــة العــدو، فــتذا أمســك ركوســدم الــ هن  لــ وندم
، ويتقـد  إلــث قــرا م   ال  ـ لك مــن الشــر مـا ال  ع مــه إال هللا -(1) نـث العــو  

و ــد قـــرى متعـــد ال بوعمـــال  مشــق، و ـــفد، وةـــرا  م ، وحمـــاال، وحمـــص، 
لقــا  فــيدم شــرا ذ االســ  ، والجمعــة، والجماعــة، وقــراءال القــرآن،  وح ــب، بــون

ويكــون لدــم لْبــاء ومنذنــون كســا ر قــرى المســ مين، ولقــرأ فــيدم األحا هــث 
النهويــة ولنشــر فـــيدم المعــا لـــم امســ مية ويعاقـــب مــن عـــرف مــندم بالهدعـــة 

ن نحـ: ن وأمتالدم قـالوابيوالنفا  بما لوجبه شريعة امس  ، فتن  نالء الحمار 
 ــنالء لكونــون  نــاإذا قال  نــاقــو  جبــال، و ــنالء كــانوا  ع موننــا ويقولــون لنــا: أن

مجا ـــدهن، ومـــن قتـــل مـــنكم فدـــو شـــديد، وفـــد  ـــنالء ل ـــق كتيـــر ال  قـــرون 
ــــد ، ولحــــم  ــــة وال بصــــ ال، وال  ــــيا ، وال حــــج وال عمــــرال، وال  حرمــــون الميت

ة والنصــــيرية، اعي يســــمالخنزيــــر، وال هنمنــــون بالجنــــة والنــــار، مــــن جــــن  اال
اع مـــــوالحاكميــــة، والباةنيـــــة، و ـــــم كفـــــار أكفـــــر مـــــن اليدـــــو  والنصـــــارى بتج

  وسئل ا ن ليمية عن حكم قتالدم فوفتث بجوا  ذلـك إذا كـانوا (2)المس مين   
  (3)مة  يممتنعين، وشرح حالدم والحكم ع يدم و ث فتوى ع

 
 

 ـــــ  ــــدر أمــــر  رفــــذ أهــــدي الرافلــــة عــــن كســــروان  706وفــــد عــــا  

                                            
الق سذ اليفي  ال  العنو ، ندينب الندي  األسند  اليلبنت، شن ص ( علت رأسهذ: أالو 2)      

هننا البدايننة  677نة سنهنن، ورنوفي  581الشن عة وإمن مهذ وعن لمهذ فني أن فنهذ، ولنند سننة 
  ون الذي  يشير إليهذ اال  ر م ة م  أوال   وأرب عهاو (، وهؤالء الموج13/287والنه ية )

 (ا193-ا 92( العقو  الدرخة )ص: 3)      
(، ال    ل لم  الني  إنهنذ شنر 50ا  -28/468( ان ر: نصه  في مدموع ال ت و  )4)      

 =هو يم  ال
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  (1)ن كمااعدا ل مراء التر وإقْ

 م إلث اير الشريعة:كا:  دا ة ظدور التحاسسا 

 ــــ ه مســــولة مــــن المســــا ل المدمــــة التــــد لميــــز  دــــا  ــــ ا العصــــر عــــن 
سـبقته، فقــد عـاش المسـ مون منــ   ـدء امسـ   وانتشــاره        العصـور التـد

 فــد الــه   التــد فتحو ــا ال  عرفــون ن امــا وحكمــا إال مــا جــاءت بــه شــريعة
ال  ـــم والجـــور لــم  قـــذ، وال أن ســـفك             االســ  ، وال  عنـــد  ــ ا أن

الدماء وأل  األموال بالباةل لم هوجد،  ل حـدث مـن جـور بعـا السـ ةين 
ا وجد مـن ظ ـم الـوالال وايـر م ممـن مك -فد العدد األموي والعباسد واير ما

تـد أحاةـه الشثء الكتير،  ل وجد من الفتن والمحـن ال -قد لكون له س ْة
كتــب            ــبعا المســ مين أو  ــبعا أمصــار م مــا  ــو مســْور فــد 

ــــه  ــــ ه  ــــث ألفدــــا منرلــــون مســــ مون، ولكــــن مــــذ  ــــ ا ك ــــه كان ــــاريل الت الت
خالفــات لقــذ ولرلكــب ع ــث أندــا أمــور مخالفــة ل،ســ   أم  ــا الدــوى أو مال

ن م أو الســـ ْاكاالنتقـــا  أو ايـــر ذلـــك مـــن األســـباب، ولـــ لك إذا لـــولث الحـــا
ـــق شـــريعة          العـــا ل ر   ـــ ه  ـــم وانتصـــر أل ـــحا دا بمـــا هواف الم ـــا ل

امس  ، وم  ب أ ل السنة والجماعة أنه ال  جو  الخروج ع ث األ مـة وإن 
جاروا أو ظ موا، و  ا فيه إقرار أن ال  م والجور قد  قـذ ولكنـه ال  جـو  أن 

لكفـر الهـواح، أمـا  كون مهررا ل خروج ع يدم ول ذ الْاعة ما لـم  صـل إلـث ا
ويكــون  وســذ  ــ ه الْا فــة أو  -ف ل شــريعةلمخــا -أن هوجــد ن ــا  أو قــانون 

                                            

هنذا مختصن     ل نة   سولن ":  = والنص ر  وأن ك  ا   ة ممتنعة يدب  ت لهن ااا  ن ل     
ااا  ز نه أو يفنق) عننه الصنن ةير : إننه  من   ن  فني أحند من  المشن يص و ن ل الرافضنة، الن 

 ا"  ع المفلمي مدب  ت لهذ  اجوك  هؤالء ك  ر ي

 (ا2/16(، والفلو  )29( ان ر: ر رخص اليروت )ص: 1)      
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إال فـد  ـ ا      م إليه مذ انتسـا دا ل،سـ   فدـ ا لـم  حـدث كالدولة أن لتحا
           العصــــــر الــــــ ي نتحــــــدث عنــــــه، وإذا وجــــــد مــــــن الــــــدول مــــــن حكــــــم بعــــــا 

          ل سـ   وفر ـدا ع ـيدم، ـ   المسـ مين وفـرض عقا ـد وسـن شـرا ذ مخالفـة 
فدــنالء لــارجون عــن امســ  ، وذلــك كالدولــة الفاةميــة التــد قــال عندــا ا ــن 

 ليمية:
 
 

د ســنة ع ــث ايــر شــريعة امســ  ،  ت  فــتن القــا رال بقــد والال أمور ــا نحــو مــا
اعي ية ونصــيرية وقرامْــة ســوكــانوا   دــرون أندــم رافلــة، و ــم فــد البــاةن إ

فد كتابه الـ ي  ـنفه فـد  -رحمه هللا لعالث -دم الغزالدباةنية، كما قال في
الر  ع يدم   ظا ر م  هدم الرفا وباةنه الكفر المحا    والفـق ةوا ـف 
ــــوكدم وعــــامتدم مــــن الحناليــــة والمالكيــــة والشــــافعية  المســــ مين: ع مــــاك م وم 

ريعة امســ  ، وأن قتــالدم شــوالحنا  ـة وايــر م ع ــث أندـم كــانوا لــارجين عـن 
ــ هن هوجــدون فــد كــان جــا  زا،  ــل نصــوا ع ــث أن نســهدم كــان بــاة      وال

اعي ية والنصيرية والدر ية وأمتالدم من ألبـاعدم، و ـم سم    امس   من اال
ـــث قتـــال المســـ مين  ـــ هن أعـــانوا التتـــر ع  ، وكـــان و يـــر  ـــويو النصـــير (1)ال

  (2)الْوسث من أ متدم   

 التتار و جومدم ع ث و  ا ال ي استجد فد   ا العصر جاء مذ ظدور
                                            

أن من  نصنوص  -واال  ر م ة يشير إلت رع ون الرافضة مع التتنر -( م  العديب1)       
فني خططنه نصن  ينأمر التميين  ولند  ي المقرخن   -أو  عضنه -  نون التت ر ال  سن  النذي ذكنر 

رط شنن علنيهذ كل نة وال مؤننة: يقنول: " و ووأن ال ينن -عننه ي هر ن -بلا  اليعلي ال  أ
مؤنننة وال كل ننة "ا  -عنننه ر ننت ه -ا لننب الننيأن ال ينننون علننت أحنند منن  ولنند علنني االنن  أ

 (ا2/220الخط) )
 (ا636-28/635( مدموع ال ت و  )2)      
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ـــانون و ـــعه لدـــم  العـــالم امســـ مث  و ـــنالء التتـــار كـــان  حكمدـــم ن ـــا  وق
 عــيمدم جنكيزلــان  ســمث بالياســا، أو الياســق، و ــ ا القــانون كــانوا  ْبقونــه 
بحــ افيره، و ــارت لــه عنــد م قداســة، وفــد  جــومدم ع ــث المســ مين حم ــوه 

 معدم وةبقوه  
         ، ك مـــة مغوليـــة(1) أو  ســـا  أو  ســـق وقـــد  قـــال:  اســـه،   اســـا  وك مـــة 

فـد أثنـاء  -لعند قانون التتار ال ى و عه  عيمدم،  قول المقريـزى  [لركية ]
فــــد عدــــده: وأن متوليدــــا  -حجــــاب الســــ ةين - الحجــــاب  ذكــــره لمدمــــات 

 ، ولـارال بمشـاورال السـ ْان ، لـارال  نفسـه مدمته أن هنصف من األمراء والجند
 نا ب،، ولارال بمشاورال ال

 

وأن حكم الحاجب كان   ال هتعدى الن ر فد مخا مات األجنا  والـت فدم 
فــد أمــور امقْاعــات ونحــو ذلــك، ولــم  كــن أحــد مــن الحجــاب فيمــا ســ ف 

ل حكــم فــد شــدء مـــن األمــور الشــرعية كتــداعد الــزوجين وأربـــاب  هتعــرض 
مـن  الدهون، وإنما هرجذ ذلك إلث قلـاال الشـرع، ولقـد عدـدنا  ا مـا أن الواحـد

الكتــاب أو اللــمان ونحــو م  فــر مــن بــاب الحاجــب ويصــير إلــث بــاب أحــد 
القلــاال ويســتجير بحكــم الشــرع فــ   ْمــذ أحــد بعــد ذلــك فــد ألــ ه مــن بــاب 

المقريـزي التْـور الـ ي حـدث بعـد ذلـك          ، ثم ذكر (2)القا د       

                                            
عن    ن ل - ممن  اسنتدركه فني فصن  ال ن ء منع القن  -(7/98( في ر ج العروس )3)      

ور منن   ينن  يفنن   يننذ  األلننف، واألصنن  ف ننه يفنن غ،  نن ل ي   "، " كفنني ب"" يفنن ق  كلمننة
المعدمة، ور م  خفف فيذ ، ور م   لب   ف ، وهي كلمة ررك ة يعبر اله  ع  و نع  ن نون 
المع ملة "، ولم  ك ن مع ذ الد اءات المنصرص عليهن  فني ن ن   ال  سن  االعندا  صن ر من  

 (ا338ص:  1جن  أو الموتا ان ر: الم ول في الت رخص )ي هذ  الكلمة القتنمع 
 (ا2/219لخط) ) 1(1)        
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ما سـا (1)لمدمات الحجاب فقال:   ثم لغير مـا  نالـك و ـار الحاجـب اليـو  
النـــا     و ـــار          لعـــدال جماعـــة مـــن األمـــراء هنتصـــهون ل حكـــم  ـــين

الحاجب اليو   حكم فد كل ج يل وحقر  ين النا  سواء كان الحكـم شـرعيا 
أو سياسيا  زعمدم، وإن لعرض قاض من قلاال الشرع ألل  اريم مـن بـاب 

      ، ثــــم قـــــال:   وكانـــــه أحكـــــا  الحجـــــاب (2)الحاجــــب لـــــم  مكـــــن مـــــن ذلـــــك   
أوال  قــال لدــا حكــم السياســة و ــد لف ــة شــيْانية ال  عــرف اكتــر أ ــل  مننــا 
اليو  أ  دا، ويتسا  ون فد الت فظ  دـا، ويقولـون:  ـ ا األمـر ممـا ال  مشـد 
فـد األحكـا  الشــرعية وإنمـا  ــو مـن حكـم السياســة ويحسـهونه  ينــا و ـو عنــد 

عنث   السياسة   ثم ذكر المقريزي معنث   الشرع   وم       ،(3)ع يم    هللا
فــد ال غــة، وأن السياســة نوعــان: سياســة عا لــة و ــد السياســة الشــرعية وقــد 
 نف فيدا كتب متعـد ال، وسياسـة ظالمـة، وأن الشـريعة لحرمدـا  ثـم عـرض 
أل ل   ه الك مة وا ط ال هن   نون أن أ  دا ك مة عربيـة فقـال:   ولـي  

ة فع يـة أ ـ دا  اسـة، ما  قوله أ ل  ماننا فد شدء مـن  ـ ا، وإنمـا  ـد ك مـ
ــالوا سياســة، وأ ل ــوا ع يدــا األلــف  فحرفدــا أ ــل مصــر و ا وا بوولدــا ســينا فق

ومـا األمـر فيدـا              وال   ف ن من ال ع ـم عنـده أندـا ك مـة عربيـة،
 اآلن كيل نشوت   ه الك مة حتث انتشرت سمذإال ما ق ه لك وا

لتتــر فــد  ــ   الشــر  لمــا بمصــر والشــا  وذلــك أن جنكزلــان القــا م  دولــة ا
ا ــب الم ــك أونــك لــان، و ــارت لــه  ولــة قــرر قواعــد وعقوبــات أثهتدــا فــد 

ه  اســة، ســماه  اســة، ومــن النـا  مــن  ســميه  ســق، واأل ـل فــد اســمكتـاب 
                                            

لند  و ، وكن ن م845( روفي المقرخ ي: رقت الدي  أالو العب س أحمند الن  علنت سننة2)       
 (ا1/77، واألع   )(1/79(، والبدر الط لع )2 1 /2هن، ان ر: ال مع ) 766نة س

 (ا220-219لخط) ) 1( 3)      
 (ا220( المصدر الف ال  )ص: 4)      

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجزء األول   –موقف ابن تيمية من األشاعرة   

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net 

156 

ولمـا لمـم و ــعه كتـب ذلــك نقشـا فـد  ــفا ا الفـوالذ، وجع ــه شـريعة لقومــه، 
ــالتزموه بعــده حتــث قْــذ هللا ن ال هتــدهن بشــدء مــن  ا ــر م، وكــان جنكزلــا ف

لعـــرف  ـــ ا إن كنــه أشـــرفه ع ــث ألبـــاره، فصـــار  كمــا أ  ــان أ ـــل األرض
  وقـد (1)  الياسة حكما  تا بقث فـد أعقابـه ال  خرجـون عـن شـدء مـن حكمـه

ــدهن الجــويند  (2)نقــل الق قشــندى  الــ ى كــان أحــد لــواص  -(3)عــن عــ ء ال
أنــه  -فــد عدــدهو ع ــث بغــدا  الكــكتبــة أراــون  عــيم التتــار وكــان  جــو   و 

أن كــل مـن انتحــل مـندم مــ قبا لـم هنكــره  ؛ قـال:   ومــن عـا ال  نــد جنكزلـان
، ثــم ذكــر الق قشــندي الياســة فقــال:   ثــم الــ ي كــان ع يــه (4)اآللــر ع يــه   

جنكزلان فد التدهن وجرى ع يه أعقابه بعده الجـرى ع ـث مندـاج  اسـة التـد 
ه، رلــب فيدــا أحكامــا قرر ــا، و ــد قــوانين  ــمندا مــن عق ــه وقرر ــا مــن ذ نــ

ندـا الشـريعة المحمد ـة وأكتر ـا مخـالف موحد  فيدـا حـدو ا ربمـا وافـق الق يـل 
وقـد اكتتهدـا وأمـر أن لجعـل فـد لزانتـه         ما ا الياسـة الكهـرى، سل لك 

يـر ت، ويقـول ا ـن ك(5)لتوارث عنه فد أعقابه وأن هتع مدا  ـغار أ ـل  يتـه   

                                            

 (ا2/320لخط) ) 1( 1)      
هننن،  82 1في سنننة و هننن، ورنن 756ولنند سنننة  ي ( أحمنند النن  علنني النن  أحمنند ال نن ار 2)     
 (ا177 /1(، و ا أل ع   )8 /2ء ال مع )و الض

ي خدمة الم ول، ولند سننة ف( هو: ع ء الدي  عط  ملو الدوخني، اشت   هو وأالو  3)     
(، 138-ا 27م عيل ة فنننني إيننننران )ص: سننننهنننننا  ولننننة اال 686هننننن، ورننننوفي سنننننة  623

والدوخنت أحد الذي  أرخوا للم ول، وعل ه وعلت المؤرخ اآلخر رشيد الدي ، إعتمد كثير من  
يننر فنني ررجمتننه لدنك خنن ن البدايننة والنه يننة ثالمننؤرخي  فنني رنن رخخهذ للم ننرل، ومنننهذ االنن  ك

 (ا13/117)
 (ا4/310ت )ش( صبت األع4)     
 (ا31ا  -4/310( المصدر الف ال  )5)    
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فـد مج ـدهن بخـط ا ـيظ، ويحمـل ع ـث بعيـر   وأما كتابـه الياسـة فتنـه  كتـب 
  (1)عند م   

 

 ولم  فر   ـين المحصـن -ث قتلنومن نصوص   ا الياسة:   أن من   
ومـــن الط قتـــل، ومـــن لعمـــد الكـــ ب أو ســـحر أو لجســـ   -وايـــر المحصـــن

ع ــث أحــد، أو  لــل  ــين اثنــين ومــا هتخا ــمان وأعــان أحــد ما ع ــث اآللــر 
رمــا  قتــل، ومــن أعْــث بلــاعة فخســر قتــل، ومــن بــال فــد المــاء أو ع ــث ال

ـــر إذندـــم  ـــو  أو كســـاه بغي ـــل بعـــد التالتـــة، ومـــن أةعـــم أســـير ق فيدـــا فتنـــه  قت
جميـذ   ـيمقتل     وأن من ذبا حيوانا ك  يحة المس مين ذبـا     وشـرط لع

الم ل من ايـر لعصـب لم ـة ع ـث ألـرى    وألـزمدم أن ال هـدلل أحـد مـندم 
بشدء  غترفه، ومنعدم من اسـل ثيـا دم  ـل الماء ولكنه هتناول الماء  دهده ف

ميـذ األشـياء جنـه نجـ ، وقـال إه بسوندا حتـث له ـث، ومنـذ أن  قـال لشـدء: 
ـــر   ـــين ةـــا ر ونجـــ  وألـــزمدم أن ال هتعصـــهوا لشـــدء مـــن  ـــم  ف ةـــا رال ول

ومما ه فه االنتباه أن من  من   ا القانون أن الس ْان ألـز   (2)الم ا ب، 
  (3)بار مم كته بسرعة بتقامة الهريد حتث  عرف أل

م التتــار و  لمــا مــات التــز  مــن عــي ــو ن ــا  الياســة الــ ى و ــعه     ــ ا
مــن أوال ه، وألبــاعدم حكــم الياســة كــالتزا  أول المســ مين حكــم القــرآن،  بعــده

  (4)   وجع وا ذلك  هنا لم  عرف عن أحد مندم مخالفته  وجه

سـ مد، ولكـن حـدث   ه أحوال التتار وأن متدم لمـا  ـاجموا العـا لـم اال
                                            

 (ا13/118( البداية والنه ية )6)   
 (ا221-2/220لخط) ) 1( 1)      

د خنن( المصنندر الفنن ال ، والم حنن  أيضنن  أنننه فنني آخننر العهنند العب سننت أل ننت ن نن   البر 2)    
 ام  التي س عدت علت  عف مق ومة المفلمي  للتت راو فك ن ذلو م  الع

 (ا221 /2( المصدر الف ال  )3)    
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، وذلــك  ــدلولدم فــد امســ  ، -أشــرنا إليــه عنــد الحــدهث عــندم -لدــم لْــور
وإعـــ ن  عـــيمدم قـــا ان امســـ  ، و لـــل كتيـــر مـــن التتـــار امســـ    ولكـــن 

مخالفــة لمــا  جــب أن  كــون ع يــه  - ــاحب إســ    ــنالء التتــر عــدال أمــور
 ومندا: -المس م
وايــــره، ومقــــال تدم وندــــب مدــــاحمتدم لــــه   المســــ مين في الشــــا   -أ 
 واير ذلك من الفسا   أموالدم
 
 
 

لع ـــيم ن ـــامدم الياســـق، ولنفيـــ  بعـــا  نـــو ه ولـــو كانـــه مخالفـــة  -ب
 س مية ماا  ل شريعة

ـــا  الصـــ ال وإهتـــاء الزكـــاال،  -جــــ لعْـــل بعـــا شـــرا ذ امســـ  ، متـــل إق
والكـف عـن  مــاء المسـ مين، و ــرب الجزيـة ع ـث اليدــو  والنصـارى، وايــر 

  ذلك 
 إقـــرار المنكــــرات، متـــل أمــــاكن الخمــــور والزنـــا، والســــماح ل نصــــارى  - 

 حدث فد  يه المقد  والخ يل  من التتار  كما  تع يق الص بان،

 ولكـندم مــذ  ـ ا  ع نــون إسـ مدم وإقــرار م بالشـدا لين،  ــل ويـزعم قــا ان
فد رسا  ه إلث الس ْان النا ر ق وون أندـم ك دـم أ ـل م ـة واحـدال، شـرفدم 

 ــدهن امســ   وأنــه  افــذ عــن أ ــل مــار هن الــ هن  ــاجمدم بعــا جنــو   هللا
المماليـك، وأنـه إنمـا  قـال دم لمـا أل لـه الحميـة امسـ مية، وفـد مرسـو  آلـر 
أ ــدره لمــا احتــل  مشــق هــتدم فيــه حكــا  مصــر والشــا  بــوندم لــارجون عــن 

  (1)ةريق الدهن، اير متمسكين بوحكا  امس   

                                            
( ان ننر: نصننوص رسننن     نن زان إلننت الن صنننر  نن وون وأجو تننه عليهننن  فنني و ننن    1)     

 (ا4 5 3-383اليروب الصليب ة وال  و الم ولي )ص: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجزء األول   –موقف ابن تيمية من األشاعرة   

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net 

159 

ـــد ـــين أ ـــل الشـــا  أمـــا   ـــ ه األو ـــاع وال عاوي، ومـــذ نشـــوب الحـــرب  
وقـــذ النـــا  فـــد حيـــرال مـــن  ـــ ه المســـولة، كيـــل  قـــال ون التتـــر و ـــم  والتتـــار

هــدعون امســ  ، ويع نــون الشــدا لين؟، ولــم لقتصــر  ــ ه الحيــرال ع ــث عامــة 
النــا ،  ــل إن الع مــاء والفقدــاء أ لــا وقعــوا فــد حيــرال، واحتــاج األمــر إلــث 

الواقعية، وبيان الحق فيدا، حتث  سير النا   و وح الحكم فد   ه المسولة
و ـم ع ـث الدـدى، فكـان ممـن انتـدب، ونـدب نفسـه لهياندـا شـيل امسـ   ا ـن 

 وجاء ذلك ع ث محورين: -لعالث رحمه هللا -ليمية

  محــور ع مــد: ههــين حكــم  ــنالء التتــار، وقــد ور ت عــدال أســئ ة وجدــه
ين، ويقت ـــون المســـ مين، إلـــث ا ـــن ليميـــة حـــول  ـــنالء الـــ هن  ع نـــون الشـــدا ل

بعـا ذراري المسـ مين ويدتكـون حرمـات الـدهن مـن إذالل           ويسهون 
ذلـك  ذ ـم  وا عوا        المقد    يه  السيما  اجدـالمس مين، وإ انة المس

 مقال دم  لحريم قتال
 

 
لمـــا  عمـــوا مـــن البـــاع أ ـــل امســـ   فدـــل  جـــو  قتـــالدم؟ وفـــد ســـنال آلـــر 

: ومــا حكــم مــن  كــون مــن عســكر م مــن المنتســهين إلــث إ ــافة إلــث مــا ســهق
الع م والفقه والفقر والتصوف ونحو ذلك؟ وما قـال فـيمن  عـم أندـم مسـ مون، 
والمقال ون لدم مس مون، وك  ما ظا لم ف   قالل مذ أحد ما     أفتونـا فـد 
ذلك بوجوبة مبسوةة شافية، فتن أمر م قد أشـكل ع ـث كتيـر مـن المسـ مين، 

لعـالث  أكتر م، لارال لعد  الع ـم بـوحوالدم، ولـارال لعـد  الع ـم بحكـم هللا ل ع ث 
فــد مــت دم، وفــد ســنال آلــر: ســئل عــن أجنــا   متنعــون عــن  -  -ورســوله

قتال التتار، ويقولون: إن فيدم من  خرج مكر ا معدم، وإذا  رب أحد م  ل 
 هتبذ أ  ال؟ وفد سنال سئل عن أموالدم  ل أل  ا ح ل أو حرا ؟ 

 قــد أجــاب ا ــن ليميــة عــن  ــ ه األســئ ة بوجوبــة وا ــحة كــل الو ــوح،و 
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ـــوى  ـــزال، ال مـــة لكـــل مـــن هتصـــدى ل فت  -وبنا ـــا ع ـــث قاعـــدال فـــد الفتـــوى عزي
فقــال فــد أحــد األجوبــة:   نعــم،  جــب قتــال  -لا ــة فــد المســا ل المســتجدال

وســـنة رســـوله والفـــا  أ مـــة المســـ مين، و ـــ ا مهنـــد ع ـــث   ـــنالء بكتـــاب هللا
 أ  ين:

 ا: المعرفة بحالدم م أحد

 فد مت دم  د: معرفة حكم هللانالتوا

 ، ومـن لـم هباشـر م  ع ـم الدمـر القـو   ع ـم حــ: فكـل مـن باشـ فومـا األول
ذلــك بمـــا   غـــه مـــن األلبـــار المتـــوالرال وألبـــار الصـــا قين، ونحـــن نـــ كر جـــل 

بعــد أن نهــين األ ــل اآللــر الــ ي  خــتص بمعرفتــه أ ــل الع ــم       أمــور م 
فنقـــول: كـــل ةا فـــة لرجـــه عـــن شـــريعة مـــن شـــرا ذ  ة امســـ مية بالشـــريع

امس   ال ا رال المتوالرال فتنه  جب قتالدا بالفا  أ مـة المسـ مين وإن لك مـه 
فـد الشـدا لين، فـتذا أقـروا بالشـدا لين وامتنعـوا عـن الصـ وات الخمـ  وجـب 
اال، قتالدم حتث  صـ وا، وإن امتنعـوا عـن الزكـاال وجـب قتـالدم حتـث هـن وا الزكـ

أو حـــج الهيــه العتيـــق،       وكــ لك إن امتنعــوا عـــن  ــيا  شـــدر رملــان 
الميســر، أو           وكــ لك إن امتنعــوا عــن لحــريم الفــواحش، أو الزنــا، أو 

الحكـم  الخمر، أو اير ذلك مـن محرمـات الشـريعة، وكـ لك إن امتنعـوا عـن 
 السنة،اء واألموال واألعراض واألبلاع ونحو ا بحكم الكتاب و ـفد الدم

 
وكــ لك إن امتنعــوا عــن األمــر بــالمعروف والندــد عــن المنكــر وجدــا  الكفــار 
إلــث أن  ســـ موا ويـــن وا الجزيــة عـــن هـــد و ــم  ـــاارون، وكـــ لك إن أظدـــروا 
الهــدع الخالفــة ل كتــاب والســنة والبــاع ســ ف األمــة وأ متدــا: متــل أن   دــروا 

و ــفاله، أو التكــ هب  وآ الــه، أو التكـ هب بوحمــاء هللا ماء هللاســااللحـا  فــد أ
التك هب بمـا كـان ع يـه جماعـة المسـ مين ع ـث عدـد      بقدره وقلا ه، أو 

الخ فاء الراشدهن، أو الْعن فد السابقين األولين، من المدـاجرين واألنصـار 
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وال هن البعو م بتحسـان، أو مقال ـة المسـ مين حتـث هـدل وا فـد ةـاعتدم التـث 
، ثـم ذكــر (1)تــال  ـ ه األمــور       لوجـب الخــروج عـن شــريعة امسـ  ، وأم

األ لة من الكتاب والسنة وفعل الصحابة مذ المرلـدهن والخـوارج وايـر م، ثـم 
ــار ]قــال:   وأمــا األ ــل اآللــر و ــو معرفــة أحــوالدم  ــم أن  [ أي التت فقــد ع 

بعــد  ] ــنالء القــو  جــا وا ع ــث الشــا  فــد المــرال األولــث عــا  لســعة ولســعين 
ا  األمــان وقــرأوه ع ــث المنهــر  دمشــق، ومــذ  ــ ا فقــد وأعْــوا النــ [ الســتما ة

سهوا من ذراري المسـ مين مـا  قـال: إنـه مئـة ألـف أو هزيـد ع يـه وفع ـوا  هيـه 
ـــل  المقـــد  وبجهـــل الصـــالحية ونـــا    وحمـــص و اريـــا وايـــر ذلـــك مـــن القت

، حتـث  قـال: إندـم سـهوا مـن المسـ مين قريبـا مـن  والسهد ما ال  ع مـه إال هللا
ر ـــا، يجع ـــوا  فجـــرون بخيـــار نســـاء المســـ مين فـــد المســـاجد وامئـــة ألـــف، و 

وقــد  ؛ العقبــه  كــا يكالمســجد األقصــث واألمــوي وايــره، وجع ــوا الجــامذ الــ 
شـــا دنا عســـكر القـــو ، فرأهنـــا جمدـــور م ال  صـــ ون و لـــم نـــر فـــد معســـكر م 
منذنا وال إماما، وقد أل وا مـن أمـوال المسـ مين وذراريدـم ولربـوا مـن   ـار م 

     و ــم  قــال ون ع ـــث م ــك جنكزلــان، فمــن  لــل فـــد  ع مــه إال هللا مــا ال
ةـاعتدم جع ــوه ولمــا لدــم، وإن كــان كــافرا، ومــن لــرج عــن ذلــك جع ــوه عــدوا 
لدـــم وإن كـــان مـــن ليـــار المســـ مين، وال  قـــال ون ع ـــث االســـ   وال  لـــعون 

، ثــــم  ـــين كيــــل أندــــم  ع مـــون جنكزلــــان ويقرنونــــه (2)الجزيـــة والصــــغار   
         ، ثـــــم قـــــال:   ومع ـــــو  باال ــــــْرار ليمـــــه ، ويقدســـــون لعا -  -لبالرســـــو 

ـــا  جميـــذ المســـ مين أن مـــن ســـ ـــن االســـ   بالف ـــر  هـــن ـمـــن  ه وم البـــاع اي
 ،   ـامس
  

                                            
 (ا511 -28/510( مدموع ال ت و  )1) 
 (ا521 -28/519( مدموع ال ت و  )2) 
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فدــو كــافر و ــو ككفــر مــن أمــر  -  -أو البــاع شــريعة ايــر شــريعة محمــد
دار م ، ثم لحدث عن و را دم، وإظ(1) بعا الكتاب وكفر  بعا الكتاب   

  (2)الرفا، ثم أجاب عن بقية التساكالت والشهدات 

، وذلـك  ـد  ا  و المحور األول، أما المحور التاند فدو: المحـور العم
ع ث جدا   نالء التتار وإع ن جدا  م، حتث انه ذ ب من الشا    بالحا

لي تقث بالس ْان ومن حوله من األمـراء والـو راء ليحلـدم ع ـث  إلث مصر 
جمذ الجيوش لقتالدم، وكان ال ـن ليميـة فـد  ـ ا الجدـا  وامعـدا  جدا  م، و 

فصــا  ه مــا  ــو مشــدور ومســْور وقــد أشــار إلــث        لــه، وقيــا ال بعــا 
 -ا ـن كتيـر -مسـولة شـهدة مقال ـة التتـار مـذ ا عـا دم االسـ   -  ه المسـولة
و و  عرض لـبعا وقـا عدم، فقـال عـن وقعـة   شـقحب  :   وقـد  -رحمه هللا
النــا  فــد كياليــة قتــال  ــنالء التتــر مــن أي قهيــل  ــو؟ فــتندم   دــرون لك ــم 

امســ   وليســوا بغــاال ع ــث اممــا ، فــتندم لــم  كونــوا فــد ةاعتــه فــد وقــه ثــم 
:    ــنالء مــن جــن  الخــوارج [ ا ــن ليميــة]لــالفوه  ، فقــال الشــيل لقــد الــدهن 

ــــــاألمر  ــــــة، ورأوا أندــــــم أحــــــق ب ــــــد ومعاوي ــــــث ع  ــــــ هن لرجــــــوا ع        دمــــــا  منال
ــــث  و ــــنالء هزعمــــون أندــــم أحــــق بتقامــــة الحــــق مــــن المســــ مين، ويعيهــــون ع 
المسـ مين مــا  ــم مت بســون بــه مــن المعا ــث وال  ــم، و ــم مت بســون بمــا  ــو 
ــ لك، وكــان  قــول  أع ــم منــه بو ــعاف ملــاعفة، فــتفْن الع مــاء والنــا  ل

د، نا : إذا رأهتمــــوند مــــن ذلــــك الجانــــب وع ــــث رأســــث مصــــحف فــــاقت و نــــ ل
، وا ـن (3)الحمـد    هللق ـوبدم ونيـالدم و  ا  فد قتال التتـار وقويـه فتشجذ الن

  وفد ذلك ك ه مخالفة لشرا ذ   ير  قول لما ذكر الياسة وبعا أحكامه، تك
ــيدم الصــ ال هللا ــاء ع  والســ  ، فمــن لــر  الشــرع   المنزلــة ع ــث عبــا ه األنهي

                                            
 (ا28/524لمصدر الف ال  )( ا1)  
 (ا589، وص: 553-50 1، ص: 28 جنن ر: مدمرع ال ت و  )ا( 2)  
 (ا24-14/23البداية والنه ية )( 3)  
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إلـث ايـره مـن م كلـالم األنهيـاء ولحـا المحكم المنـزل ع ـث محمـد  ـن عهـد هللا
          الشــــرا ذ المنســـــولة كفــــر، فكيـــــل بمــــن لحـــــا  إلــــث الياســـــة وقــــدمدا ع يـــــه؟

ــــــه  (1)مــــــن فعــــــل ذلــــــك كفــــــر بتحمــــــاع المســــــ مين    وقــــــال فــــــد لفســــــير قول
ـــون  { لعـــالث: ٍ  ُهوِقُن ـــوف مـــا  ِلق  ـــن   بِ ُحكف ـــُن ِم س  ـــنف أ حف م  ـــون  و  ـــِة ه بفُغ اِ ِ يب م  الفج  }أ ف ُحكف
  [ 50]الما دال:

المحكـم المشـتمل ع ـث كـل ليـر،  هنكر لعالث ع ث من لـرج عـن حكـم هللا  
النا د عن كل شر، وعدل إلث ما سـواه مـن اآلراء واأل ـواء واال ـْ حات 

ـــ  مســـتند مـــن شـــريعة هللا، كـــان أ ـــل الجا  يـــة  كمـــاالتـــد و ـــعدا الرجـــال  
اللـــ الت والجدـــاالت، ممـــا  لـــعوندا بـــعرا دم وأ ـــوا دم،  ن حكمـــون بـــه مـــ

 حكم به التتـار مـن السياسـات الم كيـة المـولوذال مـن م كدـم جنكزلـان،  اكمو 
ال ي و ذ لدم اليسا  و و عبارال عن كتاب مجمـوع مـن أحكـا  قـد اقتبسـدا 
مـن شـرا ذ شـتث مـن اليدو  ـة والنصــرانية والم ـة امسـ مية، وفيدـا كتيـر مــن 
األحكـــا  ألـــ  ا مــــن مجـــر  ن ـــره و ــــواه، فصـــارت فـــد  نيــــه شـــرعا متبعــــا، 

ومــن فعــل ذلــك مــندم  -  - قــدموندا ع ــث الحكــم بكتــاب هللا وســنة رســوله
ورسـوله، فـ   حكـم سـواه فـد  فدو كافر  جب قتاله حتـث هرجـذ إلـث حكـم هللا

  (2)ق يل وال كتير   

و كــ ا أو ــا ا ــن ليميــة ول م لــه مــن بعــده حكــم  ــ ه المســولة، وكــان 
ء التتـار وإبعـا  لْـر م ما فد  يان الحكم، وقويا فـد جدـا   ـنالسالجواب حا

 عن المس مين 

 
 

                                            
 (ا13/119 ية )نهالبداية وال( 4) 
(، ط الشعب، وان ر: عمدة الت فير ألحمند شن كر 123-3/122  كثير )الر فير ا (1)    
 (، ورعل قه علت هذا المو وعا4/173)
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*      *        * 

 وجد فد عدد المماليـك، - ه ع قة  د ا المو وعـل – و نا  أمر آلر
 الـل الدولـة  - من النصارى واير م - أال و و إعْاء االمتيا ات ل جانب

امســ مية، وكــان الباعــث ع ــث ذلــك حــرص المماليــك ع ــث لنشــيط التجــارال، 
جــارال أكتــر مــا لكــون فــد ذلــك الوقــه مــذ الدنــد ومــا جاور ــا، ومــذ وكانــه الت

أوربا، وباأللص األندل  وإ ْاليا، وقد حرص المماليك ع ـث أن ر  التجـار 
خت فـــة ولجـــارالدم إلـــث  ولـــة المماليـــك، فقـــد أ ـــدر المنصـــور م بلـــا عدم ال

حسـن معام ـة مـن  -بعد مدح ممالـك مصـر والشـا  -ق وون  يانا  ع ن فيه 
ن التجار اير المس مين والوفاء بالعدو  لدم، كا أو ـث بتعـا ال الن ـر هر  م

 فث ثغر امسكندرية وأن  حرص الناظر
 

 
ع ث معام ة التجار الـوار هن إليـه بالعـدل والرفـق، وأن  -فد  من مدامه -

  (1)ال س ك  دم حالة لج ب لدم الق ق والت  م 

ا هتع ـق بـاألمور لتلمن مـ -مذ النصارى  -أحيانا معا دات تموكانه ل
لا ــــة بعــــد ندا ــــة  -التجاريــــة، وكــــان حكــــا  المماليــــك فــــد موقــــف األقــــوى 

 686فــد ســنة  -، وفــد عدــد المنصــور قــ وون -الحــروب الصــ يهية بالشــا 
م  رشــ ونه فــد األنــدل ، ومــذ أليــه كحــا -عقــد  ــ ا مــذ م ــك أراــون  - ـــ

ال ي هنص ع ث حما ة كـل   ـد  -وكان  من   ا الص ا - احب  ق ية
نص  قـول:   وع ـث أنـه متـث كانـه  ـين  -جار ومراكب وسفن اله د اآللرلت

 [أي م ك أراون فد شر  األندل  ]لجار المس مين ولجار     الريدرااون 

                                            
 -13/339(، وأيضنن  )423-4 1 9، 42 -4 0 /1 1( ان نر: صننبت األعشنت )1)      

 (ا342
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معام ة فد بلا عدم و م فـد  ـ   موالنـا السـ ْان كـان أمـر م محمـوال ع ـث 
   (1)موجب الشرع الشريل   

إلـث  -لشـجيعا ل تجـار -مـا لعـداه ولكن األمر لم  قف عند  ـ ا الحـد، وإن
إعْـــا دم كتيـــرا مـــن االمتيـــا ات، بحيـــث جع ـــه لدـــم فنـــا    ســـكنون فيدـــا، 
ــم هتحــدث باســم الممالــك التــد هنتمــون إليدــا، ولْــور  و ــار لدــم قنصــل  ا 
األمــر إلــث مــا  ــو ألْــر وذلــك بالســماح لدــم بتحلــار الخمــور ليســتعم و ا 

  (2)يندم ال حسب الشريعة ك لك هتحاكمون إلث قنا  دم حسب قوانو  م، 

 سابعا: الجوانب الع مية والعقا د ة:

قــد لميــز بونـــه عصــر جدـــا   -عصــر المماليـــك -إذا كــان  ــ ا العصـــر
ومقاومــة ألعــداء امســ   مــن المغــول والصــ يهيين، الــ هن أرا وا أن  حْمــوا 
امس   ومـا  حم ـه مـن حلـارال وع ـو  ومعـارف كانـه محـط أن ـار العـا لـم 

 ان المماليكـك ذ، وإذامأج
 
 

قـــد قـــاموا  ـــدور ع ـــيم فـــد الجدـــا  والعنا ـــة بكـــل مـــا هدعمـــه وينمـــث جيوشـــه 
وأســاةي ه، فـــ   عنــث  ـــ ا أن  ـــ ه األمــور ةغـــه ع يـــه ف ــم هتميـــز بجوانـــب 

 ألرى 

فــــد شـــــتث  -التــــث قا  ــــا ع مـــــاء كبــــار -لقــــد  ــــر ت الناحيــــة الع ميـــــة
                                            

(، 164-ا56(، وان ننر نننص الهدنننة )ص: 161( رشننرخ  األينن   والعصننرر )ص: 2)      
 (ا169-165وان ر صلي  آخر م اله  مع أه  جنوة )ص: 

( من  مقدمنة الميقن ، 51ر )ص: و ( ان ر في هذ  القض ة: رشرخ  األي   والعص3)      
(، و راسنن ت فنني 140 -ا 31 ت فنني رنن رخص العصننور الوسننطت )ص: سنن ننر:  يننوأل و رانوا

(، و ولنننة النننني  ننن وون )ص: 1 19-ا 02رق وال نننرب )ص: شنننرننن رخص الع  ننن ت الننني  ال
 (ا339-346
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جم وال غـة واير ـا، التخصصات، فد التفسـير والحـدهث والفقـه والتـاريل والتـرا
كما عنث ع مـاء  ـ ا العصـر بالتـوليل الموسـوعد، و ـ ه المنلفـات وإن كـان 
 غ ــــب ع يدــــا الجمــــذ والنقــــل عــــن الســــابقين، إال أندــــا ال لخ ــــو مــــن بحــــوث 

 أندا حف ه لنا كتيرا من كتب السابقين المفقو ال  كمالمو وعات جدهدال، 

ز  ــن عهــد الســ  ، لقــد  ــر  فــد  ــ ا العصــر أعــ   أمتــال: النــووي والعــ
 وشـيل امسـ   ا ـن ليميــة، وا ـن القـيم، وا ـن كتيــر، وبـدر الـدهن  ـن جماعــة،

 ـــر  الـــ  هث والصـــفدي وا ـــن حجـــر العســـق فد، والهـــدر العينـــث، وا ـــن  كمـــا
لغـــــري  ـــــر ي والمقريـــــزي والســـــيوةد والق قشـــــندي وايـــــر م ممـــــن أ ـــــبحه 

فا ـدال ل ع مـاء  مـن أشـدر المنلفـات وأكتر ـا -فد العصر الحا ـر -منلفالدم
 والباحتين 

ولــم  كــن الع مـــاء قــابعين فــد  يـــولدم ل تــوليل والجمــذ فقـــط وإنمــا كـــانوا 
 ــدور كهيـــر فــد التـــدري  والقلــاء، واألمــر بـــالمعروف والدــد عـــن   قومــون 

المنكـر، وقـد وجـد فـد  ـ ا العصـر مـن كانـه لـه مواقـف مشـدو ال فـد األمــر 
الـ ي  [  ــ 676لوفد سـنة ] دد عن المنكر، كامما  النووي نبالمعروف وال

فــد جــواب  -كتــب إلــث الســ ْان ال ــا ر  يهــر  مــن  ــمن مــا كنــب  قــول
:   وأما أنا فد نفسد فـ  -ع ث جواب الس ْان ال ي  حمل التوبيل والتددهد

د نر منــه، وال  منعنــث ذلــك مــن نصــيحة الســ ْان فــتكتــد التددهــد وال أن لــر 
ب ع ـث الواجــب فدـو ليــر أعتقـد أن  ـ ا واجــب ع ـد وع ــث ايـري، ومـا لرلــ

، أمـــا مواقـــف العـــز ا ـــن عهـــد الســـ   وشـــيل (1)لعـــالث        و يـــا ال عنـــد هللا
 ليمية فدث مشدورال  نامس   ا 

 
                                            

(، وان ننر: 100 /2(، وحفنن  المي  ننر  )42( ررجمننة النننوو  للفننخ و  )ص: 1)        
رخ  الفن  قي ، فني ررجمتنه ورسن  له فني هنذا المو نوع فني المصند ي ر  صي  مونن  الننوو 

 (ا10 5 -2/97ه ه(، وحف  المي  رة ) -40)ص:  ي للفخ و 
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ف تو ــيحدا نعــرض ألحــوال  -فــد  ــ ا العصــر - أمــا الناحيــة العقد ــة

، وأليـرا نعـرض إلـث انتشـار  ال مة ثم إلث انتشار التصوف والشـركيات لـأ 
 شعري الم  ب األ

 أوال: أ ل ال مة:

فــد  أل ـل ال مــة أحكــا  ذكر ــا الع مـاء، وأشــدر مــا جــذ فـد ذلــك مــا ور 
، ثم لما (1) -عنه ر د هللا -سبة الث عمر  ن الخْابن -الشروط العمرية

كانــه لـه مواقـف مـن أ ــل  -رحمـه هللا -زيـلـولث الخ فـة عمـر  ــن عهـد العز 
ا ر فيدـ دـا وذكـ تموأ ـر  مـن ا ـ الع ماء فـد  ـ ه المسـولة تم، وقد ا (2)ال مة 

ـــروا ـــات عد ـــر ا  الصـــنعاه ـــد ال ـــوفد ســـنة  ] د ندال عه ـــك  [  ــــ 211المت وذل
   ا ينتــ  كتــاب أ ــل الك     اه ســمو     ــمن موســوعته الحدهتيــة   المصــنف

ن حيـث هوجـد  نـا  بعـا لـيمفـد ا ش، ولعل سر ا تمامه   لك كونه عا(3)
 دو  والنصارى يال

العالم امس مد االبـا مـا ه تزمـون  ـ ه الشـروط وقد بقث أ ل ال مة فد 
، حتــث إذا  - ســواء مندــا مــا هتع ــق بال بــا  المميــز لدــم أو ايــره -العمريــة

جــاء الفــاةميون واحت ــوا مصــر و ــم  حم ــون معدــم المــ  ب الشــيعد الغــالد 
 -الخــالف لمـــ  ب جمدـــور المســـ مين الســنيين، ورأوا أنـــه ال  مكـــن االعتمـــا 

                                            
( ان ر: نص هنذ  الشنروط والكن   حنول رواي رهن   نذ شنرحه  فني أحنن   أهن  الذمنة 1)     

( ومنن   عننده ، 1 23عبينند )ص:  النني( ومنن   عننده ا وان ننر األمننوال أل2/657الالنن  القنن ذ )
 (ا106ونه ية الرربة )ص: (، 94القرخة )ص:  لذوان ر: مع 

( والالن  عبند اليننذ )ص: 81)ص:  ي الالن  الدنوز  خن ( ان ر: سيرة عمر ال  عبد الع  2)     
 (ا140

 (ا378-3 1 1/1 0( المصنف )3)    
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نة المــوالين ل خ فــة العباســية، قــرب الخ فــاء الفــاةميون ع ــث أ ــل الســ -ك يــا
أ ــل ال مــة مــن اليدـــو  والنصــارى وولــو م منا ــب كهيـــرال فــد الدولــة   غـــه 

 -حتــث ولـو كــانوا مـن اليدــو  -      أحيانـا مرلبـة الــو ارال، وقـد عمــل  ـنالء 
ــا  ، وب ــ  مــن لعــاةفي  ع ــث التســاع مــذ النصــارى ولــوظيفدم، وبنــاء الكن

ء الفــاةميين مـذ النصــارى أن  ـاروا  حتف ــون معدـم بوعيــا  م بعـا الخ فـا
 ورـ مون من جراء   ه األمـالخا ة  دم وقد لقث المس

 
 

   (1)أذى ومصاعب كتيرال
 ـــارت الدولــــة ل ــــز  ركســـاء الْوا ــــف بعــــد  –وفـــد عدــــد المماليــــك        

وأن لعييندم أن ه تزموا وي زموا ألباعدم بالشروط المعروفة ع ث أ ـل ال مـة ، 
ــالقيو  المفرو ــة ع ــيدم مــن لميــز م بال بــا  ، وكانــه  ــ ه  ه تزمــوا أ لــا ب
ــم إذا ةالــه المــدال   –األوامــر لخــف أحيانــا بحيــث ال ه تزمدــا أ ــل ال مــة ، ث

 أعيد األمر بالتزامدا وشد  ع يدم فد ذلك   –ووجد سهب معين 
وكـــان مـــن أ ـــر  المراســـيم الصـــارمة الصـــا رال فـــد حـــق أ ـــل ال مـــة         

ـــالزامدم  –فـــد عدـــد الســـ ْان قـــ وون  - ــــ 700المرســـو  الصـــا ر ســـنة  ب
بوحكـــا  أ ـــل ال مـــة مـــن لبـــا  ومركـــوب ، وعـــد  اســـتخدامدم فـــد الوظـــا ف 

  ( 2)الدهوانية ، وكان لنا ب الس ْان : الجاشنكير  ور كهير فد ذلك 
                                            

( وم   عده  ، وان نر : أهن  الذمنة 86)ص –سرور  –( ان ر : الدولة ال  ام ة 1)        
حفن   – نر أيضن : ال ن اميون فني مصنر ( ، وان51في مصنر فني العصنور الوسنطت ) ص

 ( وم   عده  ا199االرام ذ حف  )ص
( ، والندننو  16 /14( ، والبدايننة والنه يننة ) 377 /13( ان ننر صننبت األعشننت )2)        

( ، وعلنن  المقرخنن ي ذلننو ال خنن  ة رننر  أهنن  الذمننة 1/909( ، والفننلو  )132 /8ال اهننرة )
وزخنر ملنو الم نرب و ور  فني ذلنو و ند أشن ر  وركو هذ الخي  المفومة ،  ذ ذكر  صة  ندو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجزء األول   –موقف ابن تيمية من األشاعرة   

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net 

169 

 ـــ لمــا عــا  الســ ْان محمــد  ــن قــ وون فــد ســ ْنته 709وفــد ســنة       
ف مــا ج ــ   –وقدمــه  –مــن الســجن  –وأمــر بــتة   ا ــن ليميــة    التالتــة ، 

ع ـث السـ ْان أن أ ـل ال مـة  (1)ومعه الع مـاء      والقلـاال عـرض الـو ير 
ــا ال ع ــث  ــدهوان ســبعما ة ألــف فــد كــل ســنة  ي قــد عر ــوا أن هــدفعوا      ل 

فاستشار  –كالمس مين  –الحالية ، ع ث أن  عو وا إلث لب  العما م الهيا 
 ْان الع ماء   فقال لدم : ما لقولون؟  ستفتيدم فد ذلك ، ف م هـتك م احـد الس

، فجتــث الشــيل لقــد الــدهن ع ــث ركهتيــه ،    ولك ــم مــذ الســ ْان فــد ذلـــك 
ــا ،    وجعــل هرفــذ  ــوله  بكــ   ا ــيظ  ور  ع ــث الــو ير مــا قالــه ر ا عنيف

ــال  الشــيل  فــ د الكــ   والســ ْان هت فــاه ويســكنه  ترفــق ولــن ال ولــوقير ، وب
 وقال ما ال  ستْيذ أحد أن  قو  بمت ه وال بقريب منه ، وبال  فد التشنيذ 

 
ع ـــث مـــن هوافـــق فـــث ذلـــك، وقـــال ل ســـ ْان: حاشـــا  أن  كـــون أول مج ـــ  
ج ســته فــد أ دــة الم ــك لنصــر فيــه أ ــل ال مــة ألجــل حْــا  الــدنيا الفانيــة، 

ع ـث أعـدا ك م كك إليك وكهـه عـدو  ونصـر   ر فاذكر نعمة هللا ع يك إذ 
الــ ي كــان نا بــا لقــ وون ثــم ااتصــب الســ ْة  -، ولمــا كــان ل جاشــنكير(2)  

 - ور فـــد  ـــدور قـــرار إلـــزا  أ ـــل ال مـــة بشـــروط عمـــر -منـــه ولـــولث  دلـــه
 ـــ قــال الســ ْان قــ وون ال ــن ليميــة لمــا ك مــه  700ســنة  -عنــه ر ــث هللا

أنــه  كمــا والجاشــنكير -بمــا ســهق: إن الجاشــنكير  ــو الــ ي جــد  ع ــيدم ذلــك
 -آذى الســ ْان وعزلــه ولــولث  دلــه فقــد آذى ا ــن ليميــة أذى شــدهدا وســجنه

                                                                                                               

إلننت  ور  كنن ل منن  القلقشننندي واالنن  ر ننري الننر ي ، كمنن  فصنن  ذلننو المقرخنن ي فنني الخطنن) ) 
 ( ا2/498

 ( ا     2/300ان ر حف  المي  رة ) –( هو : اال  الخلي  3)       
 (ا14/54ه ية )ن( البداية وال1)   
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لكــن ا ــن ليميــة لــم هن ــر إلــث األمــر مــن  ــ ه الزاويــة وإنمــا قــال ل ســ ْان:   
والـ ي فع ـه الجاشـنكير كـان مـن مراســيمك ألنـه إنمـا كـان نا بـا لـك، فوعجــب 

فـتن  ـين المسـ مين   وقـد وقعـه ال(1)الس ْان ذلـك واسـتمر  دـم ع ـث ذلـك   
والنصارى ال هن  ا قدم  د  بعا كنا سدم مما لسههوا فد إشعال الحرا ـق 

  (2) ـ  721 ـ، وسنة  702فد القا رال سنة 

ــــد ظدــــور  ــــه ســــهبا ف ــــد مصــــر والشــــا  كان ــــل القلــــا ا ف ويهــــدو أن مت
الع ميــــة حــــول أحكــــا  أ ــــل ال مــــة، وكيــــل  عــــام ون؟، وحكــــم    المناقشــــات

وجـــو ال عنـــد الفـــتا امســـ مد لمصـــر والشـــا ، وحكـــم كنا ســـدم التـــد كانـــه م
التـد  نيـه بعـد  -القا رال -الكنا   التث أحدثه فد أمصار المس مين ومندا

الفــتا امســ مث بقــرون، وقــد أجــاب الع مــاء ع ــث متــل  ــ ه األســئ ة: ومــندم 
بعــدال فتــاوى حــول أ ــل ال مــة         شــيل امســ   ا ــن ليميــة الــ ي أجــاب 

و ــدمدا، وقــد  ــين ذلــك بكــل قــوال  العمريــة، وحكــم كنا ســدم  وإلــزامدم الشــروط
  و نـا   : - -وو وح حتث قال، و و  عـرض لحكـم سـهدم ل رسـول محمـد

 ْان وال لغيـره أن  ولـ  ـ، ال  جـو  ل سـهلل الشروط ع ث أ ـل ال مـة حـق  (3)
 ة ويعا د م ع ث المقا   دار امس  ـمندم الجزي

 
 

، فهـــين أن  ــــ ا (4) يـــه قتـــالدم  ـــنص القـــرآن   إال إذا التزمو ـــا وإال وجـــب ع
 قــررون أن ه زمــو م أو ال ه زمــوندم، وإنمــا  هناألمــر لــي  الســ ةين  ــم الــ 

                                            

(، والكواكننننب الدرخننننة )ص: 281رخننننة )ص: ( المصنننندر الفنننن ال ، وان ننننر العقننننو  الد2)   
 (ا137

 (ا2/301(، وحف  المي  رة )222 /941،2 /1( ان ر: الفلو  )3)  
 ( لع  صوا ه " وهذ  "ا4)  

 (ا213( الص ر  المفلول )ص: 1)        

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجزء األول   –موقف ابن تيمية من األشاعرة   

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net 

171 

ا  ــــين فــــد فتاويــــه حكــــم الكنــــا   التــــد  نيــــه فــــد مــــلعــــالث، ك  ــــو حــــق هلل
ا مــ   ، ك(1)األمصــار التــد مصــر ا المســ مون، وأنــه ال  جــو  إبقاك ــا بحــال 

لما سئل عن حكم أ ل ال مة أجاب بجواب ةويل  -رحمه هللا -أن ا ن القيم
وأو ـــا فيـــه المســـولة وبيندـــا  يانـــا شـــافيو ذاكـــرا األ لـــة  -  ـــ  مج ـــدهن -جــدا

   (2)والنصوص وأقوال الع ماء 
 انتشار الشركيات والتصوف: -ثانيا      

كتـــرت فـــد  ـــ ا العصـــر م ـــا ر الشـــر ، كمـــا انتشـــر التصـــوف، وبـــين 
ع قــة وةيــدال، إذ االبــا مــا  كــون أ ــم م ــا ر الشــر  والتصــوف المنحــرف 

األحيـــــاء مـــــندم  -التصـــــوف الشـــــر  وذلـــــك بـــــالغ و فـــــد المشـــــا ل واألوليـــــاء
وقـد كـان أ ـر  م ـا ر الشـر   نـاء المشـا د ع ـث القهـور، وبنــاء  -واألمـوات

ــا ال والتقــرب إلــث هللا بحيــث لصــبا  ــ ه القهــور أمــاكن ل ؛المســاجد ع يدــا  عب
ا النــا  مستشــفعين  دــنالء األمــوات، ةــالهين فدــم بشــتث أنــواع القــرب فيوليدــ

المشــا د واأل ــرحة  قلــاء الحاجــات وكشــف الكربــات و  جــذ نشــوال  نــاء 
 دـدأوا ـل الع إلث الرافلـة، فمـن المع ـو  أنـه لـم  كـن فـد أول امسـ   حتـث 

                                            
( ومن   عنده ، وأحنن   أهن  28/632( ان ر فت و  اال  ر م ة في: مدمنوع ال تن و  )2)        

شن ت للنصن ر ،  ك ن الالن  ر م نة من  كم    له أخر  النصه و ( حيث نق  فت2/677الذمة )
( وررجمتنه  قلنذ خ  منه )ص: 1/370(، ومدمرع ال ت و  )2/172ان ر الدواب الصي ت )

  (ا23
 - رحمننه ه -صننبيي الصنن لت كتور( وهننو كتنن ب أحننن   أهنن  الذمننة و نند حققننه النند3)        
فه  ك ن متأ را   لو ع الط   ي فني لبنن ن  - ة  ة  ر الروح انه ام -لة له مقدمة او  بوكت

ومنع ذلنو فمن   -المتيندة ذة األمئحض رة هي -أ را  يض رة العصرتوهو م  أهله، أ  ك ن م
هننن،  ننذ أعينندت  1 38 1سنننة  لت ب صنندر  مقدمننة صننبيي الصنن تننالمينن ن المبننني أن الك

فني لبنن ن  لتي الصن هنن ا تين  صنبي 1 4 0 7ي هذا الع   فهن، و  1 4 0 1نة ساب عته 
 في حمت الصراع الط   يا
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 -، ف مـــا جـــاءت  ولـــة العهيـــدهين اد شـــثء مـــن  ـــ ه الم ـــا ر بـــار  ســـالعبا
              فث مصر، ثم جـاءت  ولـة  نـث  ويـه فـد العـرا  فد المغرب ثم -الفاةميين

نشوت   و ال ا رال الشركية فد العرا  ومصـر واير مـا،  -وك دم رافلة -
 -ولما كان  نالء الرافلة لـي  لدـم  ـم إال إفسـا   هـن امسـ   وحـرب أ  ـه

 -أ ل السنة

ــ ا  عنــوا بمتــل  ــ ه األمــور فهنــوا األ ــرحة و ــخمو ا وع مو ــا و عــوا الن
لزيارلدا و عا دا حتث  ارت   ه المشا د لع م ولزار ويه ل لدـا أكتـر مـن 

 الحرا  وأ اء فريلة الحج   يارال  يه هللا

لدــم أثـــر م  -اثيــل والقهــورلتم ــوثنيتدم ولقد ســدم ل صـــور وا -والنصــارى 
من ه قونـه مـن جدـال المسـ مين ممـن  خـالْدم ويسـمذ ك مدـم، ولـ لك  ع ث

هين فــد مصــر قــد  النصــارى إلــث الشــا  واســتوةنوا لمــا ظدــرت  ولــة العهيــد
ثغــوره وأمصــاره  و كـــ ا ل تقــد  ـــ ه الْوا ــف الـــت ث: النصــارى، والرافلـــة 

 - فد   ا امنحراف الخْير المتمتل فد أنـواع مـن الشـر  بـاهلل والمتصوفة،
بم ا ره العدهدال التد ال لزال أكتر أقْار العا لم امس مد لعـاند منـه ومـن 

  (1)آثاره 

جـاء عدـد المماليـك وكتيـر مـن  ـ ه المشـا د واأل ـرحة موجـو ال، قهــور 
واير ـا، ف ـم  -الـ ي  نـاه  نـو عهيـد -عهيد، وقهر الشافعد، وقهر الحسن  ند

 حــــر  الســــ ةين ســــاكنا،  ــــل األمــــر ع ــــث العكــــ  ألــــ وا ههنــــون ألنفســــدم 
 ، وألقاربدم األ رحة والقهب ولفننوا فيدا بحيث جع وا ع يدا مسـاجد ومـدار 

 وليدــا الع مــاء وةــ ب الع ــم ول قــث فيدــا الــدرو  المنت مــة، وأوقفــوا ع يدــا 
 نـث ع ـث قهـر أ ـث  [ ــ 676لـوفد سـنة  ]األوقاف الكتيرال، فال ا ر  يهـر  

وسـذ  كمـا مشددا، وجد  قبة الخ يـل ع يـه السـ  ، -عنه  ر ث هللا -عهيدال
                                            

 (ا461،466 -460، 27/167( ان ر: مدموع ال ت و  )1)       
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 689ت  -وون ، والمنصـور قـ (1)مشدد جعفر الْيار، وعمر لربة لزوجته 
 ـن  لا ـ لربـة ع ـث قهـر والـدال السـ ْان الم ـك الصـا 683 نث فد سنة  - ـ

  (2)المنصور ق وون 

 أمـــا أشـــدر المـــدار  فدـــث المدرســـة المنصـــورية، وقـــد و ـــذ فيدـــا قبـــة
يه القبــة المنصــورية وفيدـا قهــر المنصــور قـ وون وا نــه النا ــر محمــد، سـم

ة عنـد المماليـك إلـث حـد أن و د من أكهر القباب وأشـدر ا، و ـارت مع مـ
 داـر أحمـ ْان إذا أـالس

 
 

من أمراء الشا  أو مصر، فتن األمير الجدهد هنزل من ق عة الجهل إلث القبة 
المنصورية ثم  ح ف عنـد القهـر المـ كور ويحلـر لح يفـه  ـاحب الحجـاب 

  ول يدا المدرسة النا رية التث  نا ا النا ر ق وون وبنث فيدا قبـة  فـن (3)
 ــ فـد وقعـة شـقحب  702  ولما انتصـر قـ وون سـنة (4)لدله وأحد أوال ه وا

 -فـــد  ـــريحه -وقـــد  إلـــث مصـــر كـــان أول عمـــل عم ـــه أن  ار قهـــر والـــده
   (5)والقراء  قركون القرآن عند القهر 

أمـا ع ــث المســتوى العــا  فقــد انتشــر عنــد النــا  لع ــيم القهــور والســفر       

                                            
 276/  13 ، والبدايننة والنه يننة ) ( 244، 243/  1 : فننوات الوف نن ت ) ( ان ننر2)       
 (ا263(، ومملكة ص د )ص: 16ا  -ا 60، وال  هر اليبرس )ص:  (
 (ا55ألي   والعصور )ص: ( ان ر: رشرخ  ا3)        

(، 1 0 0 1 -1/997(، والفننننلو ، م حنننن  )381 -38 0 /2( ان ننننر: الخطنننن) )1)    
 بننن  ذلنننو ييل نننون عنننند القبنننة فنننت المدرسنننة الصننن لي ةا ان نننر: الخطننن)  وكننن ن األمنننراء

 (ا38 2/374،0)
 (ا1 0 5 0 -1/1040) -م ح  -(، والفلو 382 /2( ان ر: الخط) )2)     
 (ا1 0 39 -1/1038) -م ح  -: الفلو ( ان ر3)     
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إلــث  -كــ با -م بعــا األمــاكن التــد لنســبشــاع عنــد م لع ــي كمــا لزيارلدــا،
نهــد أو ولــد، ففــد  مشــق كانــه  نــا   ــخرال عنــد مســجد التــاريل  ع مدــا 

، كمــا كــان  نــا  -  -النــا  ويقه وندــا، ويزعمــون أن فيدــا أثــر قــد  النهــث
 -عند الباب الصغير العمو  الخ ـق هتهـر  بـه النـا  وقـد  ـدمدما ا ـن ليميـة

   (1) -رحمه هللا لعالث
أمـــا موقــــف أكتــــر الع مــــاء مــــن  ـــ ه الشــــركيات فكــــان أحســــن أحوالــــه       

لا ـــة وأن كتيـــرا ممـــن لـــولث القلـــاء كـــانوا  مي ـــون إلـــث  -ندـــا الســـكوت ع
ويــرون الســفر لزيــارال القهــور، و ــنالء  ــم الــ هن وقفــوا  ــد فتــاوى  -التصــوف

 ورسا ل ا ن ليمية حول   ه المسا ل حتث سجن ومات فيه 

قـا     ه الشركيات فقد كان موقفا ع يمـا، وقـد أما موقف ا ن ليمية من
 ع ث ث ثة محاور:

قهـورا  األول:  يان حقيقة  ـ ه المشـا د، وأن الكتيـر مندـا كـ ب، وليسـه
  (2)لمن نسهه إليه 

 

د: الهيــــان الع مــــث مــــن لــــ ل المناقشــــات المباشــــرال، ومــــن لــــ ل نالتــــا
 أقوال الخالفين المنلفات والرسا ل، وبيان ما فيدا من  دع وشر  ومناقشة 

التالــــث: الناحيـــــة العم يــــة وذلـــــك بت الــــة  ـــــ ه األمــــاكن الشـــــركية ومنـــــذ 
  (3)مندا  المت بسين بشدء

ـــر  ـــ ا العصـــر العصـــر  -القـــرن الســـابذ والتـــامن -أمـــا التصـــوف فيعته
                                            

(، 9-2/8(، والفنننلو  )11 - 10ة االننن  ر م نننة  قلنننذ خ  منننه )ص:مننن( ان نننر: ررج4)     
 (ا34 /14(، والبداية والنه ية )1/417و دا ع ال هور )

(، وأيضنن  173 /27 ،5 0 0 /17 ب رأس اليفنني ، ومدمنوع ال تنن و  )تنن( ان نر: ك5)      
 حول  بر نوحا (61 /27)
 (ا24-6( ان ر: نم ذج م  ذلو في ررجمته  قلذ خ  مه )ص: 1)         
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له، ولعل اللعف والتفر  ال ي أ اب العا لم االس مد قهـل ذلـك،  ال  هد
 مين نفسيا قهل أن لصـدمدم عسـكريا، والحروب الص يهية التث  دمه المس

 كانه من أسباب انتشاره فد   ا العصر 

ذ أنــه إحــدث ل تصــوف فــد  ــ ا العصــر لْــور لْيــر،  يوالتْــور الــ 
مـن لصـوف فـر ى فـد الغالـب  قـو  ع ـث جدـو  األفـرا  والبـاعدم الـث  لحول

لصــوف مــن م، لــه مدارســه التــد هينيدــا الحكــا  واــر م ولديــو لدــ ه المــدار  
مـاكن كــل مـا  حتاجــه سـاكنو  ــ ه المـدار  ومرلا و ــا، وأل لنقْـذ بمــوت واأل

الشــيل أو الصــوفد وإنمــا هتوارثدــا مــن بعــده ممــن اشــتدروا و عــم النــا  فــيدم 
 الوال ة وشاعه لدم الكرامة 

 :ه د وقد  ر  التصوف من ل ل مما

ــاء الخوانــق والــربط والزوا ــا  -أ              ، وقــد انتشــرت انتشــارا ع يمــا فــد(1) ن
عصر األهوبيين والمماليك، ومن المحزن حقا ما ذكره بعـا الكتـاب مـن أن 
أول لانقـاه  نيــه فــد الشـا  كانــه  رم ــة  يــه المقـد   نا ــا أميــر النصــارى 

 حين استولث
                                            

( الخ نقنن  : كلمننة ف رسنن ة ورنطنن  أح  ننن  خ نكنن  ، ومعن هنن  الينن ،  ننذ جعلنن  علمنن  2)       
(، ومن  منة 2/414رع لت، ان ر الخطن) ) ف ة لعب  ة هو يتخلت ف ه الص يالذ علت المن ن

 (ا 272األا ل )ص: 
فنني  ): جمننع ر نن ط وأصننله المننن ن الننذي يننرا ) ف ننه المد هنندون فنني سننبي  هوالننر        

 /1علم  علت الي  الصوف ة ومن لهذا ان ر: عنوار  العنوار  ) الث ور،  ذ  عد ذلو استخد 
 (ا 2/427(، والخط) )281 -261

يخصصنه شنخص من  للعبن  ة وخختلنت ف ننه  يوال واين : جمنع زاوخنة، وهني المنن ن النذ       
 (ا299ف ه  عق مرخديها ان ر من  مة األا ل )ص:  وخأر ه

وال رق الينهمن : أن الخ نقن   علنت شنن  مدرسنة يعني  لهن  شن ص رفيهن  مدرسنون فن         
ف ه، أم  النر ): فهنت ل قنراء الصنوف ة، أمن  ال اوخنة: فهني الرسنذ شنخص  يدخله  إال م   ب 

 (ا155معي ا ان ر المدتمع االس مي في ال   الش   )ص: 
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الفرنج ع ث القد  ، وأنه رأى ةا فة من الصوفية فوعجبه ما  يندم من 
فسـولدم عـن  – هنـة النصـارى ولع ه لم  أن فيدـا شـهدا مـن ر  –ألفة ومحبة 

حــالدم فــولهروه، فقــال لدــم : أ نــد لكــم مكانــا لْيفــا لتــعلفون فيــه ولتعهــدون ، 
وفـد القـرن السـا   والسـابذ  (1)فهنـث لدـم ل ـك الخانقـاه ثـم نتشـرت بعـد ذلـك 

كتـــر  نـــاء الخوانـــق والـــربط ، فانتشـــرت فـــد مصـــر والشـــا  بحيـــث أ ـــبحه 
 –ية مـــن كــل مكـــان ويت قـــون فيدـــا أمــاكن معروفـــة ومشـــدورال هرلا  ــا الصـــوف

وكافـة مـا  –إ افة إلث  رو  الع ماء وممارسة العبا ات واألورا  الصـوفية 
 حتاجونـــه مـــن مْعـــم ومشـــرب ومـــووى وأمـــوال لصـــرف لدـــم أحيانـــا ، حتـــث 

بسهب األمـوال واألوقـاف الكتيـرال التـد  –أ بحه لدا امتيا ات ليسه لغير ا 
    (2) –لج ب لدا 
العصـر ةا فـة مــن كبـار الصـوفية الــ هن كـان لدــم عـاش فـد  ــ ا  –ب 

ألبــاع ومريــدون وال شــك أن وجــو   ـــنالء فــد أمــاكن مخت فــة هــن ي إلـــث أن 
 صـــبا التصـــوف ظـــا رال اجتماعيـــة حيتمـــا حـــل امنســـان فـــد   ـــد  جـــد  ـــ ه 
الفئـــــات المتز ـــــدال الم دـــــرال ل فقـــــر والحاجـــــة ، ومـــــن أ ـــــم رجـــــال التصـــــوف 

 المشدورين فد   ا العصر :
ــدهن محمــد  ــن ع ــد  ــن محمــد ، لــوفد ســنة  ا ــن – 1 عربــد محيــد ال
  ـ  638

                                            
( ، والمدتمننننع اإلسنننن مي فنننني النننن   الشنننن   ) 6/130( ان ننننر : خطنننن) الشنننن   )1)       

 ( ا151ص
( ان ننر : حصننراس  أسننم ء هننذ  الخواننن  والننر ) وال واينن  فنني مصننر والشنن   : خطنن) 2)       

( ، وحفن  المي  نرة ) 316ن  272( ، ومن  منة األان ل )ص436ن 414 /2المقرخ ي ) 
( ،  155ن  150لمدتمنننع اإلسننن مي فننني الننن   الشننن   )ص( ، وا273،  267ن  2/265

 ( ا 155ن  6/130خط) الش   )

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجزء األول   –موقف ابن تيمية من األشاعرة   

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net 

177 

ا ـــن الفـــارض ، عمـــر  ـــن ع ـــد  ـــن مرشـــد الحمـــوي ، لـــوفد ســـنة  – 2
  ـ 632
ـــن عهـــدهللا  ـــن عهـــدالجبار ، لـــوفد  – 3 ـــو الحســـن الشـــاذلد، ع ـــد   أ 
  ـ  656سنة

أ ــو القاســم  ــن منصــور  ــن  حيــث المــالكد األســكندري المعــروف  – 4
  ـ  662فد سنة بالقباري، لو 

للــر  ــن أ ـــد بكــر المدرانـــد ، كــان ال ــا ر  يهـــر   عتقــد فيـــه  – 5
  ـ  676ويخلذ له ، لوفد سنة 

أحمـــد الهـــدوي، أحمـــد  ـــن ع ـــد  ـــن إ ـــراقيم القدســـد الم ـــتم، لـــوفد  –6     
  ـ675سنة

الت مســـاند المرســـد، محمـــد  ـــن موســـث  ـــن النعمـــان ، لـــوفد ســـنة  -7
  ـ  686
 686سث، أحمد  ن عمر األنصاري، لـوفد سـنة أ و العبا  المر  -8 

  ـ
  ـ  719نصر  ن س مان المنبجث، أ و الفتا، لوفد سنة  -9 

  ـ   668، لوفد سنة أ و الحسن الشتتري، ع د  ن عهد هللا -10
: أحمـد  ـن محمـد  ـن عهـد الكـريم، لـوفد  كندري لسـ ن عْـاء اا  - 11

 سنة
   (1) ـ709       
 ، دـــور الســـحر والشـــعوذال واألحـــوال الشـــيْانيةا عـــاء الكرامـــة وظ -جــــ 

ونســـهتدا إلـــث األوليـــاء والصـــ حاء أو مـــن هـــدعون أندـــم مـــندم، ومـــ  ب أ ـــل 
                                            

: الطرق الصوف ة فني  ، وان ر ( 524 – 518/  1 : حف  المي  رة ) ( ان ر1)       
 (ا140-136، ع مر الند ر )ص:  مصر
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السنة فد الكرامة معروف و و إثبالدا إذا جـاءت ع ـث هـد الصـالا المتمسـك 
ــ  ــي  ع ــث الوال ــة، أمــا الكتيــر مــن الكرامــات ال  يبالكتــاب والســنة وليســه  ل

د ع ــث هــد الــدجالين والمنحــرفين، أو أندــا لد كــان  ـووجـد فــد  ــ ا العصــر فقــ
أحــوال شــيْانية لقــذ لمــن  عتقــد فــيدم مــن       لنســب الــث الصــ حاء ولكندــا

 لعالث  عامة النا  اعتقا ا قد هن ى إلث الشر  باهلل

ولقد كان لشيل امس   ا ن ليمية مذ كتير من  نالء وألباعدم  ـوالت 
الل المــــدوفلــــا أ ــــحا دا وبــــين  وجــــوالت فهــــين الحــــق فــــد  ــــ ه األمــــور

ـــــاء  الشـــــيْانية  ـــــرحمن وأولي ـــــين أوليـــــاء ال لدـــــنالء، وو ـــــذ أ ـــــوال ل فـــــر   
الشيْان  وقد حكث فـد مناسـبات كتيـرال مـن كتبـه قصصـا شـا د ا أو روا ـا 
لــه التقــات عــن كتيــر ممــن هــدعد أو هــدعث لــه الوال ــة والكرامــة وبــين كيــل 

ي ن مـن شـا د ا أو وقعــه لجـدء الشـياةين ولصـنذ  ـ ه األمــور الخارقـة فـ
 له أندا كرامة وليسه ك لك 

           المقتــول ع ــث الكفــر والزندقــة ســنة -فممــا ذكــره وقــد ســئل عــن الحــ ج
فهــين حالــه وأحوالــه الشــيْانية ثــم قــال:   ومتــل  ــ ا  حــدث كتيــرا  - ـــ 309

لغير الح ج ممن له حال شيْاند، ونحن نعرف كتيرا من  نالء فد  ماننـا 
ماننــا متــل شــخص  ــو اآلن  دمشــق كــان الشــيْان  حم ــه مــن جهــل وايــر   

ة الهيـه الـ ي ـواء إلث ةاقـ، فيجثء من الد الصالحية إلث قرية حول  مشق
 فيه النا  فيدلل و م هرونه،

 

فيعهـر منـه  ـو ورفيقـه،  [أحد أ واب  مشـق ]ويجئ بال يل إلث باب الصغير 
مــن قريــة  قــال لدــا  (1)ك مــن أفجــر النــا   وآلــر كــان بالشــوي         و ــو

                                            

عدننذ  ن وإيلننه،  ننرب الكننر ، ممنن( الشننوخو،  لعننة حصننينة فنني أاننرا  الشنن   النني  ع1)         
 (ا3/375) البلدان
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الدــــواء إلــــث رأ  الجهــــل والنــــا  هرونــــه، وكــــان        الشــــا دال  ْيــــر فــــد 
 م شــيوخ الشــر     وشــيل أكتــر و      شــيْانه  حم ــه وكــان  قْــذ الْريــق، 

د نفسـه أنـه كـان هزنـد بالنسـاء ويت ـوط بالصـهيان الـ هن  قـال لدـم رنآلر أله
نكتتـان  يلـاوان فيقـول  عيينـه  الحوارات، وكان  قول  وليند ك ب أسو   ـين

ف مـا لـاب  ـ ا           لد: ف ن ا ن ف ن ن ر لك نـ را واـدا نوليـك بـه    
      الشــيل و ــار  صـــ د ويصــو  ويجتنــب المحـــار  ذ ــب الك ــب األســـو 

د أ ـل ذلـك لوشيل آلر كان له شياةين هرس دم  صرعون بعـا النـا  فيـو
         فيرسـل إلــث ألباعـه فيفـارقون ذلــك المصـروع إلـث الشـيل  ْ هــون منـه إ ـراءه، 

المصروع، ويعْون ذلك الشيل  را م كتيرال، وكـان أحيانـا لوليـه الجـن  ـدرا م 
وةعـــا  لســـرقه مـــن النـــا      وآلـــر كـــان مشـــتغ  بـــالع م والقـــراءال فجاءلـــه 
الشياةين أاولـه وقـالوا لـه: نحـن نسـقط عنـك الصـ ال ونحلـر لـك مـا لريـد، 

ــد بعــا الشــيوخ العــارفين فكــانوا  ولونــه بــالح و  ى والفاكدــة، حتــث حلــر عن
بالسنة فاستتابه، وأعْث أ ل الح وال ثمن ح ولدـم التـد أك دـا ذلـك المفتـون 

   (1)بالشيْان      
 ل إن ا ن ليمية نفسه لعرص ر لمتل   ا فتمت ه بشخصه الشياةين       
ر واحــد أنــه أقوامــا فجــاءوا  خهرونــه بمــا وقــذ لدــم،  قــول:   ذكــر ايــ وأاــاثوا

د قد جئته، ومـندم مـن قـال: رأهتـك نمن     بعيدال وأنه رآ        داستغاث 
و ــورلك، ومــندم مـن قــال: رأهتــك ع ــث جهـل، ومــندم مــن قــال  راكبـا  تيابــك 
د لم أاشدم، وإنما ذلك شيْان لصور بصورلد نفولهرلدم أ     اير ذلك، 

ويقـول:   وأعـرف مـن ذي    (2)   و عـوا ايـر هللا باهلل  ليل دم لما أشركوا 
د نـ، وبغيـري فـد حـال ايهتنـا عـندم، فرأو  ـد يرال فد أقوا  اسـتغاثوا كت وقا ذ 

                                            

 (ا194-ا 1/92) -ت رش   س لذ -( ج مع الرس   2)         
 (ا32 0 -1/319( الدواب الصي ت )3)         

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجزء األول   –موقف ابن تيمية من األشاعرة   

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net 

180 

 أو ذا  اآللر ال ي استغاثوا به
 
 
 

د  ـ لك  ينـه لدـم أن ذلـك إنمـا نقد جئنا فد الدواء ورفعنا عـندم، ولمـا حـدثو 
 ـو شـيْان لصـور بصـورلد و ـورال ايـري مـن الشـيوخ الـ هن اسـتغاثوا  دـم 
لي نوا أن ذلك كرامات ل شيل فتقوى عزا مدم فد االستغاثة بالشيوخ الغـا هين 

و  ا من أكهر األسباب التث  دـا أشـر  المشـركون وعهـدال األوثـان  والميتين، 
  ذكــر واقعــة اريبــة لــه و ــو فــد الســجن بمصــر، قــال:           ، وقـد (1)  
، وجـرى متــل كنــه فـد مصـر فــد ق عتدـا           جـرى متــل  ـ ا لـد، كمـا

المشر ، وقال له ذلك الشـخص: أنـا   من التر  من ناحية (2)  ا إلث كتير 
أنــا  ــو، وألهــر  ــ لك م ــك           ا ــن ليميــة، ف ــم  شــك ذلــك األميــر أنــد 

ـــ( 3)مـــار هن  ـــك مـــار هن إل مصـــر رســـوال،            م ـــك ثوأرســـل  ـــ لك م 
ولكـن         ، وكنه فد الحب  فاسـتع موا ذلـك وأنـا لـم ألـرج مـن الحـب 

         كان   ا جنيا  حهنا فيصنذ بالتر  التتر متل ما كنـه أ ـنذ  دـم لمـا جـاءوا

                                            
 (، ط المنتب االس ميا155-ا 54(   عدة جليلة في التوس  والوسيلة )ص: 1)      
(، وابعننة  ار 13/92 ن الموجننو ة فنني مدمننوع ال تنن و  ) نن( هنننذا فنني ابعننة ال ر 2)       

(، وفنني ابعننة  ار إح نن ء العلننو ، 61عبنند القنن  ر األرننن :وط )ص:  الب نن ن الم ننر ة، ريقينن 
كبينر " الندل كثينر، وهنو لنذ يعتمند " ( كتنب الكلمنة:117ريقي : حفني  يوسنف  ن ال )ص: 

 علت نفخة خط ة، لك  لعله هو الصوابا
صن  فني الد خنرة  رخ نة من  و لم( م ر ي ،  نفر الراء والدال،  لعنة مشنهورة  عمن  ا3)      

(، 518(، والنروض المعطن ر )5/39 ارا، وهي م  أحف  الق ع وأع مهن ا فتنوح البلندان )
لت منن ر ي  و وملننو منن ر ي  المشنن ر إل ننه هننو الملننو المنصننور ندننذ النندي   نن ز  األررقننت رنن

(، 2/353الي كمنة ) سنرهن(، ان نر: رن رخص الدولنة اإلسن م ة ومعدنذ األ 712 -هن  693)
 (ا352وان ر: األم رات األررق ة: عم   الدي  خلي  )ص: 
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ــــتذا نْــــق أحــــد م بالشــــدا لين  ــــث امســــ   ف ــــث  مشــــق، كنــــه أ عــــو م إل إل
ه  أعمـــل، وأرا   ـــ لك إكرامـــد نـــدـــم متـــل مـــا كعأةعمـــتدم ماليســـر، فعمـــل م

ل لــد ةا فــة مــن النــا :   قــاكأنــا الــ ي فع ــه ذلــ          د نــلــي ن ذلــك أ
، إن الم ـك ال  كـ ب و ـ ا قـد قـال:  ق ـه: ال ف م ال  جـو  أن  كـون م كـا؟، 

  (1)فد ذلك       أنا ا ن ليمية و و  ع م أنه كاذب 

ــم  قتصــر ع ــث  ــ ه األمــور، وإنمــا كــان لصــوفا هــنول فــد  والتصــوف ل
د الشـركيات إلث الغ و من الوحدال وااللحا  والح ول، والوقـوع فـ       الغالب

ه ا ن ليمية ـد واجـدال ولصحيا أقوالدم وكفريالدم  وقـبونواعدا، ولع يم الم ح
 من  نالء أعدا ا

  (2)كتيرال، ولوب بعا  عما دم، وقتل بعلدم 

         وإذا كان وجو  متل   ه النوعيات لْيرا ع ث األمة وعقا د ا، فـولْر
ع ماء والقلاال ال هن  قتـدى منه أن هتبذ  نالء المتصوفة المنحرفين بعا ال

ـــد  ـــ ا   دـــم،  ـــ ي و ـــل إليـــه التصـــوف ف و ـــ ا  عْـــث  ـــورال ل مســـتوى ال
ا ــن ليميــة فــد  يــان حكــم ة ــب الحاجــات فــد القهــور        العصــر،  قــول 

ــا لــي   واالســتغاثة  دــا:   واالســتغاثة بالميــه والغا ــب ســواء كــان نهيــا أو ولي
مشـــروعا أو حســـنا مـــن  مشـــروعا وال  ـــو مـــن  ـــالا األعمـــال، إذ لـــو كـــان

عـن أحـد مـن السـ ف           العمل لكانوا به أع م وإليه أسـهق، ولـم  صـا 
أنــه فعــل ذلــك، فكــ    ــنالء  قتلــد جــوا  ســنال الميــه والغا ــب، وقــد وقــذ 
 عاء األموات والغا هين لكتيـر مـن جدـال الفقدـاء والمفتـين حتـث ألقـوا  فـيدم 

 حســن بــه ال ــن حيــا كــان أو    ــد وعبــا ال و هــن لــرى أحــد م  ســتغيث بمــن
ميتــا، وكتيــر مــندم لتمتــل لــه  ــورال المســتغاث بــه ولخاةبــه ولقلــد بعــا 
                                            

(، وان! جنن مع 93-92 /13مدمننوع ال تنن و  ) -( ال ر نن ن النني  الينن  والب انن 4)        
 (ا1/195الرس    )

 (ا196-1/195    )س( ان ر: ج مع الر 1) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجزء األول   –موقف ابن تيمية من األشاعرة   

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net 

182 

حوا جه ولخهره  بعا األمور الغا بة، وي ن الغير أنـه المسـتغاث بـه أو أن 
م كا جاء ع ث  ورله وإنما  ث شياةين لمت ه له به وليـاالت باة ـة فتـراه 

ا فيقــول: أنــا فــد حســبك أنــا فــد  ــولد قهــر مــن  حســن بــه ال ــن إن كــان ميتــ
أ ا نث ك ا وجرى ع ث ك ا، ومقصو ه             جوار  أنا فد جا ك قد

ومــندم مــن  قــول ل ميــه:             قلــاء حاجتــه إمــا عــن الميــه أو بــه،
ســـل لـــد          اقـــا  هنـــد واافـــر ذنهـــد ولـــب ع ـــث، ومـــندم مـــن  قـــول: 

 ـا             م مـن  قـول:ربك، ومندم من ه كر ذلـك فـد ن مـه ونـره، ومـند
نشــكو إليــك مــا أ ــا نا مــن  ســيدي الشــيل فــ ن أو  ــا ســيدي  ــا رســول هللا

العدو وما نزل  نا من المـرض ومـا حـل  نـا مـن الـه ء، ومـندم مـن   ـن أن 
الرسول أو الشيل  ع م ذنوبه وحوا جه وإن لم ه كر ا وأنه  قدر ع ث افراندـا 

ويع ـم مـا  ع مـه هللا، و ـنالء  ع يـه هللاوقلاء حوا جه، ويقـدر ع ـث مـا  قـدر 
قد رأهتدم وععه   ا مندم ومن شيوخ  قتدى  دم ومفتين وقلاال ومدرسـين   

  ويقــول:   وكــان بعــا الشــيوخ الــ هن أعــرفدم ولــه فلــل وع ــم و  ــد إذا (1)
نزل به أمر لْا جدـة الشـبل عهـد القـا ر لْـوات معـدو ات واسـتغاث بـه   

 صر سال  وي كر أنه لما قد  م(2)

فقـال: مـا فـد القـرآن مـا هـدل   ال األمـر قا ـث القلـاال عـن فرعـون بعا وال
 ـْرار مـن ع ث أنه كـان كـافرا، ومع ـو  أن  لـول فرعـون النـار مع ـو  باال

  وو ــل األمــر بكتيــر مــن النــا  أنــه (3)المســ مين واليدــو  والنصــارى       
القهـــور التـــد  ث عنـــدللرجـــوا  ســـتغيتون بـــالمو   لمـــا  ـــاجم التتـــار  ـــ   الشـــا

 هرجون عند ا كشف  ر م     وقال بعا الشعراء:

                                            
 (ا3ا -1/29ة ) ( رلخ ص االست  2) 
 /2رلخ صنن  ) س ال  نننص االسننت   ة ولنن ي منن  المصنندر الفنننالدنن ء الثنن  -( االسننت   ة3) 

 (ا251 -250
 (ا2/270ط )و خطم( نقق التأس س ال1)       
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 لوذوا بقهرأ ث عمر               ا لا فين من التتر 

ـــدهن  ـــا  بـــتل ص ال عـــز وجـــل وأن ال  هللفصـــار ا ـــن ليميـــة  ـــومر الن
 ســتغيتوا بغيــره    ف مــا أ ــ ا النــا  أمــور م و ــدقوا فــد االســتغاثة  ــربدم 

  (1)ا   نصر م ع ث عدو م نصرا عزيز 

 ثالتا: الم  ب األشعري:

فــــد القـــــرن الرابـــــذ  -فــــد لْـــــوره العقـــــدي -انتشــــر المـــــ  ب األشـــــعري 
وع ـــث رأســـدم  ـــ ح الـــدهن  -ولمـــا جـــاء عدـــد األهـــوبيين        والخـــام ،

ــدهن  -دباألهــو  لهنــوا المــ  ب األشــعري، وقربــوا ع مــاء األشــاعرال، و ــ ح ال
دال ألفدالـه قْـب الـدهن أ ـو فقد حفظ   فد  ـباه عقيـ ؛نشو ع ث   ا الم  ب

، و ار  حف دا  غار (2)المعالد مسعو   ن محمد  ن مسعو  النيسا وري 
الهنـــان ع ـــث مـــ  ب األشـــعري،       أوال ه ف ـــ لك عقـــدوا الخنا ـــر وشـــدوا 

وحم ــوا فــد أ ــا   ولــتدم كافــة النــا  ع ــث التزامــه فتمــا ي الحــال ع ــث ذلــك 
ا  مـواليدم الم ــو  مــن األلــرا    جميـذ أ ــا  الم ــو  مـن  نــث أهــوب ثـم فــد أ ــ

، ولما لولث  ـ ح الـدهن حكـم مصـر ولـث ع ـث القلـاء  ـاحبه  ـدر (3)
الة فـد ـف  رســ، الـ ي ألـ(4)الدهن عهد الم ك  ن عيسـث  ـن  ربـا  المـاراند 

                                            
 (ا277-276 /2ت   ة )سال 1( 2)       
هننن، رأ  أ نن  نصننر القشننيري، و رس  578هننن، ورننوفي سنننة:  505( ولنند سنننة: 3)       

وحلنب، ان نر:  رس فني  مشن   كمن  فني ن فن الور ن   نة عن  الدنوخني،   لمدرسة الن  م نة
(، 6/94(، والندننننو  ال اهننننرة )7/297) (، وابقنننن ت الفننننبنت 5/196وف نننن ت األا نننن ن )
 (ا2/498وابق ت األسنو  )

 (ا2/358( الخط) للمقرخ   )4)      
 156/  2 ، ان نر التكملنة للمننذري ) هنن 655وروفي سننة   ، هن 516( ولد سنة 5)     

) ،      = 
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 ال ب
 

  (1)عن أ ث الحسن األشعري   

ولمــا جــاء عدــد المماليــك اســتمر لهنــيدم لدــ ا المــ  ب مــن لــ ل لوليــه 
أل مــة الشــافعية والمالكيــة الــ هن كــانوا ه تزمــون المــ  ب األشــعري،  لــاءالق

أن المـ  ب األشـعري  ــار لهنيـه  يـد مــن  -فـد  ــ ا العصـر -وممـا ه حـظ
معه أشد االستنكار أن  قـو   كر يده الس ْة من الع ماء إلث الحد ال ى  ستن

ة أحــد بمخالفتــه ويجــا ر فــد ر ه ونقــا أ ــوله  ولعــل مــا حــدث ال ــن ليميــ
 من محن كانه مذ األشاعرال  ليل كل ذلك 

عنــد الحـدهث عـن المــ  ب األشـعري ولْــوره  -إن شـاء هللا -وسـنعرض
 لفصي ت ألرى لد ا المو وع 

وبعـد فدــ ا عــرض لعصــر ا ــن ليميــة، وأحوالــه السياســية والعقا د ــة و ــو 
ع ــــث إ را   -بعــــون هللا -كــــان فيــــه نــــوع مــــن امةالــــة إال أنــــه سيســــاعد إن

 ا العصر ال ي  و كالقنْرال  ين عصـرنا  ـ ا والعصـور السـابقة، ل اليات  
                                            

، وسنير أعن   الننب ء  ( 139/  3 ، والعبنر ) ( 52/  13 ة )= والبداية والنه ي         
 ا (408 /1المي  رة ) ( وحف  474  / 21 )

( ابعن  فنني الهننند مننع مدموعننة الرسنن    الفننبعة  نني العق  نند، و نند حققهنن  علنني 1)        
منع كتن ب األر عني  فني  ال ن  التوحيند للهنروي، و ند أخطنأ             هي وابعه فقين صر 

( ررجمنة االننه ميمند 107)ص:          ة اال   ر  س فو ع في ح ش ة مق  في ررجالمي
و نع رن رخص كم  هن، علت أنه  ررجمة المؤلف للرس لة،  659في سنة: تو ال  عبد الملو الم

منني    ووف رننه علننت ال نن  ، وهننو وهننذا وعبنند الملننو النن   ر نن س األب مؤلننف الرسنن لة فنني 
، و نند رنوفي صنن خ النندي   يالندي  األيننو  ح   لصنن النذب عنن  األشنعر ا كنن ن صنن حب  و   ن

 هنا 589سنة 
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ريعا، ولمـا كـان موقـف ا ـن سـتير ممن لرجم ال ـن ليميـة مـر ع يدـا مـرورا كو 
 -يــر م ممــن كــان لــه انحــراف عــن ةريــق الســ فاو  -ليميــة مــن األشــاعرال 

مات   ا العصر، بحيث لحول إلث مدرسـة سة وا حة من سمو  اموقفا بار  
الم امس مث لدا ألباع ومنيدون، واستمرت   ه المدرسة لخرج كهرى فد الع

الع مــاء والمنلفــات والدراســات الداعيــة إلــث العــو ال إلــث مــ  ب الســ ف أ ــل 
السنة والجماعـة ولمـا كـان األمـر  دـ ا المسـتوى كـان ال ـد مـن عـرض مركـز 

 ألحوال   ا العصر ول فيته 

*      *       * 
 
 

 دنالمبحث التا

 يمية وآثارهحياال ا ن ل

 مه ونسبه ومولده:سأوال: ا

ــ الــدهن أ ــو العبــا ، أحمــد ا ــن الع مــة شــداب  د ــو شــيل امســ  ، لق
أ ـد المحاســن عهـد الح ـيم  ــن الشـيل اممـا  شــيل امسـ   مجـد الــدهن  الـدهن

أ د الهركات عهد الس   ا ن أ د محمد عهد هللا  ن أ ـد القاسـم الخلـر  ـن 
  (1)د ن،  ن ليمية الحرا  ن عهد هللامحمد  ن الخلر، ا ن ع د، 

                                            
من  و (، 241 /13 ينة )نه( ان ر في ررجمة اال  ر م ة: العقو  الدرخة، والبداينة وال1)       

(، ورنننذكرة 84( ومننن   عننده ، وذيننول العبننر )ص: 16العل ننة للبنن ار )ص:   عننده ، واألعنن  
(، 7/15(، والنوافي للصن دي )2/406ور ي )تصر الال  اللمخ(، ورتمة ا4/1496الي  ظ )

 ص اإلسن   االن  ر م نة سنيرره وأخبن ر  عنند المنؤرخي  للمندند )ص: شنوأا  ن العصنر عن  
(، وابقننن ت الي ننن ظ للفنننيوات 1/154(، والننندرر الك مننننة )1/74(، وفنننوات الوف ننن ت )49

 /6(، وشننننذرات الننننذهب )2/185(، ورننننذكرة النب ننننه )30 /1(، و رة اليدنننن ل )516)ص: 
ك نننة والنننر  النننوافر، وابقننن ت الم فنننرخ    (، والشنننه  ة ال51(، والكواكنننب الدرخنننة )ص:80

(، والندنو  ال اهنرة 30 4/2(، والفنلو  )2/387 اللة )ن(، وذي  ابق ت الي1/45للداو ي )
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        أو -هـو  االثنـين عاشـر (2)بحـران  (1)ولد شيل امس   أحمد  ن ليميـة 
 ـــ، وســافر بــه والــده مــذ والدلــه والولــه  661ربيــذ األول ســنة  -ثــاند عشــر

 بسهب

التـد كانـه أحوالدـا سـئية  -ومندـا حـران -أو اع   ار  نث بكـر ومـا حولدـا
 ــ واسـتوةنو ا  667، فو ـ وا إلـث  مشـق سـنة (3)لتتر ع يدا بعد استي ء ا

(4)   
                                                                                                               

(، والبنننندر 1/56(، والنننندلي  الشنننن في )1/358(، والمنهنننن  الصنننن في ط الث ن ننننة )271 /9)
 دااج(، أم  الكتب المع صرة فكثيرة 1/274س )(، وفهرس ال ه ر 1/63الط لع )

علنت  وحن -أو من  فو نه -ضنرخال  ( سبب رلقيبه   ال  ر م ة: أن جد  ميمد ال2)        
فنرأ  ج رخنة خرجن  من  خبن ء فلمن  رجنع وجند زوجتنه ولندت النتن  فرفعوهن  إل نه   رب ر م ء،

ت منن ء، و ينن : إن جنند  فقنن ل: ينن  ر م ننة، ينن  ر م ننة أي إنهنن  رشنن ه رلننو الد رخننة التنني رآهنن  ال
(، ورننن رخص أر ننن  2ميمننندا ك نننن  أمنننه رفنننمت ر م نننة فنفنننب إليهننن ، العقنننو  الدرخنننة )ص: 

 (ا22/289(، وسير أع   النب ء )1/97)
النني  الشنن   والعننراق، وحننران مدينننة  -( " حننران " التشننديد الننراء، اللنندة فنني الد خننرة3)       

  اال  ر م ة، وهنن   حنران من   نر  حلنب، يهالره  والر ة وهذ  هي التي ينفب إل  ديمة الي 
(، 2/235وأخطنننأ مننن  نفنننبه إليهننن ، ان نننر معدنننذ البلننندان ) -وحنننران  رخنننة   وانننة  مشننن 

(، 141(، وأحفنننن  التق سنننن ذ )ص: 1/435(، ومعيننننذ منننن  اسننننتعدذ )1/389ومراصنننند )
 ب تننن(، ومختصنننر ك96 /4 (، و األنفننن ب للفنننمع في )ص:191والنننروض المعطننن ر )ص: 

 (ا132البلدان )ص: 
كن لوا يتل نون  -في صراعهذ مع التت ر -أن المم ل و كم  ( حيث  رب التت ر هذ  الب  1)

( ومننن   عنننده  و )ص: 329المننن ارع، ان نننر: االمننن رات األررق نننة فننني الد خنننرة والشننن   )ص: 
 (ا441

( م  ي يد أن حران أخلي  من  أهلهن  339 /22( في عيون التوارخص الال  ش كر الكتبت )2)
  مش اوالد   فقد 
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وقد اشدرت عا  تـه بـالع م والمكانـة، فجـده مجـد الـدهن عهـد السـ    ـن       
مـن الع مـاء األعـ  ، قـال عنـه الـ  هد:   كـان إمامـا كـام ، معـدو   عهد هللا

انيــه، ولــه الن يــر فــد  مانــه، رأســا فــد الفقــه وأ ــوله بارعــا فــد الحــدهث ومع
ـــد  ـــراءات والتفســـير               اليـــد الْـــولث ف ـــد (1)معرفـــة الق ، وذكـــر لق

كـان  قـول: ألـين  (2)ا ـن مالـك            الـدهن أ ـو العبـا  أن جمـال الـدهن
ـــد المجـــد ســـنة            (3)ل شـــيل المجـــد الفقـــه كمـــا ألـــين لـــداو  الحدهـــد  ول

الــدهن فدــو الشــداب عهــد  ، أمــا والــد لقــث(4) ـــ  652ولــوفد ســنة  ؛ ـــ 590
 ـــ قــال عنــه  682 ـــ، ولــوفد ســنة  627الح ــيم  ــن عهــد الســ  ، ولــد ســنة 

ــــــون      ــــــار شــــــيل حــــــران وحاكمدــــــا ولْيهدــــــا بعــــــد  ــــــ  هد:   ذو الفن               ال
ـــده              ، ، الفـــار   ـــين الفـــر   :   مفتـــد الفـــر     وقـــال ا ـــن كتيـــر (5) مـــوت وال

   وقـال ا ـن شـاكر الكتهـد (6)   د ه فلـا ل كتيـرال ، ول كان له فلي ة حسنة
  كــان إمامــا فــد التفســير مهــر ا فــد المــ  ب والخــ ف وأ ــول           :

ـــه معرفـــة لامـــة بع ـــم الحســـاب والجهـــر             الـــدهن والنحـــو  وال غـــة، ول
 والدندسة وكان  عرف ع وما كتيرال،

 

                                            

 الرس لة الميققةا ط(، 2/654( معرفة القراء الكب ر )3)
ي ني الد ن  ال  م لو أالنو عبند ه الطن  ( هو: جم ل الدي  ميمد ال  عبد ه ال  عبد ه4)
هننن،  ا ننة  672هننن، ورننوفي سنننة  6 0 0ولنند سنننة  -صنن حب األلف ننة -ي  فعت النيننو شننال

 (ا320(، وإش رة التعيي  )ص:/ 1/130الوع ة )
 (ا4/654(، ومعرفة القراء الكب ر )23/292( سير أع   النب ء )5)
(، والندننو  2/249( ان ننر فنني ررجمتننه المصنندرخ  الفنن  قي ، وذينن  ابقنن ت الين اللننة )6)

 (ا7/33ال اهرة )
 (ا350-3/349لعبر ) 1( 7)
 (ا 303/  13 ( البداية والنه ية )8)
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  (1)لْيفا     وكان حسن األل 

ــ ــدال لق ــد الــرحمن  ــن ع ــد  ــن أمــا وال ث الــدهن فدــث ســه الــنعم  نــه عه
  (2) ـ  716عهدو  الحرانية عمرت فو  السبعين، لوفيه سنة 

ولشــيل امســـ   لقــث الـــدهن ث ثــة مـــن املــوال اشـــتدروا بــالع م والفلـــل 
 و م:
سـنة  د، ولـدنـألوه ألمه:  در الدهن أ و القاسم محمـد  ـن لالـد الحرا -أ
 ـ كان عالمـا فقيدـا إمامـا، لـولث التـدري   717ة  ـ لقريبا، ولوفد سن 650

  (3)عن أليه لقث الدهن 

  ــ، 663شقيقه  ين الدهن عهد الـرحمن  ـن عهـد الح ـيم، ولـد سـنة  -2
ــدا، 747ولــوفد ســنة  كــان لــاجرا، حــب  نفســه مــذ  كمــا  ـــ، كــان  ا ــدا عا 

  (4)أليه لقث الدهن فد امسكندرية و مشق ليخدمه 

ــدهن -3 ــد ســنة  عهــد هللا شــقيقه شــرف ال ــد الح ــيم، ول   ـــ، 666 ــن عه
ــدهن مســجونا فــد الق عــة، كــان عالمــا ا ـــ لمــا كــان لقــث  727ولــوفد ســنة  ل

وذ ــب مــذ أليــه إلــث مصــر ونــاظر لصــومه وحــده فانتصــر ع ــيدم  امتبحــر 
                                            

ذيننن  ابقنننن ت  - يننننر مننن  سننننب  -(، وان نننر فنننني ررجمتنننه22/339( عينننو  التننننوارخص )1)
(، 5/376ي، وشننذرات الننذهب )نالمنند ط( 42(، وجنن ء الع منني  )ص: 31 0 /2الين اللننة)

 (ا7/359والندو  ال اهرة )

 (ا14/79ه ية )ن( البداية وال2)

 (ا6/45(، وشذرات الذهب )37 0 /2ته: ذي  ابق ت الين اللة )م( ان ر في ررج3)

(، 220 /14(، البداينة والنه يننة )143ني )ص: ( ان نر فني ررجمتنه: ذينن  العبنر لليفني4)
 (ا152 /6)ذرات الذهب ش(، 2/437الدرر الك منة )
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(1)  

 ثانيا: حياله األولث:

            ث فـد كنــف والـده، فت قــث الع ـم عنـه وعــن ايـره مــنبـنشـو ا ـن ليميــة ولر 
شـيوخ عصـره، ولــم  قتصـر ع ــث الت قـث عـن المعا ــرين لـه وإنمــا الجـه إلــث 

 اتـمنلف
 
 

 من سبقه من الع ماء حف ا واة عا، ون ما فد حياله األولث ما ه د :
قوال حاف ته وسرعة إ راكه لما  سمذ أو  قرأ ، وذكر مترجموه لـ لك  –أ 
   (2)قصة

،  (3)لـــ لك حكا ـــة محاف تـــه ع ـــث الوقـــه منـــ   ـــغره ، وذكـــروا  –ب 
ولـ لك سـار بقيـة حيالـه فـد عمــل ؛ إمـا جدـا  أو لـدري  أو أمـر بــالمعروف 

 أو ندد عن المنكر أو لوليل ل كتب والرسا ل والر  ع ث المخالفين  
   (4)قوال لوثيره وحجته ، فقد أس م ع ث هد ه هدو ي و و  غير  -جـ 
 (5)سـنة19عمـره   دكه بامفتاء والتدري  فد وقه مبكر ، فقد أفتـث –  

                                            

(، وشنذرات الندهب 2/382(، وذي  ابق ت الين اللة )36 1( ان ر: العقو  الدرخة )ص: 5)
 يانالمد ط( 42(، وج ء العيني  )ص: 6/76)

 ( ا 80( ، والك اكب الدرخة ) ص40( ان ر العقو  الدرخة )ص:1)
 ( ا51( ، أا  ن العصر ع  المندد )ص218( ان ر الر  الوافر ) ص2)

( ، وهننو  يننر اليهننو ي اآلخننر الننذي أسننلذ علننت يديننه  17( ان ننر األعنن   اليل ننة ) ص3)
 ( ا19 /14هن ، ان ر البداية والنه ية ) 701سنة 

ذلو وخقنول هن ، وك ن ي تخر ال694( أذن له   إلفت ء شر  الدي  المقدسي ، روفي سنة 4)
 ( ا4( ، والعقو  )ص : 341 /13: أن  أذن  له   إلفت ء ، ان ر البداية والنه ية )
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مكان والده فـد التـاند مـن محـر  سـنة  (1)، كما  ر   دار الحدهث السكرية 
ذي الحجــة ســنة  2إذ لــوفد فــد ســ ل –أي بعــد وفــاال والــده بق يــل  - ـــ 683
   (3) ـ 682

لمت ـــه مصـــا ره األولـــث مخت ـــف فنـــون المعرفـــة ومندـــا : التفســـير  - ــــ 
ــــب الســــتة ، و  ــــرآن ، والســــنة ، الكت ــــو  الق مســــند اممــــا  أحمــــد ، وســــنن وع 

الدارقْند   ومعجم الْهراند ، وما هتع ق  دا مـن ع ـو  الحـدهث والرجـال ، 
ــــدهن والفــــر  ، وال غــــة والخــــط والحســــاب ،  والفقــــه وأ ــــوله ، وأ ــــول    ال

 والتاريل ، إ افة إلث ع و   ألرى       
ال ، و ــ ا وا ــا فــد كتبــه التــث ألفدــا فيمــا بعــد، (4)مــن ف ــك وةــب و ندســة 

 هتْر  إلث فن من الفنون إال وي نه القارىء متخصصا فد   ا الفن 
 ثالتا: شيوله:      

 روا ـا -لت مـ  لقـد الـدهن ع ـث شـيوخ كتيـرين، وقـد لـرج لنفسـه مشـيخة

روى فيدــا أربعــين حــدهتا عــن أكتــر مــن أربعــين شــيخا وشــيخة  -عنــه الــ  هث

                                            

(  ار اليديث الفنرخة : ك ن    لقص عي   اخ    ب الد ال ة الدمشن  ، و عند رنولي االن  5)
ر م نة ردرخفننه  حننرص علننت روسننعته  ، ف نتنندب لننذلو أحنند التدنن ر الميبنني  لشنن ص اإلسنن   

ال  عبدالكرخذ التدمري، ف عترض أحد ن  ر الون  ، ولك   عد أمور و عن   يق ل له : ميمد
 ( ا 46ن  45هن ا األا ل ) ص : 685الن ه  التدمري وأرذ الن ءه  سنة 

 آخر الشهر ، ان ر : ر ج العروس م  ة : سلص ا –  ل تت  –( الفلص 6)

ابقن ت االن  رجنب ) ( ،، وذين  303 /13( ، والبداينة والنه ينة )5( ان ر : العقو  ) ص7)
 ( ا 146( ، والر  الوافر ) ص388 /2

-4 0 8 /2) (، ور رخص االن  النور ي7/16 (، والوافي )7 ، 3( ان ر: العقو  )ص: 1)   
 (ا2/388(، وذي  اال  رجب )1 8(، واألع   العل ة )ص: 4 0 9
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، ومـن -(2)عرفـة و ـو جـزء ا ـن  -، ؟ اشتدر  روا ة جزء حـدهتث مشـدور(1)
 شيوله ال هن لم هر وا فد مشيخته:

            ل الـدهن أحمـد  ـن نعمـةكما شرف الدهن المقدسث: أحمد  ن الشيل -1
 ـــ 622] اـ، وشـيل الشــافعية فيدـ ا ـن أحمـد الشــافعث لْيـب  مشــق ومفتيدـا

   (3)[ ـ 694-

 محمـد  ــن عهــد القــوي  ــن  ـدران  ــن عهــد ال ــة المقدســث، المــداوي، - 2
، قـــرأ ع يـــه ا ـــن ليميـــة    الـــدهن أ ـــو عهـــد هللاشـــمالفقيـــه المحـــدث النحـــوي، 

  (4)[ ـ 699 ـ، ولوفد سنة  603ولد سنة  ]العربية 

ــدهن الواســْد، أ ــو إســحا  إ ــراقيم  ــن ع ــد  ــن أحمــد  ــن  -3 لقــث ال
  (5) ـ،  692 - ـ 602 1فلل الصالحد الحنه ث 

 
 

                                            
 ابعنن  م ننر ة فنني  ار القلننذ كمنن  (،1 2ا  -18/76( ابعنن  فنني مدمننوع ال تنن و  )2)    

وعد  الشنيوخ  -ذ  عضهذجررجذ لرواره  فوهذ في ررا -عبد الع خ  الفيروان التيقي  الش ص
واحند وأر عنون شن خ  وأر نع  -من  حنديث أكثنرو عضنهذ ركنرر فني  -الوار ي  فني المشن خة 

 ش خ تا

( منن  مقدمننة الميقنن ، وممنن  رو  23،25،28( ابننع هننذا الدنن ء وان ننر الصنن ي ت )3)   
 730ة التديبي: الق سذ ال  يوسف التديبنت الفنبتي المتنوفي سننة ع  اال  ر م  هذا الد ء

 (، هن الدار العر  ة للكت با193-ا 92هن، ان ر الرن مده )ص: 

 /5(، وشننننذرات الننننذهب )381 /3(، والعبننننر )341 /13( ان ننننر: البدايننننة والنه يننننة )4)  
 (ا424

 /5النننذهب ) (، شنننذرات342/2(، وذيننن  ابقننن ت الين اللنننة )402 /3( ان نننر: العبنننر )5)  
 (ا352

 (ا126-1/122  الص في )نه(، والم3/378( ان ر: العبر )6)  
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لشــيباند اآلمــدي ثــم ماعيل  ــن أ ــث ســعد  ــن ع ــث اســمحمــد  ــن إ -4
  (1) [ ـ 7 0 4 - ـ 687 ]   الدهن أ و عهد هللاشم المصري،

المنجـــا  ـــن عتمـــان  ـــن أســـعد  ـــن المنجـــا التنـــولث الدمشـــقث،  يـــن  -5
  (2)أل  عنه ا ن ليمية الفقه  [ ـ 695 - ـ 631 ]أ و الهركات  الدهن

عهــد الــرحيم  ــن محمــد  ــن أحمـــد  ــن فــار  الع تــث ثــم البغـــدا ي،  -6
  (3) [ ـ 685 - ـ 6 1 2 ]الدهن أ و محمد  اليلع

سه الدار  نه عهد الس   ا ن ليمية، عمة شـيل امسـ  ، روى عندـا، 
 (4) ـ  686لوفيه سنة 

        وايــر م مــن الشــيوخ الــ هن روى وألــ  عــندم والــ هن هزيــدون ع ــث مئتــد
   (5)شيل 

 رابعا:  ل كان مق دا لشيوله؟

يــة االبــا مــا ههــدك ا  تق يــد شــيوله الــ هن ألــ  كــل عــالم ههــدأ حيالــه الع م
مندـا  مـ ووثق فد ع ومدم، والمتتبذ لحياال شـيل امسـ   ا ـن ليميـة ه  عندم

عــة إ را  وجــو ع مــد م ــدء  رمــن ذكــاء وقــوال حاف ــة وســ أن مــا أعْــاه هللا
بالع مــاء وبالكتــب التــث ألفدــا مــن كــان قــه دم، ســاعده ع ــث أن  كــون ذا قــدرال 

اســتمر ةــول حيالــه ع ــث  كيــدال عــن التق يــد األعمــث، ولــ لع ميــة مســتق ة بع

                                            
 (ا2/352( ان ر: ذي  ابق ت الين اللة )1)   

 (ا2/332( ان ر: المصدر الف ال  )2)   

 (ا2/315رجب )  (، وذي  اال3/359( ان ر: العبر )3)    

 (ا2/154( ان ر: أع   النف ء )4)   

 ي  اال   ي شيوخ اال  ر م ة:ف (، وان ر52(، والكواكب )ص: 3: ( ان ر: العقو  )ص5)  
كرة الي  ظ ذ(، ور7/16(، والوافي )137ن 14/136(، والبداية والنه ية )2/387رجب )

 ( و يره ا154 /1)(، والدرر الك منة 4/1496للذهبي )
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لا ـة مـن اا ــوا  -بعـا الع مـاء        مـندج واحـد لـم هتغيـر، بخــ ف 
ر من مرح ـة، توكب هلحيالجد الواحد مندم  مر فد  -فد ع م الك   والف سفة

 كل مرح ة لدا مندج وةريقة لخالف المرح ة األلرى 
 

رجوعـه عـن بعـا  -يـاال ا ـن ليميـةمن ل ل لتبذ ح -ومذ ذلك فن م 
المســا ل التـــد قــد  كـــون ألــ  ا لق يـــدا، أو لــم لتكامـــل معرفتــه بالشـــخص أو 

الصــوفد  بــدالمســولة المعينــة: فمــت : هــ كر أنــه كــان  حســن ال ــن بــا ن عر 
 ـــاحب الفتوحـــات ثـــم عـــرف حقيقـــة حالـــه،  قـــول:   وأنـــا كنـــه قـــد ما ممـــن 

كتبـه مـن الفوا ـد متـل ك مـه   حسن ال ن با ن عربث ويع مه، لما رأهه فد
فـد كتيــر مــن الفتوحــات، والكنــه، والمحكـم المربــوط، والــدرال الفــالرال، ومْــالذ 
النجو ، ونحـو ذلـك، ولـم نكـن بعـد اة عنـا ع ـث حقيقـة مقصـو ه، ولـم نْـالذ 

نْ ـــب الحـــق ونتبعـــه،  الفصـــوص ونحـــوه، وكنـــا نجتمـــذ مـــذ إلواننـــا فـــد هللا
مــر عرفنــا نحــن مــا  جــب ع ينــا، ف مــا ونكشــف حقيقــة الْريــق، ف مــا لهــين األ

قــد  مــن المشــر  مشــا ل معتهـــرون، وســولوا عــن حقيقــة الْريقــة امســـ مية 
  ومرال حلر مـذ الصـوفية (1) والدهن امس مد وحقيقة  نالء وجب الهيان  

اعا لكنه لم  شاركدم  قول:   وكنه فد أوا ل عمري حلـرت مـذ سموأقاموا 
قــة، باالرا ال، فكــانوا مــن ليـار أ ــل  ــ ه الْجماعـة مــن أ ــل الز ـد والعبــا ال و 
ماعا وأن أحلر معدـم، فامتنعـه مـن ذلـك، سفهتنا بمكان، وأرا وا أن  قيموا 

عوا وحصــل الوجــد والحــال، ســمع فجع ــوا لــد مكانــا منفــر ا قعــدت فيــه، ف مــا
ــا فــ ن قــد جــاء    ــار الشــيل الكهيــر هدتــف  ــث فــد حــال وجــده ويقــول:  

ثــم أظدرلــه لدــم لمــا  -، فق ــه فــد نفســدنصــيب ع ــيم، لعــال لــ  نصــيبك
د عـن ةريـق لفد حـل مـن  ـ ا النصـيب، فكـل نصـيب ال  ـو تم: أن-اجتمعنا

                                            

 (465 -2/464( رس لة اال  ر م ة إلت نصر المنبدت، مدموع ال ت و  )1)
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فتند ال آكل منه شـيئا، ولهـين لـبعا مـن كـان فـيدم ممـن  محمد  ن عهد هللا
ــــيدم مــــن  ــــو ســــ ــــه كــــان معدــــم الشــــياةين،وكان ف ــــم أن ــــة وع  ــــه معرف ران كل

عمــره، و نــا ه حــظ حــرص  ــنالء   و ــ ه القصــة كانــه فــد أوا ــل (1)بــالخمر 
الصوفية ع يه ال لاله فد  مرلدم، لكـن موقفـه القـوي وو ـوح العقيـدال عنـده 
ومعرفته بوحوالدم هدل ع ث وعد مبكر بحـال  ـ ه الْا فـة المنحرفـة، ولـ لك 

حـــــدث لـــــه فـــــد  كمـــــااســـــتمر فـــــد موقفـــــه مندـــــا ور  ع يدـــــا وفلـــــا  عالدا 
ومســــولة الزيـــــارال  -لعــــالث الصــــفات االلتياريــــة هلل -مســــولة ح ول الحــــوا ث

 الهدعية والشرعية ما ه كره بقوله:   ولكن   ه المسولة

 

ومســـولة الزيـــارال واير مـــا حـــدث مـــن المتـــولرين [  أي ح ــول الحـــوا ث ]
فيدا شبه، وأنـا وايـري كنـا ع ـث مـ  ب اآلبـاء فـد ذلـك، نقـول فـد األ ـ ين 

مر  ين أن نتبـذ مـا بقول أ ل الهدع، ف ما لهين لنا ما جاء به الرسول  ار األ
أنزل هللا، أو نتبذ ما وجدنا ع يه آباءنا، فكان الواجب  و الباع الرسـول وأن 

ــا ال نكــون ممــن قيــل فيــه  ــُذ م  ــلف ن تبِب ــاُلوا    ل   بُ ق  ــز  ــا أ نف ــوا م  ــُم البِبُع }و ِإذ ا ِقيــل  ل ُد
ن ــا {]لقمــان: ــِه آب اء  ن ا ع   يف ـدف ــال   وقــد قــال لعــالث:  [21و ج  ى }ق  ــد  ــُتُكمف ِبو  ف ل ــوف ِجئف أ و 

ُكمف {]الزلـــرف: ـــاء  ـــِه آب  ُلمف ع   يف ـــدف ج  ـــا و  ،  ـــل هـــ كر أنـــه  ـــنف (2)    [   24ِممب
منسكا ذكر فيه اسـتحباب  يـارال مسـاجد مكـة ومـا حولدـا ثـم لهـين لـه أن ذلـك 
 دعة،  قـول:   وقـد ذكـر ةا فـة مـن المصـنفين فـد المناسـك اسـتحباب  يـارال 

دا، وكنـه قـد كتهتدـا فـد منسـك كتهتـه قهـل أن أحـج فـد مساجد مكة وما حول
أول عمــري، لــبعا الشــيوخ جمعتــه مــن كــ   الع مــاء، ثــم لهــين لنــا أن  ــ ا 

                                            

  (ا419-4180 /10ال ت و  )( مدموع 2)

(، 2/56ريقين  رشن   سن  لنذ ) -جن مع الرسن    -( رس لة في الص  ت االخت  رخنة1)      
 (ا6/258وهو في مدموع ال ت و  )
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ك ه من الهدع المحدثة التد ال أ ل لدا فد الشـريعة، وأن السـابقين األولـين 
مــن المدــاجرين واألنصــار لــم  فع ــوا شــيئا مــن ذلــك، وأن أ مــة الع ــم والدــدى 

ذلـــك، وأن المســـجد الحـــرا   ـــو المســـجد الـــ ي شـــرع لنـــا قصـــده  هندـــون عـــن
  (1)ل ص ال والدعاء والْواف واير ذلك من العبا ات   

ــه لــدل ع ــث المندــل األ ــيل الــ ي انْ ــق منــه، متبعــا  فدــ ه المواقــف ل
الفـة لمـا كـان ع يـه اآلبـاء واألجـدا ، أو مخل كتاب والسنة ولـو كـان ذلـك فيـه 

اء والقلاال، فالحق أحق أن هتبذ، واألمـور ال لـو ن مه الشيوخ والع مسما هتر 
وإنمــا لــو ن بميــزان  -ولــو كــانوا ع مــاء فلــ ء -بكــ   النــا  ومــا اعتــا وه

 الحق والعدل المهند ع ث الشرع المنزل 

 لامسا: جدا ه وربْه بالعمل:

ـــالمعروف  ـــزال الع يمـــة، األمـــر ب ـــن ليميـــة  دـــ ه المي ـــاال ا  ـــزت حي لقـــد لمي
، ف ــم  كــن العــالم القــابذ فــد منكــر والجدــا  فــد ســهيل هللاعــن الدــد       والن

 اءـ يته، المتفرم ل،فت
 
 

رابْا الع م بالعمل، فع مه  –وانما كان رحمه هللا  –والتدري  والتوليل 
هدفعــه إلــث لحمــل مســنوليته فيبــا ر إلــث القيــا  بــالحق والجدــا  فــد ســهيل هللا 

 ور ع أ ل الباةل  
ه جدــا ا ، والكــ   حــول  ــ ا الجانــب  ْــول وحيـاال ا ــن ليميــة ك دــا كانــ

 ولكن نشير إلث بعا األمت ة : 
 أمره بالمعروف ونديه عن المنكر :  -أ 

 وكانه له فد ذلك مواقف ع يمة ، مندا : 
وقــد ملـــث  –كســره ل  ــنا  واألمــاكن التــد لع ــم مــن  ون هللا  – 1

                                            
 (ا2/802ط المفتق ذ )ا( ا تض ء الصر 2)     
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كمـا  –نماذج من ذلك عند الحدهث عن انتشار بعا الشركيات فد عصره 
هندــث عــن إليــان المشــا د ولع يمدــا ، وكــان هندــث  –كــان فــد   ــار مصــر 

   (1)ال هن  ح فون إذا أرا وا لغ يظ أ ماندم ح فوا عند مشدد الحسين
موقفـــه مـــن النصـــارى : لمـــا للـــاءل الوجـــو  النصـــراند فـــد  ـــ    – 2

ــــووون إليدــــا و ــــد لحــــه حكــــم  ــــرص موةنــــا لدــــم   الشــــا         ــــارت قه
ــا  ولــ ون معدــم أســارى المســ مين ، وقــد أرســل شــيل النصــارى وكــان وا أحيان

هــدعوه فيدــا إلــث  –ســرجوان  –امســ   ا ــن ليميــة رســالة إلــث  م ــك قهــرص 
امســ   ، ويفلــا مــا  فع ــه القســ  والرقبــان مــن الكــ ب ع ــث النــا  مــذ 
معــرفتدم أندــم ع ــث الباةــل ، ثــم بعــد أن ذكــر    مــا عنــد الم ــك مــن الد انــة 

وة ـــــب المـــــ اكرال ، وحســـــن المعام ـــــة ،  عـــــاه إلـــــث امســـــ    ومحبـــــة الع ـــــم
ــا  الصــحيا  ــا مــذ مخاةبــة العقــل  –واالعتق ثــم    –بوســ وب  الــيا رقــة وأ ب

 قــول :   وإن رأهــه مــن الم ــك رغبــة فــد الع ــم والخيــر  كالهتــه وجاوبتــه عــن 
مســا ل   ســولدا ، وقــد كــان لْــر لــد أن أجــدء إلــث قهــرص لمصــالا فــد 

، ثم عقب بعد ذلك   كر مواقفه من التتار وكيـل أنـه  ( 2)  الدهن والدنيا    
لمـا لــاةهدم بـتة   األســارى وكيــل أ ـث إال أن  ْ ــق جميـذ األســارى مــن 
اليدو  والنصارى وال  قتصر  ع ث  المس مين ، ثم  قول   دجة قوية : : فيا 

 أهدا الم ك ، كيل لستحل سفك الدماء 
 

  (3)ورسوله    ة من هللاوسهث الحريم وأل  األموال بغير حج

حسان إلث من عنده مـن المسـ مين، وأن ثم أو ث فد آلر الرسالة بام
                                            

 ( ا 17 – 15( ان ر ن ح ة م  ح  ة ش ص اإلس    ق   خ  مه ) ص1)
 ( ا54ص ( الرس لة القبرص ة )2)
 (ا61( المصدر الف ال  )ص: 1)     
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  (1)ال سعث إلث لغيير  هن أحد مندم 

كـا كــان ال ـن ليميــة مناقشـات لــبعا النصـارى، ففــد الجـواب الصــحيا 
ة مـــن رقبـــان ثـــ، وأ لـــا فقـــد نـــاقش ث (2)مناقشـــاله لدـــم ا إلـــث بعـــ أشـــار

  (3)الصعيد لما كان فد مصر النصارى جاءوه من 

 -النصـراند، حـين سـب النهـد (4) ـ كانه وقعة عسـاف 693وفد سنة 
 -  فقـــا  ع يـــه ا ـــن ليميـــة والشـــيل  يـــن الـــدهن الفـــارقد شـــيل  ار الحـــدهث

و ل  ع ـث األميـر، وكانـه قصـة أوذي فيـه الشـيخان، ثـم جـاء الخهـر بقتـل 
   (5)د نالنصرا
ــــه معدــــم مواقــــف -3 عــــدال، مــــن أشــــدر ا موقفــــه مــــن  أمــــا الصــــوفية ف 

، و  ه الْا فة كـان لـه معدـا وقـا ذ متعـد ال،  ـين لدـم (6)الدجاج ة البْا حية 

                                            
(، و  رن هذ  الرس لة الرس لة ألمن) 72-71( ان ر: رس لته إلت ملو  برص )ص: 2)     

هن إلت راهب فرنف  النصرالم) جوا   لرم لته إلنت المقتندر  474الوليد الب جي المتوفي سنة 
النصننران ةا ف نتنندب هننن ينندعو  فيهنن  إلننت النندخول فنني  474 - 438  لثننة حنن   س  فننطة 

 الب حي إلج الته، وك ن أسلو ه جيداا ان ر الرس لتي  التيقي : ميمد عبد اللة الشر  ويا

 (ا2/172( ان ر: الدواب الصي ت )3)    

ة االن  ر م نة  قلنذ خ  منه )ص: من(، وررج371 -370 /1( ان ر: مدموع ال تن و  )4)    
 (ا23-24

(، والندننو  ال اهننرة 340 /13ايننة والنه يننة )( هننو عفنن   االنن  أحمنند النن  حدننت، البد5)    
 (ا74/8)

 (ا336-335 /13( ان ر: البداية والنه ية )6)    

سفه  في أ  عبيدة من  ؤ م ؛ ( يق ل لهذ األحمدية والرف ا ة نفبة إلت أحمد الرف عت7)    
الي  البصرة وواس) وخلف الرف عي خ لنه منصنور البطن  يي، ان نر عن  أحمند   ر  البط  ت

 ة فنني وف(، والطننرق الصنن172-1/171)   عي وأ  عبينندة والبطنن  ت: وف نن ت األا نن نالرفنن
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فلــــا أحــــوالدم الشــــيْانية التــــد  كمــــا مــــن حــــق وباةــــل،  فيدــــا مــــا عنــــد م
هزعموندـا، وعـز  ع ـث أن هـدلل معدـم النــار التـث هزعمـون أندـا مـن أحــوالدم 

لموافقـــة والْاعـــة، ولكـــندم فـــد لاســـذ ولـــوارقدم، وقـــد اســـتتا دم وأظدـــروا لـــه ا
  ـ ذ هوا إلث األمير 705جما ي األولث سنة 

 
 

 شـكون ا ــن ليميــة ويْ هـون منــه أن  ســ م لدـم حــالدم، وأن  كــف إمارلــه 
عندم، وأن ال  عار دم وال هنكـر ع ـيدم، وأرا وا أمـا  النـا  إظدـار أحـوالدم 

ريعة وأنه ال  سذ أحـدا الشيْانية، ف ما جاء شيل امس   لك م عن الباع الش
الخروج ع يدا، ور  ع ث  عوا م أندم  ستْعون  لول النار وأن أ ل الشرع 
ال  ســتْعون ذلــك، وعــز  ع ــث أن هــدلل معدــم بشــرط أن  غســ وا أجســامدم 

النــار أو  تمل ـ بالخـل والمـاء الحــار وقـال فـد أثنــاء المناقشـة: ومـذ  ــ ا ف ـو 
ن  لــي  ع ـث  ــحة مـا لدعونــه مــن لــم  كـ تممـا فع ــ تمةـرلم فــد الدـواء وفع ــ

نحالفــة الشــرع، وبعــد مــا ا هــوا وبدتــوا أقــروا بــون ه تزمــوا التزامــا لامــا بالكتــاب 
 والسنة ومن لرج عندما  ربه عنقه  

و كــ ا قلــث ع ـــث  ــ ه الفتنـــة العْمــة، وأحبْــه مـــزاعم  ــ ه الْا فـــة 
الم ــو   المنحرفـة الـ هن   كـانوا لفــرط انتشـار م فـد الــه  ، واسـتحواذ م ع ـث

النـا  بـالنور ال ـ  ،  ترواألمراء واألجنا ، لخفاء نور امس  ، واستهدال اك
وةمو  آثار الرسول فد أكتر األمصار، و رو  حقيقـة امسـ   فـد  ولـة 
التتار، لدم فد الق وب موقذ  ا ل، ولدم فيدم من االعتقا  ما ال هزول بقـول 

   (1) قا ل  
                                                                                                               

 (ا89مصر )ص: 

(، 457-11/456( مننن  رة االنن  ر م ننة لدج جلننة البط  ي ننةا مدمننوع ال تنن و  )1)       
    سننن( وهننني  نننم  مدموعنننة الر 475-445وان نننر: ر  صننني  أخنننر  مهمنننة مننن  )ص: 
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   ة شـيل  سـمث إ ـراقيم القْـان، وح ـق ــ قـا  باسـتتاب 704فـد سـنة  -4
ل مــا كــرأســه وق ــم أظــافره وكــانوا ةــواال جــدا، واســتتابه مــن كــ   الفحشــث وأ

ات، وبعد ذلك استحلر الشيل محمـد ـ غير العقل، وما ال  جو  من المحرم
  (1)الْة أ ل ال مـة مخل المحرمات و كالخبا  اله سد فاستتابه أ لا عن أ

ا أنكـــر مـــك ،(2)ة لـــوب ر يســـا مـــن ركســـاء الصـــوفيةاالســـكندري         وفـــد 
 ،(3)ع ث ةا فة الق ندرية

 

 ـــ  ـربه عنــق نا ـر  ــن الشـرف الديتــد لكفـره واســتدتاره  726وفـد سـنة 
، شدد قت ه ا ن كتير وجاءه ا ن ليمية وقرعـه ع ـث مـا كـان  صـدر بع ات هللا

  (5)   وفد إحدى المرات عزر أحد المشا ل ممن هدعد أنه المددي(4)منه 

 ـــــ قــــا  مــــذ أ ــــحابه ع ــــث الخمــــارات والحانــــات  699فــــد ســــنة  -5
فكسروا آنية الخمـور وأراقو ـا وعـزروا جماعـة مـن أ ـل الحانـات ففـرح النـا  

 ـــ قــا  ع يــه مجموعــة مــن الحســدال بســهب إقامتــه  701  وفــد ســنة (6) ــ لك 
                                                                                                               

(، والبداينة 194ن نر فني  صنتهذ: العقنو  )ص: (، وا146-121 /1المن ر ) طوالمف   ، 
 (ا14/33والنه ية )

 (ا14/33( ان ر: البداية والنه ية )2)      

 (ا274  )ص: و ( ان ر العق3)      

( وخفننننمون الم م ننننة أو الم مت ننننة، واليونفنننن ة والييدرخننننة، وهننننت منننن  اوا ننننف 4)      
أخبنن رهذ فنني خطننن)  : ان نننرم  ة  قليننن  فنني  مشنن ، ت عنند الفنن الصننوف ة المنيرفننة نشنننأت

ر: فتنننو   ننن(، وان95-94ر منننع الي شننن ة )ص: واف(، والنننر  الننن433-2/432) خننن ي المقر 
 (ا35/163ع ال ت و  )و ش ص االس   فيهذ في مدم

 (ا123-122 /14( ان ر: البداية والنه ية )1)
 (ا219 -2/218( ا ن ر: ا الست   ة )2)
 (ا11 /14( ان ر: البداية واله ية )3)
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   (1)الحدو  والتعزير 
فــــه مــــن قــــا ان أمــــا مواقفــــه مــــن الســــ ةين فمشــــدورال وأشــــدر ا موق -6

وكيـل أنـه  -والتتار فد ذلك الوقه كانـه لدـم  يبـة و ـولة -س ْان التتار
م لحرمــات المســ مين مــذ كدعــن أعمــالدم وافســا  م وانتدــا ي ك مــه بكــ   قــو 

حــين عــا  إلــث ســ ْنته  -  وكــ لك موقفــه مــن النا ــر(2)ا عــا دم امســ   
 ــل ال مــة وأندــم فعــرض و يــره مســولة أ  -ا ــن ليميــة عــنل مــرال التالتــة وأفــرج 

ــــدون أن هــــدفعوا أمــــواال ع ــــث أن ال ه زمــــوا بال بــــا خصــــوص  دــــم، مال  هري
فاستشار الس ْان الع مـاء الحا ـرين فسـكنوا، فـتك م ا ـن ليميـة بكـ   ا ـيظ 

كـان  ي  وك لك موقفه من األمير قْ وبـك الكهيـر الـ (3)حتث رجذ الس ْان 
  (4) ول  أموال النا  بالباةل فجاءه ونداه 

ر ع ــث الســ ةين ليقومــوا  ــدور م فــد األمــر ثيوكــان ال ــن ليميــة لــو -7
بــالمعروف والندــد عــن المنكــر فمــت  حــين اشــدرت الرشــوال وأ ــبا لدــا  ور 

بعــا المنا ــب،  ــل وفــد إســقاط الحــدو  فــد ســنة              فــد لوليــة 
  ـ ور  لْاب إلث  مشق 712
 

 قـتص مـن القالـل بحكـم من الس ْان أن ال هـولد أحـد بمـال وال رشـوال ، وأن 
  كمـــا حــارب ا ـــه ليميـــة بعـــا  (5)الشــرع  وكـــان ذلـــك بمشــورال ا ـــن ليميـــة 

                                            

 (ا14/19لمصدر الف ال  )( ا4)
(، 93(، والكواكنب )ص: 69(، واألع   العل نة )ص: 89 /14( ان ر المصدر الف ال  )5)

 (ا178و ولة الني   وون )ص: 
(، و الكواكننب )ص: 1/54 4(، وا لبنندا يننة و ا لنهنن  يننة )281( ا ن ننر: العقننو  )ص: 6)

 (ا300 /2(، وحف  المي  رة )137
 ا(7/17( ا ن ر: ا لوا في )7)
 ( ا14/66( ان ر البداية والنه ية )1)     
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 ــ  ـ يه 706في كر ا ن كتير أنـه فـد سـنة  (1)الهدع ومندا   ال الراا ب
، ثــم  (2) ــ ال الراا ــب التــد  أبْ دــا ا ــن ليميــة بســهب ســجنه فــد مصــر 

   (3) ـ 707أبْ ه سنة 
 ــن ليميــة فــد األمــر بــالمعروف والندــد عـــن  ــ ه نمــاذج مــن مواقــف ا     

المنكــر    ولــو  لــم  كــن فــد حيالــه إال  ــ ا الجانــب لكــان  لــي   ع ــث جدــا ه 
   -رحمه هللا  –و هره 
ومما ه حظ فـد  ـ ا الجانـب وفـد ايـره أن ا ـن ليميـة كانـه لـه جماعـة      

مــن       أ ــحابه  ســتعين  دــم ، وينفــ ون معــه مــا هريــد ، ويصــحهونه فــد 
االت جدا ه ،    وأمره بالمعروف أو نديه عن المنكر ، و ـ ا م حـظ فـد ح

 ـــ لــرج الشــيل ا ــن ليميــة 699لرجمتــه ، فــا ن كتيــر هــ كر    أنــه فــد ســنة 
 ــــ 704    ، وفـــد ســـنة  (4)وجماعــة مـــن أ ـــحابه إلـــث م ــك        التتـــر 

،       وفـد نفـ  السـنة ذ ـب مـذ  (5)ذ ب مذ أ حابه لدد   ـخرال لـزار 
 ــ     لـم  خـرج أحـد مـن  709ابه إلث جهـل الكسـروانيين ، وفـد سـنة أ ح

أ ــحابه معــه إلــث االســـكندرية ، لكــن بعــد ذلــك لحـــق بــه جماعــة      مـــن 

                                            
( صنن ة مبتدعننة نشننأت فنني القنندس  عنند الثمنن ني  واألر عم  ننة ، ور  فيهنن  حننديث 2)     

مو وع ، وهي صن ة فني رجنب رصنلت فني اللين  علنت أ نر صن    أول خمن س ف نه ، وهنذ  
ح ، ان رهن  منع الص ة هي مو وع المف جلة العلم ة الي  الع  ال  عبد الف   واالن  الصن 

 مقدمته  ا ابع المنتب اإلس مي ا

 ( ا41 /14( ان ر البداية والنه ية )3)     

 (14/46( المصدر الف ال  )4)     

 ( 14/8( المصدر ن فه )5)     

 ( ا34 /14( المصدر ن فه ) 6)     
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   (1)أ حابه 
 جدا ه ل تتار : –ب        
اكتنفــه جدــا  التتــار حالــة مــن الغمــوض فــد بعــا األمــور المتع قــة        

والد ــذ مــن  ــ ه الجيــوش المــدمرال ،  دــم ، كمــا  ــاحهدا أحــوال مــن الخــوف 
 كما أن أو اع العصر       

الــ ي  ــو مــن   ومــا فيــه مــن فو ــث جع ــه مو ــوع   الجدــا  فــد ســهيل هللا
أشـــرف األعمـــال وأع مدـــا  ـــورال ن ريـــة لقـــرأ فـــد نصـــوص الكتـــاب والســـنة 

ال هـــــزال المســـــ مون  -وأقـــــوال الع مـــــاء، أو انحصـــــرت فـــــد مســـــولة وا ـــــحة
لدــ ه األمــة فــد  ــ ا  دــا  م ل نصــارى  وقــد قيــو هللافــد ج - عيشــون أحــداثدا
 قـــو   ـــدور كهيـــر فـــد  ـــ ا المجـــال وفـــد  ـــ ه األحـــوال، وقـــد  الو ـــذ رجـــ   

 :ه دظدرت مواقف ا ن ليمية وجدا ه الع يم من ل ل ما

 اللفـا  الع مـاء ع ـث وجـوب -لو يا حال التتار، وأنه  جب قتالدم -أ
ثــم  يانــه ألحــوال  - ذ امســ  قتــال كــل ةا فــة ممتنعــة عــن شــريعة مــن شــرا

 وقد لقد   يان ذلك  -التتار وأنه هنْهق ع يدم   ا الحكم

ع ــــث قــــولدم وكتــــرلدم ورقبــــة  - يــــان أســــباب النصــــر، وأن التتــــار -ب
لي  مستحي  أو  عبا النصر ع يدم متث مـا ألـ  المسـ مون  -النا  مندم

لـ ص النيـة بوسباب النصر مـن لحكـيم الشـرع ورفـذ ال  ـم ونشـر العـدل، وإ
 ـــومر  (2)فـــد الجدـــا  فـــد ســـهيل ال ـــة، ولـــ لك نجـــده فـــد معركـــة   شـــقحب   

                                            
 ( ا50ن  49 /14( ان ر البداية والنه ية )7)    

ش  علت رخو  أرض م، وهي  رخة ص رة  بلي  ( شقيب كدع ر، مو ع  رب  مش 1)
متراا وشقيب رقع ري  جب  غب  ب وهي  رخة في أول  وكيل 37ربعد ع   مش   حوران

  و (، والفل4/184الوالق، ومعدذ البلدان ) ط( 1/324عم  حوران، ان ر: ر ج العروس )
  ة الميق اش( ح 166(، وأع   الور  الال  اولون )ص: 1/932)
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عــا  الفــتا وأفْـــر معدــم، وكــ لك لمـــا  -  -النــا  بــالفْر اقتــداء بـــالنهد 
الســ ْان أن  قــف معــه فقــال لــه الشــيل:  ســوله حــا الســ ْان ع ــث الجدــا 

ف إال السـنة أن  قــف الرجــل لحــه را ــة قومـه، ونحــن مــن جــيش الشــا  ال نقــ
كــان  ح ـــف  -وا ــن ليميـــة  حــا ع ــث الجدــا  -، وقهيــل المعركــة(1)معدــم 

ل مراء والنا : إنكم فد   ه الكرال منصورون فيقول له األمراء: قل إن شاء 
لحقيقــا ال لع يقــا، وكــان هتــوول فــد ذلــك أشــياء مــن  ، فيقــول: إن شــاء هللاهللا

ــب  مندــا قولــه لعــالث:  كتــاب هللا ــنف ع اق  م  ــا ُعوِقــب  ِبــِه ُثــمب ُبِغــد   }ذ ِلــك  و  ــِل م  ِبِمتف
نبُه  بُ { ]الحج:   (2) [  60ع   يفِه ل ي نفُصر 

 
 

 
ــــم نجــــده -ب ــــل ل ــــك  -بعــــد جدــــا ه لدــــنالء واالنتصــــار ع ــــيدم -ث  ح 
ويهين الدرو  المسـتفا ال مندـا، ويقـف فيدـا وقفـات ههـين وجـه الشـبه  المعار 

،  قـول فـد  دا ـة ك مـه:   إن -  - ين ما جرى مذ التتـار واـزوات النهـث
 ـــ ه الفتنـــة التـــد ا ت ـــث  دـــا المســـ مون مـــن  ـــ ا العـــدو المفســـد الخـــارج عـــن 

، قد جرى فيدا شهيه ما جرى ل مس مين مذ عدو م ع ث عدـد  شريعة االس 
ـــزل هللا - -رســـول هللا ـــث  دـــا نهيـــه  فـــد المغـــا ي التـــث أن فيدـــا كتابـــه، وا ت 

كتيـرا إلـث  واليو  اآللر وذكـر هللا هرجو هللاوالمنمنين، ما  و أسوال لمن كان 
 - -هـــو  القيامـــة، فـــتن نصـــوص الكتـــاب والســـنة ال ـــ هن  مـــا  عـــوال محمـــد

، أو بالعمو  المعنوي  وعدـو  ي هتناوالن عمو  الخ ق بالعمو  ال ف ث والمعنو 
 فد كتابه وسنة رسوله لنال آلر   ه األمة كا ناله أولدا وإنمـا قـص هللا هللا

ا بحالدم، ونقـي  نشبه حالفن، نامن قه نا من األ  لتكون عهرال ل ع ينا قصص

                                            

 (ا14/26بداية والنه ية )( ان ر: ال2)
 ( وف ه و ع ريرخ  في اآليةا14/23( المصدر الف ال  )3)
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، ثم ه كر   ه الفتنة التـد وقعـه فيقـول:   ونزلـه (1)م بووا  دا    مأوالر األ
فتنـــة لركـــه الح ـــيم فيدـــا حيـــران، وأنزلـــه الرجـــل الصـــاحد منزلـــة الســـكران، 

لنـاكرت فيدـا ال هيب لكترال الوسوا  لي  بالنا م وال اليق ـان و  ولركه الرجل 
  ثـم  ـين أقسـا  النـا  فـد  ـ ه الحا ثـة ووجـه (2)ق وب المعارف واملـوان   

االعتبار مندا، ثم أل   قارن  ين أحداث السيرال وبين ما وقـذ فـد  ـ ه الفتنـة 
فيعرض لحـال األعـداء ولحـال المـنمنين، ثـم هـتك م عـن المنـافقين  ؛مذ التتار

 - -والدم فـــد عدـــد رســـول هللاوأفعـــالدم و ـــفالدم، مـــذ مقارنـــة  قيقـــة بـــوح
فيــ كر لحــزب األحــزاب مــن كــل جانــب ع ــث المدهنــة ثــم  قــول:   و كــ ا  ــ ا 

ال الفــرات، و ــو قه ــد شــمالعــا : جــاء العــدو مــن نــاحيتد ع ــو الشــا ، و ــو 
الفــــرات، فزااــــه األبصــــار  يغــــا ع يمــــا، وب غــــه الق ــــوب الحنــــاجر، لع ــــم 

العسـكر إلــث مصـر، ولقــرب الـه ء، ال سـيما لمــا اسـتفاض الخهــر بانصـراف 
 ونا:نال  العدو ولوجده إلث  مشق، وظن النا  باهلل

  ا   ن أنه ال  قف قـدامدم أحـد مـن جنـد الشـا ، حتـث  صـْ موا أ ـل 
 الشا  
 
 
 
 

و ــ ا   ــن أندــم لــو وقفــوا لكســرو م كســرال وأحــاةوا  دــم إحاةــة الدالــة 
 بالقمر 

ون لحـه مم كـة و  ا   ن أن أرض الشا  ما بقيـه لسـكن وال بقيـه لكـ
امســ    و ــ ا  ن أندــم  ولــ وندا ثــم هــ  هون إلــث مصــر فيســتولون ع يدــا، 
                                            

 (ا121( العقو  الدرخة )ص: 1)
 (ا124( المصدر الف ال  )ص: 2)
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 ن ونحو ا ليمف   قف قدامدم أحد، فيحدث نفسه بالفرار إلث ا

م كو ـــا عـــا   كمـــا قـــال: إندـــم  م كوندـــا العـــا  -إذا أحســـن ظنـــه -و ـــ ا
 اسنة سبذ ولمسين، ثم قـد  خـرج العسـكر مـن مصـر فيسـتنق  ا مندـ والك و 
 لرج ذلك العا ، و  ا ظن ليار م  كما

 و  ا   ن أن ما ألهره به أ ل اآلثـار النهويـة وأ ـل التحـدهث والمبشـرات
 أماند كاذبة ولرافات الغية 

 و  ا قد استولث ع يه الرعب والفزع حتث  مر ال ن بفنا ه مر السـحاب
 لي  له عقل هتفدم وال لسان هتك م 

ال  لقا  ه عنده امرا ات السيما و وو  ا قد لعار ه عنده األمارات و 
  فر  من المبشرات  ين الصا   والكاذب   

ف ــ لك اســـتوله الحيــرال ع ـــث مــن كـــان متســما باال تـــدار، ولراجمــه بـــه 
لراجم الصهيان بالحصباء  نالـك ا ت ـث المنمنـون و لزلـوا  لـزاال شـدهدا  اآلراء

(1)   
 :د هأحداثدا فيما  وجدو  ا ن ليمية فد جدا  التتار  مكن ل خيص أ م

شــوال عمــل ميعــا ا ل جدــا ،  17 ـــ فــد هــو  الجمعــة  697فــد عــا   -أ
  (2) وحرض ع يه، وبين أجر المجا دهن، وكان ميعا ا حاف  ج ي   

كانـه لـه  -حين قد  قـا ان بجيوشـه إلـث الشـا  - ـ 699وفد عا   -2
 مواقف:

 اله د إلث قا انففد االثنين ثا  ربيذ اآللر لوجه ا ن ليمية وأعيان  -أ
 

 
                                            

(، وان ر:  ق ة التيلي  الرا ع لهذ  األحداأل إلت 150 -149( المصدر الف ال  )ص: 1)
 (ا175)ص:

 (ا13/352( ان ر: البداية والنه ية )2)
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لمقا  ته، وأل  األمـان ل ه ـد، وك مـه ا ـن ليمـة ك مـا قويـا، شـدهدا، وكـان 
 (1)فد موقفه مص حة عْمة عا  نفعدا ل مس مين 

ولما كان التتر مستولين ع ث مدهنة  مشـق فـورا وا االسـتي ء ع ـث  -ب
م ههق فيدـا ق عتدا الحصينة، فورسل ا ن ليمية إلث نا ب الق عة  قول له: لو ل

إال حجــر واحــد فــ  لســ مدم ذلــك إن اســتْعه، وقــد حفــظ  ــ ا الحصــن ولــم 
   (2)هدل ه التتار 

لرج ا ن ليمية مرال ثانية لمقا  ـة م ـك التتـر فـد العشـرين مـن ربيـذ  -ب
، ثم لرج لم قـاال  ـوالي فـاجتمذ بـه فـد فكـا  (3)اآللر، ف م هتمكن من ذلك 

تنقد كتيــرا مــندم مــن أهــدهدم وأقــا  مــن كــان معــه مــن أســارى المســ مين، فاســ
  (4)عنده ث ثة أ ا  ثم عا 

 بعـد رحيــل التتــار مـن  مشــق، بقيــه اله ــد فـد لــوف شــدهد ال هــدري  - 
النا  متث هدجم التتار مرال ألرى، فاجتمذ النا  حول األسوار لحفظ اله د، 
وكــان ا ــن ليميــة هــدور كــل لي ــة ع ــث األســوار  حــرض النــا  ع ــث الصــهر 

  (5)ويت و ع يدم آ ات الجدا  والرباط  والقتال،

 ـــ أشــيذ أن التتــار قــا مون لغــزو الشــا ، فو ـــيب  700فــد ســنة  -3
                                            

وك ن مم  معه الدر الدي  ال   -وسبق  مص  ره  -(14/7( ان ر: البداية والنه ية )1)
 (ا889 /1  )و جم عةا الفل

 (ا8-14/7( ان ر: البداية والنه ية )2)
 (، إنه لذ يمننه االجتم ع  ه لفنر ا1/892(، في الفلو  )8 /14( المصدر الف ال  )3)
 ا(1/896(، والفلو  )1 0 /1 4( المصدر ن فه )4)
 (ا14/11( المصدر ن فه )5)
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النا  بالرعب،  قول ا ن كتيـر:   وفـد مسـتدل  ـفر ور ت األلبـار بقصـد 
التتــار  ــ   الشــا  وأندــم عــا مون ع ــث  لــول مصــر، فــانزعج النــا  لــ لك، 

دم وألبـــا دم، وشـــرع النـــا  فـــد وا  ا وا  ــعفا ع ـــث  ـــعفدم وةاشـــه عقـــول
الدـــرب إلـــث  ـــ   مصـــر والشـــوبك والحصـــون المنيعـــة، فه غـــه الحمـــارال إلـــث 
مصـــر لمســـما ة، وبيـــذ الجمـــل بـــولف والحمـــار بخمســـما ة وبيعـــه األمتعـــة 
والتياب والمغ ت بورلص األثمان، وج ـ  الشـيل لقـد الـدهن ا ـن ليميـة فـد 

 ثافد  فر بمج سه فد الجامذ وحرض النا 
 
 
 

دـث عـن ن ث القتال، وسا  لدـم اآل ـات واألحا هـث الـوار ال فـد ذلـك، و ع
ـــا  األمـــوال فـــد الـــ ب عـــن المســـ مين  امســـراع فـــد الفـــرار، وراـــب فـــد إنف

كـان  وب   م وأموالدم، وأن ما هنفـق فـد أجـرال الدـرب إذا أنفـق فـد سـهيل هللا
ليــرا، وأوجـــب جدـــا  التتــر حتمـــا فـــد  ــ ه الكـــرال ولـــابذ المجــال  فـــد ذلـــك، 

نـــو ي فـــد الـــه  : ال  ســـافر أحـــد إال بمرســـو  وورقـــة، فتوقـــف النـــا  عـــن و 
السير، وسكن جوشدم، ولحدث النا  بخروج السـ ْان مـن القـا رال بالعسـكر 

ماعة مـن  يولـات  مشـق كهيـه جو قه البشا ر لخروجه، لكن كان قد لرج 
، وا ـن منجـا، وا ـن سـويد، وا ـن الزم كـاند، ا ن  عرى، وبيه ا ن فلل هللا

، ثم أرجف فد ربيذ اآللر بومر التتر، وأن الس ْان رجـذ (1)ا ن جماعة   و 
إلــث مصــر فاشــتد ذلــك ع ــث النــا ، ولــرج النــا  لفافــا وثقــاال  ــا ين مــن 
المدهنة وقد اشتدت الحال مذ كترال األمْار والوحل والهر ، ف  ب ا ن ليميـة 

تــد وه أن ث نا ــب الشــا  فــد المــرج فتهــتدم وقــوى جوشــدم، وبــات عنــد م فانلــإ
ء، فســار إليــه ف ــم هدركــه إال وقــد لمجــدهــ  ب إلــث الســ ْان  ســتحته ع ــث ا

                                            

 (ا14/14ه ية )ن( البداية وال1)
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ــد، لكــن ا ــن ليميــة قا ــل الســ ْان وا حته ع ــث ســت لــل القــا رال، ولفــر  الجن
عـن الشـا  وحماهتـه  تمأعر  تملجديز العساكر إلث الشا  وقال لدم:   إن كن

ــه ســ ْانا  حوةــه ويحميــه ويســتغ ه فــد  مــن األمــن، ــم هــزل  دــم  أقمنــا ل و ل
، وأقــا  ا ــن ليميــة بق عــة مصــر ثمانيــة (1)  حتــث جــر ت العســاكر إلــث الشــا 

أ ا   حتدم ع ث الجدا  فوجـا وه ثـم رجـذ إلـث الشـا ، ثـم جـاءت األلبـار إلـث 
 الشا  أن التتار رجعوا فومن النا  وسكن جوشدم 

  ـــ كانـه وقعــة شـقحب التــد  ـز  فيدــا التتـار وكــان 752فـد سـنة  -4
  (2)ليمية  ور ع يم فيدا ال ن 

 
 

 
 
 
 ـــ وا ــن ليميــة فــد مصــر بعــد محنتــه وســجنه ثــم  712وفــد ســنة  -5
  (3) عنه لرج مذ الس ْان ق وون ل جدا  فد سهيل هللا امفراج

مواقفه من التتار، وأس وبه فد معالجة   ه الفـتن الع يمـة  ة  ه ل  
  ذا المواقف المشدو ال ح ه بالمس مين  وفيدا هتهين كيل أن   ا امما التد

فد مجـال الع ـم والـر  ع ـث الخصـو  ولو ـيا الحـق ل نـا ، كـان إمامـا فـد 
فـد  الجدا ، وكان متاال ل شجاعة النا رال وقوال الق ب و ـد  اليقـين  وعـد هللا

                                            

(، والر  95(، والكواكب )ص: 119(، وان ر: العقو  )ص: 14/15( المصدر الف ال  )2)
 (ا1/162(، والدرر الك منة )106الرافر )ص: 

(، 96)ص:  (، والكواكب14/25(، والبداية والنه ية )175( ان ر: العقو  )ص: 3)
(، والو     الف  س ة لعهد المم ل و )ص: 1/923(، والفلو  )1/1/413ور )و دا ع ال ه

 (ا86
 (ا14/67 ية )نهالو ( ان ر: البداية 1)
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 وقه ذ  ه فيه ق وب الرجال  
 ة:فلجدا  النصارى والرا -جـ

النصــارى، قهــل لــم لشــر أكتــر المصــا ر إلــث  ور ا ــن ليميــة فــد جدــا  
ه كر فد معـرض ذكـره لقـوال ق بـه  (1)عن الشا  ندا يا، إال أن الهزار  إج  دم

وشــجاعته فيقــول:   وحــدثوا أندــم رأوا منــه فــد فــتا عكــة أمــورا مــن الشــجاعة 
ــالوا: ولقــد كــان الســهب فــد لم ــك المســ مين   عجــز الوا ــف عــن و ــفدا، ق

 ــــ  690كـــان ســـنة  (3)  وفـــتا عكـــا (2)ورله وحســـن ن ـــره شـــإ ا ـــا بفع ـــه وم
ين عامـا فـ   سـتبعد أن  شـار  فـد ثـفيكون عمر ا ن ليميـة وقتدـا قرابـة الت 

فتحدا لا ة وأن ا ن كتير قال فـد أحـداث  ـ ه السـنة:   وفيدـا جـاء الهريـد 
إلث  مشق فد مستدل ربيذ األول لتجديـز آالت الحصـار لعكـا، ونـو ي فـد 

جــه العامــة والمتْوعــة  جــرون إلــث عكــا    ولر   مشــق الغــزاال فــد ســهيل هللا
  فمـــن البعيـــد أن (4)فـــد العجـــل، حتـــث الفقدـــاء والمدرســـين والصـــ حاء       

  مذ شغفه بالجدا  فد سهيل هللا -والحالة   ه -هتخ ف ا ن ليمية
 
 
 

                                            

وروفي  -هن 688ة سن( هو: عمر ال  علت الب ار، ك ن م  أصي ب اال  ر م ة، ولد 2)
نة (،، والدرر الك م195(، والر  الوافر )ص: 2/444هنا ان ر: ذي  اال  رجب ) 749سنة 

 (ا3/256)
 (ا92(، ونقله  عنه في الكراكب )ص: 68( األع   العل ةا )ص: 3)
 ( وخق ل عنة، وهي مدينة حصينة علت م ح   نر الث   م  عم  األر ن، معدذ البلدان4)
 (ا410(، والروض المعط ر )ص: 223(، وآ  ر العب   )ص: 4/143)
(، والملي  1/763الفلو  ) (، وان ر في فتت عن 32 0 /13( البداية والنه ية )5)

(، ورذكرة النب ه 2/89الدلي  ) س(، واألن4/24ال داء ) الي(، ومختصر أ1 0 -3)ص: 
(1/137) 
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 أمــا الرافلــة: فقــد كــانوا هتحصــنون فــد جبــال الجــر  والكســروانيين، وقــد
ــيدم ا ــن ليميــة ســنة  اعــة مــن أ ــحابه فاســتتا وا  ـــ ومعــه جم 704ذ ــب إل

 -فـــد أولدـــا - ـــ 705، وفــد ســـنة (1)ل قــا مـــندم وألزمــو م شـــرا ذ امســـ   
لرج ا ن ليمية ومعه ةا فـة مـن الجـيش ونا ـب السـ ْنة فنصـر م هللا ع ـيدم 
وأبـا وا ل قـا مـندم ومـن فـرقتدم اللــالة، وقـد حصـل بسـهب شـدو  ا ـن ليميــة 

الشــا  منتصــرا امــت ت ق ــوب   ــ ه الغــزوال ليــر كتيــر، ولمــا رجــذ مــذ نا ــب
  (2)أعدا ه حسدا له 

 
*     *     * 

   ه نماذج من جدو  ا ن ليمية وربْه الع م بالعمـل، وإذا كـان مو ـوع
 ـ ا البحــث هـدور حــول قلـا ا ع ميــة فـد مواقفــه مـن األشــاعرال، إال أن  ــ ه 
الجوانــب الع يمــة العم يــة فــد حيالــه أ ــفه ع ــث مواقفــه وك مــه ورســا  ه 

بـه ةابعـا معينـا، ف ـم لكـن المحـن التـد مـر  دـا، والمنـاظرات التـد عقــدت وكت
لــه ومــا لقــد فــد ســهيل الــدفاع عــن الحــق وبيانــه ل نــا  مــن أذى وســجن قــر 

مــــن ا تمـــامدم، ولشــــغ دم أوقالــــا  اكهيـــر  ا   ون أن ل دـــر ل نــــا ، ولولـــ  حيــــز 
 ةوي ة هتابعون أحداثدا ويتفاع ون معدا  

 ا: مكانته ومنزلته:سسا 

ـــين ع مـــاء  لقـــد ـــة ومنزلـــة ع يمـــة   ـــن ليميـــة مكان ـــوأ شـــيل امســـ   ا  له
                                            

(، وان ر: منه ج الفنة 92(، والكواكب )ص: 14/35( ان ر: البداية والنه ية )1)
 (ا244 /3(، الميققة، وأيض  )66 -1/58)
(، والبداية والنه ية 27اليروت )ص: (، ر رخص 194 -179( ان ر: العقو  )ص: 2)
(، وان ر مو    م  موا  ه في جه    في مدموع ال ت و  2/12(، والفلو  )35 /14)
 (ا474 /11)
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أن  ــــ ه المنزلــــة لمت ـــــه فــــد م ـــــا ر  كمـــــا لـــــ لك أســــبابه، عصــــره، وكــــان
 مخت فة    فمن أسباب ذلك:

 بعده عن المنا ب أو أل  روالب مـن الدولـة، وكـان ذلـك عـن عـز  -ا
 ـث الـدرو  لـم  ولـ  أجـرا ع كمـامنه ولصـميم، ف ـم هتـول القلـاء أو اممارال،

التــث كــان ه قيدــا فــد  ور الحــدهث أو الجــامذ؟ فقــد عــرض ع يــه قــا ان لمــا 
 قا  ه أن  عمر حران

 

 

 
أنــه   لمــا ســـافر  كمــا ،(1)مه أميــرا ع يدــا، فــرفا ذلــك ســوأن  كتــب  ر 

ع ث الهريد إلث القا رال سنة سبعما ة وحا ع ث الجدا ، رلب له مرلب فد 
جــة قمـاش، ف ــم  قهــل مـن ذلــك شــيئا   كـل هــو ، و ـو  هنــار ولحفــه وجاءلـه بق

   ــل إن بعـــا حســـا ه قـــد وشـــوا بــه إلـــث الســـ ْان النا ـــر وأنـــه  ْ ـــب (2)
، فوحلره  ين هد ـه وقـال لـه مـن (3)الم ك وأنه  ا ما ه دج   كر ا ن لومرت 

جم ــة ك مــه:   إننــد ألهــرت أنــك قـــد أةاعــك النــا ، وأن فــد نفســك ألـــ  
 نف  مْمئنة وق ب ثا ه، و وت عـال الم ك  ، ف م  كترث به،  ل قال له 

إن م كـــك وم ـــك المغـــل ال  معه كتيـــر ممـــن حلـــر: أنـــا أفعـــل ذلـــك؟ ُهللاســـ
  ساوي عندى ف سـين، فتبسـم السـ ْان لـ لك وأجابـه فـد مقا  تـه بمـا أوقـذ هللا
                                            

 (ا71( ان ر: األع   العل ة )ص: 1)
(، ولم  ك ن في الفد  في الدب في مصر لذ يقب  شيئ  م  2/410تصر )لمخ(رتمة ا2)

 ( 14/43نه ية )البداية وال لفلط ن ة،1الن ق ت 
الذي    م   ولتهذ علت أ ر  -ال  رومرت، مهد  الموحدي  ( هو: ميمد ال  عبد ه3)

هنا ان ر: ابق ت  524هن، رروفي سنة  485نة س ولة المرا طي  في الم رب، ولد 
 (ا6/109الفبنت )
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مـة: إنـك ُهللا لصـا  ، وإن الـ ي وشـث بـك الـد  يله فد ق به من الديبة الع
  (1)كاذب   

ا ـن ليميـة  -من البعد عن المنا ب والروالـب -موقفلقد أعْث   ا ال
أبعــد عنــه وســا ل اللــغط النفســية والحســية فدـــو ال كمــا  اســتق لية وحريــة،

ر قــه المتمتــل  رالــب أو  ذأنــه ال  خــاف قْــ كمــا  شــعر بــون لدــم منــة ع يــه،
 نحوه  وكان ل لك أثر فد مكانته و يهته فد النفو  

 عصره: لو يحه ألمور اشتهده ع ث ع ماء -2

 بعـد ا عـا دم الـدلول فـد امسـ   -فالتتر اشـتبه أمـر م ع ـث النـا  -أ
  (2)فهين ا ن ليمية أمر م ل نا ، فنشْوا لقتالدم حتث انتصروا ع يدم 

 
 

 
 
 -كــــ لك اشـــــتبه النـــــا  فــــد األمـــــوال التـــــد ألــــ ت مـــــن الرافلـــــة -ب

  ( 3)فوجاب ا ن ليمية المستفتد وو ا أمر م ل نا  -النصيرية واير م

 ـــــ جــــاء اليدــــو  مــــن أ ــــل ليهــــر، فــــوظدروا كتابــــا  701فـــد ســــنة  -ج
وأن فيـه إسـقاط الجزيـة عـندم، فهـين ا ـن ليميـة   أنه من رسـول هللا هزعمون 

ك أن فـد لـوذ ؛ك  دم، ونقد الكتاب المزعو  نقدا حـدهتيا معتمـدا ع ـث التـاريل
 وقــد لــوفد قهــل ليهــر، -عنــه ر ــد هللا - ـ ا الكتــاب شــدا ال ســعد  ــن معــاذ

                                            

 (ا99-98(، والكراكب )ص: 73-72( األع   العل ة )ص: 4)
إ  فة إلت نصوص األسئلة التت ور ت إلت  -الن س ان ر( حول اشتب   أمرهذ علت 5)

(، ورس لة 8/144هنا الندو  ال اهرة ) 701رس لة الفلط ن   وون منة  اال  ر م ة:
(، وان ر: الو     الف  س ة للعهد الصليبت 250 -7/249أخر  في صبت األعشت )

 (ا87-81،83والم ولي )ص: 
 (14/78ه ية )ن( ان ر: البداية وال1)
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ــم  ســ م إال بعــد فــتا  -عنــه ر ــد هللا -ســاليان  ــدوشــدا ال معاويــة ا ــن أ ول
  (2)ب البغدا ى يث   ا النقد الخْل  وقد سهق ا ن ليمية إ (1)ليهر  وقه

فتر     ـ شرع فد عمارال أحد جوامذ  مشق الكهرى، 717وفد سنة  - 
 (3)ميـةالقلاال فد لحرير قه ته، فاستقر الحال فد أمر ـا ع ـث مـا قالـه ا ـن لي

   
   لوليـــه -ريـــ قـــول ا ـــن كت كمـــا -كـــان -فـــد القـــا رال -وفـــد ســـجنه - ــــ

الفتاوى المشك ة التد ال  ستْيعدا الفقداء من األمراء وأعيان النا ، فيكتب 
  (4)ع يدا ما  حير العقول من الكتاب والسنة  

 الشجاع فقط، ي، و لم  كن فيه الجند وره فد الجدا  فد سهيل هللا -3
ن القا د والمع م، و احب المشورات والخْط العسكرية، وإذا لاض وإنما كا

منتصــرا كــان ا ــن ليميــة مقــد   شمعركــة مــذ التتــار أو الــروافا ورجــذ الجــي
 را  النا  وإعجا دم الشدهد حتال ي  ح ث  تقدهر وا ش  ا الجي

ه عــــن المنكــــر، وفلــــحه أل ــــحاب الحيــــل نديــــأمــــره بــــالمعروف و  -4

                                            

( 352-5/351 ،220 -4/219(، وان ر أيض  )14/19ه ية )ن( ان ر البداية وال2)
 ون  اال  كثير علت هذا الخط با و د

ررجمته في المص    [هن 463 -هن 392 ]( هو: أحمد ال  علي ال    ال ، ح  ره 3)
(، ومعدذ 4/35وان ر في  صة كش ه لت وخرهذ هذا الكت ب: ابق ت الفبني ) الت ل ة:
(، واالع ن   لتو  ص )ص: 102-12/101(، والبداية والنه ية )4/18  وت )ل  األ   ء
(، وان ر: 105والمن ر المن   الال  الق ذ )ص:  -مؤسفة الرس لة -(، ابع م ر ا26
 ق(، وان ر في  ط ن ونق188ن الفنة )ص: وومق ي س نقد مت - ة الميق شح 

 (ا235، 9-1/7الكت ب الم ور أحن   أه  الذمة )
 (ا4/81ان ر: البداية والنه ية )( 4)
 (ا14/46( ان ر: المصدر الف ال  )5)
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ال أ ـل الف سـفة والكـ   والْوا ـف اللـالة، فكتيـرا مـا الشيْانية، وبيانه ألحو 
أقا  الحدو  ع ث المرلدهن، وكتيرا ما قا  بكسر الخمارات، وعزر أ ـحا دا  

أو من قه ه ممـن قـد لكـون لـه  -فد عصره -كا أنه  ين أحوال أ ل الل لة
 مكانة فد نفو  بعا النا  

 ع ـم الغزيـر، فدـو إنومن أ م أسباب لهو ـه لدـ ه المكانـة والمنزلـة ال -5
ب رســالة أو كتابــا فــد أي فــن مــن الفنــون تــ ر  أو لْــب، أو أفتــث، أو ك

ولـ لك  ـار ا ـن  ،ث فد ذلـك بمـا  فـو  ع مـاء عصـره، ومـا ههدـر عقـولدملأ
 -ليميـة مو ــذ ثقــة النــا   ســولونه عــن كـل مــا عــن لدــم  وإذا الت ــف اثنــان

ــم، كــا هــدل ع ــث  ذلــك أســ وب بعــا وقــد  كونــان مــن الع مــاء أو ة بــة الع 
كان مرجعدما والاليصل  يندما ما  قولـه ا ـن ليميـة، ولـ لك  ـارت  -األسئ ة

األسئ ة لوليه مـن األةـراف ومـن الـه   البعيـدال، واأل ـل فـد ذلـك ك ـه التقـة 
 فد ع ومه وندجه فد الن ر و االستدالل 

  ه أ م أسباب لهو ه لد ه المنزلة، وقـد لج ـه  ـ ه المنزلـة فـد م ـا ر 
ا( مـــا ســـبقه امشـــارال إليـــه فـــد عـــرض األســـباب مـــن اســـتفتا ه فـــد    عدهــدال

حدث فـد انتدابـه  كما األمور المشك ة واير ا  وانتدابه ل حا ع ث الجدا ،
 إلث مصر ليحا الس ْان ع ث المجدء إلث الشا  

ــا -( لوليــة المنا ــب المدمــة2  بتشــارال ا ــن ليميــة، فمــت  -أ ــبا االب
كـان بتشـارال ا ـن   ونق ه إلث نيابة ةرا   -مشقنا ب   -لولية النا ب األفر 

ـــن  (1)ليميـــة ـــه بتشـــارال ا  ، ولمـــا آذى النا ـــب الجدهـــد لدمشـــق النـــا ، لـــم عزل
   (2)ليمية
 

                                            

 (ا61 -60 /14ه ية )ن( ان ر: البداية وال1)
 (ا62-61 /14( المصدر الف ال  )2)
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 ــــ كــان موقفـــه المشــدور مــن أ ـــل ال مــة، فـــولزموا  759( وفــد ســنة 3
 مشـــق أن ال  ث ـــ لْـــاب إلــ 712المميــز لدـــم، وكــ لك ور  ســـنة  بال بــا 

  (1)بمال وال رشوال أحد ثهول

(  ل المنا ب الشرعية مـن الخْابـة، وإ ارال  ور الحـدهث كـان  عـين 4
  ( 2) ـ 703أ حا دا بتشارال من ا ن ليمية،؟ حدث سنة 

 سابعا: محنه وسجنه:

امــتحن شــيل امســ   ا ــن ليميــة محنــا عدهــدال، ومــا لكــا  لنتدــث عا ــفة 
و فـد سـجن الق عـة المحـن حتـث لهـدأ محنـة جدهـدال، حتـث لقـد ربـه و ـ إحدى

 دمشق  ومما  حز فد النف  أن  ـ ا امهـ اء والعـداء لـه لـم  ـوت مـن أعـداء 
الــ هن ظدــرت عــداولدم لــه مــن اليدــو  والنصــارى والتتــار والرافلــة،  االســ  

وإنما جاء من ع ماء وفل ء، قلاال ومفتين، أشربوا شبه بعا أ ل الك   
  ومـا لـه مـن مكانـة فــد والتصـوف فانلـاف إلـث ذلـك حسـد م لشــيل امسـ 

ـــو  النـــا ، فقـــاموا ع يـــه معتمـــدهن ع ـــث منا ـــهدم فـــد الفتيـــا والقلـــاء  نف
وع قتدم بالس ةين واألمراء، ومما ه فه االنتباه أن االب محنـه كانـه مـذ 
ــين فــد ع مــاء ذلــك الوقــه، حتــث محنتــه مــذ المتصــوفة فــد  األشــاعرال متمت 

                                            

 (ا14/66( ان ر: البداية والنه ية )1)
  ( ا14/28( المصدر الف ال  )2)
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التصــــوف  لــــل فــــد  مصــــر لــــم  كــــن األشــــاعرال بعيــــدهن عندــــا، ومع ــــو  أن
المــ  ب األشــعري  ــمن التْــورات التــد مــر  دــا  ــ ا المــ  ب، أمــا محنتــه 
بسهب فتياه فد الْ   ف م لكن القلية قلية ل ف اجتدد فيـه ا ـن ليميـة 

ف بعا فقداء عصره، وإنما كانه مرلبْة بما جرى قه دا حـول ر و ه لولا
 ع ث األشاعرال والمحن التد وقعه بسهب ذلك 

العداء له ف م لكن بعيدال عما سهق  يانـه ممـا لهـوأه ا ـن ليميـة  أما أسباب
لا ـة مـن كـان مـندم  -مكانة ومنزلة اْـه ع ـث مكانـة أولئـك الع مـاء من

ف ــم لكــن لدــم أو لبعلــدم ل ــك  -فــد منصــب القلــاء أو االفتــاء أو الخْبــة
 المواقف الع يمة

 
 

النفو  قهل فد أ ا  المحن والشدا د حين كان التتار هتيرون الرعب فد 
قــدومدم  وقــه ةويــل إذا جــاءت امشــاعة أندــم قــا مون، وحــين كــان بعــا 
 نالء القلاال والع مـاء  حمـل أوال ه وأ ـل  يتـه ومـا  سـتْيذ حم ـه مـن أثـاث 
ومــال مهتعـــدا  دـــم عـــن  ـــ ا الدـــول المرلقـــب القـــا   إلـــث  مشـــق، كـــان شـــيل 

وفلـ ه  هللا امس   ا ن ليمية ه قد  رسه فـد الجـامذ عـن الجدـا  فـد سـهيل
بونــه ال  جــو   -ه ــز   دــا النــا  -وفلــل االنفــا  فيــه،  ــل ويصــدر فتــوى 

ألحد الفرار مـن  مشـق،  ـل  جـب البقـاء فيدـا لحماهتدـا مـن األعـداء، ويبقـث 
أولئـك الع مـاء فـد  مشـق لكـن أوال  ـم وأ  ـيدم أرسـ و م إلـث مصـر واير ـا  

كتمـا  مـن  -ن ليميـةوحين انتده  ـ ه المحـن بْـر  التتـار و ـزيمتدم  ـر  ا ـ
 ، و ارت له الوجا ة والمنزلة عند النا  -أ مة الع م والجدا 

لتع ــق بمواقفــه مــن  -لدــ ه المحــن التــد مــر  دــا -و نــا  أســباب ألــرى 
أ ل الك   والتصوف والف سفة، إذ لم لقتصر   ه المواقف ع ث  يان م  ب 

لْئـة فقـط،  الس ف والسكوت عمن عدا م، أو  يان حرمة القـول الف نـد أو
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أو اير ذلك من المواقف البار ال،  ل كانه مواقفه قا مة ع ث الر  ع ث ل ك 
خت فــة، وذلــك  هيــان أ ــولدا المنحرفــة التــد لرجــذ إليدــا مالفــر  والْوا ــف ال

ف ما  دأ و و الخهيـر  -لعالث رحمدم هللا -ومناقلتدا أل ول ومندج الس ف
ثر ن ية والك ميـــة وكيـــل هـــبو ـــول الفـــر  ونشـــولدا ولْـــور المقـــاالت الف ســـال

 -بعلدا ع ـث بعـا ويت قـد بعلـدا مـن بعـا؟  شـرح أ ـول أ ـل الكـ  
ـــيدم األشـــاعرال ـــتجدم واالعتـــزال،  -وف ـــث أ ـــول أ ـــل الف ســـفة وال ويرجعدـــا إل

لميز ـا عـن مـندج  ــنالء جميعـا، وكـل ذلــك و ويو ـا أ ـول مـ  ب الســ ف 
ب ومصـا ر م ع ث األ لة والنصوص والنقول عن كتـ قا ي بوس وب ع مث قو 

عـاء التحريـل فـد نق ـه لمـا    ه الْوا ف مما ال  قدر أحـد ع ـث إنكـاره أو ا
 ار هتحدث ويكتب  دـ ا األسـ وب أفـزع أولئـك الع مـاء المق ـدال الـ هن نشـووا 
ول قوا عن شيولدم م ا هدم وعقا د م، و ـم ال  شـكون اندـا  ـد مـ  ب أ ـل 

 السنة والجماعة 

نه بالْعن ع ث الس ف، ويـدافعون عـن ل لك قاموا ع ث ا ن ليمية هتدمو 
المــــ  ب األشــــعري، فكانــــه  ينــــه وبيــــندم  ــــوالت وجــــوالت اســــتمرت  منــــا 

 ةوي  

 
فيدا،   دومن األشياء التد ل فه االنتباه ند محن ا ن ليمية  وره ام جا

لكن ل ك األحداث وما  صـاحهدا مـن التشـدير والسـجن و ـنوف امهـ اء  ف م
ن أ دافــه الكهـرى مـن لع ـيم النـا  وبيـان الحــق النفسـد والجسـدي لبعـد بـه عـ

 -ولـو كـان محـدو ا -لدم، ول ا لجده و و فد وسط المحنة إذا أح  بانفراج
ال ه تفه إلث ذاله ونفسه والدفاع عندا، واالنتقا  لدا، وإنما هتوجه إلـث أ ـل 

دـا، وينلـف الكتـب والرسـا ل حولدـا ي عدـا ههـين الـدليل عنالقلية التد هـدافذ 
ك الكتــب الع يمــة التــد قــد هه ــ  الواحــد مندــا مج ــدات والتــد ألفــه  ــلولعــل 

 ع ث أثر بعا ل ك المحن من أع م الجوانب ام جا ية فيدا 
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 وسنعرض لجانهين اثنين حول محنه:

 الجانب األول: عرض مختصر لمحنه التد مر  دا 

 والجانب اآللر: أ وار ا ن ليمية ام جا ية فد   ه المحن 

 ل محن التد مر  دا:عرض مختصر  -أ

 :   الحموية  محنته بسهب  -1

ــــذ األول ســــنة  ــــد شــــدر ربي ــــك ف ــــد آلــــر ســــ ْة  698وكــــان ذل  ـــــ، ف
وذلــــك  ـــــين ســـــ ْة  [ ــــــ 698 -696 ] -حســـــا  الــــدهن الجـــــين المنصــــور

النا ــــــر قــــــ وون األولــــــث والتانيــــــةوكان نا ــــــب الشــــــا  ســــــيل الــــــدهن قــــــبج 
ا ب واألمراء أن الس ْان  ـ     الن 698المنصورى، ف ما كان فد أول عا  

، (1)اا ــب ع ـــيدم، فعزمــوا ع ـــث الـــ  اب إلــث  ـــ   التتــر والنجـــاال بونفســـدم
فوقــــذ ا ــــْراب شــــدهد، ففــــث  ــــ ه األثنــــاء وقعــــه محنــــة ا ــــن ليميــــة حــــول 
ــــــدال  ــــــث عقي ــــــوا ع  ــــــة، رلعــــــل الفقدــــــاء اســــــتغ وا  ــــــ ه الفو ــــــث فحم  الحموي

فـــد (2)هالشـــيل،وم خص  ـــ ه المحنـــة أنـــه كتـــب جوابـــا ســـئل عنـــه مـــن حمـــا
 الصفات

 

 
فــ كر فيــه مــ  ب الســ ف، ورجحــه ع ــث مــ  ب المتك مــين، وكــان قهــل 

فـد ذلـك   (1)، واجتمذ بسـيل الـدهن جااـان(3)ذلك بق يل أنكر أمر المنجمين
                                            

 (ا14/2: البداية والنه ية ) ر( ان1)
نة رفعي  وستم  ة ع  اآلي ت س)كن  سئل  م  مدة اوخلة  عيدة  ة: م( يقول اال  ر 2)

، في فت    دم  م  حم   فأحل  الف    علت  ير  فذكر واألح  يث الوار ة في ص  ت ه
التأس س  قن الدواب مني، فكتب  الدواب في  عدة الي  ال هر والعصر، نقوخدير أنهذ 

 (ا1/3خطوط )مال
زعم ءهذ و ي  فف   صن عتهذ  ش(، حي  ن  35/172( ان ر: مدموع ال ت و  )1)
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فــد حمــال نيا تــه  دمشـــق، وقيامــه مقــا  نا ــب الســـ ْة، وامتتــل أمــره، وقهـــل 
لجماعــة،    منــه كتــرال االجتمــاع بــه، فحصــل بســهب ذلــك  ــيقلــتمقولــه، وا

مـــذ مـــا كـــان عنـــد م قهـــل ذلـــك مـــن كراقيـــة الشـــيل، ولـــولمدم ل دـــوره وذكـــره 
الحسن، فانلاف شثء إلث أشياء، و لم  جدوا مسااا إلث الك   فيه لز ده 
ـــرال ع مـــه،  ـــث المنا ـــب، وكت ـــر  المزاحمـــة ع  ـــدنيا، ول ـــث ال وعـــد  إقبالـــه ع 

 ال الفدم وجو ال أجوبته وفتاويه، وما   در فيدا من ازارال الع م وجو 

ــدال لكــوندم رجحــون مــ  ب المتك مــين فــد ه فعمــدوا إلــث الكــ   فــد العقي
الصــفات القــرآن ع ــث مــ  ب الســ ف، ويعتقدونــه الصــواب، فولــ وا الجــواب 
ال ي كتبه، وعم وا ع يه أوراقا فد ر ه، ثـم سـعوا السـعد الشـدهد إلـث القلـاال 

ـــوا الكـــ  ،  وكـــ  وا الكـــ ب والفقدـــاء، واحـــدا واحـــدا، وأاـــروا لـــواةر م، وحرف
ـــول بالتجســـيم ـــوه  ق ـــك -الفـــاحش وجع  ـــك  -حاشـــاه مـــن ذل ـــد أوعـــز ذل ـــه ق وأن

الم  ب إلث أ حابه، وأن العوا  قد فسدت عقا د م   لك، ولم  قذ من ذلك 
، وقــــد وافقدــــم (2) 00، وســــعوا فــــد ذلــــك ســــعيا شــــدهدا ء، والعيــــاذ بــــاهللدشــــ

إلـــث  ار  ، ومشــث معدــم(3)القا ــد الحنفــث جــ ل الــدهن  ــن حســا  الــدهن 
إليه ف م  حلر، وإنما أجابه ا ن  لوة ب حلوره وأرس (4)الحدهث األشرفية

                                                                                                               

 اته التي يعترفون  صي   أل لة العقل ة

 (ا849، 847، 829-1/828( ان ر في رول ه الن   ة أح  ن  الفلو  )2)

 (ا1 1ه  -1 13(، وان ر: الكواكب )ص: 2 0 0 -198( العقو  الدرخة )ص: 3)

نف ة في ليلين ي، روفت  ض ء ا( وهو: أحمد ال  اليف  ال  أحمد ال  اليف  الراز  ا4)
ا ان ر: هن745في سنة و هن، ور 651الو  القض ء  مصرا ولد سنة أ الش   لم  رولت

(، وال وا د 154 /1(، والدواهر المض ة )2/674(، والفلو  )14/214ه ية )نالبداية وال
 (ا16)ص:  لبه ةاال 

 ه ت خشل م  رولت مهن، وأو 628نة ست اال  الع  ل سر  م  ر الدي  مو ش( الن ه  األ5)
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 ليمية بقوله:   إن العقا د
 

أمر ا إليك، وإن السـ ْان إنمـا وال  لـتحكم  ـين النـا ، وإن إنكـار   لي
، ف مـــا و ـــل إلـــث القا ـــد  ـــ ا  المنكـــرات لـــي  ممـــا  خـــتص بـــه القا ـــد 

ر يـاله د  بْ ن   ه العقيـدال، ولكـن األمالجواب الب وأمر بون هنا ى فد 
سيل الدهن جااان أرسل ةا فة إلث المنا ي فلـرب ومـن كـان معـه، وأمـر 
األمير بْ ب من سعث فد ذلك فالتفوا، ثم إن شيل االسـ   ا ـن ليميـة لمـا 

 -شدر ربيذ األول - دأت األمور ج   هو  الجمعة ثالث عشر   ا الشدر
: } وإنــك لع ــث ل ــق ع ــيم {]الق ــم    لعــالث: وكـان لفســيره فــد  رســه لقولــه 

    (1)ما يوذكر الح م وكان  رسا ع [4
  ثــم بعــد ذلــك اجتمــذ ا ــن ليميــة بعــد ذلــك بالقا ــث الشــافعد إمــا  الــدهن 

وواعـده لقـراءال جز ـه الـ ي أجـاب فيـه و ـو المعـروف بالحمويـة،  (2)القزوينث 
 -ث الت ـث مـن ال يـلمن الصـباح إلـ -فاجتمعوا هو  السهه رابذ عشر الشدر

، فقر ه جميذ العقيدال وبين مرا ه من موا ـذ أشـك ه، امستمر   ميعا ا ةوي
م وال ممن حلر المج ـ  بحيـث انفصـل كو لم  حصل إنكار ع يه من الحا

عندم والقا د  قول: كل من لك م فد الشيل  عزر  ، ورجـذ ا ـن ليميـة إلـث 
، وكــان إمــا   (3)ر بــه ار فــد مــ  كتيــر مــن النــا ، و ــم فــد فــرح واستبشــا

                                                                                                               

 (ا71 /6( وم   عده ا وخط) الش   )25-24اال  الص حا ان ر األا ل )ص: 

 (ا202 -200( ا ن ر: ا لعقو  )ص: 1)

( هو: عمر ال  عبد الرحم  ال  عمر ال  أحمد الق وخني رولت  ض ء القض ة الدل الدر 2)
م ت  عد وصوله هن و  699اال  جم عة،  ذ لم  ج ء التت ر اند   إلت مصر سنة:  الدي 

 (ا13/14(، والبداية والنه ية )310 /8 قلي ا ان ر: ابق ت الفبني )

 (ا202ن ر: ا لعقو  )ص:  1( 3)
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  (1) -معتقده حسنا ومقصده  الحا -ركتيه كر ا ن  كما-الدهن

و كــ ا ســـكنه  ـــ ه الفتنـــة بـــاالعتراف ل شـــيل، فـــد أنـــه ع ـــث الحـــق فـــد 
 عقيدله

التـد كتهدـا ويهـه   الحمويـة   ولعتهـر مـن أ ـم وأقـوى رسـا ل ا ـن ليميــة 
نـة التـد نق دـا التو ي ية لم  ب السـ ف  ومـن لـ ل  ـ ا العـرض لدـ ه المح

 ـــاحب العقـــو  الدريـــة ن مـــا ال ـــروف واألســـباب التـــد  عـــه  ـــنالء ل قيـــا  
 ع يه 
 
 

 محنته ومناظرله حول   الواسْية  : --2

 ـــ حــين ور   705رجــب ســنة  8وبدا ــة  ــ ه المحنــة فــد هــو  االثنــين 
من الس ْان فد مصر إلث نا ب الشا  أن  سول الشيل عن عقيدله،   مرسو 

فقال  -معواجو م ال هدرون لماذا  -لقلاال والفقداء وا ن ليميةفجمذ النا ب ا
النا ــب:  ــ ا المج ــ  عقــد لــك لمســاءلتك عــن عقيــدلك،  قــول ا ــن ليميــة:   

فـ  هنلـ  عنـد، وال عمـن  ـو أكهـر منـد،  ـل هنلـ  عـن   فق ه: أما االعتقـا
ن وجـب اعتقـا ه، آورسوله، وما أجمذ ع يه س ف األمة، فما كان فد القر  هللا

وك لك ما ثهه فـد األحا هـث الصـحيحة متـل  ـحيا البخـاري ومسـ م  وأمـا 
الكتب فما كتهه إلث أحد كتابا ا تداء أ عوه به إلـث شـدء مـن ذلـك، ولكننـد 
كتهه أجوبة أجهه  دا من  سولند مـن أ ـل الـد ار المصـرية وايـر م  وكـان 

أسـتاذ  -(2)ر ع ث كتاب إلث األميـر ركـن الـدهن الجاشـنكير و قد   غند أنه   
                                            

  (ا14/4( ان ر: البداية والنه ية )4)

تقد في نصر المنبدي يعهن، ك ن  708رجي الد شنكو، رفلط  سنة ب( هو: اليبرس ال1)
ر الت الفلطنة، صهن لم  رجع الن  709ة آذوا اال  ر م ة زم  سلطنتها و ت  سن ولذلو

(، 232 /8(، والندو  ال اهرة )2/36(، والدرر الك منة )14/55ة )يه نة واليان ر البدا
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هتلـمن ذكــر عقيـدال محرفــة، ولـم أع ـم بحقيقتــه، لكـن ع مــه  - ار السـ ْان
أن  ــ ا مكــ وب، وكــان هــر  ع ــد مــن مصــر وار ــا مــن  ســولند مســا ل فــد 

ثـم  (1)االعتقا  أو ايره، فوجهته بالكتاب والسـنة ومـا كـان ع يـه سـ ف األمـة  
:   أنــا أع ــم ة هـوا منــه أن  م ــد عقيدلــه فوم  ــا، ثــم قــال ل مــر والحا ــرين

، وإن أم يــه االعتقــا  مــن (2)قــد كــ  وا ع ــد مــرال كمــا أن أقوامــا  كــ  ون ع ــد
 بعله، أو  ا ن كتمحف د ربما  قولون: 

 

 

أو  ارى، فونـا أحلــر عقيـدال مكتوبــة مـن نحــو سـبذ ســنين، قهـل مجــدء 
فوحلــرت العقيــدال الواســْة، وقر ــه ولناقشــوا فيدــا  ثــم  (3)التتــر إلــث الشــا   

                                                                                                               

 (ا 3/467ه  الص في )لمنوا

 (ا208-207قو  )ص: ع( ال2) 

ر عل ننه أمننر مشننهور حتننت  بنن : أنننه رجننع إلننت خنن(  ضنن ة الكننذب علننت االنن  ر م ننة والت و 3)
ولن س العدنب أن يقنع الكنذب عل نه  -وأنه كتب ذلو  خطها وك  ذلنو كنذب عقيدة األش عرة

فينقن  ررجمتنه فني الندرر  -ينكن ال  حدنر العفنق   -دب أن يقو  مؤرخ  قة ف  ن عوإنم  ال
التنت هني  -ة مطولة الال  ر م ة وخنق  ع   ير  وخذكر هذ  األمنورم( ررج1/154الك منة )

ه فنني ننننمنن ذج الكننذب علننت االنن  ر م ننة: أ هنن ا ومنن نفننن  عي ننذ  -فنني اليق قننة كننذب عل ننه
هنننن و نننع فننني يننند ن  نننب الفنننلطنة كتننن ب مننن ور ف نننه أن االننن  ر م نننة وجم عنننة  702سننننة: 

ورون ووجنند معهننذ مفننو ة الكتنن ب وعو بننواا منن  ذ،  ننذ فضننت الوهين صننيون التتننر وخننن رب
 (، وكذلو و ع الكذب عل ه أنه رجع ع  عقيدرها=14/22البداية والنه ية )

 نأن  -(، وحي  احت لوا عل ه أن يرجع ع  عقيدره204،207،209و  )ص: = ان ر: العق
(، وكننذلو الكننذب 29-27ة  قلننذ خ  مننه )ص: مننفننرفق ذلننوا ررج - نتننب كت  نن   ننذ يم  ننو 

 57عل ه في ال عذ  أنه أنكر ربدي  التوراة، وأنه اع  في عمر وعلنتا القنول الدلنت )ص: 
ة يننن(، والبدا328رحنن ل العقننو  )ص: (، وكننذلو الكننذب عل نننه فنني مفننألة  ننند ال67، 66،
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لمباحث مندـا إلـث المج ـ  التـاند الـ ي عقـد هـو  الجمعـة بعـد أج ه بعا ا
ر رجـــب، وفـــد  ـــ ه المـــرال ألـــ وا أ هـــتدم فـــد االســـتعدا  صـــع لـــثالصـــ ال ثا

ـــدهن  ـــه أكهـــر شـــيولدم و ـــو  ـــفد ال ل منـــاظرال وأحلـــروا معدـــم مـــن  عتهرون
أمــر بالجماعــة  ، ف مــا اجتمعــوا  ــدأ ا ــن ليميــة الكــ   وذكــر أن هللا(1)الدنــدي
وندانا عن الفرقة وااللت ف، ثم قال بوس وب قوي:   وربنا واحد،  ف  تواال

وكتا نا واحد، ونهينا واحد، وأ ـول الـدهن ال لحتمـل التفـر  وااللـت ف، وأنـا 
أقـول مـا هوجــب الجماعـة  ــين المسـ مين و ـو متفــق ع يـه  ــين السـ في، فــتن 

                                                                                                               

 ط( 10:)ص   يكنننذب عل نننها النننر  علنننت االخنننن   ي(، وكنننذلو االخنننن 14/123والنه ينننة )
(، واال   طواة فني 1/164الفلف ةا وكذلو الكذب عل ه لي مفألة الن ولا الدرر الك منة )

 ( ط الرس لةا110رحلته )ص: 
 (ا209( العقو  )ص: 1)

هنن ورنوفي  644ال  ميمند األرمنو  الهنند  ولند سننة  ( هو: ميمد ال  عبد الرح ذ2)
ي فني منن  رة الواسنط ة، واسنتع ن  نه نم  الذي  حضروا المدلس الث  هن، وك ن 715نة س
( 14/36ر )البداينة: ثينقي المذهب األشعر  لك  كن   ن ل االن  كميقلم ء ل عمهذ أنه م  عال
لمنن  رة أننه اجتمنع  نه فقن ل:    ينراا وخنذكر االن  ر م نة أن الثقنة حد نه  عند امن  يته الاسن

ر رننر  التأوخنن ، و نن ل أننن  أختنن ر  ننول رننر  نصنن لنن  لهننذ: م لننو علننت الرجنن  اعتننراض، فانننه 
التأوخ ، وأخرج وصيته التي أوصت اله  وفيه   ول رر  التأوخ ا لكن  ييندو أن الصن ي رجنع 

 ل فنني ب األشنن عرة و ننه  مننذيهننين ة فنني األصننول الدين ننة نصننر فع لة التفننسننفانننه ألننف " الر 
 لة مشتملة علت رفعي  مفألة م  مف    أصول الندي  أل هن  لمن  سأوله  " أم   عد فهذ  ر 

   المينروس مقبلني  علنت ريصني  هنذا ال ن   عند من  جنر  من  ال تننة شنرأي  البنة أهن  ال
)التفنعين ة لألرمنو  الهنند  "00المشهورة الي  أه  الفنة والدم عة، و ي   عق الين اللة 

 مخطواة(ا 2ور ة 

(، والوافي 1 62 /9(، وابق ت الفبني )65 /14ه ية )نان ر في ررجمته: البداية وال
(، وابق ت األسنو  11/67(، ور رخص الص لي ة )135 /2(، ون هة الخواار )3/239)
 (ا2/187(، والبدر الط لع )534 /2)
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ســـرار ، وإال فمـــن لـــالفند بعـــد ذلـــك كشـــفه لـــه األهللوافـــق الجماعـــة فالحمـــد 
 و تكه األستار، وبينه الم ا ب الفاسدال،

 

 ْان الوقـه ع ـث الهريـد، سـالتث أفسدت الم ل والـدول، وأنـا أذ ـب إلـث 
 م ك مــا ول حــرب  ســوأعرفــه مــن األمــور مــا ال أقولــه فــد  ــ ا المج ــ  فــتن ل

حــــول عـــدال قلـــا ا حـــول الكـــ  ، والتجســــيم،  ش  ثـــم جـــرى نقـــا (1)ك مـــا  
الصـفات، وحـدهث األوعـال، وكـان ا ـن ليميـة الشـيل واالشـترا  والتواةـن فـد 

والمرجذ فتذا لك م لم  ستْعوا ر  ك مـه وأ لتـه  وانتدـث  ـ ا المج ـ  ورجـذ 
  (2)امكرم القث الدهن إلث  يته معز  

ثــم عقــد المج ــ  التالــث فــد ســابذ شــعبان بالقصــر، واجتمــذ الجماعــة 
ســهب كــ   نفســه ب (3)ع ــث الر ــث بالعقيــدال، وعــزل القا ــد ا ــن  صــري 

(، ثـــم جـــاء مرســـو  الســـ ْان 4) (4)دنال الـــدهن ا ـــن الزم كـــامـــعه مـــن كســـم
عنا بعقـد مج ـ  ل شـيل لقـد سـم بتعا له إلـث منصـبه وفـد الكتـاب:   إنـا كنـا

                                            

 (ا234 -233( العقو  )ص: 1)

 (ا14/37( ان ر: البداية والنه ية )2)

قض ة ندذ الدي  أالو العب س أحمد ال  ميمد ال  س لذ اال  صصر  الش فعي (    ي ال3)
، وابق ت (14/106هن، ان ر: البداية والنه ية ) 723هن، وررفي ممنة  655سنة  ولد

 (ا2 0 /9الفبني )

ي،    نت القضن ة، ن( هو: ميمد الن  علنت الن  عبند الواحند الن  عبند الكنرخذ ال ملكن 4)
 -هنن 727هن، مدح اال  ر م ة  ذ ر  عل ه، وفني سننة  727هن وروفي سنة  667ولد سنة 

فد ء األمر   لنذه ب إلنت مصنر ليتنولت  ضن ء القضن ة فني الشن    -وهي    ي  ض ة حلب
 - فننبب من  الينهمنن  حنول مفننألة ال خنن رة -وكن ن منن  نيتنه أن يننؤذي شن ص االسنن   إذا رجنع

 فدع  عل ه ش ص اإلس   فم ت البلب س  ب  وصوله إلت الق هرةا

(، 21 4 /4(، والوافي )4/192(، والدرر الك منة )131 /1 4ه ية )ن: البداية وال ران
 (ا190 /9(، وابق ت الفبني )4/7وفوات الوف  ت )
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الدهن ا ن ليمية، وقد   غنا ما عقد له من المجال  وأنه ع ث مـ  ب السـ ف 
   (1)وإنما أر نا   لك  راءال ساحته مما نسب إليه  

وأمــر الســ ْان  ــ لك مــا  -حــول الواســْة -ان ســهب  ــ ه المنــاظراتوكـ
مـن اـزو الـروافا والنصـيرية  - ــ 705أول  ـ ا العـا   -به ا ن ليميـة قا 

فـــد الكســـروان، ثـــم بعـــد مـــا قـــا  فـــد جمـــا ى األولـــث مـــن منـــاظرال األحمد ـــة 
 المتصوفة وإنكاره ع يدم،

 
 
 

 

 
م ظدر الشيل نصر وإلزامدم بالشرع وأن من لرج ع يه  ربه عنقه، ث

وشاع أمره وميوله نحو المتصوفة، فورسل إليه ا ن  -فد مصر -(2)المنبجد
ليمية باالنكار ع يه، فوارى الشيل نصر القلاال والع ماء فد مصر، وقـال: 
إنه سثء العقيدال مهتدع معارض ل فقراء واير م، وةعنوا فيه عنـد السـ ْان، 

ـــوا ـــد  رة  ـــروافا ق ـــور  مرســـو   -ارلشـــواأي  -وال هبعـــد أن  كـــون ال ـــه ف ع ي
  (3)الس ْان بمساءلته عن عقيدله فعقدت له ل ك المجال  فد رجب

ولكن المنبجد لـم هـرض بمـا انتدـه إليـه المجـال ، فعمـد بوسـ وب آلـر 
 إلث السعد لدى الس ْان المتحان ا ن ليمية مرال ألرى 

                                            

 (ا14/37ه ية )ن( ان ر: البداية وال5)

 -هن، وك ن الد شنكير 719( هو: نصر ال  سل م ن، أالو ال تت المنبدي، روفي سنة 1)
الصوفي، أنشأ له زاوخة خ رج   ب   يي  لي في ميبة اال  عر وك ن  -يعتقد ف ه الفلط ن

،  ذ م ت و ف  فيه ا ان ر: البداية ألك الرالنصر وص ر يتعبد فيه  وختر   عل ه فيه  ا
)ص:   (، وابق ت األول  ء الال  الملقل5/165(، والدرر الك منة )14/95والنه ية )

  (2/432(، والخط) للمقرخ ي )477

 (ا128-ا 27كب )ص: ( ان ر الكوا2ا )
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 محنته وذ ابه إلث مصر: -3

مرسو  الس ْاند األول، فسعث لم  قتنذ نصر المنبجد بما انتدث إليه ال
فاجتمذ به مـذ ةا فـة  -ال ي كان  عتقد فد نصر -إلث الس ْان الجاشنكير

مــن ع مــاء مصــر   فوو مــه الشــيل نصــر أن ا ــن ليميــة  خــرجدم مــن الم ــك 
ويقـيم ايـر م، وأنــه مهتـدع، فـور  مرســو  السـ ْان إلـث  مشــق بتحلـار ا ــن 

 ــ ف مـا ة ـب إلـث  705 فد لام  شدر رملان سـنة  (1)ليمية إلث مصر
الــد ار المصـــرية مــانذ نا ـــب الشــا  وقـــال: قــد عقـــد لــه مج ســـان بحلـــرلد، 
وحلرال القلاال والفقداء وما ظدر ع يه شـثء، فقـال الرسـول لنا ـب  مشـق: 
أنا نا ا لك، وقد قيل: إنه  جمذ النـا  ع يـك، وعقـد لدـم  يعـة، فجـزع مـن 

 ، (2)ذلك وأرس ه إلث القا رال ع ث الهريد  

قـــال: إن النا ـــب أشـــار ع ـــث الشـــيل  تـــر  التوجـــه إلـــث مصـــر، وأنـــه وي
 كالب فد ذلك فامتنذ الشيل من ذلـك و لـم  قهـل، وذكـر أن فـد لوجدـه إلـث 

ا  حــم النــا   -  ولمــا لوجــه ا ــن ليميــة إلــث مصــر (3)يــرالتمصــر مصــالا ك
رملـان و ـل مـذ  22  ف ما كان هو  الخمي - لو اعه وكان هوما مشدو ا

د هـو  بعـد  ـ ال الجمعـة جمـذ نإلـث القـا رال، وفـد ثـا ي  صر القا د ا ن 
ر الدولة فد القاعة لمحفل، وا عـث ع يـه القا ـد ا ـن مخ ـوف أكا القلاال و 

                                            

( وك ن المرسو    لكشف عم  جر  في مينته األولت أي   ن   ة ج   ن ووالية الق  ي 3)
هن، ومو وع المن  رة األول واألخير  698سنة  -حول اليموخة -إم   الدي  الق وخني

واحد هر الص  ت ولك  القصد إيه   الن س اخت   المو وع   الح لة علت م  ك ن  ب  
 إال ف لمن  رات  فبب المرسو  الذي  بله انته   ب   لي  م  ورو  هذا المرسو اسني  ر 

 (ا128لكو اكب )ص:  1( 4)

 (ا38-14/37(، والبداية والنه ية )249( ان ر: العقو  الدرخة )ص: 1)
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هـــتك م بحـــرف و ـــوت، فولـــ  ا ـــن  أنـــه  قـــول باالســـتواء وأن هللا (1)المـــالكد 
والتناء ع يه، فقيل لـه: أجـب، ماجئنـا بـك لتخْـب، فقـال:  ليمية فد حمد هللا

م فـــث، فقيـــل لـــه القا ـــد المـــالكد، قـــال: كيـــل  حكـــم فـــد و ـــو كالحـــاومـــن 
ع يــه   (2)ماســوانــزعج، فحــب  فــد  ــرج مر  اشــدهد الصــمد؟ والــب الــب

 ـو وألـواه  (3)روف بالجـبعـاما، وفد لي ة عيـد الفْـر نقـل إلـث الحـب  الم أ
 كـام  او ين الـدهن عهـد الـرحمن وبقـث فـد السـجن عامـ شرف الدهن عهد هللا

د فد الشا  ومصـر بـالحط ع ـث ا ـن ليميـة ونحالفتـه فـد العقيـدال، وقرىء لق ي
 (4) ـ اجتمذ نا ب الس ْنة سيل الدهن س ر 706فد لي ة عيد الفْر سنة 

بالقلاال والفقداء ولك م فد إلراج الشيل من السـجن فـالفقوا ع ـث أن  شـترط 
 ع يه أمـور وأن هرجـذ عـن بعـا العقيـدال، فورسـ وا إليـه مـن  حلـره ليتك مـوا

ث أن  حلــر، ولكــرر إليــه الرســول ســه مــرات و ــمم ع ــث عــد   معــه فــو
 الحلور فْال ع يدم المج   ثم انصرفوا من اير شثء 

 

                                            

ولد صنة  -( علت ال  مخلو  ال  ن هق ال  مفلذ النوووي الم لكي    ي القض ة2)
(، رو  ار 162ت الديب ج للقراني )ص:  ان ر: روش هن، 718ة سن هن وروفي 634
 (ا3/202منة )ك (، والدرر ال90 /14ه  ة )نوالبداية وال -ال رب

( الترس ذ معن   رعوخ  الشخص ومنعه م  التصر  الن فه، وخنون في الفد    لب ، 3)
وك ن الذ  سد  ف ه اال  ر م ة  ي رة الديلذ في  -أحد الفدون في الق هرة - والبرج

(، والفلو  136الن ذ الف  س ة )ص:  -الق هرة، ان ر ن ذ  ولة م اي  المم ل و
 (ا2/18)

ف ه األمراء وك ن مهوال م لم ، كرخه الرا ية  س( سد  الدب ك ن   لقلعة، وك ن ييب4)
 ( وو الوالقا2/213المفدون ف ه م  هو ك لموت وأ د منها ان ر: الخط) ) سييق 

ه ية نهن، ان ر: البداية وال 71 0هن،  ذ  ت  سنة  698 ( ك ن ن  ب  للفلطنة سنة5)
 (ا58-59 /14)
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 ـــ  706ثــم ة ــب ألــوا الشــيل إلــث نا ــب الســ ْة فــد ذي الحجــة ســنة 
شــــرف الــــدهن وبــــين  ف وجــــرت مناقشــــات  ــــين عهــــد هللاو ا ــــن مخ ــــ وحلــــر

 707، وفد  ـفر سـنة  (1)ا ذالقا د المالكد ف در ع يه ولْوه فد مو 
ن فــد  ار هبالشــيل لقــد الــد  (2) ـــ اجتمــذ القا ــد  ــدر الــدهن ا ــن جماعــة
   (3)نتيجة األوحدي بالق عة وةال  يندما الك   فد اير

  ــ  لـل األميـر حسـا  الــدهن: 707ف مـا كـان فـد ربيـذ األول مـن سـنة 
وأقسـم  الـث مصـر، وحلـر  نفسـه إلـث الجـب (4)مدنا  ن عيسث م ك العرب

ع ث الشـيل لقـث الـدهن ليخـرجن، ف مـا لـرج أقسـم ع يـه ليـولين معـه إلـث  ار 
ســ ر، فــاجتمذ بعــا الفقدــاء وجــرت بحــوث ثــم بــات الشــيل فــد  ار نا ــب 

ولـم  -الس ْنة س ر، ثم اجتمعوا بعـد ذلـك مـرال ألـرى بمرسـو  مـن السـ ْان
 ولمــا ة هــوا ل حلــور اعتــ روا بعلــدم بــالمرض وبعلــدم - حلــر القلــاال

                                            

 (ا252(، والعقو  )ص: 43 /14( ان ر: البداية والنه ية )1)

هن وروفي  639ال  جم عة،    ي القض ة، ولد سنة  ( ميمد ال  إالرام ذ ال  سعد ه2)
(، والدرر 2/48(، وابق ت الم فرخ  )9/139هن، ان ر: ابق ت الفبني ) 733منة 

(، 12/369(، وابق ت اال     ي شهبة )12/36(، واألنس الدلي  )3/367الك منة )
 ا (2/18والوافي )

 (ا252(، والعقو  )ص: 14/45ه ية )ن( ان ر: البداية وال3)

( في القرن الف  س ص رت منطقة الد خرة و   ية الش   من ن  لكثير م  البدو فنشأت 4)
رة آل مهن  ال  ا فت، اال  آل فض ، ساء العرب،  ذ الرزت أيفمون أمر  -إم رات مت ر ة

يرجعون إلت ر  عة وص روا في األخير يتولون االمرة م  س اي  مصر، ولذلو لم  الرزت 
ك ن  لمهن  ع  ة  وخة   لفلط ن الن صر   وون  -هذ  األمرة حمي أميره  ملو العرب، 

ر، ان ر: يهن  ييضر له العد  الكثك ن مش وف    لخي  وجمع الن  ر منه  وك ن م يالذ
روادت الصلة الي  آل    (ا والذي يل   االنتب   وخيت ج إلت  يث ك2/255الخط) )

ي إل ه في الفد  وخقفذ عل ه أن يخرج؟ا ان ر ع   بيلة رمهن  واال  ر م ة إلت حد أن يأ
ص: ) - طعة ع  نب    العرب -ه  و وره  في األحداأل: مف لو األ ص ربآل مهن  ونف

 -الوالق، ط( 5/426(، ور رخص اال  خلدون )4/203(، وصبت األعشت )1-136 12
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بغيــره، والحقيقــة أنــه كــان  روبــا مــن مناقشــة ا ــن ليميــة فقهــل نا ــب الســ ْنة 
عـــ ر م ولـــم  ك فدـــم الحلـــور بعـــد أن رســـم الســـ ْان بحلـــور م أو بفصـــل 
المج   ع ث لير  وبات الشيل عند نا ب الس ْنة ثم جاء حسا  الدهن  ن 
مدنــا وريــد أن  ستصــحب معــه الشــيل لقــد الــدهن إلــث  مشــق، فوشــار ســ ر 

 ن  قيم الشيل عنده بمصر ليرى النا  فل ه بو
 

وكتب ا ن ليمية كتابـا إلـث الشـا  هتلـمن مـا وقـذ لـه، وكـان مـدال مقامـه 
  ثــم لفــرم اشــدهد ا، وفــرح النــا  بخروجــه فرحــافــد الجــب ثمانيــة عشــر شــدر 

  أما أ ل الشا  فكانوا هتابعون مـا  جـري ل شـيل ويتـولمون (1)ل تدري  وامفتاء
إنه لما جاء لْاب من الشيل و و فـد الجـب إلـث  مشـق  لما وقذ له، حتث

ع ــث النــا ، وجعــل  ئ ألهــر نا ــب الســ ْنة فــد الشــا  فورســل فــد ة بــه فقــر 
   (2)النا ب  شكر الشيل ويتند ع ث ع مه

 محنته مذ الصوفية فد مصر: -4

ـــة فـــد مصـــر ـــن ليمي ـــا   -بعـــد لروجـــه مـــن الســـجن -بقـــد ا  ـــم الن  ع 
ه، ويتك م فد الجوامذ  تفسير القرآن بعد   ال ويفتيدم وي كر ال ة ويدعو إلي

يـــرا مــا هتْـــر  إلــث جوانـــب عدهــدال فـــد كتيالجمعــة إلـــث العصــر، ولمـــا كــان 
العقيدال مندا ما له مسا  بوحوال الصوفية وبدعدم، إ ـافة إلـث أن لصـمه 

مـا أرا  مـن إهـ اء ا ـن  -و و المقـد  عنـد الجاشـنكير -نصرا المنبجد لم هنل
ألمر و ار مـا جـرى لـه سـهبا فـد شـدرله وإكبـاب النـا  ليمية،  ل انعك  ا

  اوندار  ع ث االجتماع به واالستفا ال من ع ومه لي 

 فجــــــاء األســــــ وب  ــــــ ه المــــــرال مــــــن نصــــــر المنبجــــــد وا ــــــن عْــــــاء هللا
                                            

 ( وم   عده ا89= وان ر عش  ر الش  : أحمد وص ي زكرخ  )ص: 
 (ا12/45(، والبداية والنه ية )131(، و )ص: 256-252  )و ( ان ر: العق1)

 (ا251(، والعقو  )ص: 14/43ه ية )ن( ان ر: البداية وال2)
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بتثارال ألبـاعدم مـن المتصـوفة فـاجتمذ ل ـق كتيـر مـندم مـن أ ـل ( 1)السكندرى 
شــكوا الشــيل إلــث الســ ْان، فْ ــذ الخوانــق والــربط والزوا ــا والفقــوا ع ــث أن  

مندم ل ق محمير إلث الق عة وكانه لدم  جة شدهدال لفته انتباه الس ْان، 
ــه  ــنالء قــد جــاءوا مــن أجــل ا ــن ليميــة  شــكونه ويقولــون: إنــه  ســب  فقيــل ل

 مشا خدم، واستعانوا ع يه باألمراء واير م 
 
 
 

 

فعقـد لـه  ــ، فـومر بـون  عقـد لـه مج ـ   707وكان ذلك فد شـوال سـنة 
ــم الشــيل وشــجاعته  707شــوال  10هــو  الت ثــاء  مج ــ  ـــ، وظدــر مــن ع 

وقوال ق به الشدء الكتير، فا عث ع يه ا ن عْاء بوشـياء لـم هتهـه ع يـه مندـا 
شدء، ثم جاء األمر من الدولة أن  خير  ين ث ثة أشياء، إما أن  سير إلث 

م  لــل ع يــه  مشــق، أو امســكندرية بشــروط أو الحــب ، فالتــار الحــب ، ثــ
جماعـــة فـــد الســـفر إلـــث  مشـــق م تزمـــا مـــا شـــرط فوجـــاب أ ـــحابه إلـــث مـــا 

شوال، ر  مـن الْريـق وقيـل:  18التاروه جهرا لخواةر م، ثم لما سافر لي ة 
إن الدولـــة ال لر ـــث إال الحـــب ، واســـتناب ا ـــن جماعـــة بعـــا القلـــاال أن 

لوقفدم فد  أحد م ولحير اآللر، ف ما رأى الشيل نذ حكموا فيه بالحب  فامت
حبسه قال: أنا أملث إلث الحـب  وألبـذ مـا لقتلـيه المصـ حة، فورسـل إلـث 
حب  القلـاال وأذن لـه بـون  كـون معـه مـن  خدمـه، فبقـد الشـيل فـد السـجن 

ســتفتث فــد األمــور المعلــ ة ويجتمــذ النــا  بــه لــي  وندــارا، وكــان لــه  ور  
ل ميــ   ع ــيم فــد لوجيــه المحــا ي  وإ ــ ح أحــوالدم حتــث  ــار لــه مــندم

                                            

هن، ان ر:  709، روفي سنة يالفنندر  الش ذل حمد ال  ميمد ال  عط ء ه( هو: أ3)
(، 9/23(، وابق ت الفبني )191 /1(، والدرر الك منة )1/242الديب ج المذهب )

 (ا1/204وشدرة النور )
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، ثــم عقــد لــه مج ــ  بالصــالحية بعــد (1) ختــارون امقامــة عنــده بعــد لــروجدم
ذلك ك ه ونزل الشيل بالقا رال  دار ا ن شقير وأكب النا  ع ث االجتماع به 

  (2) ـ  708لي  وندارا حتث  ل ه سنة 

 نق ه إلث ثغر االسكندرية: -5

ءه وحصــرت لمــا كتــر اجتمــاع النــا  بــه ولــر   م ع يــه ســاء ذلــك أعــدا
حـين لـرج  - دور م و ـاحب ذلـك لْـور سياسـد فقـد لسـ ْن الجاشـنكير

ــا عــن الســ ْة  وكــان  -(3)النا ــر إلــث الكــر  مكر ــا بســهب كــل هــده عم ي
وكــان ا ـن ليميـة و ــو  ع ـم لفا ــا  - ــ 708شـوال  23 يعـة الجاشـنكير فــد 

هنال من الجاشنكير ومن شيخه  -األحداث وقصة ذ اب النا ر إلث الكر 
 ر ويقول:نص

 
 

   الـه أ امــه وانتدـه رياســته وقــرب انقلـاء أج ــه ويــتك م فيـه وفــد ا ــن 
، فقــرروا أن  ســيروه إلــث امســكندرية كديئــة المنفــث لعـــل (4)وألباعــه   بــدعر 

أن  قت ـه، ومنعـوا  -وفيدم بقا ا المتف سفة والمتصوفة والغـ ال -أحدا من أ  دا

                                            

( و م   عده ، و الكواكب 267(، والعقو  )ص: 14/45( ان ر: البداية و النه ية )1)
  (ا133)
 (ا14/46ه ية )ناية وال( ان ر: البد2)

القض ة في مصر، ول س  و( لقد زور علي الفلط ن كت ب يتضم  ع ل ن فه فأ ب  ذل3)
(، وان ر: ريق ق  علم   و راسة للمو وع 14/48ه ية )نالو ذلو صي ي ، ان ر: البداية 

 ( وم   عده ا154في: الت رخص الف  سي لشرق األر ن في العصر المملوكي )ص: 

(، و د جرت في هذ  األ ن ء أحداأل ووس ا ت م  14/49 ية )نهبداية وال: ال ر( ان1)
التدامرة، وفيه  أحداأل عديبةا ان ر  ص ، وم  المش يشص الد  هت الذ  ج ء م   مش ال
  ( وم   عده ا24ه  قلذ خ  مه )ص: جمترر 
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وقـد  -مـا كـان بعـد العصـرأن ه  ب أحد من أ حابه معه،  قول لا مه: ف 
وقفـه أبكـد، فقـال لـد الشـيل ال لبـك، مـا  -جاء األمر  نق ه إلث االسـكندرية

بقيــه  ـــ ه المحنــة لبْـــثء  وركــب ع ـــث بــاب الحـــب ؟ قــال لـــه إنســان:  ـــا 
ســيدي  ــ ا مقــا  الصــهر، فقــال لــه:  ــل  ــ ا مقــا  الحمــد والشــكر، وال ــة إنــه 

م ع ــث أ ـل الشـا  ومصــر نـا ل ع ـث ق هـد مــن الفـرح والسـرور شــدء لـو قسـ
لففمل عندم، ولو أن معد فد   ا المو ذ ذقبا وأنفقته ما أ هه عشر  ـ ه 

 -وقــد منــذ أحــد أن  صــحبه -، ولمــا ركــب الشــيل (1)النعمــة التــد أنــا فيدــا  
قال ا ن ليمية لخا مه إ راقيم:    ا إ راقيم انزل الشـا  وقـل أل ـحا نا، وحـق 

المحنة لبْدء ولنفرج قريبا فـو  مـا فـد ما بقيه   ه  -ث ث مرات -القرآن
ــيجع ن ال ــة أعــز مــن  النفــو ، ويق ــب ال ــة مم كــة  يهــر  أســف دا أع  ــا، ول

 ـــ  709  وكــان ذ ابــه فــد ندا ــة شــدر  ــفر ســنة  (2)فيدــا أذل مــن فيدــا  
وأقا   تغـر االسـكندرية فـد  ـرج م ـيا واسـذ والنـا  هتـر  ون ع يـه وقـد لحـق 

كتهدا ألو الشيل شرف الدهن إلث أليـه  ـدر  به بعا أ حابه، وفد رسالة
ــة الكام ــة ومننــه  الــدهن فــد الشــا   قــول فيدــا:   فــنحن والجماعــة فــد نعــم ال 
ــــالتغر  الشــــام ة التــــد لفــــو  العــــد وامحصــــاء    فمندــــا: نــــزل األخ الكــــريم ب
المحــرو ، فــتن أعــداء هللا قصــدوا  ــ لك أمــورا  كيــدون  دــا امســ   وأ  ــه، 

ل عــــن قريــــب، فانق هـــــه ع ــــيدم مقا ــــد م الخهيتـــــة وظنــــوا أن ذلــــك  حصـــــ
المع ومـــة، وانعكســـه مـــن كـــل الوجـــوه، وأ ـــبحوا ومـــا  الـــوا عنـــد ال ـــة وعنـــد 
العارفين مـن المـنمنين سـو  الوجـوه هتقْعـون حسـرات ونـدما ع ـث مـا فع ـوه، 
وأقهل أ ل التغر أجمعون إلث األخ، متقه ين لما ه كره وينشره من كتـاب ال ـة 

 حط والوقيعة فد أعدا دما من أ ل الهدعوسنة رسوله وال

                                            

 (ا31،32( ن ح ة م  ح  ة ش ص اإلس    قلذ خ  مه إالرام ذ أحمد الاب شت )ص: 2)

 (ا33-32( المصدر الف ال  )ص: 3)
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والل الت والكفر والجداالت، لصو ا ألهث الم حدال وااللحا  ة ثم 
الجدميــة  والفــق أنــه وجــد  دــا إ  ــي  إلحــا  م قــد بــاض وفــرخ، ونصــب  دــا 

، فمـز  هللا  دـا بقدومـه  (1)عرشه و وح، وأ ل  دا فريقث السبعينية والعربيـة
تــك أســتار م وكشــف رمــز إلحــا  م وأســرار م المغــر جــوعدم شــ ر مــ ر، و 

وفلـحدم، واســتتاب جاعـات مــندم ولـنب ر يســا مـن ركســا دم، و ـنف  ــ ا 
   (2) م   التا ب كتابا فد كشف كفر م وإلحا

وبقـد الشـيل فـد االسـكندرية ثمانيـة أشـدر، ف مـا رجـذ السـ ْان النا ـر 
ه  أب إال  ـ لم  كن ل 709الحكم وقد  إلث مصر هو  عيد الفْر سنة  إلث

د هـو  مـن شــوال نة ـب الشـيل ا ـن ليميــة مـن امسـكندرية، فوجــه إليـه فـد ثــا
 -وفــد امســكندرية لــرج ل ــق هو عونــه -فقــد  الشــيل فــد ثــامن  ــ ا الشــدر

فــاجتمذ الســ ْان هــو  الجمعــة فــد مج ــ  فيــه القلــاال والفقدــاء، وقــد  الــه 
تقم لــه مــن  ولـة الجاشــنكير وألباعــه، وعـرض النا ــر ع ــث ا ــن ليميـة أن هنــ

ــا  ســجل ل شــيل موقــف ع ــيم ومعرفــة  واقــذ  أعدا ــه ولكنــه رفــا ذلــك، و ن
األمـر، فالنا ــر لمـا عــرض ع يـه أن  فتيــه فـد قتــل بعـا الفقدــاء والقلــاال 
كــان هريــد أن هنــتقم مــندم بســهب مــوقفدم منــه لمــا لســ ْن الجاشــنكير، ففْــن 

أحـــدا مـــندم  ا ــن ليميـــة لمــرا ه وألـــ   ع ــم القلـــاال والع مــاء وينكـــر أن هنــال
سوء، وقال له: إذا قت ه  نالء ال لجد بعد م مت دم، فقال له: إندم قـد آذو  

ورسـوله  د فدو فد حل ومـن آذى هللانوأرا وا قت ك مرارا فقال الشيل: من آذا
هنتقم منه وأنـا ال أنتصـر لنفسـد، ومـا  ال بـه حتـث ح ـم عـندم السـ ْان  فاهلل

تفكر فيه الع ماء مرارا، إذ كتيـرا مـا ، وإنه لموقف ع يم هنبغد أن ه(3)و فا
                                            

 ا ي( نفبة إلت اال  سبعي  واال  عر 1)

 (ا275 -273( العقو  )ص: 2)

 (ا282-278(، والعقو  )ص: 54-14/53ه ية )ن( ان ر: البداية وال3)
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لولد بعـا القلـا ا ممـا لدـا وجـه فـد الشـرع ولكـن الحكـا   حر ـون ع يدـا 
ال ألجــل ذالدــا والباعــا ل شــرع فيدــا، وإنمــا ألندــا لخــد  أارا ــا ألــرى لدــم، 

 والدليل ع ث ذلك أندم ال هرجعون إلث الشرع  ا ما وإنما عند الحاجة 
 
 

 ـــ  فتــد ويــدر  وينلــف  712لقــا رال إلــث ســنة ثــم أقــا  ا ــن ليميــة فــد ا
 ر هتــر  ون ع يــه، وكتــب إلــث أقاربــه  دمشــق  قــول:   والحــق ألكــاوا والنــا 

 ا مــا فــد انتصــار وع ــو وا   ــا ، والباةــل فــد انخفــاض وســفال ونفــا ، وقــد 
رقـــاب الخصـــو  وأذلدـــم اا ـــة الـــ ل، وة ـــب أكـــا ر م مـــن الســـ م  أللـــذ هللا

قـد اشـترةنا ع ـيدم فـد ذلـك  -الحمـد هللو  -ونحـنواالنقيا  ما  ْول و ـفه  
من الشروط ما فيه عز امس   والسنة، وانقماع الباةل والهدعة، وقـد  ل ـوا 
فد ذلك ك ه وأقنعنا حتث   در ذلك إلث الفعل، ف ـم نتـق لدـم بقـول وال عدـد 
ــم نجــهدم إلــث مْ ــوبدم حتــث  صــير المشــروط معمــوال والمــ كور مفعــوال،  ول

مس   والسنة ل خا ة والعامة ما  كون من الحسنات التد وي در من عز ا
من األسباب التث فيدا عز امس   والسنة وقمذ  لمحو سيئالدم، وقد أمد هللا

 الكفر والهدعة بومور  ْول و فدا فد كتابي  
ــــد  ــــث عــــز امســــ   وقمــــذ اليدــــو     وكــــ لك جــــرى مــــن األســــباب الت

ص ه لدم شوكة، وأعاندم من أعاندم بعد أن كانوا قد استْالوا وح والنصارى 
باسـتعمالنا فـد بعـا مـا أمـر  ع ث أمر فيه ذل كهير من النـا ، ف ْـف هللا

ـــوليل ق ـــوبدم،  هللا ـــه عـــز المســـ مين ول ـــك ممـــا في ـــه ورســـوله وجـــرى فـــد ذل ب
وقيــامدبم ع ــث اليدــو  والنصــارى وذل المشــركين وأ ــل الكتــاب ممــا  ــو مــن 

وو ـف ذلـك  ْـول، وقـد أرسـ ه إلـيكم  أع م نعم هللا ع ث عبا ه المنمنين،
  (1)   كتابا أة ب ما  نفته فد أمر الكنا   و د كراري  بخْد 

                                            

 (ا285 -284قو  )ص: ع( ال1)
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كنابــا  مت ــثء رقــة وحنانــا ويعتــ ر لدــا عــن  -إلــث والدلــه -وكتــب الشــيل
ولع مـون أن مقامنـا   فد مصر، وعد  عو له إلث الشا  ومما قالـه لدـا: بقا ه

 رورية متث أ م نا ا فسد ع ينا أمـر  الساعة فد   ه اله   إنما  و ألمور
مختـــارين ل بعـــد عـــنكم، ولـــو حم تنـــا الْيـــور لســـرنا  الــدهن والـــدنيا ولســـنا ُهللا

إلــيكم، ولكــن الغا ــب عــ ره معــه، وأنــل لــو اة عــ  ع ــث بــاةن األمــور، فــتنكم 
الحمــد مــا لختــارون الســاعة إال ذلــك، ولــم نعــز  ع ــث المقــا  واالســتيْان  هللو 

   (1) 000رال يخلا بالنلنا ولكم، وا عوا  ل هو  نستخير هللاشدرا واحدا،  ل ك

، ثــم لمــا كانــه ســنة (2)وجــرت ع ــث الشــيل بعــا األحــداث فــد مصــر
المصــــري، ف مـــا و ـــ وا إلــــث  شلـــرج لجدـــا  التتــــر  ـــحبة الجـــي  ــــ 712

عســـق ن لوجـــه إلـــث  يـــه المقـــد  ألنـــه ع ـــم أن التتـــار رجعـــوا إلـــث     ـــم 
  فـد القـد  أ امــا، ثـم قــد  إلـث  مشــق أول ذي فتحقـق مـن عــد  الغـزاال، وأقــا

ــا ةــوي  712القعــدال ســنة  ــوليل   ـــ، ثــم اســتقر فــد  مشــق  من لفــرم فيــه ل ت
يـرا مـن توكتابة الرسا ل، وكانه مـن ألصـب فتـرات عمـره التـث ألـفي فيدـا ك

  (3)كتبه

                                            

  (ا50 -28/49(، ومدموع ال ت و  )258-257( العقو  )ص: 2)

هن وانتصرت  711رجب  4  ء عل ه  د مع مصر في ( منه  ن    جم عة م  ال و 1)
  آذو  و لذ ينصرفوا إال  عد من  ثة الش ص لهذ يك  وا أن يبطشوا   لذ اليفين ة له حتت

( وم   عده ، و عد 285وأمرهذ   النصرا  وأن الي  له ول س لهذ، ان ر: العقو  )ص: 
ل نتص ر للش ص،  ذ رراجع  عة م  الدند مأي   أوذ  م  فق ه يق ل له المبد ، وحضر ج

 (ا289ال ق ه وش ع ف ه جم عةا العقو  )ص: 
 ص  عد لش(ا فقد ذكر أن ا32 1(، والعقو  )ص: 67 /14( ان ر: البداية والنه ية )2)

نشر العلذ ورصن   الكتب وإفت ء الن س   لك   والكت  ة لإلت  مش  لذ ي ل م زم   عو ره
 المطولة و يره ا
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 محنته بسهب   الْ    : -6

ير ؟  شـــ-كـــان اســـتقرار ا ـــن ليميـــة فـــد  مشـــق بعـــد عو لـــه مـــن مصـــر
 مترحموه

عــام  ع ــث لفراــه ل بحــث والتنقيــب فــد مســا ل العقيــدال، واألحكــا ،  -
وكــان مــن نتيجــة ذلــك لرجيحــه فــد بعــا مســا ل األحكــا  مــا  خــالف فقدــاء 
عصره، ومن   ه المسا ل مسولة الح ف بالْ    ل  كون ة قا إذا حنـث 

ا ـــن  فيــه؟ هـــرى الجمدــور، أ   كـــون  مينــا إذا كـــان القصــد بـــه ايهــن؟ رجحـــه
ليميـة و ــار  فتــث فيــه، ومســولة اعتبــار الــت ث بك مــة واحــدال ة قــا رجعيــا، 
وكان لمنزلـة الشـيل ومكانتـه عنـد النـا  أبعـد األثـر فـد ظدـور وانتشـار متـل 
   ه الفتاوى واالقتناع  دا،  ل ومناقشة من  عار دا ولو كان من الع ماء 

 مالدهن  ن مس مفاجتمذ جاعة من كبار الع ماء إلث القا ث الحنه د ك

الحنه ــد وك مــوه فــد أن  ك ــم الشــيل وأن  شــير ع يــه  تــر  امفتــاء فــد 
الح ف فد الْـ  ، فقهـل الشـيل ا ـن ليميـة إشـارله ونصـيحمه ولـر  امفتـاء 

 ـ، ف ما كـان هـو  السـهه  718 دا وكان ذلك فد منتصف ربيذ اآللر سنة 
 مستدل جما ى األولث من   ه السنة

ْان بالمنذ من الفتـوى فيدـا، وأمـر بعقـد مج ـ  فـد جاء األمر من الس 
ذلـــك فعقـــد هـــو  االثنـــين ثالـــث الشـــدر المـــ كور، والفصـــل ع ـــث مـــا أمـــر بـــه 

   لك فد اله د من الغد  يالس ْان ونو 

ثــم إن ا ــن ليميــة عــا  إلــث امفتــاء  ــ لك وقــال ال  ســعند كتمــان الع ــم، 
كتـاب  ئ قلـاال وقـر  ــ جمـذ ال 719رملـان سـنة  29ثاء كان هو  الت  ف ما

الس ْان وفيه فصل هتع ق بالشيل ا ن ليمية بسهب الفتـوى وأحلـر وعولـب 
ع ث فتياه، واكد ع يه فد المنذ من ذلك، ولكن الشيل لم  متنذ  ـل عـا  إلـث 

 ــــ عقـــد مج ـــ   ـــدار  720رجـــب ســـنة  22امفتـــاء  ـــ لك  ف مـــا كـــان هـــو  
ر الشـيل وعـاو وه اعة من المفتين وحلـمالسعا ال حلره النا ب والقلاال وج
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فـــد االفتـــاء وعـــالهوه، وحكمـــوا بحبســـه فـــد الق عـــة فبقـــد فيدـــا لمســـة أشـــدر 
وثمانيـــة عشـــر هومـــا، ثـــم ور  مرســـو  الســـ ْان بتلراجـــه فـــولرج مندـــا هـــو  

   ثم لفرم ل ع م والتدري  وامفتاء  (1) ـ 721سنة  -هو  عاشوراء -االثنين

 ر  :واه فد   شد الرحال إلث القهو فتمحنته بسهب  -7

و ــ ه المحنــة مــن أع ــم المحــن التــث مــرت ع ــث الشــيل وع ــث ألباعــه 
ــه لــم  جــدوا فــد  والــ ي ههــدو أن أعــداء الشــيل والحاقــدهن ع يــه والحاســدهن ل

دا الشـــيل ا ـــن ههوإن كـــان قـــد ســـجن بســـ -كـــل مـــا  وم ونـــه -مســـولة الْـــ  
حتون وسي ة وقلية ألرى هدل ون مـن ل لدـا ع ـث إهـ اء هبليمية، فصاروا 

حــول  -منــ  ســبذ عشــرال ســنة -ل االســ   وألباعــه، فعتــروا ع ــث فتــوى لــهشــي
 -شد الرحال وإعمال المْد إلث قهور األنهياء والصالحين، ومندـا قهـر النهـد

-و ــو  -، وكانــه الفتــوى لتلــمن ذكــر القــولين الــوار هن ولــرجيا أحــد ما
د ر الكـــ   حولدـــا، واشـــتتــمـــذ األ لـــة ع ــث ذلـــك  ففرحـــوا  ـــ لك وك -التحــريم

 األمر،  قول ا ن عهد الدا ى:

  وكان ل شيل فد   ه المسولة كـ   متقـد  أقـد  مـن الجـواب المـ كور بكتيـر 
 ذكره

 

 
 

وايره، وفيـه مـا  ـو أ  ـ  مـن  (2)لاء الصراط المستقيم  قتفد كتاب   ا
  ا الجواب ال ي ظفروا به، وكتر الك  ، والقيل والقـال بسـهب العتـور ع ـث 
                                            

(، والكو اكب 98-97، 14/87 ية )نه(، والبداية وال327-325  )ص:( ان ر: العقو 1)
 (ا146-147)
(، إلت آخر الكت ب كله حول القبور 2/665ض ء الصراط المفتق ذ ) ت: ا ر( ان1)

 فيه  والشرك  ت
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ع م التشنيذ ع ث الشيل، وحرف ع يه، ونقل عنه ما لـم الجواب الم كور، و 
 ق ه، وحصل فتنة ةار شرر ا فد اآلفا  واشتد األمر، وليلي ع ث الشـيل 
مــن كيــد القــا مين فــد  ــ ه القلــية بالــد ار المصــرية والشــامية وكتــر الــدعاء 
والتلــرع واال تدــال إلــث ال ــة لعــالث، و ــعف مــن أ ــحاب الشــيل مــن كــان 

فكان ثا ـه  -رحمه هللا -ندم من كانه له  مة  وأما الشيل عنده قوال، وجهن
   (1)الجوش قوي الق ب، وظدر  د  لوك ه واعتما ه ع ث ربه  

 ــ جـاء مرسـو  السـ ْان بتقامتـه  726شعبان سـنة  6وفد هو  االثنين 
فوحلـر لـه مركـوب وسـار إليدـا، وأل يـه لـه فيدـا قاعـة حســنة  (2)الق عـة فـد

ـــتذن الســـ ْان، أجـــرى ع يدـــا المـــاء، وأ ـــدهن  خدمـــه ب ـــا  معـــه ألـــوه  يـــن ال ق
 :ه دوي حظ ما

  ــ لك، وقــال: أنــا كنــه منت ــرا ذلــك،  ــيمســرور شــيل امســ   الع -أ 
   يمو  ا فيه لير ع

د جـــاء بحـــب  شـــيل امســـ   فقـــط، إال أن نمـــذ أن األمـــر الســـ ْا -ب
نا ب السـ ْنة وقا ـث القلـاال أ ـدروا أمـر م بحـب  جماعـة مـن أ ـحاب 

ل والتلــييق ع ـيدم،  ــل عـزر جماعــة مـندم ع ــث  واب ونـو ي ع ــيدم، الشـي
(، فمــا الــداعث 4) (3)ثــم أة قــوا ســوى ا ــن القــيم الــ ي بقــث فــد حــب  الق عــة

 ل لك وقد حب  شيل امس   
 

                                            

 (ا328( العقو  )ص: 2)

 هر،ن( هي  لعة  مش ، ورفمت األسد الرا ضي، وهي  لعة حصينة، يمر م  عند ال3)
ه  نهنا و ني  فيه   ار االم رة وص رت مدينة ك ملة لك 471ر ج الدولة رتشت سنة  الن ه 

هن أكم  الن ء   ع ره  و وره ا ان ر ن هة األن   في مي س   691ميصنةا وفي سنة 
 (ا397(، ومن  مة األا ل )ص: 5/276(، وخط) الش   )6 0)ص:  ي الش   للبدر 

 (ا330والعقو  )ص: (، 14/123( ان ر: البداية والنه ية )4)
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ر رســـا  ه ومندـــا ر ه ع ــــث شــــنلـــف ويكتـــب ولنتهألـــ  ا ـــن ليميــــة  -جــــ
الســ ْان قهــل وفــاال شــيل  لك  ــدر أمــر المســماال   االلنا يــة    ولــ  دااللنـا

االس   بوشدر بالراج ما عنده من الكتـب، فكـان ذلـك مـن أع ـم المصـا ب 
  ( 1)ع يه و ار  كتب رسا  ه بالفحم

أمـا ع مــة االسـتفدا   نــا فدــد: لمـاذا لغيــر السـ ْان النا ــر ع ــث  - 
بعـــد ل ــك الع قــات الكهيـــرال  يندمــا فــد مصـــر؟ ومــن لــ ل لتبـــذ  ا ــن ليميــة
 هين أمور لع دا لفد بالجواب:األحداث لت

الك ب والتحريل ع ث الشيل وع ث فتواه، حتث حم ه عباراله ما لم  -ا
لحتمـل،  قــول ا ــن عهــد الدــا ى بعــد ذكـره لــنص فتــوى شــيل امســ  :   ولمــا 
ظفروا فد  مشق  د ا الجواب كتهوه، وبعتوا به إلث الـد ار المصـرية، وكتـب 

اب عن  ـ ا السـنال المكتـوب ع ـث لـط ع يه قا ث الشافعية:   قا  ه الجو 
 جع ـــه  يـــارال قهـــر النهـــد (2)وإنمـــا الخـــزى  -إلـــث أن قـــال -ا ــن ليميـــة فصـــا

ع يدم معصية باالجماع متْوعـا  دـا    قـول ا ـن  وقهور األنهياء   وات هللا
ـــث شـــيل االســـ    ـــان ر إلـــث  ـــ ا التحريـــل ع  ـــد الدـــا ى:  ـــ ا ك مـــه ف عه

قهـور األنهيـاء والصـالحين، وإنمـا ذكـر فيـه والجواب لي  فيه المنذ من  يـارال 
  (3)قولين فد شد الرحل والسفر إلث مجر   يارال القهور   

                                            

(، والكواكب )ص: 1 34 /1 4(، والبداية والنه ية )364 -363( ان ر: العقو  )ص: 1)
 (ا173

ب : ت( ك14/124( في العقو : المير  والتصوخب م  الكواكبا وفي البداية والنه ية )2)
 المي ا

 (ا157(، والكواكب )ص: 341 -340( العقو  )3)
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 ور القلــاال والمفتـــين فـــد مصـــر والشــا ، الـــ هن بـــا روا بـــون كتهـــوا  -2
ع ث ا ن ليمية لشنيعا شـدهدا حتـث كتـب السـ ْان بحبسـه وكـ لك قـد  وشنعوا

  كون ل رافلة أو الصوفية  ور فد ذلك 

بعــد الســ ْان عــن ا ــن ليميــة، ولــو كــان عنــده لعــرف حقيقــة األمــر  -3
من رأ ه وأ لته مباشرال، ولكنه و و فد مصر إنما  سمذ ما  قوله من  ولسمذ
 حوله

 
 

 

 
ــتذا انلــاف إلــث ذلــك مــا فــد المســولة مــن لحريــل ع ــث  مــن القلــاال ف

يميـة الشيل، ف  هبعد أن  ومر الس ْان بما أمر، والدليل ع ث ذلـك أن ا ـن ل
  الـدهن الـو ير  دمشـق فاعتـ ر شـم لـل ع يـه  -مـرض الوفـاال -لما مرض

د قـد أح  تـك وجميـذ مـن عـا اند نـله واق  منه أن  ح  ه فوجابـه الشـيل:   إ
د قـــد أح  ـــه الســـ ْان نـــد ع ـــث الحـــق، وقـــال مـــا معنـــاه: إنـــو ـــو ال  ع ـــم أ

ـــدا ايـــره،  المع ـــم الم ـــك النا ـــر مـــن حبيســـه إ ـــاي، كونـــه فعـــل ذلـــك مق 
 ور، أو لم  فع ه بحظ نفسه  ـل لمـا   غـه، ممـا ظنـه حقـا مـن مه غـه وال ـة مع

   (1) ع م أنه بخ فه  

 انتصر لشيل امس   ع ماء بغدا  وكتهوا بما هوافق قوله فد مسولة -4
 ــل  -(2)نقـل بعلـدا ا ــن عهـد الدـا ي -شـد الرحـال وسـج وا ذلــك بخْـوةدم
كتابا هتنون فيه ع ث  -جوبةألف  امذ ن -وكتب ع ماء بغدا  ل م ك النا ر

ا ن ليمية ويسـتنكرون مـا جـرى لـه وكـان ممـا قـالوه فـد لْـا دم  ـ ا   أحمـد 

                                            

 (ا17ه  -174الكواكب )ص: (، و 82( األع   العل ة ص: 1)
 ( وم   عده 159(، والكواكب )ص: 360 -342( ان ر: العقو  )ص: 2)
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فـد لـزا ن الم ــو    فيدـا، لشـترى وال لبـاع، لـي  ا ـن ليميـة  رال هتيمـة هتنـاف
 رال لماث دا ولناليدا    ولي   قذ من مت ه أمـر هـنقم منـه ع يـه إال أن  كـون 

ــه إليــه  أمــرا قــد لــب  ع يــه، ونســب  كتــب إلــث  كمــا (1)إلــث مــا ال هنســب مت 
الس ْان كتاب آلر، ويع ق  احب الكواكب الدرية بقولـه:   ق ـه وال ـا ر 
أن  ـ ه الكتـب لــم لصـل ل سـ ْان الم ــك النا ـر، إمـا لعــد  مـن هو ــ دا أو 

  (2)لموت الشيل قهل و ولدا، وإال ل در لدا نتيجة  

 حن: ور ا ن ليمية ام جاهث فد   ه الم -ب

الــــ هن هتعر ــــون لمتــــل  ــــ ه اال ــــت ءات والمحــــن كتيــــرون، والرجـــــال 
ذوو ام مــان الصـا    ــم الـ هن ال  لــعفون أمامدـا، وثبــالدم وعــد   األشـداء

 عفدم  عتهر نصرا لدم أما   ـ ه اال ـت ءات التـد قـد لكـون ممـا أجـراه ال ـة 
 ع ث هد بعا ال المين

 
 

 

حولـه المحنـة واال ـت ء إلـث  يـا ال ليهت ث  دم عبا ه المنمنين  فـتذا مـا ل
فد اال مان وإ جا ية فد العمـل فـد الع ـم وثقـة لامـة  دـ ه العقيـدال التـد أوذي 

وما فيدا  -قة فد الدعوال إليدا، ولحويل جو المحنة من أج دا، وانْ قة  ا
إلــــث لدمــــة المهــــدأ الــــ ى هــــدعو إليــــه، إذا مــــا  -مــــن أذى شخصــــد ونفســــد

 دـــ ا المســـتوى فت ـــك قمـــة الســـمو  التـــث ال   يـــة المحنـــةاج أ ـــبحه آثـــار وإ
  صل إليدا إال الق يل من الرجال 

وقد كان شيل امس   من  ـنالء، فـالمحن التـث مـر  دـا لحولـه بفلـل 
وعونه له إلث مواقف إ جا ية كـان فيدـا الخيـر ل،سـ   والمسـ مين والعـزال  هللا

                                            

 (ا169اكب )ص:  و(، و ا لك357( ا لعقو  )ص: 3)
 (ا171لكو اكب )ص:  1( 4)
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مـــن إ جا يالـــه لعقيــدال أ ـــل الســنة والجماعـــة التـــث هــدعو إليدـــا: و ـــ ه نمــاذج 
 فيدا:

ــ  اب إلــث مصــر -1 ــاره ال لمــا جــاء ة ــب الســ ْان بتشخا ــه  -التي
وأرا  النا ــب أن  عتــ ر عنــه وأن هبقــث فــد الشــا ، ولكــن شــيل  -إلــث مصــر

كــــان مــــن الخيــــر  امســــ   التــــار الــــ  اب وقــــال: إن فيــــه مصــــ حة، وفعــــ 
الــ هن والمصــ حة فــد ذ ابــه إلــث  نــا  ومناقشــاله لنفــاال الصــفات ول صــوفية 

 كان لْر م قد عم وةم  
ـــــث مصـــــر -2 ـــــم و ـــــو ذا ـــــب إل ـــــدون  -ث ـــــم أن أمامـــــه قلـــــاال هري ويع 

 مــر فــد الْريــق ع ــث مدهنــة اــزال ثــم  عقــد فــد جامعدــا مج ســا  -محاكمتــه
ع ميــا ع يمــا، فدــل كــان و ــو  عقــد مج ســه  ــ ا لتع ــيم النــا  ولدريســدم ال 

  فكر فيما أمامه من سجن وإه اء؟ 
كمـــا  -إذا كـــان مـــذ بقيـــة الســـجناء -لـــل الســـجون  وره التربـــوي  ا -3 

حدث له فد سجنه فد مصر بسهب الصوفية، فتنـه لمـا  لـل وجـد السـجناء 
مشـــغولين بـــال دو وال عـــب كـــالنر  والشـــْرنج مـــذ للـــييذ الصـــ وات، فـــونكر 

ــــ ــــك وأمــــر م بم  مــــة الصــــ ال والتوجــــه إل ــــيدم الشــــيل ذل باألعمــــال  هللا ثع 
حتــاجون إليــه وراــهدم فــد أعمــال الخيــر، الصــالحة، وع مدــم مــن الســنة مــا  

ــدهن ليــرا مــن كتيــر مــن المــدار   حتــث  ــار الحــب  باالشــتغال بــالع م وال
 والخوانق والربط والزوا ا  ومتل ذلك ما حدث له فد سجن االسكندرية 

التيــاره الــ  اب إلــث الحــب  لمــا الت ــفي فيــه القلــاال ولمنعــوا فــد  -4
ار أن هــ  ب  نفســه إلــث الحــب   ون ع يــه والدولــة لريــد حبســه، فالتــ الحكــم

 أن  صدر فد ذلك حكم قاض 
 

التياره ل بقاء فد مصـر بعـد امفـراج عنـه ومجـدء الم ـك النا ـر،  -5
وكان ذلك؟  قول فد لْابه لوالدله ألمور  رورية فد الدهن والـدنيا، وكـان 
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ير فد نصر السنة وقمذ الهدعـة، وإ قـاف تلبقا ه فد مصر   ه المدال لير ك
 ل مة من اليدو  والنصارى عند حد الشرع وقد لْاولوا قهل ذلك كتيرا أ ل ا

 أمـا التــوليل والكتابـة فــد أثنـاء ســجنه، وكـ لك مــا  لـاف إلــث ذلــك -6
مــن التــدري  والتع ــيم بعــد ســجنه كــل مــرال، فت ــك كانــه مــن أع ــم إ جا يالــه 

دــا، ففــد ســجنه فــد امســكندرية وكــ لك فــد ســجنه األليــر فــد الق عــة كــان في
بـا ع ـث التــوليل والـر و ، لا ـة فــد القلـا ا المْروحـة التــد سـجن مــن مك

ـــث التـــدري   أج دـــا، وكـــ لك كـــان ال  خـــرج مـــن ســـجن إال ويتجـــه مباشـــرال إل
 والتع يم، ال  ول  فترال راحة وال استجما  

 لـــم -موةنـــه، وفيـــه والدلـــه الحنـــون  -ولمـــا أرا  الـــ  اب إلـــث الشـــا  -7
ي لـن ه قـث ش، ثم لما ع م أن الجـيهللا ل جدا  فد سهيل شه  ب إال مذ الجي

وال لــ كر  -قتــاال لوجــه فــد ةريقــه إلــث القــد  وعج ــون وبــ   الســوا  و رع
ولكنــه لــن هتــر  التعجــل إلــث  مشــق إال ألمــر مــن  -الكتــب مــاذا فعــل  نــا 
  -رحمه هللا -أمور الخير مما اعتا ه

 ل ـكه ألعدا ه حتث بعـد القـدرال ع ـيدم و تعفوه عمن ظ مه، ومسامح -8
ــه  دــا أعــداكه، حتــث قــال ا ــن ت لــوف قا ــد المالكيــة  ســجية فريــدال شــدد ل

: مـا رأهنـا -بعـد مجا لتـه ل م ـك النا ـر حتـث ح ـم عـندم و ـفا -ولصـمه 
متل ا ن ليمية، حر نا ع يه ف م نقدر ع يه، وقدر ع ينا فصفا عنا وحاجج 

ــا ألقــث مــن ا ــن ليميــة، لــم نهــق ممكنــ (1)عنــا   ات فــد وقــال أ لــا:   مــا رأهن
  (2) السعد فيه، ولما قدر ع ينا عفا عنا

وأليــرا فقــد كانــه المحنــة بحــد ذالدــا ســهبا فــد ذهــوع وانتشــار كتــب  -9
   -فـد ورقـة مكتوبـة بـالفحم -ا ن ليمية حتث قال فد سجنه األليـر ورسا ل

                                            

 (ا14/54ه ية )ن( البداية وال1)
 (ا283( العقو  )ص: 2)
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 وكانوا قد سعوا
 
 
 
 

ورسـوله لْــاب وال كتـاب وجزعــوا  فـد أن ال   دـر مــن جدـة حــزب هللا
لعـــالث حتـــث أظدـــروا أ ـــعاف ذلــــك  املنا يـــة، فاســـتعم دم هللا مـــن ظدـــور

وأع ــم وألــزمدم  تفتيشــه ومْالعتــه، ومقصــو  م إظدــار عيوبــه ومــا  حتجــون 
   (1)به ف م  جدوا فيه إال ما  و حجة ع يدم     

 ثامنا: ل مي ه والموثرون به:

مــــن الصــــعب امحاةــــة  ت ميــــ  ا ــــن ليميــــة والمتــــوثرين بــــه، ألن كتبــــه 
لحول إلث مدرسة كهرى لدا ل ميـ  ا الـ هن لحولـوا إلـث شـيوخ كبـار  دجهومن

و ـــ ه المدرســـة قا مـــة إلـــث اليـــو  ومنتشـــرال فـــد العـــالم امســـ مد والحمـــد هلل، 
لعـالث، ألندـا لسـير ع ـث وفـق مـندج السـ ف أ ـل السـنة  وستبقث إن شاء هللا

ســـب إلـــث شـــخص أو ةا فـــة،  ـــل لحصـــر نوالجماعـــة، ومـــن ثـــم فدـــث ال لنت
ــــق الرســــولا ــــث ةري ــــاب والســــنة والســــير ع  ــــد متابعــــة الكت  - -نتســــا دا ف

والس ف الصالا، ف ي  ال ن ليمية وال لمن بعده إال فلي ة لجدهد ما اندر  
 أو نسث مندا، وب ل الجدد فد الدفاع عندا والدعوال إليدا 

 وشيل امس   ا ن ليمية كترت فد عصره الْوا ف والفر  و ـار لكـل
ــــداولوندا، فع مــــه مصــــيبة األمــــة ةا فــــة شــــيوخ وأل ــــاع، ومــــندج وكتــــب هت ب

امس مية  د ه الفرقة، لا ة وأن كل ةا فة لـدعد أندـا ع ـث الحـق، وكـان 
الـت ط الحـق  -تيـر مـندمكولفـد ع ـث  -من أع م ما  لل ع ث المس مين

بالباةــل، وامتــزاج العقيــدال الســ الية بع ــم الكــ   والف ســفة، حتــث و ــل األمــر 
                                            

 (ا364( المصدر الف ال  )ص: 1)
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اعد وأ ـ ه أ ـول ك ميـة ونسـهه إلـث مـ  ب أ ـل السـنة إلث أن قعدت قو 
والجماعـــة، فكـــان  ور شـــيل امســـ    ور المميـــز لمـــ  ب ومـــندج الســـ ف، 
والمصفث له عن ل ك الشوا ب، مليفا إلث ذلـك نقـد ل ـك األ ـول الك ميـة 

وا ـحا  ينـا لمـن  -مـندج السـ ف -ونقا أسسـدا التـد قامـه ع يدـا، ف دـر
ا  ـــث إال أ ـــول ك ميـــة وقواعـــد ف ســـالية جـــاء  دـــا أرا ه، ولهـــين أن ايـــره مـــ

 أ حا دا واستقو ا بعيدا عن المنابذ الصافية من الكتاب والسنة 
 
 
 
 

ولــ لك نــرى بعــا الع مــاء  عــيش فــد حيــرال   ــرا  ق ــب فــد كتــب أ ــل 
فــ  هدتــدي إلــث الصــواب فيدــا، ف مــا اة ــذ ع ــث كتــب شــيل امســ    الكــ  ،

كـان هبحــث عنــه  قــول أحــد م:   وكنــه قهــل ا ـن ليميــة لهــين لــه الحــق الــ ي 
قـــــد ةالعـــــه مصــــــنفات  -رحمـــــه هللا -وقـــــوفد ع ـــــث مباحـــــث إمـــــا  الــــــدنيا

المتقــدمين، ووقفـــه ع ـــث مقـــاالت المتـــولرين مـــن أ ـــل الف ســـفة ون ـــار أ ـــل 
امســـ  ، فرأهـــه ندـــا الزلـــارف واألباةيـــل والشـــكوكات التـــد  ـــونف المســـ م 

 عــن القــوى فــد الــدهن مكــان اللــعيل فــد امســ   أن  خْر ــا  بالــه فلــ 
هتعـب ق هـد ويحزننـث مـا  صـير إليـه األعـاظم مـن المقـاالت الســخيفة واآلراء 
اللــــعيفة التــــد ال  عتقــــد جوا  ــــا آحــــا  العامــــة، وكنــــه أفــــتش ع ــــث الســــنة 

 -رحمــه هللا -المحلــة فــد مصــنفات المتك مــين مــن أ ــحاب اممــا  أحمــد
مدم فـــد أ ــــول ســــك بمنصو ـــات إمــــالتمع ـــث الخصــــوص، الشـــتدار م با

العقا د، ف  أجد عند م ما  كفث، وكنه أرا م هتناقلون إذ هن  ون أ ـوال 
ه ـــز  فيدـــا  ـــد مـــا  عتقدونـــه، ويعتقـــدون لـــ ف مقتلـــث أ لـــتدم،    وكنـــه 
ألتجد   إلث هللا سبحانه ولعالث وأللرع إليه، وأ رب إلث ظوا ر النصوص 

الفْـرال عـن قهولدـا، ثـم  ونهـوألقث المعقوالت المتباهنة والتـووي ت المصـنوعة ل
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فـد أمدـات المسـا ل، ايـر متجاسـرال ع ـث  ياد بـالحق الصـر لقد لشهته فْر 
بالمجـــا رال قـــوال ولصـــميما ل عقـــد ع يـــه، حيـــث ال أراه مـــوثورا عـــن  ياالتصـــر 

األ مـــة وقـــدماء الســـ ف، إلـــث أن قـــدر هللا لعـــالث وقـــوع مصـــنفث الشـــيل إمـــا  
د، نـألليـرال بق يـل، فوجـدت مـا  در فـد هـدي قهيـل واقعتـه ا -رحمـه هللا -الدنيا

من موافقـة فْرلـد لمـا فيـه، وعـزو الحـق إلـث أ مـة السـنة وسـ ف األمـة، مـذ 
دـه لـ لك، سـرورا بـالحق وفرحـا  وجـو  اللـالة فهمْابقة المعقول والمنقول، 

محبـــة  -رحمـــه هللا -التــد لـــي  لفقــد ا عـــوض، فصـــارت محبــة  ـــ ا الرجــل
لـــو أةنهـــه، ولمـــا عزمـــه ع ـــث  ـــرورية،  قصـــر عـــن شـــرح أق دـــا العبـــارال و 

المدــاجرال إلــث لقيــه، و ــ ند لهــر اعتقالــه، وأ ــا ند لــ لك المقــيم المقعــد    
 ـــ ولكــن جــاءه بخهــر وفالــه فحــزن  728و ــمم ع ــث الســفر إليــه ســنة  (1) 

   (2)ع يه حزنا عميقا

  ا نموذج لكياليـة ونوعيـة التـوثير فـد مدرسـة شـيل امسـ   ا ـن ليميـة، 
 بعا ل مي ه والمتوثرين به، فمندم:ال إلث مونشير بتج

  ـ  751بكر، ت   دا ن القيم، محمد  ن أ -ا

  ـ  748ال  هد، محمد  ن أحمد، ت  -2

  ـ  742المزممط، هوسف  ن عهد الرحمن، ت  -3

  ـ  774اعيل  ن عمر، ت ما ن كتير، إس -4

ا ـن عهـد الدـا ى، محمـد  ـن أحمــد  ـن عهـد الدـا ى  ـن قدامـة  ولــد  -5
  (3) ـ  744 ـ ولوفد سنة  047سنة 

                                            

النن  ح منند منن   مه عبنند هسنن(ا وهننذا الرجنن  ا505 -503( العقننو  الدرخننة )ص: 1)
 شننيء(، ف يهمنن  196،216(، والننر  الننوافر )ص: 32  نندا ، وان ننر: األعنن   العل ننة )ص: 

 (ا2/276(، واالست   ة )135  ها و د رجع  عق الصوف ة، ان ر: الفبعين ة )ص: شم
 (ا505( ا ن ر: ا لعقو  )ص: 2)

(، وذي  رذكرة 2/436، وذي  ابق ت الين اللة )(432( ان ر: ر رخص الص لي ة )ص: 1)
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   (1) ـ 749 -688الهزار، عمر  ن ع د،  -6

 ن عمر  ن قدامـة،  ا ن قا د الجهل، أحمد  ن حسن  ن عهد هللا -7
   (2) ـ771 -693قا د القلاال، 

 ن المح ث  ـن  العمرى، أحمد  ن  حث  ن فلل هللا ا ن فلل هللا -8
  (3) ـ 749 -697 عجان 

   (4) ـ 724 -675ا  ن عتمان التنولد، محمد  ن المنج -9

 726هوسف  ن عهد المحمو   ن عهـد السـ   الهتـد، لـوفد سـنة  -10
   (5) ـ

 
 
 
 
 

 

زاميين، أحمد  ن إ راقيم  ن عهـد الـرحمن الواسـْد، حا ن شيل ال -11
  (6) ـ 657-711

                                                                                                               

  (ا62(، والر  الوافر )ص: 49الي  ظ لليفينت )ص: 

 (ا2/444(، وذ!ل اال  رجب )3/256( ان ر: الدرر الك منة )2)

 9 /6ذرات الذب )ش(، و 11/29(، والدرر الك منة )284 /1ه  الص في )لمن( ان ر: ا3)
 (ا21

 (ا261 /2( ان ر: المنه  الص في )4)

 (ا2/377(، وذي  اال  رجب )1 1 14/6( ان ر: البداية والنه ية )5)

(، وهو م  الذي  انتصروا الال  ر م ة م  علم ء 2/379ان ر: ذي  ابق ت الين اللة ) (6)
(، 353: العقو  )ص:  رسد  ومينة، وان وفي مفألة  د الرح ل، ون له  فبب ذل   دا 

 (ا159والكواكب )ص:

ط   ة األحمدينة، ولمن  جن ء إلنت  مشن  صنيب االن  ر م نة ورنأ ر  نه،  ص الش( ك ن أالو  1)
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   (1) ـ 761أ و العبا  الزرعد، أحمد  ن موسث، لوفد سنة  -12
محمـــو   ـــن عهـــد الـــرحمن  ـــن أحمـــد،  ندهن األ ـــهدا  الـــدشـــم -13 

   (2) ـ 749لوفد سنة 

 -636  الـدهن، شـممحمد  ن أحمد أو نصـر الـدبا د، الزا ـد،  -14
   (3) ـ 711

  (4) ـ 718 -677د، نمحمد  ن عمر  ن عهد المحمو  الحرا - 15
 723ت  -ا ـــن أ ـــث النجـــيا: شـــرف الـــدهن محمـــد  ـــن ســـعد هللا - 16
  (5) ـ

   (6) ـ 749ت  -وألوه:  ين الدهن عمر  ن سعد هللا - 17
                                                                                                               

في الر  علنت االري  ينة، وكن ن علنت عقيندة الفنلف الصن لتا ذين  ابقن ت الين اللنة  وصنف
 (ا 36ا -2/358)

(  د  الق هرة لم  سد  اال  ر م ة وكلذ األمير الد شنكير في أمر  وأمع ، المنه  2)
 (ا232-2/231الص في )

رحه  ون  شنه  االن  ر م نة، أمن  هنذا فقند شص حب العقيدة التي  -ينير األصبه ( وهو  3)
هننن وصنن ر يتننر   علننت االنن  ر م ننة والزمننه، ان ننر: النندرر الك منننة  725سنننة   نند   مشنن 

(، وابقنننن ت األسنننننو  10/383(، وابقنننن ت الفننننبنت )2/278(، و ا ننننة الوعنننن ة )5/95)
 (ا2/313(، وابق ت الم فرخ  للد او  ي )1/172)

( ذهب إلت مصر ل صلت الي  اال  ر م ة والمنبدت، ان ر ررجمة اال  ر م ة  قلذ خ  مه 4)
 (ا2/361(ا وان ر في ررجمة الد  هت: ذي  اال  رجب )24)ص: 

:ذين  ابقن ت  رفني الطرخن ، ان رهن ل خ رة ش ص االس   في مصر فأس 711(س فر سنة 5)
  (ا2/373الين اللة )

األ طنن ل  الإ  الصننعبة التننت ال يفننتط ع األ نندا  عليهنن  ( كنن ن مننع االنن  ر م ننة فنني المننواا6)
 (ا210 /14البداية والنه ية ) الخلص الخواصا

 (ا14/227ه ية )ن( ان ر: البداية وال7)
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   (1) ـ 718 -650 -محمد  ن عمر  ن قوا  البال  - 18
 
 
 
 
 

 776 -696 ــث، ي: هوســف  ــن محمــد  ــن مســعو  العقي الســرمر  -19
  (2) ـ

   (3) ـ 726، لوفد سنة ي  عقوب  ن فار  الجعهر  -20

   (4) ـ 727ع د  ن أحمد  ن  و  الد لمط، ت  -21

   (5) ـ 725محمد  ن ع د البابا الح هد العوا ، لوفد سنة  -22

   (6) ـ 725إ راقيم  ن الموله البع بكد، لوفد سنة  -23

   (7) ـ 725 ن مومث الجزرى، لوفد سنة  عهد هللا -24

   (8) ـ 714أ   ينب فاةمة  نه عبا ، لوفيه سنة  -25

 ال الزكية ر م كتير، ذكر م فد الر  الوافر، والشدا يوا

 لاسعا: منلفاله ورسا  ه:

قهـــل الـــدلول فـــد الكـــ   عـــن منلفالـــه نشـــير إلـــث بعـــا المـــ ع حـــول 
                                            

 (ا90 -14/89در الف ال  )ص( ان ر: الم8)

لي  األلي ظ )ص:  "ب اال  ر م ة ه( له ن ذ:  اليم ة االس م ة في االنتص ر لمذ1)
 (ا5/249(، والدرر الك منة )2/360الوع ة )أو  ا ة  (،160

 (ا14/127( البداية والنه ية )2)

 (ا130 /14( المصدر الف ال  )3)

 (ا14/120( ن فه )4)

 (ا14/119( ن فه )5)

 (ا14/119( ن فه )6)

 (ا14/72( ن فه )7)
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فد الكتابة فا ن ليميـة كـان سـريعا فـد الكتابـة، وكـان لـه ج ـد ع يدـا،  ةريقته
ب مــن حف ــه تـع يـه بســرعة الكتابــة، ويك : ي وقــد مــن هللا قـول ألــوه عهـد هللا

د ايــر واحــد أنــه كتــب نــوألهر   د الدــا ي: ويقــول ا ــن عهــ  (1) مــن ايــر نقــل
ـــدا لْال ـــمج  ـــة فـــد ج ســـة واي ـــر مـــرال أربعـــين ورق ـــب اي ـــد هـــو ، وكت ، كتـــرا ف

د كراري  فد مسولة مـن أشـكل نوأحصيه ما كتبه وبيله فد هو  فكان ثما
   (2) المسا ل

 
 
 

وكان عند ا ن ليمية من ههيا له كتبه ألنه  كتب بسرعة، وكـان  نـا  
لــوفد  ]، بـد ـن رشــيق المغر  مه: عهـد هللاســلشـيل اشـخص  كتـب مصــنفات ا

  ( 3) قول ا ن كتير:   وكان أبصر بخط الشيل منه   [ ـ 749سنة 

 كمـــا وكـــان أحيانـــا هتفـــرم ل  ـــ ح فـــد كتبـــه والزيـــا ال فيدـــا والنقصـــان 
  )( 4 ـ 721سنة  -بسهب الْ   -له بعد لروجه من السجن حدث

( 5) ـ لفرم ل كتابة المْولة 271وبعد رجوعه من مصر إلث الشا  سنة 

  

، ويهدو أن الك ب ع يه ( 6)كتيرا بما هنسب إليه أنه من لْه دتموكان ه
 ولحريل ك مه جع ه حساسا من   ا الجانب 

  ل    كتـب فـد الحـال عـدال أو ـال -إذا سئل -وكان ال هنلر األجوبة
                                            

 (ا50ع للمندد )ص: و مدم -(، وان ر أا  ن العصر64( العقو  )ص: 8)

 (ا64: ( المصدر الف ال  )ص9)

 (ا14/229ه ية )ن( البداية وال1)

 (ا327  )ص:  و( ا ن ر: العق2)

 (ا14/67( ان ر: البداية والنه ية )3)

 ا-اب الب هرو الد -(315 /27( ان ر: مدموع ال ت و  )4)
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لة ، وقــد  كــون  ــاحب الرســا (1)ذ فــد اا ــة التع يــق واالاــ    يبخــط ســر 
   (2)مستعج  فيشير إلث ذلك

 دلوكان هنلف فد سجنه من حف ه، وينسب األقوال إلـث قا  يدـا، ثـم لـو
  (3)نقل كما بعد المقا  ة

 مــن مئــة تــروكـان  قــرأ كتيــرا فيْ ــذ أحيانــا ع ــث لفســير اآل ــة الواحــدال اك
  (4)لفسير

وكان  سول إذا احتاج إلث الكتب، فسول مرال  ل ل مدهنة كتـاب هتلـمن 
   (5) نف فد ألبار مكة كما بار األ

 

 وكان هرى أنه ال  جو  لمالك الكتب أن  منعدا من سـول عندـا، ويقـول:
   (6)ال هنبغد أن  منذ الع م ممن  ْ به

 وكتب ورسا ل ا ن ليمية كتيرال جدا وقد  اع بعلدا ألسباب مندا:

 المحــن التــث مــر  دــا  ــو وألباعــه ف  ــد أن لنــال المحنــة كتبــه ورســا  ه،
بــه  إ ـــافة إلــث حـــرص توقــد و ــل األمـــر أن  خــاف ألباعـــه أن   دــروا ك

ل مي  الشيل ع ث رسا  ه حتث أنه إذا سئل عن مسولة قـال كتهـه فـد  ـ ا، 
ف  هدري أهن  و، في تفه إلـث أ ـحابه ويقـول: ر وا لْـد وأظدـروه لينقـل، 

                                            

  (ا2/408( ان ر: ر رخص اال  الور   )5)

حر  مدموع (، وان ر:مفألة األ417-12/416ان ر مث :الكي ن ة مدموع ال ت و )(6)
 (12/116ال ت و )

 (ا1/163(، والدرر الك منة )81(، والكواكب )ص: 22( ان ر: األع   العل ة )ص: 7)

 (ا16 /7(، و الو ا في )78(، و ا لكو اكب )ص: 26( ا ن ر: العقو  )ص: 8)

 (ا6/373( ان ر: الرس لة المدن ة، مدموع ال ت و  )9)

  (ا87اكب )ص: و لك(، وا66( ان ر: األع   العل ة )ص: 1)
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   (1)فمن حر دم ع يه ال هر ونه، ومن عجز م ال هنق ونه في  ب

لفالــه ورسـا  ه فكتيــرال جــدا،   غـه أكتــر مــن ث ثما ـة مج ــد، وقــال أمـا من 
، وقـد قـا  بمحاولـة محصـا دا  (2)ال  هث: إنه وجد ا أكتر من ألـف مصـنف

ونحن  نـا نقصـر الكـ   ع ـث بعـا منلفالـه التـد أفر  ـا   (3)بعا الع ماء
 فد العقيدال وفيدا ر و  ع ث األشاعرال:

 العقيدال الحموية: -أ

نال ور  مـــن حمـــاه، ومو ـــوع الســـنال آ ـــات الصـــفات و ـــد جـــواب لســـ
كاالســتواء وأحا هــث الصــفات كاأل ــابذ والقــد ، فوجــاب شــيل امســ    دــ ه 
الرسالة التث حميه: الفتوى الحمويـة الكهـرى، وقـد  كـون  نـا  فتـوى حمويـة 

  غرى قه دا، وكان قد كتهدا فد قعدال  ين ال در والعصر 

 شـاعرال، وقـد جـاءت بوسـ وب لقريـري والحموية لالصة فـد الـر  ع ـث األ
م يئــــة بالقواعــــد  -بالنســــبة ل كتــــب األلــــرى  -قــــوي، فدــــد ع ــــث التصــــار ا

 األ ولية
 
 

وقــد لعــرض لمقولــة األشــاعرال: إن مــ  ب الســ ف أســ م ومــ  ب الخ ــف 
عـرض  كمـاأع م وأحكم، ونقلدا وبين أن م  ب السـ ف أسـ م وأع ـم وأحكم 

 ــــن فــــور  والــــرا ي والغزالــــد إلــــث لنشــــوال لوويــــل الصــــفات وأرجــــذ لــــووي ت ا
                                            

 (ا65( العقو  )ص: 2)

 (ا72ر: الر  الوافر )ص:  ( ان3)

(، وفي 7/23افي )و  د  في الصهذ اال  الق ذ، له رس لة في مؤل  ت اال  ر م ة، والن( م4)
( وم   عده ا 1/156العصر اليديث ص لت المنصور في كت  ه أصول ال قه واال  ر م ة )

ه مررج -( وم   عده 272في ر فير القرآن )ص: هو اال  ر م ة نوصبر  المتولي في م
 ا-ع   ير 
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ـــاءوي ت المريســـد، ثـــم لتمدـــا  نقـــول ك ـــرال ل ع مـــاء الـــ هن هنتســـب إلـــيدم تل ي
 األشاعرال واير م وفيدا ما هر  ع يدم 

بســــههدا عقــــول  شومــــن  قــــرأ  ــــ ه الرســــالة العْمــــة ال  ســــتبعد أن لْــــي
ذلــك العصــر  ولــ لك امــتحن بســيدا مــرلين مــرال فــد الشــا  ومــرال فــد  أشــاعرال
 مصر 
 جواب االعترا ات المصرية ع ث الفتاوبم  الحموية: -2 

، ووا ــا مــن عنوانــه  (1)ويقـذ فــد أربعــة مج ــدات، وقــد ألفــه فــد مصــر
 -جاء بعد محنته األولث فد مصر حين استدعد لمساءلته عن الحموية أنه

 ولم  ص نا شدء عن   ا الكتاب  -ومناظرله األولث فيدا

 نقا أسا  العقد  : -3

انــــا: كتــــاب ل هـــي  الجدميــــة فــــد لوســـي   ــــدعدم الك ميــــة ويســـمث أحي
نقا لوسي  الجدمية، وال هن لحدثوا عنه قد ما ذكروا أنـه فـد سـه  ويسمث

   (2)مج دات، وأنه اكهر من  رء لعارض العقل والنقل

 والكتاب من أ م كتب ا ن ليمية ألنه جع ه لا ا بالر  ع ث كتـاب مـن
مــن جــاء بعــده، و ــو كتــاب   أســا  أع ــم كتــب األشــاعرال، وقــد عــول ع يــه 

التقــد   ل ــرا ي   والمْ ــذ ع ــث كتــاب الــرا ى  ــ ا هــرى لْــورال  ــ ا الكتــاب 

                                            

  (ا2/403( ان ر: ذي  ابق ت الين اللة )1)

( أن  رء رع رض العق  والنق  في أر ع 25( يذكر اال  عبد اله  ي في العقو  )ص: 2)
( أن ال  ن 28، وخذكر في )ص: -و عق النفص في أكثر م  أر عة مدلدات - مدلدات

  مدلدات، و عق النفص منه في أك  م  ذلوا أم  الب ار في رلب س الدهم ة في س
( فيذكر أن رلخ ص التلب س في ا نت عشر مدلدا، وأن  رء العق  23األع   العل ة )ص: 

( فيذكر أن رأس س 2/409ختصر )موالنق  في سبع مدلدات، أم  اال  الور   في رتمة ال
 التقديس في سبع مدلدات والموافقة في مدلدي ا
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ألنه حشد فيه ل  ـة أ لـة األشـاعرال وشـهددم بوسـ وب عق ـث قـوى، لا ـة 
 وأنه أفر ه

 

 

فــد مســـا ل الصــفات فقـــط   قــول ا ـــن ليميــة مهينـــا ظــروف لوليفـــه لدـــ ا 
د كنــه ســئ ه مــن مــدال ةوي ــة بعيــدال ســنة نفــتالكتــاب وأســبابه: )ا أمــا بعــد 

فد فتيا قدمه  لسعين وستما ة عن اآل ات واألحا هث الوار ال فد  فات هللا
، ف كر أندم هريدون الجواب منـد  ا ـد، ي من حماه، فوح ه السا ل ع ث اير 

فكتهــه الجــواب فــد قعــدال  ــين ال دــر والعصــر وذكــرت فيــه مــ  ب الســ ف 
والســنة، المْــا ق لفْــرال ال ــة التــد فْــر النــا  واأل مــة المهنــد ع ــث الكتــاب 

ع يدا    وحصل بعد ذلك من األ واء وال نـون مـا اقتلـث أن اعتـرض قـو  
ع ـث لفــد  ـ ه الفتيــا بشــهدات مقرونـة بشــدوات، وأو ــل الـث بعــا النــا  
مصــنفا ألفلــل القلــاال المعار ــين، وفيــه أنــواع مــن األســئ ة والمعار ــات، 

ج ــدات، ثــم رأهــه أن  ــنالء المعتر ــين فكتهــه جــواب ذلــك وبســْته فــد م
تفـــاء الكليســوا مســتق ين  دـــ ا األمــر اســتق ل شـــيوخ الف ســفة والمتك مــين، فا

بجــوا دم ال  حصــل مــا فيــه المقصــو  ل ْــالهين    واستشــعر المعار ــون لنــا 
أندم عاجزون عن المنـاظرال التـد لكـون  ـين أ ـل الع ـم واال مـان، فعـدلوا إلـث 

 ــم والهدتــان، وقــا  وا أ ــل الســنة بمــا قــدروا ع يــه مــن ةريــق أ ــل الجدــل وال 
ـــد ما مـــن االمتحـــان، وإنمـــا  ـــد عنـــد م وال ســـان، ن يـــر مـــا فع ـــوه ق البغـــد بالي
 عتمدون ع ث ما  جدونـه فـد كتـب المتجدمـة المتك مـين، وأجـل مـا  عتمـدون 

إما   نالء المستولرين، فاقتلث ذلك أن ألـم  ي ك مه  و أ و عهد ال ة الرا  
عن االعترا ات المصرية الوار ال ع ث الفتيـا الحمويـة بـالك   ع ـث  الجواب

الرا ى فد كتابه الم قب  توسي  التقد  ، لتهيـين الفـر   ما ذكره أ و عهد هللا
ــــي ، ويعــــرف فصــــل  ــــ لك لخ ــــيص الت ه ــــان والت هــــي ، ويحصــــل   ــــين الهي  
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ة الخْاب فيما فد   ا البـاب مـن أ ـول الكـ  ، التـث كتـر بسـيدا  ـين األمـ
 ثم لحدث عن منزلة الرا ي عند المتك مين  (1)النزاع والخصا   

لــــم  صــــل إلينــــا كــــام  وإنمــــا و ــــل  -ل ســــف الشــــدهد -و ــــ ا الكتــــاب
، وبعلــه ال  ال مخْوةــا  (2)وقــد ةبــذ جــزء مــن  ــ ا الــ ي و ــل بعلــه،

(3)، 

   (4)مما و ل تروال ي لم  صل من الكتاب اك

لترليــب، الحمويــة، فــالجواب عــن ة ع ــث اثــد  ــ ه الكتــب الت لو كــ ا لــو
 االعترا ات ع يدا، فنقا أسا  التقد   

  رء لعارض العقل والنقل: -4

 و  ا الكتاب من أع م كتب ا ن ليمية، وقد ألفه فد الر  ع ث األشاعرال
ال هن  قولون  وجوب لقد م العقل ع ث النقل إذا لعار ا، وجع وا ذلك قانونـا 

، (6)وألباعــــه، والغزالــــد(5) ا القــــانون الــــرا ي ك يــــا لدــــم، ومــــن الــــ هن قــــالوا  دــــ
 ، واير م  (8)، والقا د أ و بكر  ن العربث(7)والجويند 

                                            

 ه(ا -3/1طوط )لمخنقق أس س التقديس ا( 1)

ذ، واألول منهم  لذ يتميق للكت ب وإنم  ف ه ركمي ت س( ابع مدلدان التيقي  اال    2)
  لي صلب الكت ب م  كتب اال  ر م ة األخر ا و ع 

 -شيء ه  نل س في المطبوع م -( في ج معة الملو سعو     ة أج اء مخطواة3)
 يانه الث نه  من لتم ح  أن الث لثخ و 

م   -عبو ط والمطو خطمال -له  الر شموعد  الص ي ت التي  196كت ب الرازي يقع في ( 1)
 ق)اف ص ية 60 يق رب

  (ا172في كتبه ومنه : أس س التقديس )ص: ( 2)

 في كت  ه   نون التأوخ ا ابع مع مع رج القدس لل  الم)ا منتبة الدند ا( 3)

 (ا358ان ر مث : اإلرش   )ص: ( 4)

 (ا647-646ان ر:   نون التأوخ  له )ص: ( 5)
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 وقد ألف ا ن ليميـة  ـ ا الكتـاب بعـد لوليفـه لـنقا أسـا  التقـد  ، وقـد
أنــه ألفــه بعــد و ــوله إلــث الشــا  مــن مصــر أي  -رحمــه هللا -رجــا المحقــق
ليميــة مشــيرا إلــث ذلــك   و ــ ه ، ويقــول ا ــن  (1) ـــ 718 -712 ــين عــامد 

الْريقــة  ــد ثا تــة فــد األ لــة الشــرعية والعق يــة، فتنــا قــد  ينــا فــد الــر  ع ــث 
،  (2)أ ول الجدمية النفاال ل صفات فد الك   ع ث لوسي  التقد   وايـره  

فد ا النص ألر لوليلي   ا الكتاب عـن كتابـه اآللـر الـ ي ألفـه فـد مصـر 
التـــــدرج التــــوليفد فـــــد نقــــا أ ـــــول  نقــــا أســـــا  التقــــد  ، ون مـــــا  نــــا

األشاعرال، فدـو فـد الهدا ـة ر  ع ـث أ لـتدم مباشـرال وأجـاب عـن االعترا ـات 
الوار ال ع يدا، ثم رأى أن  نالء إنما  عتمـدون فـد شـهددم واعترا ـالدم ع ـث 
ما كتبه شيخدم ومقدمدم الرا ي فرأى أن مـن لمـا  الكـ   فـد نقـا ك مدـم 

 فولف نقا أسا  التقد  ، -كالرا ي  -نقا ك   شيولدم
 

 كـام  ثم بعد ذلك رأى أن الـرا ى وأمتالـه ليسـوا مسـتق ين  ـ لك اسـتق ال
وإنمــا مــا ال ك مدــم مــن كــ   الف ســفة فــورا  أن  كمــل الــر   ــنقا أ ــولدم 
الف سالية فجاء   ا الكتابي  رء لعارض العقل والنقل   ال ي لم  كن مقتصرا 

 م العقـل ع ـث النقـل، وإنمـا حـوى مباحـث ع ث جواب  ـ ه المسـولة فقـط: لقـد
وايـر م، ونقـل أقـوالدم وبـين مـن وجـوه  -شـيوخ الـرا ي  -ةوي ة مذ الف سفة 

 من لناقلالدم ور  بعلدم ع ث بعا  اعدهدال أنواع

ـــاب ـــا كـــام  ونشـــر نشـــر  -هللوالحمـــد  -والكت ـــ او ـــل إلين ـــا   اع مي  ،اممت
 وافر له ورحمه  امحققه لير  فجزى هللا

 المراكشية:القاعدال  -5

                                            

 (ا1ا -7ا المقدمة ص:  1جنان ر:  رء رع رض العق  والنق  )( 6)

 (ا14/218  )ق رء رع رض العق  والن( 7)

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجزء األول   –موقف ابن تيمية من األشاعرة   

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net 

257 

و د أ لا فد الر  ع ـث األشـاعرال فـد مسـولة   الع ـو   واالسـتواء ع ـث 
 ــ،  712العرش، وقد ألفدا فد السنة األليـرال مـن سـنوات مقامـه فـد مصـر 

وسهب لوليفدا حدوث نزاع  ين بعـا المغاربـة المـالكيين حـول مسـولة الع ـو، 
عــن االســتواء والــت فدم حــول معنــث مــا جــرى ل،مــا  مالــك مــذ الســا ل لــه 

حين قال له   وما أرا  إال رجل سوء  ، و ل معنث ذلك أنه ال  جب معرفـة 
  ا األمر  ل من لك م فيه فدو مهتدع مجسم؟، وقد ور  سنال فد ذلك وجـه 

هه ب   سـيمـة التـد  يإلث شيل امس   ا ـن ليميـة فوجـاب  دـ ه القاعـدال الع
، هنل الـــدكمــادمــة لتع ــق بتم ، وقــد ذكــر فيدـــا أ ــوال(1)القاعــدال المراكشــية  

وفدم النصوص، ثم لك م عـن الع ـو وثهولـه والـر  ع ـث شـبه الخـالفين، ثـم ر  
الــ هن أوحــث  دــم ظــا ر الســنال واحتجــوا بقــول اممــا   - (2)ع ــث   الواقفــة  

ـــين لْـــو م مـــن وجـــوه، و  -مالـــك ـــك  ـــر بـــيوب ـــول اممـــا  مال ـــد  يان أن ق ف
نقــل أقــوال الع مــاء فــد ذلــك مــن  امثبــات وأنــه لــم  كــن مــن الواقفــة بحــال، ثــم

 ر م يالمغاربة وا
( 

 

 هر   ا ما بالنسبة ل مغاربة و و: يو  ه الرسالة لجيب ع ث التساكل ال 
كيــل هتهنــث المغاربــة المــ  ب األشــعرى، وفيــه نفــد الع ــو ولوويــل االســتواء، 

إمـامدم، و ـم ال  خرجـون عـن أقوالـه  ـل ويتعصـهون لـه،  امذ أن االما  مالك
 ؟ -فد الروا ة المشدورال عنه كما -مما  هتهه االستواءو  ا ا

 الرسالة التدمرية: -6

فـد إثبـات الصـفات والشـرع  -ذات القواعـد الع يمـة -و د مـن الرسـا ل
                                            

: ص1جن(، ومدموعة الرس    والمف    )193-5/153( ابع  مع مدموع ال ت و  )1)
   ار ايبةا ط(،؟ ابع  مفتقلة وميققة، 216-ا 85

 (، وم   عده ، الميققةا54ن ر: المراكشة )ص: ( ا2)
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والقدر، والر  ع ث الخالفين من األشاعرال وايـر م، و ـد رسـالة مشـدورال لكـن 
 ـث أن الســا  ين لـم هتهـين لـاريل كتابـة  ـ ه الرســالة، وإن كـان فيدـا مـا هـدل ع

كـــانوا مـــن لـــدمر وقـــد و ـــفدم ا ـــن ليميـــة بقولـــه:   أمـــا بعـــد فقـــد ســـولند مـــن 
عوه منــد فــد بعــا المجــال  ســملعينــه إجــا تدم أن اكتــب لدــم ملــمون ما

فال ا ر من حالدم أندم مـن ل ميـ ه، أو ممـن قـدموا إليـه ولت مـ وا ع يـه  (1) 
ـــر  ذكـــر مجموعـــة مـــن المشـــا ل  ـــد  -التـــدامرال منـــا وحلـــروا مجالســـه، وي ف

  (2)ولدم محاوالت ل وساةة  ين شيل امس   ومناو يه -مصر
 شرح األ فدانية: -7 

 واأل فدانية متن فد العقيدال مختصر لشصر الدهن األ هداند، محمـد
، قد  القا رال ولولث القلـاء ثـم اسـتقر  دـا، وقـد ور   (3)ا ن محمو   ن عبا 

 تدا، ففيدـا:   سـئل شـيل االسـ   فد مقدمة شرح ا ن ليمية لاريل ومكان كتا
روحـــه     و ـــو مقـــيم بالـــد ار  أ ـــو العبـــا  لقـــد الـــدهن ا ـــن ليميـــة قـــد  هللا

المصرية فد شدور سنة اثنتد عشرال وسبعما ة أن  شرح العقيدال، التـد ألفدـا 
ــ ممي  ــدهن محمــد  ــن األ ــفداند، اممــا  المــتك م المشــدور ال الشــيل ثدــ  ال

 قيل: إنه لم هدلل

ر المصــرية أحــد مــن ركو  ع مــاء الكــ   مت ــه، وأن ههــين مــا إلــث الــد ا

                                            

 ( ا لميققةا3( ا لتد مر ية )ص: 1)
 (ا3ا-2 5( ان ر: ن ح ة م  ح  ة   ص االس    قلذ خ  مه )ص:2)
هنا  678هن، وفي  ا ة الوع ة أنه روفي سنة  688هن، وروفي سنة  6 1 6( ولد سنة 3)

 /5(، والوا في )240 /1ة الوع ة )(، و ا 100 /8ولعله وهذ: ان ر: ابق ت الفبنت )
(، والندر  4 0 6 /5( وشذرات الذهب )3/367( والعبر )5/38(، وفوات الوف  ت )12

-8/102(، ومت  العقيدة ذكر  الفبني )1/542(، وحف  المي  رة )382 /7ال اهرة )
 (ا103
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  فوجــاب إلـــث ذلــك واعتـــ ر بونــه ال ــد عنـــد شــرح ذلـــك الكــ   مـــن  (1)فيدــا  
مخالفــة بعــا مقا ــده لمــا لوجبــه قواعــد امســ   فــتن الحــق أحــق أن هتبــذ 

  ( 2)ورسوله أحق أن هر وه إن كانوا منمنين   ُهللا

 يدال، ور  األ ول الك مية فيدا، وبينولد شرح ا ن ليمية   ه العق

مـا فيدـا مـن انحـراف عـن مـندج أ ـل الحـق، وقـد ذكـر شـيل امسـ   أن 
   (3)المصنف س ك فد الصفات مس ك الرا ي 

وقد اشـتمل الشـرح ع ـث مباحـث العقيـدال ك دـا ومندـا الصـفات وام مـان، 
 والمعا ، واليو  اآللر والقدر والنهوات واير ا 

 الواسْية: المناظرال حول -8

و ـــد لســـجيل لمـــا جـــرى حـــول   الواســـْية   مـــن مجـــال  ناقشـــه فيدـــا 
األشاعرال وجوابه لدـم، وقـد سـج دا ا ـن ليميـة  نفسـمه وذكـر مـا ور  فيدـا مـن 
اعترا ــات ومناقشــات حــول التحريــل والتوويــل، ومســولة الحــرف والصــوت، 
ــــد الصــــفات  ــــه ف ــــول وعمــــل، واالســــتواء، واألشــــعرى وم قب وام مــــان وأت ق

 لخهرية ا

 الرسالة المدنية فد الحقيقة والمجا  فد الصفات: -9

وقد لخص فيدا ا ـن ليميـة منـاظرال جـرت لـه مـذ بعـا األشـاعرال حـول: 
 و ف

ال ة بالع و ع ث العرش، ومسولة القرآن، ومسولة لوويـل الصـفات، ولك ـم 
ع ـــث مقولـــة:  ـــل ال ـــا ر مـــرا  أو ايـــر مـــرا ، وبـــين أنـــه ال  جـــو   ـــرف 

  شــملعــالث، وقــد كتهدــا الزا ــد  هللا بجــ ل ر ــا ال  ــق النصــوص عــن ظا
                                            

 (ا3( شرح األص ه ن ة، هن مخلو  )ص: 1)

 (ا3( ن س المصدر )ص: 2)

 (ا8،15،18،19 س المصدر )ص: ( ان ر: ن3)
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   (1)الدهن من أ ل المدهنة
 
 
 

 

 التسعينية: -10

و د فد الر  عك األشاعرال فد مسولة   الك   النفسد   ر  فيدـا ع ـيدم 
ث ســـنة لـــأوجـــه عدهـــدال، و ــ ه الرســـالة كتهدـــا فــد مصـــر فـــد محنتــه األو  مــن

األشـاعرال فـد مسـا ل الع ـو والكـ  ،  ، وذلك حينما ناقشـه ع مـاء (2) ـ 706
وجرى فد ذلك فصول سْر ا ا ن ليمية فد مقدمته ل تسعينية، وقـال:   وقـد 
كتهــه  نــا بعــا مــا هتع ــق  دــ ه المحنــة التــد ة هو ــا منــد فــد  ــ ا اليــو ، 
وبينــه بعــا مــا فيدــا مــن لهــدهل الــدهن والبــاع ايــر ســهيل المــنمنين لمــا فــد 

 ك مـن وجـوه محميـرال نكتـب مندـا مـا  سـره هللاذلك مـن المنفعـة ل مسـ مين وذلـ
 ا، و  ه الرسالة مـن رسـا ل ا ـن ليميـة الفريـدال التـد ذكـر فيدـا أمـور (3)ث  للعا

 مدمة ومسا ل قد ال لوجد فد كتبه األلرى  
 النهوات: -11

فــــد مســـــولة   - (4)دنومــــندم البــــاق  -و ــــو فــــد الــــر  ع ــــث األشـــــاعرال
الكرامـــات والخـــوار  الشـــيْانية، و ـــو األنهيـــاء والفـــر   يندـــا وبـــين  معجـــزات

                                            

 (ا373-35 1/1( ان ر: مدموع ال ت و  )4)

هن ك ن معتق   726( في المطبوعة سنة س  وعشرخ ، وهو خطأ، إذ في هذ  الفنة 1)
أن هذ  الرس لة  -وعةبم  ا علت م  في المطتاع -شد الرح ل، و د    البعق  فبب

( " فقد  ل  هذا   لش   3ه  )ص: يم ة فكتبه  اال  ر م ة في آخر ح  رها و د   ل اال  ر 
 ا"وأن     له هن 

 (ا4لتفعين ة )ص: 1(2)

 لم ةع ار الكتب ال ط( وم   عده ، 44( ان ر: النبوات )ص: 3)
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ْوةــات  ــ ا الكتــاب ليحقــق مخأن هيســر  مْهــوع لكــن فيــه نقــص ولعــل هللا
 ويخرج بشكل جيد 

 ا م مان: -12 

وفيــه الـــر  ع ـــث المرجئــة، ومـــندم األشـــاعرال، ونقــل أقـــوالدم فـــد ام مـــان 
 وع ه  و و مْ (1)ثم ناقشدا وأ لتدم

 شرح أول المحصل ل را ي: -13

 إلينا، وكتيرا ما  شير إليه ا ن ليمية فد كتبه  ولم  صل
 
 
 

 مسا ل من األربعين ل را ي: -14

واألربعـــين فـــد أ ـــول الـــدهن ل ـــرا ى مْـــوع، أمـــا كتـــاب ا ـــن ليميـــة ف ـــم 
  صل إلينا 

أما كتب ا ـن ليميـة ورسـا  ه التـد ر  فيدـا ع ـث مسـا ل عقيـدال األشـاعرال 
ة، والصــــــفد ة، والجــــــواب فكتيــــــرال جــــــدأ، ومندــــــا: مندــــــاج الســــــنة، واالســــــتقام

الصحيا، وشرح حدهث النزول، والسبعينية، والر  ع ث االلنالث، والر  ع ث 
المعــروف باالســتغاثة، وقاعــدال ج ي ــة فــد التوســل والوســي ة، والحســنة  ي البكــر 

والســــيئة، والرســــالة العرشــــية، وقاعــــدال فــــد المعجــــزات والكرامــــات، والمســــولة 
در، ورسـالة فـد ع ـم ال ـا ر والبـاةن، المصرية فـد القـرآن، واألحتجـاج بالقـ

 يل فد المتشابه والتوويل، ولفسير سورال امل ص، واير ـا، و لـم لفـر  مكوا
 نا لكوندا ألفه فد الر  ع ث اير األشـاعرال، لكـن جـاء الحـدهث عـندم فيدـا 

  من ر و  ومناقشات ألرى  
 عاشرا: عبا له ولوك ه وذكره لربه:

                                            

  متاسالمنتب اال ط( وم   عده ، 115( ان ر: االيم ن )ص: 4)
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ــا ال  -لعــالث رحمــه هللا -عنــهوه عمــا اشــتدر مــلقــد لحــدث مترج مــن العب
   (1)والورع وامهتار والتوا ذ والكر  الجم والز د

ك وأ ر  ما فد عبا له  د  لوك ه ع ث ربه وإ مانه بقلا ه وقدره ول ل
فدو فد أشد حاالت االهـ اء والملـا قة لجـده  كـون فـد أشـد حـاالت التوكـل 

االســـكندرية وقيــل لــه:  ـــم  لعـــالث، ولمــا جــاءه الخهـــر  ناليــه إلــث والتقــة بــاهلل
عــام ون ع ــث قت ــك أو ناليــك أو حبســك فقــال لدــم:   أنــا إن قت ــه كانــه لــد 

د إلث قهرص لدعوت أ  دا إلث ند كانه لد  جرال، ولو نفو نشدا ال، وإن نفو 
ــا متــل الغنمــة كيفمــا لق هــه اد، وإن حبســوند كــان لــد معهــدنوأجــا و  هللا ، وأن

إن فـد الـدنيا جنـة مـن لـم هـدل دا ال   ومـن أقوالـه:   (2)لق هه ع ـث  ـوف  
،  د  د ا ن القيم وقال لد مرال:   ما  صنذ أعد  قول (3)هدلل جنة اآللرال  

 د فد  دري،نأنا جنتد وبستا
 

 

إن رحــــه فدـــــد معـــــد ال لفـــــارقند، إن حبســـــد ل ـــــوال، وقت ـــــد شـــــدا ال، 
ويقــول ا ـن القــيم:   وكــان  قــول فــد محبســه  (4)وإلراجـد مــن   ــدي ســياحة  

 عة: لو   له ملء   ه الق عة ذقبا ما عدل عندى شكر  ـ ه النعمـة، فد الق
وكـان  قـول  ،أو قال: ما جزيتدم ع ث ما لسههوا لد فيه من الخير ونحو   ا

  ال دم أعنـد ع ـث ذكـر  وشـكر  وحسـن عبا لـك  فد سجو ه و و محهو :
ـــال لـــد مـــرال: المحهـــو  مـــن حـــبمـــا شـــاء هللا ق بـــه عـــن ربـــه لعـــالث،   ، وق

                                            

  (ا 88-83(، والكواكب )63، 48، 4 2، 4 1 -36( ان ر: األع   العل ة )ص: 1)

 (ا30 ص االس    قلذ خ  مه )ص: ش( ن ح ة م  ح  ة 2)

  ار الب  نا ط -(60( الواال  الصيب )ص: 3)

   ار الب  نا  ط( 60( الواال  الصيب )ص: 1)
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مـا رأهـه أحـدا  وع م هللا ويقول ا ن القيم أ لا:  (1) ه  واه سر ر من أوالموسو 
أةيـب عيشــا منــه قــط مــذ مــا كـان فيــه مــن  ــيق العــيش، ولــ ف الرفاقيــة 

والتددهد واالر ا ، و و مـذ   والنعيم،  ل  د ا، ومذ ما كان فيه من الحب
ل وح  ،اوأسر م نفس اوأقوا م ق ب ا، وأشرحدم  در اذلك من أةيب النا  عيش

ون، نـوسـاءت منـا ال    نلرال النعيم ع ث وجده، وكنا إذا اشتد  نا الخـوف 
و اقه  نا األرض، أليناه، فما  ـو إال أن نـراه ونسـمذ ك مـه، فيـ  ب ذلـك 

  ويقـول ا ـن القـيم عـن ذكـره  (2)وةمونينـة   اوقوال ويقينـ اك ه، وينق ب انشراح
لعـــالث روحـــه  قـــول:    هللا عه شـــيل امســـ   ا ـــن ليميـــة قـــد ســـملربـــه:   و 

ال كر ل ق ب متـل المـاء ل سـمك، فكيـل  كـون حـال السـمك إذا فـار  المـاء   
لعـالث  وحلرت شيل امس   ا ن ليمية مرال   ث الفجر ثم ج   ه كر هللا
ولـو لـم  لدإلـث قريـب مـن انتصـاف الندـار، ثـم التفـه إلـد وقـال:    ـ ه اـدو 

   (3)د  لألغد الغداء سقْه قو 

 فاله:حا ى عشر: و 

ــم مــن عنــد شــيل امســ   فــد  لمــا ألرجــه الكتــب واألورا  والــدواال والق 
 ــــ، لفـــرم الشـــيل  728الق عـــة فـــد هـــو  االثنـــين لاســـذ جمـــا ى اآللـــر ســـنة 

ل عبــا ال وقــراءال القــرآن واســتمر ع ــث  ــ ه الحــال حتــث لــوفد فــد لي ــة االثنــين 
أثــر  ـــ  وكانــه وفالــه ع ــث  728العشــرين مــن ذى القعــدال مــن  ــ ه الســنة 

 مرض ألم به أ اما  سيرال،

فقـد  -لا ة بعد إلـراج كتبـه وأوراقـه -ولما كان الشيل قد  يق ع يه 
كانــه وفالــه مفاجئــة ل نــا  جميعــا، فقــد أ ــيهوا بصــدمة ومــا كــا وا  ع مــون 
                                            

 (ا61( المصدر الف ال  )ص: 2)
 ( المصدر الف ال ، ن س الص يةا3)
  (ا54-53( المصدر ن فه )ص: 4)
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 ــباح االثنــين حتــث لرجــوا جميعــا فــد جنا لــه، واشــتد  حــامدم ع يدــا، وقــد 
يشـهدوندا بجنـا ال اممـا  أثـط عهـد ال ـة اعتهر ا المنرلون من الجنا ز النـا رال ف

فــد بغــدا ، وا ــن ليميــة مــات فــد  مشــق و ــث  -رحمــه هللا -أحمــد  ــن حنهــل
 اأ غر مـن بغـدا  وليسـه عا ـمة ل خ فـة، كـا أن ا ـن ليميـة مـات مسـجون

ع يـــه مـــن جدـــة الســـ ْان وكتيـــر مـــن الفقدـــاء والصـــوفية الفقـــراء  امســـخوة
تيــرال، ومـــذ ذلــك كانــه جنا لـــه أشــياء ك -ممـــا  ســثء -هــ كرون عنــه ل نــا 
 مشدو ال ومشدورال 

 بقد إلث لي ة االثنين العشرين -رحمه ال ة - قول الهزار:   ثم إن الشيل
لعــالث ور ــوانه فــد بكــرال ذلــك  مــن ذى القعــدال الحــرا  ولــوفد إلــث رحمــه هللا

فـد  االيو  وذلك من سنة ثمـان وعشـرين وسـبذ مئـة و ـو ع ـث حالـه، مجا ـد
لـــم  جـــهن ولـــم هد ـــذ، ولـــم  لـــعف، ولـــم  ا، محتســـباا ر لعـــالث،  ـــ ذات هللا

عـن جميـذ مـا  بـاهلل عنـه إلـث حـين وفالـه مشـتغ  هتتعتذ،  ـل كـان ر ـث هللا
لنـــا  بمولـــه، ف ـــم ههـــق فـــد  مشـــق مـــن ا ذســـمســـواه، قـــالوا: فمـــا  ـــو إال أن 

 ستْذ المجدء ل ص ال ع يه وأرا ه إال حلر لـ لك ولفـرم لـه، حتـث ا قـه 
 ـــه معا شـــدا حينئــــ  وحصـــل ل نـــا  بمصـــابه أمــــر األســـوا   دمشـــق، وعْ

ــــب أمــــور م وأســــبا دم، ولــــرج األمــــراء والركســــاء والع مــــاء  شــــغ دم عــــن اال
ــــا ، والرجــــال والنســــاء والصــــهيان مــــن الخــــواص  والفقدــــاء، واأللــــرا ، واألجن
والعــوا ، قــالوا: لــم هتخ ــف أحــد مــن االــب النــا  فيمــا أع ــم إال ث ثــة أنفــ ، 

ع ــث أنفســدم، بحيــث  ا الــه، فــالتفوا مــن النــا  لوفــكــانوا قــد اشــتدروا بمعا
    (1)ا ب ع ث ظندم أندم متث لرجوا رجمدم النا  فو  كو م  

ـــا فحـــارت الدولـــة مـــاذا  ـــب الســـ ْنة كـــان اا ب ـــ كر ا ـــن كتيـــر أن نا  وي
فعــزاه فيــه،  -نا ــب الق عــة -  الــدهن اهريــالشــموجــاء الصــاحب   صــنعون،

                                            

 (ا83-82( األع   العل ة )ص: 1)
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 وج   عنده،
 
 
 
 

ن هــــدلل مــــن الخــــواص واأل ــــحاب واألحبــــاب، وفــــتا بــــاب الق عــــة لمــــ
فاجتمذ عند الشيل فد قاعته ل ق مـن ألصـاء أ ـحابه مـن الدولـة وايـر م 

   (1)من أ ل اله د والصالحية، فج سوا عنده هبكون ويتنون 

   ثم شرعوا فد اسل الشيل    ولم هدعوا عنده إال من ساعد فد اس ه
صالحين األليـار، أ ـل الع ـم مندم شيخنا الحافظ المزي وجماعة من كبار ال

وام مـــان، فمـــا فـــرم منـــه حتـــث امـــت ت الق عـــة رجـــنا النـــا  بالبكـــاء والتنـــاء 
  ق فيه  ـين هـدي خوالدعاء والترحم، ثم ساروا به    إلث الجامذ األموى وال

لعـــالث،  الدا مـــا ال  حصـــث عـــدلدم إال هللاشـــمالجنـــا ال ول فدـــا وعـــن  ميندـــا و 
لكون جنا ز أ مة السنة، فتبـاكث النـا ،  فصرخ  ارخ و اح  ا ا:  ك ا

اع   ا الصارخ، وو ذ الشيل فد مو ذ الجنا ز مما ه د سمو جوا عند 
لدم و حمــــتدم ع ــــث ايــــر  ــــفوف  ــــل تــــر المقصــــورال، وج ــــ  النــــا  مــــن ك

 ى الجـامذ ويـر  ومر و ين ر ـا، ال هـتمكن أحـد مـن السـجو  إال بك فـة، جـ
 يـل، وجـاء النـا  مـن كـل مكـان، األ قة واألسوا ، وذلك قهل أذان ال در بق

النا   تروال لشرب، وك ألكلونوى ل ق الصيا  ألندم ال هتفراون   ا اليو  
كتــرال ال لحــد وال لو ــف، ف مــا فــرم مــن أذان ال دــر أقيمــه الصــ ال عقبــه 
 -ع ــث الســدال لــ ف العــا ال، ف مــا فراــوا مــن الصــ ال لــرج نا ــب الخْيــب

يل ع ء الدهن الخـراط، شو و ال فص ث ع يه إماما، -لغيبة الخْيب بمصر
جتمعــوا بســو  اثــم لــرج النــا  مــن كــل مكــان مــن أ ــواب الجــامذ واله ــد    و 
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ــا ال ولقــد  ل صــ ال ع يــه  نــا    (1)الخيــل   فــد أرض فســيحة فو ــعه الجن
هـــره، و فـــن بمقـــا ر قألـــوه  يـــن الـــدهن عهـــد الـــرحمن ثـــم حم ـــه جنا لـــه إلـــث 

 رحمدــم هللا -قهيــل العصــر الصــوفية إلــث جانــب أليــه شــرف الــدهن عهــد هللا
ممــن لــم هــتمكن مــن  -  ثــم  ــاروا هتنــاوبون بالصــ ال ع يــه فــد قهــره-جميعــا

، وما و ل لهر موله إلث   د إال و ـ ث -فد المرات السابقة الص ال ع يه
 ع يه فد جميذ جوامعه

 

 
   (2)ومساجده لصو ا الشا  ومصر والعرا  ولهريز والبصرال واير ا

  (3)دهدال، ذكر ا كتير ممن لرجم لهع ثدث بمراثوقد ر  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

 (ا1 39-14/138( المصدر الف ال  )2)
 (ا85ن ر : األع   العل ة )ص: ا(1)
(، ورننن رخص االننن  502-369فننني وف رنننه ومرا  نننه: العقنننو  الدرخنننة )ص: :  ن نننر( ا2) 

( ومنننن  174(، والكواكننننب )ص: 2/405، وذينننن  االنننن  رجننننب )( 407 – 2/406)ر   و النننن
  (ا185/2(، ورذكرة النب ه )1/159 )منة عده ، والدرر الك 
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 ثنالفصل التا

  صو خر عقيدال الس ف وفد ر ه ع ث اليدج ا ن ليمية فد لقر من
 
 

 لمديد        

 أوال : مقدمات فد المندج 

 ل ثانيا : مندجه لد المعرفة واالستدال

  يان العقيدال ولو يحدا  ثالتا: مندجه فد 
  خصو رابعا: مندجه فد الر  ع ث ال

 لامسا: األمانة الع مية 
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الكتابة عن مندج ا ن ليمية لحتاج إلث بحث مستقل، ألن  نـا  قلـا ا 
ث هتهـــين حقيقـــة م قبـــه ول حتـــشـــممندجـــه ال ـــد مـــن ةرحدـــا  و ـــوح و  فـــد

ومندجه فيدا  ومن ثم فمـن الصـعوبة أن  حصـر الباحـث الكـ   فـد مندجـه 
ـــث  ـــاج كـــل واحـــد مندـــا إل ـــد فصـــل  ـــمن فصـــول ألـــرى  حت ـــدال ف فـــد العقي
استقصــاء المراجــذ حولــه وأن  ولــ  مــا  ســتحقه  ــمن فصــول الرســالة مــن 

 الدراسة والتحقيق 

 ه حـول العقيـدال ع ـث جانـبلـم هركـز فـد كتابالـ -رحمـه هللا -وا ن ليميـة
معـين فقـط،  ـل لنوعـه كتبـه ور و ه، ومناقشـاله ل مخـالفين، فكتـب فـد شـرح 

الف سفة، والمعتزلـة، و ا  شر  وناق كما عقيدال الس ف، وأقوال أ مة امس  ،
لقــد ريــة، و الجدميــة، و المــر جئــة، و المشــهدة، والخــوارج، و الصــوفية، و 

كــان موقفــه مــن  ــنالء، ومندجــه فــد الــر  الــر ا فلــة، واألشــاعرال، واــر م، و 
 ع يدم نابعا من المندج الس فد القا م ع ث الكتاب والسنة بموا ين  قيقة 

و  ه الحقيقة لميز شيل امس   عن ايره من الع ماء، ال هن كانه لدم 
جدو  مشكورال ومساع محمو ال فد نصرال   ا الدهن وال ب عـن حو لـه، لكـن 

د قلـية واحـدال مـن قلـا ا العقيـدال، أو الـر  ع ـث الواحد مندم إنمـا  شـتدر فـ
ةا فــة واحــدال فقــط مــن  ــ ه الْوا ــف المنحرفــة، وقــد  كــون مت بســا بــانحراف 
معين قاله به ةا فـة ألـرى، والمقصـو   دـ ا الكـ   الع مـاء المتـولرون بعـد 
القرون المفلـ ة، وذلـك حـين كانـه  ـ ه الفـر  والْوا ـف المنحرفـة موجـو ال 

ع ــث شــيل  -لعــا لــم امســ مد  إن مــن نعــم هللا الكهــرى فــد كــل مكــان فــد ا
 أنه و  ع ث كل -امس   ا ن ليمية

ةا فـــة ومــــا وقــــذ فــــد انحــــراف الْا فــــة المقا  ــــة لدــــا، وال شــــك أن مــــن 
مــن ايـر ا ــو وال لقصــير فــتن  - -وبكتابــه وسـنة نهيــه محمــد اعتصـم بــاهلل

أ ـل السـنة وسـط  ـين هللا هوفقه إلث الوسْية، و هن هللا وسـط  ـين األ  ـان، و 
 الْوا في 
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 لقد كان شيل امس    احب مندج وا ا، وقد وظف   ا المندج فد
حــدث لغيــره  كمــا  جميـذ مــا كتــب، فمــا لغيـرت ةريقتــه وال وقــذ فــد التنـاقا

فعـل بعلـدم، ألن الغزالـد  كمـا -مـت  -وال نريد أن نقارن  ينه وبين الغزالد
نيـة، إال أنـه لـم  كـن مسـتمرا ع ـث مـندج وإن كان قد ر  ع ث الف سفة والباة

 واحد ثا ه، ول لك لق هه به األحوال كتيرا 

 ولكـن نقــارن  ـين شــيل امسـ   وع ــم آلـر، كــان  ـاحب مــندج، ســْر
مندجــه فــد كتبــه،؟ كــان  ــاحب آراء اجتدا  ــة وأ ــولية جــد  فيدــا لجدهــدا 

متــوفد جع ــه مــن أعــ    ــ ا الع ــم، و ــ ا اممــا   ــو أ ــو إســحا  الشــاةهث ال
أي بعد وفاال ا ن ليمية بما هزيد ق ي  عن سـتين عامـا، فدـ ا  (1) ـ 790سنة 

 امما  كانه له جدو  مشكورال فد مجاالت متعد ال، أ مدا جانبان:

أحـــد ا: التجدهـــد فــــد مجـــال   أ ـــول الفقــــه  ، والتركيـــز ع ـــث مســــا ل 
ل  ـــ ه الشـــريعة، وشـــرح الك يـــات المتلـــمنة كمـــا المرســـ ة، وبيـــان لاالمصـــا

ةـر  مباحـث أ ـول الفقـه وربْدـا  كمـا لمقا د الشارع فد و ذ الشريعة،
 ت ـــك الك يـــات والمقـــدمات فجـــاءت مباحـــث  ـــ ا الكتـــاب فريـــدال فـــد مندجدـــا 

 وأس وب عر دا  
                                            

ت ال  ميمد اللخمي ال رن اي الش ابي، ص حب الموافق ت س( هو: االم   إالرام ذ ال  مو 1)
المد ر   موهن، ان ر: الرن  790واالعتص   واالف  ات واالنش  ات و يره ، روفي سنة 

(، 191 /1)(، وفهرس ال ه رس 46(، وني  االالته ج  ي ش ة الديب ج )ص: 116)ص: 
(، وان ر أوفت ررجمة له في 2/248(، وال كر الف مي )231 /1وشدرة النور ال ك ة )

 (64 – 19)ص: مقدمة ريقي  ال ت و  للش ابي: لميمد أالو األج  ن
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واآللــر: التجدهــد فــد مجــال لمحــيص الســنة ور  الهدعــة، وقــد كانــه لــه 
إلــث مــا مـالوا  -مواقـف عم يــة فـد  ــ ا الجانـب، ولمــا رأى النــا  فـد عصــره

متصـــوفة عصـــره وايـــر م مـــن الهـــدع فـــد األذكـــار والعبـــا ات وإقامـــة  ثـــهأحد
مـا  لتمييـزأ قـن أنـه ال ـد مـن الرجـوع إلـث األ ـول الشـرعية  -الموالد واير ا

 و من قهيل الشرع موافق أل وله وأ لته، عـن مـا  ـو مـن قهيـل الهـدع التـث 
فريدا فـد أسـ وبه حرمدا  هن االس   وندث عندا، فجاء كتاب   االعتصا    

 ومندجه، فعرض بشكل مفصل لقلا ا الهدع
 

 
 ومنشئدا وحكمدا، فمن القلا ا المندجية فد كتابه:

 ( 1) (1)مول  أ ل الهدع فد االستدالل -أ

   (2)أحكا  الهدع الحقيقية واال افية والفر   يندما -2

   (3)الفر   ين الهدع والمصالا المرس ة وامستحسان -3

 ول الهدعـــة فـــد الشـــرع أربعـــة: الجدـــل بـــو وات المقا ـــد،أنـــواع  لـــ -4
   (4)والجدل بالمقا د، ولحسين ال ن بالعقل، والباع الدوى 

بمـا فيدمـا مـن لجدهـد ومندجيـة  -الموافقات واالعتصـا  -فد ان الكتابان
ــــا ــــد النفــــو   و ــــفه مــــن  اســــهب كان ــــه لمكانــــة ف فــــد شــــدرال منلفدمــــا، ولهو 

عم وا ع ث لمحيصه ممـا شـابه مـن  ـدع  المدافعين عن م  ب الس ف ال هن
 و  الت 

ولكـن  ـل  ـ ا المـندج اسـتمر مـذ الشـاةهد فـد جميـذ مباحـث العقيــدال؟ 
                                            

 (ا220 /1( ا ن ر: ا العتص   )1)
 (ا1/286( المصدر الف ال  )2)

 (ا2/111( ن فه )3)

 ( وم   عده ا2/293( ن فه )4)
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و ــل األ ــول المندجيــة التــد و ــعدا فــد كتــاب   االعتصــا    ةبقدــا فــد 
 جوانب العقيدال األلرى؟ 

)( هتهــين مــن لــ ل لتبــذ بعــا أقوالــه فــد العقيــدال  (1)الجــواب عــن ذلــك
 التد ه كر ا عر ا: و  ه أمت ة:وقلا ا ا 

  قول فد معرض ذكره النحراف المنحرفين ال هن هتبعون المتشابه: -ا
 
 
 
 

 

 -فـد إثبـات الجـوارح ل ـرب (2)  ومتاله فد م ة االس   م  ب ال ا رية
ــــد والرجــــل والوجــــه -المنــــزه عــــن النقــــا ص المحسوســــات،  -مــــن العــــين والي

أنــه  الــ  ن، قــد هتبــا ر إلــث (3)  والجدــة، وايــر ذلــك مــن التا ــه ل محــدثات
الـــر  ع ـــث المشـــهدة لا ـــة وأنـــه قـــال   المحسوســـات  ، ولكـــن ذكـــره  د قصـــ
وقولــه   وايــر ذلــك مــن التا ــه  -والســم ف هتهتــون لتــة  ــفة الع ــو -ل جدــة

لعالث  ل محدثات   هدل ع ث أن إثبات   ه الصفات: العين، اليد، واير ا هلل
 متــه عنــده ال لجــو  ألندــا مــن الصــفات وع ع ــث الوجــه ال  ــق بجــ ل هللا

                                            

ابي وكتبه له  من نة في الن وس رم  كن  أ صد زع عة هذ  المن نة الهذ  ( الش 5)
ي إلت ذلو أمران، أحدهم : انتش ر كت ب االعتص   الي  ع مة ن ع  ي ت، والذشالمن  

الن س و قهذ  ه، و د ي تر م  ال علذ عند   مث  هذ  ال الت التت و ع فيه  الش ابت، أم  
 ، فأم  أن يقب  هذا الع لذ و س عند  إال أال ق أو أس لي: فهو أن  عق الن س ناألمر الث 

 ن  م  ف ه لوجو  م ح  ت عل ه، والمنهو الصي ت  خر  أو هذا الكت ب  ن  م  ف ه أو 
 االعترا  أله  الي   م  عندهذ م  ح  و بوله ولو ك ن  عليهذ م ح  تا

  هرخة كداو  و ير  ( م   عد هذ  الكلمة يو ت المرا  منه ، و د يقصد  عق علم ء ال1)
  مثبتة في الص  تا فانهذ

 (ا240 /1العتص   ) 1( 2)
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التث لتهه ل محدثات، ومن ثم فيجب لووي دا و  ا  و م  ب األشـاعرال، وإذا 
كــان قــد ذكــر مــن معلــ  أ ــل الهــدع فــد االســتدالل   ر  ــم ل حا هــث التــث 
جرت اير موافقة ألارا دم وم ا هدم، ويدعون أندا مخالفة ل معقول، وار 

جـب ر  ـا كـالمنكرين لعـ اب القهـر، والصـراط، جارية ع ث مقتلث الدليل في
و ـ ه عبـارال الشـاةهد  -فكيـل (1)والميزان، وركية ال ة عز وجل فد اآللرال  

 نفر   ين الموقفين والمندجين؟  -نفسه

ويقـول أ لـا فـد معـرض ر ه ع ــث أ ـل الهـدع فـد اسـتداللدم بوحــد  -2
،  ـ ا  (2)مذ  د أنـه لهـر واحـد فـد مسـولة قْعيـة فـ   سـناألحا هث:   والتـا
فــد  ــ ه المسـولة الخْيــرال، التـد بســههدا ر ت أحا هــث  ياكـ   وا ــا و ـر 

فــد مو ــذ آلــر ال هتهنــث  ــ ا  -كتيــرال فــد الصــفات، ولكــن الشــاةهث نفســه
فد أثناء عر ه لمعل  أ ل الهدع فد االسـتدالل ع ـث الـ هن  -القول  ل هر 

د ألبــار اآلحــا  ال  ولــ ون بوحاهــث اآلحــا  فيقــول:   وذ هــه ةا فــة إلــث نفــ
جم ــة، واالقتصــار ع ــث مــا استحســنته عقــولدم فــد فدــم القــرآن، حتــث أبــاحوا 

}لي  ع ث ال هن آمنـوا وعم ـوا الصـالحات جنـاح فيمـا ةعمـوا{  الخمر بقوله:
  ال ألفـــين  - -ففـــد  ـــنالء وأمتـــالدم قـــال رســـول هللا [93الما ـــدال:  ]اآل ـــة 
ري مما أمرت به أو نديـه عنـه، م متكئا ع ث أريكته  وليه األمر من أمكأحد

 فيقول: ال أ ري ما وجدنا

و ــ ا وعيــد شــدهد للــمنه الندــد الحــق بمــن  (3)البعنــاه   فــد كتــاب هللا
                                            

 (ا231 /1( المصدر الف ال  )3)

 (ا152 /2( االعتص   )4)
 ننن ب الفننننة    ننن ة علنننت  -، والننندارمي( 8 /6،  131 /4( روا  االمننن   أحمننند )1)

 (1/144الكت ب )

-5/10 ،4605-4604 ننن ب لننن و  الفننننة ور منننه ) - همننن ن، وأالنننو  او  فننني الفننننة ط
 - -هت عنه أن يقن ل عنند حنديث النبنتنالدع س، والترمذ  في العلذ،   ب م   ط -(12
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فـد المو ـذ األول مخت ـف عنـه فـد  هث، فدـل الـر  ل حـد(1)ارلكب ر  السـنة
 د  نالمو ذ التا

  والتركيز فد األمت ة ع ـث مـا فيدـا مـندج لـي -ونلرب متاال ثالتا -3
 قــول الشــاةهد فــد معــرض ذكــره ألنــواع  لــول الهــدع فــد  -ع ــث الجز يــات

الشرع وأسبابه وأن مندا لحسين ال ن بالعقل،  قول بعـد كـ   ةويـل:   فدـو 
ا بــتة  ، مــأ ــل اقتلــث ل عاقــل أمــرين: أحــد ما: أن ال  جعــل العقــل حاك

قـه م بتة   و و الشرع،  ـل الواجـب ع يـه أن  قـد  مـا حكوقد ثهه ع يه حا
ألنـه ال  -و ـو ن يـر العقـل -ويـنلر مـا حقـه التـولير -و ـو الشـرع -التقد م

ع ث الكامل، ألنه ل ف المعقـول والمنقـول،  ـل  كما صا لقد م الناقص حا
 ـــ ا الكـــ   مندجـــد   (2) ـــد القلـــية  ـــو الموافـــق ل  لـــة وال معـــدل عنـــه  

لـك ممـا قـد ، لكنه لما ذكر األمت ة ع ـث ذ-موافق لم  ب أ ل السنة -وس يم
ــه و ــو ثا ــه فــد الشــرع ذكــر  ــ ا المتــال:   والســابذ:  هتــو م أن العقــل  حي 

فـد اآللـرال جـا زال، إذ ال  ليـل فــد العقـل هـدل ع ـث أنـه ال ركيــة إال  ركيـة هللا
ع ــث الوجــه المعتــا  عنــدنا، إذ  مكــن أن لصــا الركيــة ع ــث أوجــه  ــحيحة 

وال فلل جسم شفاف، لي  فيدا الصال أشعة، وال مقا  ة، وال لصور جدة، 
ث القصــور فــد لــوال ايــر ذلــك، والعقــل ال  جــز  بامتنــاع ذلــك  دهدــة، و ــو إ

  أرا   (3)الن ــر أميــل، والشــرع قــد جــاء بتثبالدــا فــ  معــدل عــن التصــدهق  
                                                                                                               

 عطننننوة، واالنننن  م جننننه فنننت المقدمننننة،  نننن ب حننننديث رسننننول  ط(، 2663،3715ور منننه )
( وصنننييه ووافقننه النننذهبت، كنن   ننن ل ف ننه الترمنننذ : 109-108 /1ذ )ك(ا والينن 12/13)

 ي صي ت الد معاي فنحديث حف  صي ت، رصييه األلب 

 (ا1/132( ا العتص   )2)

 (ا326 /2العنص   ) 1( 3)

 (ا330 /2( المصدر الف ال  )4)
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الشـاةهد أن  قــول ال مــانذ مــن إثبــات الركيــة ونفــث  ــفة الع ــو  ثــة لعــالث؟ 
  ، وذلك حين لال:   وال لصور جدة وال نلل جسم

 

ولكن كيل  صنذ بو لة الع و التد  د أ ـعاف أ ـعاف أ لـة الركيـة؟ 
لشـــهدة التجســـيم أو مخالفـــة العقـــل،  -الجدـــة -وكيـــل  ســـ م لمـــن نفـــث الع ـــو

و ـ ا  ؟وينعد ع ث نفد الركيـة لـنف  التع يـل، وك  مـا ور ت بـه النصـوص
 التناقا إنما سـاهر فيـه الشـاةهد األشـاعرال، و ـو مـن الملـاهق الخانقـة فـد

  -د إن شاء هللالكا سيو -اذريع م  هدم، وقد فش وا فد الجواب عنه فش 

دجــين: مــندج الشــاةهد، ومــندج شــيل نمل ــ ه أمت ــة لو ــا الفــر   ــين ا
حتــث  -دــج واحـدنســا رال ع ـث  -جــاءت كتبـه ك دـا يامسـ   ا ـن ليميــة، الـ 

أن االنســــان ليحتــــار أي كتبــــه ألفــــه أوال، لــــي   نــــا  مراحــــل فــــد مندجــــه 
وإنمـا  ــو مــندج وةريــق واحـد فــد جميــذ القلــا ا  -حــدث لغيــرهكما -لـهوحيا

  كتبه التد ةرحدا فد 

حتث  -فد جميذ ما كتب -لقد التز  شيل امس   بم  ب وندج الس ف
أن بعا عباراله ال هتهين ألول و  ة أ د عبارله أ  عبارال ايره من السـ ف 

 حين هنقل شيئا من ك مدم 

المعا ــرين ال ــن  - (1)اب أن أحــد الع مــاءوممــا  عجــب لــه فــد  ــ ا البــ
فــد  - ســميدا كمــا أو الجدــة -ر  ع ــث ا ــن ليميــة فــد مســولة الع ــو -ليميــة

، فكـان ممـا قالـه  ـ ا العـالم:   ولـو (2)كتاب ذكـره السـبكد  تمامـه فـد ةبقالـه
                                            

اليلبني األصن ،  النيشنه ب الندي ، االن  جهبن  الك  إسنم عي  ( هو: أحمد الن  ييينت الن 1)
 يننة نه(، والبدايننة وال9/34هننن، ابقنن ت الفننبني ) 733هننن ورننوفي سنننة  67 0 ولنند سنننة

، والندرر الك مننة ( 39 0 /1) ي ، وابقن ت األسننو (6/104لنذهب )(، وشذرات ا14/163)
 (ا35 0 /1)

 (ا91 -35ص:  9 جن( ابق ت الش فع ة الكبر  )2)
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 -عنـه ر ـد هللا -واكتفث بما نقل عن إمامه امما  أحمد  ن حنهل (1)لنا ل
لعـــالث إال بمـــا و ــف بـــه نفســه أو و ـــفه بـــه   ــف هللاحيــث قـــال:   ال هو 

ــم أن مــ- -رســوله بــه مــن  و ــف هللا ا، ال نتجــاو  القــرآن والحــدهث، ونع 
ذلــك فدــو حــق، لــي  فيــه لغــو وال أحــاج،  ــل معنــاه  عــرف مــن حيــث  عــرف 

 مقصو  المتك م بك مه
 
 

ا ه ســمنفســه المقدســة، المــ كورال بو ددء فــشــكمت ــه   و ــو مــذ ذلــك لــي
 (3)ســــبحانه لــــه ذات حقيقــــة أن هللا (2)ه، وال فــــد أفعالــــه فكمــــا نتــــيقنو ــــفال

و ـو لـي  كمت ـه  ـثء ال  (2)لـه  ـفات حقيقـة  (4)فكـ لك (2)وأفعال حقيقة 
فد ذالـه وال فـد  ـفاله وال فـد أفعالـه، وكـل مـا أوجـب نقصـا أو حـدوثا فـتن 

 ــة ال اا يعـز وجـل منــزه عنـه حقيقــة، فتنـه ســبحانه مسـتحق ل كمــال الـ  هللا
فوقــه، ممتنــذ ع يــه الحــدوث المتنــاع العــد  ع يــه، واســت زا  الحــدوث ســابقة 
 ]العـد  وافتقـار المحـدث إلـث محـدث ووجـوب وجـو ه  نفسـه سـبحانه ولعــالث 
ث لـ قول ا ن جدهل بعد   ا مباشرال:،   ا نص إمامه فد  اكتفـث بـه، ولقـد أ

 ـث مــا هدعيــه إمامـه فــد  ــ ا المكـان بجوامــذ الك ــم، وسـا  أ لــة المتك مــين ع
  ( 5)  ا المار  بوحسن ر  وأو ا  يان   

                                            

ق ت " وال رن زل، والتصوخب من  رنب نه النب نه وال بني فني النر  علنت المدرايفنت ب( في الط3)
 واليلبي، ألحمد اال  إالرام ذ ال  ا فتا

 ب ي والتصوخب م  ال تو  اليموخة، مدموع ال ت و  ين ن ( ال فك9/39( في الطبق ت )1)
 تا ) والمعنت صيقف "  (، والذي في رنب ه النب ه وال بت " فكم 26 /5)

 والتصوخب م  اليموخة والتنب ها "ة في ابق ت الفبنت " حق ق ة ( في الموا ع الث  2)

 ي ا  ن س المصدرخ  الف  قموالتصوخب  "وكذلو " ( في ابق ت الفبنت3)

 (ا244(، ورنب ه النب ه وال بت )ص: 4ا -9/39( ابق ت الش فع ة للفبني )4)
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فــد ر ه ع ـث  ــ ا  (1)ي قـول الشـيل أحمــد ا ـن إ ـراقيم  ــن عيسـث النجـد
 ر   ا الح هد ما أمد باعه وأشد  هللالكتاب لما نقل النص السا ق:   أقول: 

جمعــه ل ع ــو  واة عــه، حيــث أ رج كــ   اممــا  أحمــد  ــن ليميــة مــذ كــ   
إلث قوله   ال نتجاو   دثمد من اير لمييز، وك   االما  أحمد انتامما  أح

القــرآن والحــدهث ف ــن الح هــد بجد ــه أن الجميــذ كــ   االمــا  أحمــد، فولــ  
  حتج به ع ث ا ن ليمية

 
 
 
 

 

شــيل امســ    (2)و ــو نفــ  ك مــه    ون يــر  ــ ا أن بعــا معا ــري 
ـــث الشـــ يل مـــن كتابـــه   ممـــن ر  ع يـــه فـــد مســـولة االســـتغاثة  ـــار هـــر  ع 

الصار  المس ول ع ث منتقص الرسول  ، فان ر إلث   ه الس اجة هر  ع يـه 
                                            

هننن، رتلمننذ علننت الشنن ص عبنند الننرحم  النن  حفنن ،  1253( ولنند فنني شننقراء سنننة: 5)
ي نعبد اللط  ، ك ن يتر   علت منة وجد  للتد رة " والتقت  عبد القن  ر التلمفن  وعلت االنه

  ص عبند القن  ر هنذا  منذهب الفنلف، وصن ر ينشنرشنلالت جر وجرت اليهم  من  شن ت ا تننع ا
هذ في مصنر، وهنو النذ  نشنر علنت ن قتنه كتن ب االن  ا فنت هنذا التنب نه منع مدموعنة كتب

وع، ولنذ بنن نة المطو رح النشنم  كتب أحمد االن  ا فنت  -الكر   ط -مه  الر  الوافر و ير 
 هنا 1327في سنة و ر !له ررجمة  -المنتب االس مت -يذكر ا  عو 

علم ء ندد  مش هير(، و 1/141(، ومعدذ المؤل ي  )1/25 ر: فهرس ال ه رس )ان
 (ا85)ص:

 قوب ال  جبرخ  البنري الش فعت المصري، أالو اليف ،عمه علي ال  يس( هو البنر : وا1)
ن  له موان  م  الفلط ن،  ر الدي ، فق ه أه  الق هرة، ه جذ القب) في كن  فهذ، وكنو 

هن، ان ر:  724هن، وروفي سنة  673نة سة االست   ة، ولد ر  عل ه اال  ر م ة في مفأل
 /2هبة )ش(، وابق ت اال     ي 2 1 4/3(، والدرر الك منة )14/114البداية والنه ية )

 (ا69 :(، وذيول العبر )ص6/64(، وشذرات الذهب )1/288(، واألسنو  )36 0
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  (1)من كتابه  

 بعـد أن نقـل ك مـه -فد المسولة التانية قلية البكـري  - قول ا ن ليمية
مــن الســب أو التــنقص:    ــ ا ك ــه  - -فــد حــرص الســ ف ع ــث حماهتــه

ســ ول ع ــث شــالم الرســول، منقــول مــن كــ   المجيــب مــن كتــاب الصــار  الم
لكنه أ ال  دجته وح ف من محاسنه ما هيـين حقيقتـه، فالمجيـب  ـو المنـافا 

ورســوله، و ــ ا كــ   المتشــبذ بمــا لــم  عــط، ومــن لشــبذ بمــا لــم  عــط  عــن هللا
  (3)  (2)فدو ك ب  ثولث  ور

 نا  م ح ة ألـرى حـول مـندج ا ـن ليميـة و ـد أنـه أةـال الـنف  فـد 
ةوي ـة مـن كتـهدم  اأ ـل الكـ   والف سـفة، ونقـل نصو ـ مناقشة الخصو  من

 -وقــد  كــون مــن المدتمــين بمتــل  ــ ه القلــا ا -وناقشــدا، حتــث أن القــارىء
 جد  عوبة بالغة فد م حقة األفكـار التـد هناقشـدا، و ـ ا جـزء مـن مندجـه 
الـــ ي ارلـــعه، ألنـــه ال  مكـــن قْـــذ  ا ـــر بعـــا الشـــبه إال بم حقـــة أ ـــولدا، 

 ول التـث قـد لكـون مـن المسـا ل الف سـالية التـد ال ـد لر  ـا ومناقشة ل ك األ
مـــن عر ـــدا  و ـــوح ليـــ  نقلـــدا  و ـــوح أ لـــا، و ـــ ه بعـــا األســـباب 

 نت مسدا من مندجه فد   ا:
 
 

عــــن ســــهب ا تمامــــه باأل ــــول،  -أحــــد ل ميــــ ه -فقـــد ســــوله الهــــزار -أ
ل، التصنيل فد األ ـو  -عنه ر ث هللا -فوجابه،  قول الهزار:   ولقد أكتر

                                            

 (ا24ه  -244( رنب ه النب ه وال بت )ص: 2)

كت ب النك ح،   ب المتشبع  م  لذ ين ،  ي بع "، البخ ر شالل   " المت( مت   عل ه لك  3)
،   ب النهي ع  الت وخر في اللب س س(، رمفلذ في اللب 9/317(، ال تت )5219ر مه )

 ( ريقي  الخش ا639(، وان ر: المق صد اليفنة )ض: 2130 -2129ور مه )

 (اا2/360الست   ة ) 1( 4)
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ســه منـــه لتمفلــ  عــن ايـــره مــن بقيـــة الع ــو ، فســولته عـــن ســهب ذلـــك، وا
لوليل نص فـد الفقـه  جمـذ التيارالـه ولرجيحالـه، ليكـون عمـدال فـد امفتـاء، 
فقــال لــد مــا معنــاه: الفــروع أمر ــا قريــب، فــتذا ق ــد المســ م فيدــا أحــد الع مــاء 

ــيقن لْــوه، وأمــا األ ــم هت ــه، مــا ل ــدهن، جــا  لــه العمــل بقول  ــول: فــتند المق 
رأهـــه أ ـــل الهـــدع واللـــ الت واأل ـــواء كالمتف ســـفة، والباةنيـــة، والم حـــدال، 
والقـــا  ين  وحـــدال ا لـــو جـــو ، و ا لـــد  ريـــة، و ا لقـــد ريـــة ال، و النصـــيرية، و 

ــــة، والمجســــمة، والمشــــهدة، والراوند ــــة ، (1)الجدميــــة، و الح وليــــة، و ا لمعْ 
دع قــــد لجــــاذ وا فيدــــا بو مــــة ، وايــــر م مــــن أ ــــل الهــــ(2)والك  يــــة، والســــ يمية

ــــد أن كتيــــر  مــــندم إنمــــا قصــــد إبْــــال الشــــريعة المقدســــة  االلــــ ل، وبــــان ل
المحمد ـــة، ال ـــا رال الع يـــة ع ـــث كـــل  هـــن، وإن جمدـــور م أوقـــذ النـــا  فـــد 
ـــه معر ـــو عـــن  ـــل أن حمعـــه أو رأه ـــندم، ولدـــ ا ق ـــد أ ـــول  ه التشـــكيك ف

ار ع ــث ايــر  قــين ع ــث مقــااللدم إال وقــد لزنــد  أو ــ الكتــاب والســنة مقــه 
 فد  هنه وا عتقا  ه   

                                            

رب ع اال  الرخوند ، وهي إحد  فنرق الك فن ن ة، ي عمنون ( الراوندية أو الرخوندية أ1)
أن االم مننة ك ننن  أوال حقنن  للعبنن س، ان ننر: إعتقنن  ات فننرق المفننلمي  والمشنننركي  )ص: 

هنو: أحمند الن  ييينت الن  إسني ق، أالنو اليفن ، فيلفنو   ي را واال  الرخونندش(، ت الن63
(، 6/96(، والمننت ذ )1/94هنن، ان نر وف ن ت األا ن ن ) 298مد هر   اللي  ، روفي سننة 

 (ا1/323ولف ن المي ان )

 
(! الفنلم ة، والمشنهور " الفنل م ن ة " إحند  34( هنذا، وفي ابعة المندند )ص: 2)

ل  صننية و، ي عمننون االم مننة شننور ، وخقننيفننرق ال خديننة، أربنن ع سننل م ن النن  جرخننر ال خنند
من ن ث نرون عو  ال   ن ، ولنذا يقنرون  ام منة الشن خي ، لكننهذ ينجنإم مة الم ضنول منع و 

 والية وال  يرا

(، التبصير 32ال رق الي  ال رق ) -ت رختر -(68ان ر: مق الت اإلس ميي  )ص: 
 (ا1/159ي )ن(، المل  والني  للشهرست 33  لدي  )ص: 
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  ف ما رأهه األمر ع ث ذلك بان لد أنه  جب ع ـث كـل مـن  قـدر ع ـث 
 فــذ شــهددم وأبــاةي دم، وقْــذ حجـــتدم وأ ــالي دم، أن ههــ ل جدــده ليكشـــف 
 رذا  دم، ويزيل  ال  دم، ذبا عن الم ة الحنيالية والسنة الصحيحة الج ي ة   

 
 

دم أحـدأ ممـن  ـنف فـد  ـ ا الشـون وا عـث ع ـو ما رأهه مـن   وال ُهللا
إال وقــد ســاعد بملــمون ك مــه فــد  ــد  قواعــد  هــن امســ  ، وســهب  المقــا 

ذلــك إعرا ــه عــن الحــق الوا ــا المهــين، وعــن مــا جــاءت بــه الرســل الكــرا  
عــن رب العـــالمين، والباعـــه ةــر  الف ســـفة فـــد اال ــْ حات التـــد حمو ـــا 

 ـد جدـاالت و ـ الت، وكونـه التزمدـا   زعمدم: حكميات، وعق يـات، وإنمـا
، فغ هـــه ع يـــه حتـــث اْـــه ع ـــث عق ـــه الســـ يم، معر ـــا عـــن اير ـــا أ ـــ 

 ولـم  فـر   ــين الحـق والباةـل وإال فــاهلل فتخـبط حتـث لـبط فيدــالبط عشـواء،
 قهـل الحـق ويتهتـه، ويبْـل الباةـل  أع م لْفا بعبا ه أن ال  جعل لدـم عقـ 

مــن أوقــذ فــد اللــ ل، وقــد  الــوى أوقــذ ويناليــه، لكــن عــد  التوفيــق وا بــة ا
بـــه العهـــد الـــوار ات  هـــزن  العـــافث العقـــل الســـ يم مـــن الشــوا ب ميزانـــ جعــل هللا

و لـم هبعـث  فيفر  به  ين ما  ـو مـن قهيـل الحـق ومـا  ـو مـن قهيـل الباةـل،
ـــالرســـل إال إ هللا ث ذوي العقـــل، و لـــم  قـــذ التك يـــل إال مـــذ وجـــو ه، فكيـــل ل

 ث؟للعا جاءت به الرسل الكرا  عن هللا قال: إنه مخالف لبعفما 

} ومـن لـم  جعـل هللا لـه   ا باةـل قْعـا،  شـدد لـه كـل عقـل سـ يم لكـن 
  [40نورا فما له من نور { ]النور:

 دنــروحــه: فدـ ا ونحــوه  ــو الــ ي أوجــب أ   قـال الشــيل اممــا  قــد  هللا
 رفه جل  مد إلث األ ـول، وألزمنـد أن أور ت مقـااللدم، وأجهـه عندـا 
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   (1)ث به من األجوبة النق ية والعق ية  للعا ا أنعم هللابم

 فا ن ليمية هـرى أن سـهب لركيـزه ع ـث  ـ ه الجوانـب وإةالـة الـنف  فيدـا
مـــا رأى عنـــد  ـــ ه الْوا ـــف مـــن  ـــ الت لرمـــث إفـــث  عزعـــة العقيـــدال ثـــم 

البعـوا ةـر  وا ـْ حات  -وأن ال هن ر وا ع يدـا مـن أ ـل الكـ،  الشريعة،
اعدوا بملمون ك مدم فد  د  قواعد  هن االس  ، فـرأى أنـه فس -الف سفة

ال ــد مــن  يــان الحــق ل نــا   ــافيو والــر  ع ــث  ــ ه المقــاالت باأل لــة النق يــة 
 والعق ية 

 وفد مناسبة  ع ل ا ن ليميـة السـهب فـد ذكـر حجـج الف سـفة والـر  -2
حـق ع يدا ةوي ، ويهين أن كل من كان بفسا  الباةل أعرف كان بصـحة ال

 أعرف
 

 قول:   ونحن نهـين فسـا  ةريـق  ـنالء بـالْر  ام مانيـة والقرآنيـة لـارال، 
وذلـك ألنـا فـد  ؛وباأل لة التث  مكن أن  عق دا من ال  ستدل بالقرآن وام مان

خاةبة لمن  قر بون ما ألهر به الرسـول حـق، ولكـن قـد  عـارض مـا ممقا  ال
ـــات  جـــب لقـــد مدا ع يـــه، وإذا كنـــا فـــ ـــا   يـــان فســـا  مـــا جـــاء منـــه عق ي د مق

 ـــو  -الحمـــد هللو  - يـــات ع ـــث وجــه التفصـــيل، فــ لكق عار ــون بـــه مــن الع
 ع ينا من أ سر األمور    

قد لهين لنا  يانـا ال  حتمـل النقـيا فسـا  الحجـج  -الحمدل دو  -  ونحن
، المعروفة ل ف سفة والجدمية والقدرية ونحو م، التد  عار ون  دا كتاب هللا

 هللو  -فســا  أع ــم مــا  عتمــدون ع يــه مــن ذلــك، و ــ ا يالصــر ع منــا بالعقــل ا
رفـــة الحـــق مع، فـــتن فســا  ممـــا هنيــد ابـــه  ــدى وإ مانـــ ممـــا  ا نــا هللا -الحمــد

                                            

 (ا3ه  -33( األع   العل ة )ص: 1)
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 (1)ويقويه، وكل من كان أعرف بفسا  الباةل، كان أعرف بصحة الحق     
  

والمقصــو   نــا أن معرفــة مــا  عــارض الكتــاب والمرســ ين كنهــوال مســي مة 
 ونحوه

لك ا ين، وأقاويل أ ـل االلحـا  الـ هن  عار ـون بعقـولدم وذوقدـم مـا من ا
جاء به الرسول ك ما ا  ا  العارف معرفة  دـا بمـا جـاء بـه الرسـول، لهـين لـه 
 (2) د  ما جاء به الرسول وبيانه وبر انه، وبْـ ن  ـ ه وفسـا  ا وكـ  دا  

  

ـــــ  ك -فـــــد مو ـــــذ آلـــــر -ويقـــــول -3 ـــــر مع  ـــــث م حـــــدال ت ال ر و ه ع 
هتـق فـيدم   ية والجدمية، بون  نالء ظدروا وانتشـروا، وكتيـر مـن النـاالصوف

 ــل ويجع دــم أ ــل التحقيــق، ويقــول:   ولــوال أن أ ــحاب  ــ ا القــول كتــروا، 
وظدروا وانتشروا، و م عند كتير من النا  سا ات األنا ، ومشا ل االس  ، 

نهيــاء وأ ــل التوحيــد والتحقيــق، وأفلــل أ ــل الْريــق، حتــث فلــ و م ع ــث األ
والمرســـ ين واكـــا ر مشـــا ل الـــدهن، لـــم  كـــن  نـــا حاجـــة إلـــث  يـــان فســـا   ـــ ه 

ـــوال، و   لـــاح  ـــ ا اللـــ ل، ولكـــن  ع ـــم أن اللـــ ل ال حـــد لـــه، وأن إاألق
ق للــ لدا حــد معقـول، فســبحان مــن فـر   ــين نــوع ههـالعقـول إذا فســدت لــم 

 امنسان فجعل منه من  و أفلل العالمين،
 
 

الشـــياةين، ولكــن لشـــهيه  ـــنالء باألنهيـــاء وجعــل منـــه مـــن  ــو شـــر مـــن 
 ـو الـ ي هوجـب جدـا   بواألولياء كتشهيه مسي مة الكـ اب بسـيد أولـد األلبـا

                                            

 (ا5/258( الدرء )1)

 (ا5/260( ن س المصدر )2)
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  (1) نالء الم حدهن، ال هن  فسدون الدنيا والدهن  

 النا  ك ماا كترال نقوله ور و ه أن بع -فد مو ذ آلر -ويع ل -4
لـه،  قـول:   وقـد بسـْنا كان ةريق االستدالل أ   وألفث وأةـول كـان أنفـذ 

الكــ   ع ــث مــا قالــه النــا  فــد  ــ ا المقــا  مــن   الحــدوث واممكــان   وع ــة 
االفتقار إلث المنثر، وذكرنا عامة ةرا ق أ ل األرض فد   إثبات الصـانذ   

ومـــا ســـ كه  -ع ــيدم  ـــ وات هللا -مــن المتك مـــين والف ســـفة وةــر  األنهيـــاء
مــث، وك  ــد، وأشــعري، وفي ســوف، عامــة ن ــار امســ   مــن معتزلــد، وكرا

واير م، فد اير مو ذ متل كتاب  رء لعارض العقـل والنقـل، وايـر ذلـك، 
وك لك  ينا ةـر  النـا  فـد إثبـات الع ـم بـالنهوات فـد   شـرح األ ـهدانية  ، 

من الن ـار  سـ ك  ا  وبينا أن كتير  (2)وكتاب   الر  ع ث النصارى   واير ما
ْ ــوب ويقـــول: ال هو ـــل إلـــث المْ ـــوب إال فـــد االســـتدالل ع ـــث الم اةريقــ

قالـــه فـــد النفـــد، وإن كـــان مصـــيبا فـــد  كمـــا دـــ ا الْريـــق، وال  كـــون األمـــر 
ا كـان النـا  إلـث معرفتـه أحـوج  سـر مـ حة ذلك الْريق، فتن المْ وب ك 

ع ــث عقــول النــا  معرفــة أ لتــه، فو لــة إثبــات الصــانذ ولوحيــده وأعـــ    هللا
وةـر  النـا  فـد معرفتدـا كتيـرال وكتيـر مـن الْـر  النهوال وأ لتدا كتيرال جـدا، 

ــم  عــرف ايــره، أو مــن  ال  حتــاج إليــه اكتــر النــا ، وإنمــا  حتــاج إليــه مــن ل
 أعرض عن ايره   

   وبعــا النــا   كـــون الْريــق ك مـــا كــان أ   وألفـــث واكتــر مقـــدمات
وأةول كـان أنفـذ لـه، ألن نفسـه اعتـا ت الن ـر الْويـل فـد األمـور الدقيقـة، 
                                            

 في االس   م  الدع الدهم ة والصوف ة، مدموع ( اليدو العقل ة والنقل ة ف م  ين1)
 (ا358-2/357ال ت و  )

 ار  ط( 227-226( ان ر أيض  في ذكر  لتدرج ر و   علت الخ ل ي ، النبوات )ص: 2)
 الكتب
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ن الدليل ق يل المقدمات، أو كانه ج ية، لم لفرح نفسه به، ومتل  ـ ا فتذا كا
قـــد  ســـتعمل معـــه الْريـــق الك ميـــة المنْقيـــة واير ـــا لمناســـهتدا لعا لـــه، ال 

 لكون الع م المْ وب
 

 
 
 

ــا، فــتن مــن النــا  مــن إذا عــرف مــا  عرفــه جمدــور  متوقفــا ع يدــا مْ ق
ه، لــم  كــن عنــد نفســه قــد النــا  وعمــومدم أو مــا  مكــن ايــر األذكيــاء معرفتــ

ــم، فيحــب معرفــة األمــور الخاليــة الدقيقــة الكتيــرال المقــدمات،  امتــا  عــندم بع 
  (1)و  ا  س ك معه   ه الْريق((

  وأ لا فتن الن ـر فـد الع ـو  الدقيقـة  فتـق الـ  ن ويدربـه ويقويـه ع ـث 
فيصـــير متـــل كتـــرال الرمـــد بالنشـــاب وركـــوب الخيـــل، لعـــين ع ـــث قـــوال  الع ـــم،

لركوب وإن لم  كن ذلك وقه قتـال، و ـ ا مقصـد حسـن، ولدـ ا كـان الرمث وا
كتير من ع ماء السنة هراب فد الن ر فد الع و  الصا قة الدقيقـة، كـالجهر 

، لشـح  الـ  ن، فتنـه ع ـم (2)والمقا  ـة، وعـويص الفـرا ا، والو ـا ا، والـدور
 حيا فد نفسه، ولد ا  سمث   الريا ث   فـتن لفـظ الريا ـة  سـتعمل فـد 

ـــاء ث ـــك األةب ـــ كر ذل ـــدان بالحركـــة والمشـــد،؟ ه ـــواع: فـــد ريا ـــة األ  ـــة أن  ث
وايــــــر م، وفـــــــد ريا ـــــــة النفــــــو  بـــــــاألل   الحســـــــنة المعتدلـــــــة، واآل اب 

                                            

 رء  ده ، وان رع( وم   328(، وان ر )ص: 255-253( الر  علت المنطقيي  )ص: 1)
 (ا197،  105، 5/97التع رض )

ي: وهو نوع ن:  ور  بلي نم ة كت ب في الدور، والدور أنواع: الدور الكو ( الال  ر 2)
ا ان ر اليي: الدور الينمي ال قهت، والنوع الث لث: الدور اليف نو ور معي، والنوع الث 

 (ا257يي  )ص: طقالر  علت المن

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجزء األول   –موقف ابن تيمية من األشاعرة   

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net 

288 

المحمــو ال، وفـــد ريا ــة األذ ـــان بمعرفـــة  قيــق الع ـــم والبحــث عـــن األمـــور 
أنـه قــال:   إذا  -عنـه ر ــد هللا -الغاملـة، ويـروى عـن عمــر  ـن الخْـاب

، أرا : إذا لدـوا بعمـل (1)فتحدثوا بالفرا ا   تمدوا بالرمث، وإذا لحدثلدولم فال
ــندم و ــو الرمــد، وإذا لدــوا بكــ  ، لدــوا بكــ    ــنفعدم فــد  ه أن ه دــوا بعمــل ه

   (2)هنفعدم أ لا فد عق دم و هندم و و الفرا ا  
 
 

 ديد نعرض لمـندج شـيل االسـ   العـا ، والكـ   حـول  ـ التموبعد   ا ا
 :كما ه د : المو وع

 أوال: مقدمات فد المندج 

 ثانيا: مندجه فد المعرفة واالستدالل  
 ثالتا: مندجه فد  يان العقيدال ولو يحدا  

 رابعا: مندجه فد الر  ع ث الخصو   
 لامسا: األمانة الع مية 

*  *  * 

 : مقدمات فد المندج:أوال

يحه كتيــــرا مــــا  لــــذ ا ــــن ليميــــة  ــــين هــــدي ر و ه ومناقشــــاله، أو لو ــــ
قلــا ا العقيــدال أ ــوال ومنْ قــات هنْ ــق مندــا، ولكــون  ــ ه األمــور  لــبعا

                                            

(، والبيهقنت فني الفنن  الكبنر  4/333في المفنتدر  ) كذ( رو  مو وف ، روا  الي 3)
ووافقنننه النننذهبت، لكننن   ننن ل االننن  حدنننر فننني رلخننن ص اليبينننر  كذ(، وصنننييه اليننن 6/209)
ي فننني إرواء ال ليننن  النننر ذ ني(، " وروارنننه  قننن ت إال أننننه منقطنننع "، كننن   نننع ه األلبننن 3/85)
(ا وف ه أالو ه ل الراسنبت: ميمند الن  سنل ذ، صندوق ف نه لني ، 6/107( االرواء )1666)

 ( ع مة أح  يثه ع   ت  ة  ير مي و نة "ا 2220 /6التقرخب، و  ل اال  عد  في الك م  )
  ل : وهذا منه  فقد روا  ع   ت  ةا

 (ا256-255يي  )ص: طق( الر  علت المن4)
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كالمقدمات الممددال لفتا ل قارى آفاقـا لـد  كـون اـاف  عنـا، أو ايـر متصـور 
فد معرفة أقسا  النا  أو الع مـاء أو  قلدا لصورا كام ، وقد هنير له الْري

 أنواع من ةر  االستدالل     ومن أمت ة ذلك:

 تاجه النا  فد العقيدال:ما  ح -1

  قــول ا ــن ليميــة:    حتــاج المســ مون فــد العقيــدال إفــث شــيئين: أحــد ما:
بولفا  الكتاب والسنة، بون  عرفوا لغة القرآن  - -ورسوله معرفة ما أرا  هللا

التـــد نـــزل  دـــا، ومـــا قالـــه الصـــحابة والتـــابعون لدـــم بتحســـان وســـا ر ع مـــاء 
لمــا لــاةهدم بالكتــاب  -يآ -تن الرســولد ل ــك األلفــا ، فــنالمسـ مين فــد معــا

د القــرآن نوالسـنة عـرفدم مـا أرا   ت ـك األلفــا ، وكانـه معرفـة الصـحابة لمعـا
د إلـث التـابعين أع ـم ممـا ناي مل مـن حف دـم لحروفـه، وقـد   غـوا ل ـك المعـا

، معرفـة مـا قـال النـا  فـد [دنو ـ ا  ـو التـا ]،   ثـم (1)، 000  غـوا حروفـه 
   ا الباب

 

 
 

، ثــم شــرح (2)خالفــة لدــا  مد الموافقــة ل رســول والمعــاند النالمعــا لين ــر
الوجــه التــاند وبــين أن األلفــا  التــد هور  ــا النــا  نوعــان   نــوع هوجــد فــد 

ورسـوله، فيعـرف معنـث األول،  ورسوله، ونوع ال هوجد فد كـ   هللا ك   هللا
  إلـث ويجعل ذلـك المعنـث  ـو األ ـل، ويعـرف مـا  عنيـه النـا  بالتـاند ويـر 

األول،   ا ةريق أ ل الددى والسنة، وةريق أ ل الل ل والهدع بـالعك ، 
  جع ــون األلفــا  التــد أحــدثو ا ومعانيدــا  ــد األ ــل، ويجع ــون مــا قالــه هللا

                                            

  (ا17/353مدموع ال ت و  ) -ورة االخ صس( ر فير 1)

  (ا17/355( المصدر الف ال  )1)
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  وفــر  (1)ورســوله لبعــا لدــم، فير وندــا بالتوويــل والتحريــل إلــث معــانيدم     
  ين مندج أ ل السنة وأ ل الهدعة فد   ا 

وعد   -سئل شيل االس   عن الدم والعز  ع ث فعل المعا دلما  -2
 -ونحو ـا  -،  ـ ه المسـولةهلل ل  عاقب ع يه؟ أجاب بقوله   الحمـد  -فع دا

لحتاج قهل الك   فد حكمدا إلث حسـن التصـور لدـا، فـتن ا ـْراب النـا  
 فد   ه المسا ل وقذ عامته من أمرين:

، التــد  ــد مــور  الكــ    أحــد ا: عــد  لحقيــق أحــوال الق ــوب و ــفالدا
  (2) 000والتاند: عد  إعْاء األ لة الشرعية حقدا 

ين األ ـل فـد الفتــوى المهنـد ع ـث معرفـة الواقعـة وحســن هـوا ـن ليميـة ه
 فيدا  لدا، ثم معرفة األ لة الشرعية وحكم هللا التصور

  ــين ةــر  النــا  فــد ة ــب الع ــم والــدهن فقــال: )والنــا  لدــم فــد -3
 دهن ةريقان مهتدعان، وةريق شرعد:ة ب الع م وال

الل بو لتــه دالشـرعد:  ـو الن ــر فيمـا جـاء بــه الرسـول، واالسـت يقفـالْر 
 والعمل بموجهدا، ف  د من ع م بما جاء به، وعمل به، ال  كفد أحد ما،

  

 

 
 

و  ا الْريق متلمن ل  لة العق ية والهرا ين اليقينية، فتن الرسـول  ـين 
توقـف السـمذ ع يـه، والرسـل  ينـوا ل نـا  العق يـات التـد بالهرا ين العق ية مـا ه

فـد القــرآن مـن كـل متــل، و ـ ا  ـو الصــراط   ـرب هللا كمــا حتـاجون إليدـا، 
                                            

ل منقولة ( فقد  فذ األ وال إلت  فمي : أ وا4/191( ن فها وان ر مدموع فت و  )2)
 ع  األنب  ء، وأ وال  ير منقولة عنهذ،  ذ  ي  حنذ ك  منه ا

 (ا72 1 -72 0 /1 0( مدموع ال ت و  )3)
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 عبا ه أن  سولوه  داهته  المستقيم ال ي أمر هللا

وأمــا الْريقــان المهتــدعان: فوحــد ا: ةريــق أ ــل الكــ   الهــدعد، والــرأي 
بـه  وكتيـر مـن أ  ـه  فرةـون فيمـا أمـر هللاير، كتالهدعد، فتن   ا فيه باةل 

ـــد فســـا  ع ـــم وفســـا  عمـــل، و ـــنالء  ورســـوله مـــن األعمـــال، فيبقـــث  ـــنالء ف
 منحرفون إلث اليدو  ة الباة ة 

د: ةريـــــق أ ـــــل الريا ـــــة والتصـــــوف والعبـــــا ال الهدعيـــــة و ـــــنالء نوالتـــــا
، فاألقســا  ث ثــة: مــن  جمــذ  ــين (1)  00إلــث النصــرانية الباة ــة  منحرفــون 

ع م والعمل و م أ ل السنة، ومن  ميل إلث الع م    عمل و ـم أ ـل الكـ   ال
 ومن  ميل إلث العمل    ع م و م أ ل التصوف 

  ف فد مسولة من المسا ل:خأحسن ةريقة لحكا ة ال -4

خـ ف  جمن ذلك ا ن ليمية فيقـول:    ـ ا أحسـن مـا  كـون فـد حكا ـة ال
ن هنبـه ع ـث الصـحيا مندـا، ويبْــل أأن لسـتوعب األقـوال فـد ذلـك المقــا ، و 

الباةــل، ولــ كر فا ــدال الخــ ف وثمرلــه لــئ   ْــول النــزاع والخــ ف فيمـــا ال 
دال لحتـــه فيشــتغل بـــه عـــن األ ــم، فومـــا مــن حكـــث ل فـــا فــد مســـولة ولـــم ا ــف

 ستوعب أقوال النا  فيدا فدو ناقص، إذ قد  كون الصواب فد ال ي لركه، 
ع ــث الصــحيا مــن األقــوال فدــو نــاقص أو  حكــث الخــ ف ويْ قــه وال هنبــه 

أ لــا، فــتن  ــحا ايــر الصــحيا عامــدا فقــد لعمــد الكــ ب، أو جــا   فقــد 
ب الخـ ف فيمـا ال فا ـدال لحتـه أو حكـث أقـواال متعـد ال نصـألْو، ك لك من 

لف ا ويرجذ حا  دا إلث قول أو قولين معنث، فقـد  ـيذ الزمـان ولكتـر بمـا 
   (2)لي  بصحيا فدو ك ب  ثوبث  ور  

 

 

                                            

 (ا3/107الفنة )ج ( منه 1)
 ( ت زرزورا102-ا 01( مقدمة في أصول الت فير )ص: 2)
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 فقد ذكر أربذ م ح ات ع ث كتير ممن  حكد الخ ف واألقوال:

 عد  استيعاب األقوال، وقد  كون الحق فد القول ال ي أاف ه  -1

 حكا ة الخ ف     يان ل صحيا  -2

  ف فيما ال فا دال لحته خحكا ة ال -3

 أقل مما ذكره  ثلكتير األقوال و د لرجذ إل -4

لنزاع وكيل  فصـل النـزاع الواقـذ  ـين اثنـين وفد مو ذ آلر  ين أنواع ا
  كون  وجدين: دفيقول:   فصل النزاع ق

أحــد ما: فدــد كــل مندمــا عــن منا عــة اآللــر  دــ ا، إذ  ــو نــزاع فيمــا ال 
لــــو لنـــا ع اثنــــان فـــد لــــون ك ـــب أ ــــحاب الكدـــف، ومقــــدار  كمافا ـــدال فيـــه،

 -كـان معينـا باللرب فيه إن قـدر أنـه السفينة، والبعا البقرال ال ي أمر هللا
وفــد أمتــال ذلــك مــن  -مــذ أن ظــا ر القــرآن هــدل ع ــث أنــه مْ ــق ال معــين

فمتل  ـ ا هندـث  -األمور التد ال فا دال فيدا، وقد ال  كون إلث معرفتدا سهيل
 كل مندم عن منا عة اآللر،  ل هندث عن أن  قول ما ال  ع م 

  (1)د: أن  فصل النزاع  هيان الخْو من الصواب  نالتوا

 قعيده فد الر  ع ث الخصو :ل -5

احتج بعا النصارى بالقرآن ع ث معتقدالدم الباة ة وذلك بما هزعمون 
 ليــل لدــم وال  ليــل فيــه، أمــا النصــوص التــث لهــين كفــر م ولهــين عهو  ــة  أنــه

ــالوا: إن القــرآن هنــاقا بعلــه  ــم  حتجــوا  دــا،  ــل ق المســيا ع يــه الســ   ف 
ــيدم ا ــن ليميــة فــد قــولدم : إن القــرآن هنــاقا بعلــه بعلــا بعلــا، فــر  ع 

 -قا  :   إن   ا أ لا إن كان حقا فتنه  قدح فد رسالته أ أي رسالة محمد
-  فــتن الرســول ال هنــاقا بعــا لهــره بعلــا، ومــن كــان كــ لك لــم  صــا

يــه، فع ــم أن  لكــم أن لحتجــوا بشــدء ممــا جــاء بــه، وإن كــان بــاة  لــم هــر  ع
                                            

 (ا314-10/313 رض )ع(  رء الت1)
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 هندم ال ي لـالفوا بـه  ـ ا الكتـاب  استداللدم بما فد   ا الكتاب ع ث  حة
 فد اا ة الفسا ، و و جمذ  ين النقيلين،

 

 
دء ممـا بشـبْـ ن االسـتدالل  بواستدالل بما فد الكتـاب ع ـث مـا هوجـ

، وقال فد مو ذ آلر فد الر  ع ث النصارى:   والمقصـو  (1)فد الكتاب  
ع ــــث  نـــا: أندــــم ســــواء  ــــدقوا محمــــدا أو كـــ  وه فتنــــه ه ــــز  بْــــ ن  هــــندم 

فـــد  ــ ا الكتــاب كفـــر  فقـــد   ــ  عــن هللا ا ــا ق االتقــدهرين فتنــه إن كـــان نهيــ
النصــارى فــد ايــر مو ــذ و عــا م إلــث ام مــان بــه، وأمــر بجدــا  م، فمــن 

 -ث ةا فــة معينــة، فيجـب لصــد قة فــد كـل مــا ألهــر بــهلــع ـم أنــه نهــث ولـو إ
ا      وإن كـــ  وا محمـــدا لكـــ هبا عامـــ-وقـــد ألهـــر بكفـــر النصـــارى و ـــ لدم

وقـــالوا: ليمـــر  ـــو نهـــث أ ـــ ، وال أرســـل إلـــث أحـــد، ال إلـــث العـــرب وال إلـــث 
ايـره        امتنذ مذ   ا أن  صدقوا  نهوال  كما اير م،  ل كان من الك ا ين

     فــتن الْريــق الــ ي  ع ــم بــه نهــوال موســث وعيســث  ع ــم بــه نهــوال محمــد بْريــق 
   (2)ث  لاألو 

آفاقـــــا فـــــد منـــــا ج مناقشـــــة وبمتـــــل  ـــــ ه المناقشـــــات والمقـــــدمات  فـــــتا 
 و مجا لتدم  النصارى 

 دم بالمعقول والمنقول:فتأقسا  الع ماء وأنواعدم فد مدى معر 

كتيرا ما هر   شيل امس   ا ن ليمية فد ر و ه ع ث أ ل الكـ   والنفـاال 
والســـ في، وقــــد أور   - -أن اكتـــر م ق يـــل المعرفـــة بمـــا جــــاء بـــه الرســـول

ه: إن اكتــر  ــاب عنــه  فقــال:   فــتن قيــل: قاعترا ــا ع ــث قولــه  ــ ا ثــم أجــ

                                            

 انيالمد ط( 264-2/263( الدواب الصي ت )1)
 (ا17ه  -1/174ب الصي ت )( الدوا2)
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أ مة النفاال من الجدميـة والمعتزلـة كـانوا ق ي ـد المعرفـة بمـا جـاء عـن الرسـول 
وأقوال الس ف فد لفسير القرآن وأ ول الدهن، وما   غـوه عـن الرسـول، ففـد 

 النفاال كتير ممن له معرفة   لك  قيل:  نالء أنواع:

 ـم  ولـ ون مـا قالـه النفـاال عـن الحكـم نوع لي  لدم لهرال بالعق يات،  ـل 
والدليل ويعتقدوندا  را ين قْعية، ولي  لدم قوال ع ث االستق ل  دا،  ل  م 

معونه مــن ســ، فجميــذ مــا  كفــد الحقيقــة مق ــدون فيدــا، وقــد اعتقــد أقــوال أولئــ
 القرآن
 

 
والحــدهث وأقــوال الســ ف ال  حم ونــه ع ــث مــا  خــالف ذلــك،  ــل إمــا أن 

  ـدم وإما أن  عر وا عنه مفو ين لمعناه، و  ه حال متـل أ  نوه موافقا لد
،  (3)، ومتــل أ ــث ذر الدــروي (2)ســعد الســمان المعتزلــد  ــدوأ (1)حــالم البســتث

                                            

ي البفنتي، صن حب الثقنن ت لتم من( هنو: ميمند الن  حبن ن النن  أحمند الن  حبن ن الن  معنن ذ ا1)
هننن، وجهنن  لننه  354نة  ضننع وسننبعي  ومئتنني ، ورننوفي سنننة سنناالنن  حبنن ن، ولنند  وصنني ت

همة في  ينه، لك   افع عنه الذهبت، و  ل ف ه " وإن ك ن في رق س مه صي ت االن  حبن ن ر
(، 16/97ل والتأوخ ت البعيدة واألح  يث المنكنرة عد  نب، سنير أعن   الننب ء )او " م  األ 

 (112 /5(،ولف ن المي ان )2/317(، والوافي )920 /3وان ر أيض  رذكرة الي  ظ )
ال  اليفي  الراز ،   ل عنه الذهبت: الي ف  المتق ، وأنكر عل ه  عليعي  ال  سم ( إ2)

(، 7/130(، واألنف ب )1121 /3رذكرة الي  ظ ) هن، 445الدعة االعت ال، روفي سنة 
 (ا12/65(، والبداية والنه ية )1/424وذكر أن الدعته ن ت القدر، والدواهر المض ة )

ي الهرو  المن لكي من  ر مينذ ن، األنص ر  الخراس ( عبد ال  أحمد ال  ميمد ال  عبد ه3)
هننن،  356أو  -355نة ونشننر  فنني اليننر ، ولنند سنن ي وأخننذ عنننه المننذهب األشننعر  ينالبنن    

(، 8/115(، والمنننت ذ )7/229هننن، ان ننر: ررريننب المنندار  ) 435أو  -434في سنننة و ورنن
 (ا17/554(، وسير أع   النب ء )5/539والعقد الثمي  )
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  ـد، وأ (3)الفرج  ن الجو ي   دوأ (2)، والقا ث عياض (1)بكر الهيدقث  دوأ
 وأمتا لدم  (4)الحسن ع ث  ن المفلل المقدسث

ا ــط كمـا   يـات مســ ك االجتدـا  ويغ ـط فيدـاد: مـن  سـ ك فـد العقنوالتـا
ايره فيشار  الجدميـة فـد بعـا أ ـولدم الفاسـدال، مـذ أنـه ال  كـون لـه مـن 

 لخهرال ا
 
 

بكــ   الســـ ف واأل مــة فـــد  ـــ ا البــاب مـــا كـــان أل مــة الســـنة، وإن كـــان 
، وأهـث  (5)محمـد  ـن حـز  د عرف متون الصحيحين واير ما، و ـ ه حـال أ ـ

، وأمتـالدم، ومـن  ـ ا النـوع (1)لقا د أ ث بكر  ن العريث، وا(6)الوليد الباجد
                                            

 في ال ص  الخ مسا ته إن ش ء همي ررجر( ستأ4)
لكت، ( هو: ا  ض ال  موست ال  ا  ض ال  عمرو ال يصبت األندلفت، الفبتت الم 5)

(، 4/222(، واالح اة )2/453هن، ان ر: الصلة ) 544نة سهن، وروفي  476سنة  ولد
(، وأزه ر الرخ ض، وسير 30 6(، والتكملة الال  األ  ر )ص: 437و ا ة الملتمس )ص: 

  (ا20/212أع   النب ء )
 ( عبد الرحم  ال  علي ال  ميمد ال  علت، القرشي البنر  الب دا   الينبلت، ولد سنة6)

(، وسير 1/394هن، ان ر: التكملة للمنذر  ) 597هن، وروفي سنة  51 0أو -509
  (ا1/399(، وذي  ابق ت الين اللة )21/365أع   النب ء )

 ي  ر  الدش( هو: أالو اليف  علت ال  الم ض  ال  علت ال  م رج ال  ح رذ، 7)
(، 2/306) هن، ان ر: التكملة للمنذر   611نة سهن، وروفي  544ت، ولد سنة سالمقد

 ا-هندية -(82(، والت ج المنل  )ص: 22/66وسير أع   النب ء )
( االم   المشهور علي ال  أحمد ال  سعيد ال  ح   األندلفي القرابت الي خدي، ولد سنة 1)

 1 1/4(، واالح اة )1 67هن، ان ر: الذخيرة )ق ا  اص:  456وروفي سنة  هن، 384
 1ان ر رأي الذهبت في اال  ح   فهو مهذ )ص: (، و 18/184(، وسير أع   النب ء )1
  (ا 4/198(، ولف ن المي ان )2-202 0
ب التديبت األندلفت القرابت الب جي، ولد سنة و ( هو: سل م ن ال  خلف ال  سعد ال  أي2)
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 وأمتالدما  (3)، ُمحمد  ن شجاع الت جث (2)بشر المريسث

ونوع ثالث: حمعوا األحا هث واآلثار، وع موا مـ  ب السـ ف، وشـاركوا 
المتك مـــين الجدميـــة فـــد بعـــا أ ـــولدم الباقيـــة، ولـــم  كـــن لدـــم مـــن الخهـــرال 

 (4)أل مــة الســنة والحــدهث، ال مــن جدــة المعرفــةبــالقرآن والحــدهث واآلثــار مــا 
يــز  ــين  ــحيحدا و ــعيفدا، وال مــن جدــة الفدــم لمعانيدــا، وقــد ظنــوا لتميوا

 حة بعا األ ول العق ية ل نفاال الجدمية، ورأوا ما  يندمـا مـن التعـارض، 
ــــور  ــــن ف ــــد، والقا ــــد أ (5)و ــــ ه حــــال أو بكــــر   ــــث   ــــل (6) ع  ــــن عقي ، وا 

 (7)ر م،يوا
 

                                                                                                               

(، ووف  ت األا  ن 8/117هن، ان ر: ررريب المدار  ) 474هن، وروفي سنة  403
  (ا18/535، وسير أع   النب ء )(1/377، والدال  ج المذهب )(2/408)
 468األندلفت األشبيلت الم لكت، ولد سنة   ياال  العر  ال  عبد ه ( ميمد ال  عبد ه3)

ت، وهو ص حب ع ر ة األحوذ  وأحن   القرآن، ش نر الش  الوهن، ورتلمذ علت ال  الي، وأ
(، ون ت 92هن، ان ر:  ا ة الملتمس )ص:  543والعواصذ م  القواصذ، روفي سنة 

 (ا20/197ر أع   النب ء )ي(، وس1/254(، والم رب في حلت الم رب )2/25الطيب )
هن، ان ر  219هن و ي   218كرخمة المرخفت، روفي سنة  الي(  شر ال  غ  أل ال  أ4)

(، ولف ن 1/322(، ومي ان االعتدال )1/277(، ووف  ت األا  ن )7/56ر رخص   دا  )
 (ا2/29المي ان )

 الب دا   الين ي المعرو    ال  الثلدي،   ل عنه مد ال  شد ع، أالو عبد ه( هو: مي5)
 266نة ساال  عد : ك ن يضع األح  يث في التشب ه، ومنه  حديث: عرق الخي ، روفي 

(، وسير أع   النب ء 5/350(، ور رخص   دا  )6/2292) يهن، ان ر الك م  الال  عد
 (ا9/220هذيب )ترهذيب ال(، و 3/577(، ومي ان االعتدال )12/379)
 أو نيوه ا " ( كذا ولع  فيه  سق) كلمة "   لفنة6)
 في ال ص  الخ مسا ي ررجمته إن ش ء هر( ستأ7)
( ميمد ال  اليفي  ال  ميمند الن  خلنف الن  أحمند الب ندا  ، الينبلنت، ال نراء ولند سننة 8)

(، 12/93اللنة )(، وابق ت الين 2/256هن، ان ر ر رخص   دا  ) 458وروفي سنة  هن 380
 (ا18/89(، وسير أع   النب ء )3/7افي )و وال
 =هن، 431( علت ال  عقي  ال  ميمد ال  عقي  الينبلي، الع لذ المشهور، ولد سنة 9)
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 ــنالء لــارال  ختــارون ةريقــة أ ــل التوويــل؟ فع ــه ا ــن فــور  ولدــ ا كــان 
ــارال  فو ــون معانيدــا ويقولــون (1)وأمتالــه فــد الكــ   ع ــث مشــكل اآلثــار ، ول

فع ــه القا ـــد أ ــو  ع ــث وأمتالــه فــد ذلــك، ولـــارال  كمــا لجــرى ع ــث ظا ر ــا
  خت ف اجتدا  م فيرجحون   ا لارال و  ا لارال كحال ا ن عقيل وأمتاله 

وال  هـــدل ون فـــد األحا هـــث المشـــك ة مـــا  ـــو كـــ ب مو ـــوع و ـــنالء قـــد
ــا    عرفــون أنــه مو ــوع، ومــا لــه لفــظ هــدفذ االشــكال متــل أن  كــون ركيــا من

 في نونه كان فد اليق ة لي ة المعراج 

ومــن النــا  مــن لــه لهــرال بالعق يــات المــولوذال مــن الجدميــة وايــر م وقــد 
فة األمـور المشـدورال شاركدم فد بعا أ ولدا، ورأى ما فد قولدم من مخال

عند أ ل السنة، كمسولة القرآن والركية فتنه قد اشـتدر عنـد العامـة والخا ـة 
ايــر مخ ــو ،  أن مــ  ب الســ ف وأ ــل الســنة والحــدهث أن القــرآن كــ   هللا

هــرى فــد اآللــرال، فــورا   ــنالء أن  جمعــوا  ــين نصــر مــا اشــتدر عنــد  وأن هللا
يــة فــد ل ــك األ ــول العق يــة التــد أ ــل الســنة والحــدهث، وبــين موافقــة الجدم

ظندا  حيحة، ولم  كـن لدـم مـن الخهـرال المفصـ ة بـالقرآن ومعانيـه والحـدهث 
وأقوال الصحابة ما أل مة السنة والحدهث، ف  ب م قبا مركبا مـن  ـ ا و ـ ا 
وكــ  الْـــا فتين هنســبه إلـــث التنــاقا، و ـــ ه ةريقــة األشـــعري وأ مــة ألباعـــه 

وأمتالدمــا، ولدــ ا لجــد  (3)إســحا  االســفراهيند  ــد، وأ (2)كالقا ــد أ ــث بكــر
                                            

(، والمفت    م  ذي  ر رخص 1/142هن، ان ر: ذي  ابق ت الين اللة ) 513وروفي سنة = 
ر ك   الذهبي عنه مع رعل ق ت (، وان 19/443ير أع   النب ء )س(، و 192  دا  )ص: 

 الميققي ا
 ا"وف ه ر و  علت اال  خ خمة في كت  ه " التوحيد  ( له كت ب ! مشن  اليديث و   نه1)
 اي ررجمته إن ش ء هري، وستأن( الب    2)
( هو: إالرام ذ ال  ميمد ال  إالرام ذ اال  مهران، األست ذ أالو إسي ق االس راييني رو  3)
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 أفلل  نالء كاألشعري ه كر م  ب
 
 
 
 

أ ل السنة والحدهث ع ث وجه امجمال ويحكيه بحسب مـا   نـه ال مـا، 
ويقــول: إنــه  قــول بكــل مــا قــالوه، وإذا ذكــر مقــاالت أ ــل الكــ   مــن المعتزلــة 

ك مدــم نــافذ فــد  ر م حكا ــا حكا ــة لهيــر  دــا عــالم  تفا ــي دا، و ــنالءيــوا
ــة واــر م، ومعرفــة فســا  أقــوالدم، وأمــا فــد معرفــة مــا  معرفــة لنــاقا المعتزل

 الصحابة والتابعون فمعرفتدم   لك قا رال  هجاء به الرسول، وما كان ع ي

كــان عالمــا باآلثــار، ومــا جــاء عــن الرســول وعــن الصــحابة  (1)وإال فمــن
مـذ  ـنالء  إمـا ألنـه والتابعين من اير حسن ظن بما هناقا ذلك لـم هـدلل 

ع م من حيث الجم ة أن أ ل الهـدع الخـالفين لـ لك مخـالفون ل رسـول قْعـا، 
وقد ع م أنه من لالف الرسول فدو  ال، كوكتر أ ل الحـدهث  أو ع ـم مـذ 

ع ـم أ مـة السـنة مـن ذلـك مـا ال  ع مـه  كمـا ال أولئـك ولناقلـداقو ذلك فسا  أ
لسنة ثم قـال،: ومـن ال  حصـث عد  جمدرال من أ مة أ ل ا]الك    ماير م ك

مــن أ مــة امســ   وورثــة األنهيــاء ول فــاء الرســل، فدــنالء ك دــم  عــد ه إال هللا
متفقــون ع ــث نقــيا قــول النفــاال، كــا لــوالرت اآلثــار عــندم وعــن ايــر م مــن 

  (2) كأ مة الس ف   لك، من اير ل ف  يندم فد ذل

 وكتـب  ـنالء  جيـبإن   ا التقسيم المهند ع ث االستقراء الجيد ألقـوال 
                                                                                                               

هن، ان ر:  418نة سي واال  فور ، روفي نالب     ي شير  ك ن م  مع صر والق هقيعنه البي
(، وسير أع   النب ء 243(، وربيي  كذب الم تر  )ص: 4/256ابق ت الفبني )

 (ا17/353)
 فذ أه  الفنةا ( هذا 1)
 (ا37-2/32(  رء التع رض )2)
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 -المتمسك بم  ب السـ ف -عن كتير من األسئ ة التد لر  فد نف  المس م
وفـــد قولـــه، ومـــن أ مدـــا: كيـــل وقـــذ  ـــنالء الع مـــاء فـــد حبا ـــل ع ـــم الكـــ   
ومســـا  ه وقـــالوا  دـــا؟ وكيـــل  جمـــذ  ـــين ا تمـــامدم بالســـنة ورواهتدـــا، وبـــين 

نة وما جـاء فيدـا؟  ثـم ير مندا حرب ع ث الستاعتقا  م ألقوال أ ل الهدع وك
رجحــون مــ  ب الســ ف، هلمــاذا هتــر   بعــا  ــنالء فــد  ــ ه المســا ل فتــارال 

ر ـــا هتلـــا يولـــارال  مي ـــون إلـــث أقـــوال ألـــرى مخالفـــة لـــه؟   ـــ ه األســـئ ة وا
الجـــواب عندــــا مــــن لـــ ل حكــــم ا ــــن ليميــــة ع ـــث  ــــنالء الع مــــاء والمعرفــــة 

الصــــا قة،   ومــــن  بــــوحوالدم واالعتــــراف لدــــم بمــــا عنــــد م مــــن الع ــــم والنيــــة
 أن كل من كان -ال الن ر واستيفا همبعد ك -المع و 
 
 

كان ك مه فد املديـات بـالْر   -إلث السنة وإلث ةريقة األنهياء أقرب
 ل الحـق وبرا ينـه ا أن ك مه بالْر  النق ية أ ا، ألن  المالعق ية أ ا ك

  (1)لتعاون ولتعا د، ال لتناقا ولتعارض  

يما ل ع مـاء فـتن ا ـن ليميـة أحيانـا هن ـر ن ـرال فاحصـة وإذا كان   ا لقس
مـن ايـر ن ـر إلـث منلفيدـا فيقـول:   والمقصـو   نـا أن  -إلث الكتب بفنوندا

ـــد أمـــة محمـــد ـــزل ف ـــم ه ـــه ل ـــم أن ـــن  عـــن  - - ع  ـــالمعروف وي ـــومر ب مـــن  
ــالمنكــر، وأن أمتــه ال لبقــث ع ــث  ــ لة،  ــل إذا و  ــبق حــق   ذ منكــر مــن ل

لعــالث مـن  ميـز ذلــك ف  ـد مـن  يــان  د أن  قـيم هللا باةـل أو ايـر ذلــك ف  ـ
 -عندــا ر ــد هللا -ذلــك وال ــد مــن إعْــاء النــا  حقــوقدم، كــا قالــه عا شــة

  و  ا  (2) لدم، رواه أ و  او  وايرهمناأن ننزل النا   - -أمرنا رسول هللا

                                            

 (ا6/248(  رء التع رض )1)
فقنن ل: " وذكننر عنن   -سننن  إالنن   -ه( هننذا اليننديث ذكننر  مفننلذ فنني مقدمننة صنني ي2)

ر  مفنندا: فنروا  أالنو  او ، كتن ب األ ب،  ن ب رن خن  النن س ين(، وروا   6ةااا )ص: شع  
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 المو ذ ال  حتمل من السعة
 

 

عــه منــه،  ــل وكــ   النــا  فــد متــل  ــ ه األمــور التــد وقعــه ممــن وق
المقصــو  التنهيــه ع ــث حمــل ذلــك ألن  ــ ا محتــاج إليــه فــد  ــ ه األوقــات: 
فكتب الز د والتصوف فيدا من جن  مـا فـد كتـب الفقـه والـرأي وفـد ك يدمـا 
منقــوالت  ــحيحة و ــعيفة  ــل ومو ــوعة ومقــاالت  ــحيحة و ــعيفة  ــل 

فيدــا  وباة ـة، وأمـا كتـب الكـ   ففيدـا مـن الباةــل أع ـم مـن ذلـك بكتيـر،  ـل
أنواع من الزندقة والنفا ، وأما كتب الف سفة فالباةل االب ع يدـا،  ـل الكفـر 

                                                                                                               

ي فننني خننن ر روا  البكمننن  الننندع س، ط( 5/173 او  ) الننني(، سنننن  أ4842منننن زلهذ ور منننه )
(، وأالنو يعلنت الموصنلت 4/379(، وأالو نع ذ في اليل ة )194-193كت ب " اآل اب )ص: 

روا  االنن  خ خمننة، والبنن ار والعفنننر  فنني األمثنن ل  كمنن  (،8/246، 4826فنني مفننند  ر ننذ )
وال خيدي فني  "ن "أمر ( 179 ر إلت ذلو الفخ و  في المق صد اليفنة، ر ذ )شأ كم  و يرهذ

روا  الخرا طنني الل نن  آخننر عنن  معنن ذ فنني مننن ر  األخنن ق  كمنن  (،1/342إرينن   الفنن  ة )
 لف العلم ء في حنمهذ عل هاالفلف ة، و د اخت ط( 8)ص: 

 ه ع ن كمن  ،"فضع ه أالو  او  حيث   ل في هذا اليديث " م مون لذ يدر  ع  شنة -أ
 الني(، حيث   ل  عند نقن  كن   أ4675ذ ) ( ر 7/190 او  ) اليفي مختصر سن  أي المنذر 

ة متصن   ن ال: ال،؟  نع ه شنبيب عن  ع  شن النين الن  أمنوح رذ النراز  م  الي  " و ي  ألو  ا
يعلننت،  النني(ا وميقنن  مفننند أ1344(، ور ننذ )1342فنني  ننع   الدنن مع ر ننذ ) ني األلبنن

 ( حيث رعقب الفيواي في رصي يه لها58-3/57ر )يوالمن و  في ف ق القد

" فقد  (،   ل62في معرفة علو  اليديث )ص:  كذأم  الذي  صييو  أو حفنو : ف لي  -ب
ي ت مفلذ م  ص   نة  صييه اال  الص ح في صمصي  الرواية ع  ع  شةااا!، ك

( فق ل: " وأم   ول مفلذ في خطبة كت  ه " و د ذكر ع  84-83اإلخ ل وال ل) )ص: 
ةااا فهذا   لن ر إلت أن ل  ه ل س ل    ج زم  الذلو ع  ع  شة  ير مقتق كونه شع  

 =مم  حنذ  صيته،
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  (1)الصرج كتير فيدا  

ل ــك مقــدمات  حــرص ا ــن ليميــة ع ــث ذكر ــا فــد مجــال ر و ه ورســا  ه 
  -رحمه هللا -قلا ا من مندجه و د

 ثانيا: مندجه فد المعرفة واالستدالل:

ألندا المنْ ق ال ي هنبغـث أن هنْ ـق    ه المسولة من المسا ل المدمة،
فـد متـل  ـ ه المباحـث المتع قـة بالعقيـدال وأ ـول الـدهن، وشـيل االسـ    منه

لــه مــندج وا ــا فــد  ــ ا المو ــوع، ولكــن مندجــه  ــ ا لــم  كتــب فيــه كتابــة 
مستق ة فد رسالة أو كتاب، وإنما أشار إلث ش رات متفرقة مـن لـ ل ر و ه 

ه فـد بحوثـه المتع قـة  ـنقا المنْـق، والنهـوات، ىيما الخايوين، والحر م انـ
 وبيان موافقة  حيا المنقول لصرج المعقول 

 وقد قا  مندجه فد   ا ع ث أساسين كهيرين:

 أحد ا: نقا أ ول ومنا ج االستدالل الف سالية والك مية 

 د:  يان المندج الشرعد امس مد فد ذلك نوالتا
 

 
 

                                            

نه مم  حنذ   األصول ال إيرا  الشواهد يقتضي كو يرا= و  لن ر إلت أنه احتو  ه وأور   إ
 او  أن م مون لذ  الي،  ذ ذكر  ول أ"اااا  صيته كذومع ذلو فقد حنذ الي   صيته،

  وو يفمع م  ع  شة ور    أنه ع صره  وعند مفلذ ين ي المع صرة، وان ر شرح الن
(، فقد نق  ك   اال  الص ح وأيد ، ك  حفنه الفخ وي في المق صد اليفنة ر ذ 1/19)
حفنه وأا ل الك   كم  عد ك   " و  لدملة فيديث ع  شة حف  ( و  ل الفخ وي  179)

( ر ذ 1/194ي في كشف الخ   )نأيد  العدلو  كم  (ا411اهر والدرر )و حوله في الد
   رم  له الفيواي  ع مة الصيةام(، وفي مختصر المق صد   ل: حف  ك590)
 (ا146-ا 45األص ه ن ة )ص:  ح( شر 1)
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جدـو  ع يمـة فيـه لفتـه انتبـاه مـن  أما األول: فقد كانـه لشـيل امسـ  
بعــده مــن المــوافقين والخــالفين لــه، حتــث أ ــبحوا  عتهــرون موقفــه موقفــا  ثلــأ

متميزا هنرلون فيه مرح ة من مراحل ن رال المسـ مين إلـث الف سـفة، والمنْـق 
  ولن ندلل فد  ـ ا المو ـوع ولكـن نشـير إشـارات مجم ـة  (1)بشكل لاص

 إلث نقده لت ك المنا ج:
د نقا أ ول الف سفة وأ ـدافدا الع يـا، ور  ع ـث المناةقـة الـ هن فق -أ 

ــو  الكماليــة، وقــد  ــين شــيل  هزعمــون أن ف ســفتدم وبــرا يندم لو ــل إلــث الع 
والعمـــل الصـــالا، أمـــا  ل الـــنف  إنمـــا  كـــون باال مـــان بـــاهللكمـــا االســـ   أن

ـــد ـــا ت -ع ـــومدم  ـــ ه فتندـــا ال لفي ـــة لدـــا و  -إن أف ال إال أمـــورا ك يـــة ال حقيق
ل اـث، مـ، ول لك قال شـيل امسـ   عـن ع ـومدم  ـ ه: إندـا   لحـم ج(2)ثمرال

، وقـــال عـــن (3)مين فينتقـــد  ســـع ـــث رأ  جهـــل وعـــر، ال ســـدل فيرلقـــث، وال 
،  ــل  ــين  (4)المنْــق اليونــاند:   ال  حتــاج إليــه الــ كد وال هنتفــذ بــه اله يــد  
  ـة متـل ال غـةحكم لع م المنْق وبين بْ ن من قال  وجوبه وأنـه فـرض كفا

،  ــل (5) ــين أن الصــحابة والتــابعين وأ مــة المســ مين لــم  عرفــوه كمــا لعربيــة،ا

                                            

ث للنش ر، والمدرسة الفلف ة ومو  ه  م  المنط  وعلذ (ان ر فه رس: من هو البي1)
 و  يره ا -نص ر-الك  

 (ا164(، ونقق المنط  )ص: 147-ا 22( ان ر: الر  علت المنطقيي  )ص: 2)
مي  فينتق ،، والعب رة وصف سوف ه " وال  (7/42، 8/234، 5/71 رض )ع(  رء الت3)

(، ال تت 5189ي النك ح ور مه )ث أ  زرع( البخ ر  فيإحد  النف ء ل وجه  في حد
 (ا9/254)
 (ا3( الر  علت المنطقيي  )ص: 4)
 (ا270 -9/269(، ومدموع ال ت و  )180 -178( ان ر: المصدر الف ال  )ص: 5)
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   (1) ين لماذا اشتدر عند المس مين أنه  جر إلث املحا  والزندقة

د هـــزعم أ ـــحابه أنـــه آلـــة قانونيـــة لعصـــم نلمــا كـــان المنْـــق اليونـــا -2
ا مســتق  مرلبــا مــن أن هــزل فكـره، نقــا  ــ ا المنْـق وكتــب فيــه كتابـ الـ  ن

ــــا، وأ ث ع ــــث جميــــذ مباحتــــه بالمناقشــــة والنقــــد، فنقــــد الحــــد، وقــــول لــــومهوب
 المناةقة: إن التصورات

  
 
 
 

 
نقــا قــولدم ال  ع ــم شــدء مــن التصــد قات  كمــا ، (2)ال لنــال إال بالحــد

ا ر  ع ـيدم حصـر م مـ، ك(4)ور  قلية الك ية التد  قـو  ع يدـا (3)إال بالقيا 
و  ع ـث مقـدمتين، فهـين بونـه قـد  قـو  ع ـث مقدمـة واحـدال، له بونـه ال ـد أن  قـ

وقد  حتاج الو ول إلـث نتيجـة إلـث ثـ ث مقـدمات أو اكتـر، فحصـر ا  دـ ا 
  كا  ين أن كون القلـية  دهديـة أو ن ريـة أمـر نسـهد (5)العد  محا لحكم

                                            

 (ا9/261) (، ومدموع ال ت و  218-1/217( ان ر:  رء الع رض )6)
 عده ، و رء ( وم  32( وم   عده ، و )ص: 7( ان ر: الر  علت المنطقيي  )ص: 1)

 ( وم   عده ا183(، ونقق المنط  )ص: 8/523( وم   عده  )3/319التع رض )
(، ومدمرع 156(، ونقق المنط  )ص: 88( ان ر: الر  علت المنطقيي  )ص: 2)

 (ا36 0ة الفلف ة )ص: سالمدر   ر(، وان9/268ال ت و  )
ينننث للنشننن ر (، ومنننن هو الب381، 37 1 -368يننني  )ص: طق( ان نننر: النننر  علنننت المن3)

 (ا182، 178 ،1 69)ص: 
(، منتبة 2/84 ج الفنة )نه( وم   عده ، وم167( ان ر: الر  علت المنطقيي  )ص: 4)

، 184(، ومن هو البيث )ص: 1 0 0منط  اال  ر م ة )ص:   رالرخ ض اليديثة، وان
 (ا382(، والمدرسة الفلف ة )ص: 1 96
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ولــــي  و ــــفا لدــــا، إذ قــــد لكــــون عنــــد شــــخص  دهديــــة وعنــــد آلــــر ليســــه 
وإذا كــان أ ــل الف ســفة  -3(   2) ا المنْــق األلــرى ، كــا نقــا قلــا(1) دهديــة

فتن  نا  ةا فة قا  تدم فـد  ـ ا  حصروا مندجدم الع مث بالمنْق والقيا ،
الباب، فرأوا أن مصدر المعرفة ليسه فـد شـدء مـن ذلـك، وجع ـوا مصـدر ا 

 -قـد لكـون فيو ـات شـيْانية -ما عنـد م مـن ليـاالت  ـوفية، وفيو ـات
  (3)الْريقـــة الشـــرعية، ولـــ لك كـــان بعـــا الع مـــاءوافـــل  ـــنالء و ـــنالء عـــن 

   (4) من قيا  ف سفد وليال  وفدهتعوذ باهلل

فد ا ط كهير، حين  نوا ع ومدم  -وأ ل الك   -وقد وقذ الف سفة -4
ــم هــدل ع يــه الــدليل  جــب ناليــه، و ــ ا لحكــم ظــا ر إذ أن  ع ــث أن كــل مــا ل

 فع ـيدم أن هنفـوه وينكـروا معناه أن كل مـا جد ـه النـا  أو لـم  جـدوا لـه  لـي 
وجو ه أو حصوله، وقد ر  ع يدم شيل امس    هيانه لقاعدال عامـة و ـد أن 

أن الجدل بالشدء لي   لـي  ع ـث أن  ـ ا  يعد  الع م لي  ع ما بالعد ، أ
ربما  -الشدء اير موجو ، و نا هتهين لْو المنحرفين حين نفوا أشياء كتيرال

                                            

(، 363، 88المنطقيننننني  )ص:  (، و النننننر  علنننننت3 0 4 /3( ان نننننر:  رء التعننننن رض )5)
 (ا37 0ة الفلف ة )ص: سوالمدر 
ي وعر ننني، ان نننر الننندرء رننن( مثننن  أ فننن   الصننن  ت ال زمنننة وهننن  رنقفنننذ النننت ذا6)

 (ا5/10-13، 28 /2/374،3)

(، ور رخقهذ الي  64يي  )ص: طقومث : ال رق يي  الم م ة ووجده ، ان ر الر  علت المن
 (ا70طقيي  )ص: ي وال ز ا ان ر: الر  علت المنرال ا

ال  أحمد، ص حب الروض األنف  ذ الفهيلي، عبد الرحم  ال  عبد هس( منهذ أالو الق 7)
(، وأنب ء 182ش رة التعيي  )ص: إهن، ررجمته فت  581في شرح الفيرة، روفي سنة: 

 (ا2/81(، و ا ة الوع ة )2/162الرواة )
 (،35ق المنط  )ص: ( وم   عده ، ونق482( ان ر: الر  علت المنطقيي  )ص: 8)

 (ا3/303و رء التع رض )
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ألندــم لــم  جــدوا ع يدــا  -اآللــر أو المغيبــاتأو اليــو   لكــون مــن  ــفات هللا
ــدليل، وإنمــا الخْــو حــين جع ــوا عــد  ع مدــم   لــي ، ولــي  الخْــو جد دــم بال

ع ـــث  كمـــا ، والنـــافد ع يـــه الـــدليل(1)بالـــدليل  لـــي  ع ـــث انتفـــاء  ـــ ا الشـــثء
   (2)المتهه

كـــا لْـــر  ا ـــن ليميـــة كئيـــرا إلـــث شـــهدة ألـــرى أ ـــ ه كتيـــرا مـــن  -5
ـــد الف ســـفة والمتصـــوف ـــد األذ ـــان بمـــا ف ة وأ ـــل الكـــ  ، و ـــد اشـــتباه مـــا ف

األعيــان، أو مــا  ســمث بــالك ث المْ ــق، فدــنالء قــد هتصــورون فــد أذ ــاندم 
أشــياء متــل الك يــات العق يــة التــد هزعمــون أندــا لكــون لــارج العقــل وال  مكــن 
ـــل  امشـــارال إليدـــا وال االحســـا   دـــا وليســـه  الـــل العـــا لـــم وال لارجـــه، ومت

ـــات المجـــ ـــق، أو إنســـانية مْ قـــة، ومتـــل أ ـــحاب الك ي ر ال متـــل وجـــو  مْ 
د: لتــان  أمــا ا (3)وا أنــه فــد الخــارجنــق لو مــوه فــد أذ ــاندم ف  ــااللحــا  المْ

كمــا  فقـد أشـار إلـث المـندج الصـحيا ل معرفـة واالسـتدالل ويمكـن أن نعر ـه
 :ه د

 وال ريـب أن : فد الهدا ة هو ا شيل امس   مرالب الداللة فيقـول  -ا
اللة ع ث مرالب: أحد ا: أن هدل الدليل بغيـر شـعور منـه وال قصـد، فدـ ا الد

ال ى  سمث لسان الحال     والدرجة التانية: أن  كون الدال عالما بالمـدلول 

                                            

(، ونقق 180 /1 دية )ص(، وال100،437( ان ر: الر  علت المنطقيي  )ص: 1)
 (ا5/44، 4/59(، و رء التع رض )4/296(، والدواب الصي ت )73المنط  )ص: 

 (ا305ص: )(، وان ر المدرسة الفلف ة 1/166( ان ر: الص دية )2)
 س سوان ر نقق أ -ور م  رعرض ف م   عد -راي  ر م ة كث( هذ  القض ة  يثه  اال3)

، 127، 5/111، 285،289، 2 1 6/1 رض )ع(، و رء الت1/332التقديس المطبوع )
 1 17-1 1 2/1(، والص دية )1 0 0، 9 0(، والفبعين ة )ص: 96 /6، 313، 173

 (ا3/78اب الصي ت )و (، والد296-308، 1
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 ع يه،

لكن لم  قصد إفدـا  مخاةـب، ولكـن حالـه  ل المسـتدل ع ـث مـا ع مـه، 
دـا لـدل ع ـث ذ متل البكاء واللحك ونحو ما، فتنبكاأل وات التث لدل بالْ

مــا  ع مــه المــرء مــن نفســه متــل الحــزن والفــرح، وكــ لك  ــفرال الرجــل وحمــرال 
الخجل    والدرجة التالتة: الداللة التد  قصد ا الدال، فمندا: االعـ   بغيـر 
لْـــاب مســــموع، كمـــن  ع ــــم لغيــــره ع مـــات لدلــــه ع ــــث مـــا هريــــد وكتشــــارال 

ليل هنقسـم إلـث مـا   ويهين فد مو ذ آلر أن الـد(1)األلر  ونحو ذلك     
الخـالق، فدـ ا  هدل  نفسه وما هدل  داللة الـدال بـه، فالخ وقـات لـدل ع ـث هللا

متال ما هدل  نفسه، أما ما هدل بغيره فقـد  كـون  اال بالمواةـوال وااللفـا   ـين 
اثنين فصاعدا، متل أن هتفق الرجل مـذ وكي ـه ع ـث ع مـة لمـن هرسـ ه إليـه 

ره فـد لنصـره، ومتـل و ـذ هـده ع ـث لدل ع ث أنه أرس ه متل و ـذ لنصـ
لرقوله، ومتل شعار النا  فد الحرب ف كل ةا فة شعار لاص  دم  عرفون 
به بعلـدم  ولـد هـدل بغيـره قصـدا مـن ايـر مواةـوال مـذ المسـتدلين ع ـث أنـه 
 ليل، لكندم  ع مون أنه قصد الداللة لع مدم بوحوال متـل أن هرسـ وا عمامتـه 

  وشــيل (2)رســ دا ع مــة ع ــث أنــه أرســ هأو ثوبــه مــذ شــخص فيع مــون أنــه أ
امســـ   إنمـــا هدـــدف إلـــث عـــد  حصـــر االســـتدالل بْريقـــة معينـــة، فتثبـــات 
الصانذ وحدوث العا لم، و اللة  د  األنهياء واير ا ال هنحصر االستدالل 

فعل أ ل الف سفة والك   ال هن و ل  دم األمر إلث  كما لدا فد قالب معين
  عموه  ي  ا الْريق ال إنكار ما لم  وت عن اير 

 قــول المتك مــون: إنـــه ال ــد ل و ـــول إلــث الع ــم مـــن الن ــر ولـــ لك  -2
 قولـون: إن الن ـر  لــا  الع ـم، ألنــه لـو كـان عالمــا لمـا احتــاج إلـث الن ــر، 
                                            

 (ا202-10/200(  رء التع رض )1)
 (ا369(، و ا ن ر )ص: 279 -266( ا ن ر: النبو ات )ص: 2)
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لكن هرجذ  نالء فيقولون: إن الن ـر مسـت ز  ل ع ـم، و ـ ا لنـاقف، ويهـين ا ـن 
ــــ  ــــة أن ال ــــد القلــــية أن الن ــــ يليمي ر نوعــــان: أحــــد ما: الن ــــر  فصــــل ف

الْ هد، و و الن ر فد المسـولة التـد  ـد القلـية المْ ـوب حكمدـا ليْ ـب 
 لي دــا، فدــ ا  ــو الن ــر الــ يط ال  جــامذ الع ــم  ــل  لــا ه، ألنــه هن ــر فــد 

 المْ وب فقد  جده ولد ال  جده، فد ا ن ر فد الحكم
 

د: نوالتـــاكالــ ي هن ــر فــد المســولة لينـــال  لي دــا مــن القــرآن والحــدهث، 
الن ــر االســتداللد: و ــو الن ــر فــد الــدليل الــ ي هو ــ ه ويســت ز  المــدلول، 
و  ا  و ال ي هوجب الع م وال هنافيـه فدـو كالـ ي هن ـر فـد القـرآن والحـدهث 

  لكــن  ــل الن ــر واجــب؟  جيــب شــيل امســ  :   لكــن مــن (1)فــيع م الحكــم
يـرا، كـا تْـو كحصر الع م بْريق عينه،  و متل حد معـين و ليـل معـين، أل

أن  كمــا يــرا، و ــ اكتأن مــن قــال: إن حــد ايــره و لي ــه ال  فيــد بحــال ألْــو 
الــ هن أوجهــوا الن ــر وقــالوا: ال  حصــل الع ــم إال بــة مْ قــا، ألْــووا، والــ هن 

ال حاجــة إليــه بحــال،  ــل المعرفــة  ا مــا  ــرورية لكــل أحــد فــد كــل  -قــالوا:
حق أ ل الفْر الس يمة،  ألْووا،  ل المعرفة وإن كانه  رورية فد -حال

فكتير من النا   حتاج فيدا إلث الن ر، وامنسان قد  سـتغنث عنـه فـث حـال 
ويحتــاج إليــه فــد حــال، وكــ لك الحــدو  قــد  حتــاج إليدــا لــارال ويســتغنث عندــا 

مــة قــد  حتــاج إليدــا لــارال، وقــد  ســتغنث عندــا جة، والتر  يــألــرى كالحــدو  ال ف
لع ـــم  ـــروريا أو ن ريـــا، واالعتقـــا  ألـــرى، و ـــ ا لـــه ن ـــا ر  وكـــ لك كـــون ا

قْعيـا وظنيـا أمـور نسـهية، فقـد  كـون الشـثء قْعيـا عنـد شـخص فـد حــال، 
و ـو عنــد آلـر وفــد حـال ألــرى مجدـول فلــ  عـن أن  كــون م نونـا، وقــد 
 كــون الشــثء  ــروريا لشــخص فــد حــال، ون ريــا لشــخص آلــر وفــد حــال 

                                            

  (ا 353-352( ان ر: الر  علت المنطقيي  )ص: 1)
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 خت ــف بــالت ف ألــرى، وأمــا مــا ألهــر بــه الرســول فتنــه حــق فــد نفســه، ال 
عقا ـــد النـــا  وأحـــوالدم، فدـــو الحـــق الـــ ي ال  قهـــل النقـــيا، ولدـــ ا كـــل مـــا 

  والع م ع مـان: عم ـد ون ـرى، فـاألول:   مـا ( 1)عار ه فدو باةل مْ قا  
المع ـو  كتصـور أحـدنا لمـا هريـد أن  فع ـه، فـالمع و   رةا فـد حصـولشكان 

الن ـرى، و ـو  لخهـري ع ـم اد: الن نا متوقف ع ث الع م به محتـاج إليـه  والتـا
ــا  وحدانيــة هللا ــم بــه كع من  مــا كــان المع ــو  ايــر مفتقــر فــد وجــو ه إلــث الع 

ـــتن  ـــ ه ســـوأ ـــك، ف ـــه وايـــر ذل ـــه وكتب ما ه و ـــفاله و ـــد  رســـ ه، وبم  كت
ـــا ـــم نع مدـــا، فدـــد مســـتغنية عـــن ع من  المع ومـــات ثا تـــة ســـواء ع منا ـــا أو ل

  (2) دا 
 

به  لث المْ وب و و ما  كون الع مما حد الدليل؟  ل  و المرشد إ -3
مست زما ل ع م المْ وب، فدو   اله  ليل هو ل إلث المقصو ، أ  الدليل  و 
مــا  كــون الن ــر الصــحيا فيــه مو ــ  إلــث المْ ــوب، الت ــف الن ــار فــد 

د باســم اممــارال  ون نذلــك، ويــرى شــيل امســ   أن كــون بعلــدم لــص التــا
ـــرى أن ـــدليل، نـــزاع ا ـــْ حد، ولكـــن ه   اللـــابط فـــد الـــدليل أن  كـــون  ال

مست زما ل مدلول، فكل ما كان مست زما لغيره أمكن أن  سـتدل بـه ع يـه، فـتن 
كان الت    من الْرفين، أمكن أن  ستدل بكـل مندمـا ع ـث اآللـر، فيسـتدل 

ثم  ـين شـيل امسـ    (3)لم  ع مه يالمستدل بما ع مه مندما ع ث اآللر ال 
يا كان الدليل قْعيا، وإن كان ظا را وقد هتخ ف أن   ا ال زو  إن كان قْع

                                            

 (ا304-3/303(  رء التع رض )2)
 (ا1/88(  رء التع رض )3)
(، و رء التع رض 151(، وان ر: )ص: 165( الر  علت المنطقيي  )ص: 1)
، 199، 197، 194لبيث )ص: (، ومن هو ا282(، والنبوات )ص: 3/303،11/122)

 (ا322(، ون رخة الق  س األصولي )ص:  216
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كـــان الـــدليل ظنيـــا، ويمتـــل ل قْعـــد  داللـــة الخ وقـــات ع ـــث لالقدـــا و ـــفاله 
  (1)كالع م والقدرال والمشيئة والرحمة والحكمة

ة ألــرى مدمـــة و ــد: ةـــر  الع ــم والمعرفـــة لواآلن ننتقــل إلــث مســـو -4
ـــث مخومصـــا ر ا  ـــل  ـــث  الع ـــم إال مـــن تصـــة بجانـــب معـــين ال هو ـــل إل

ل له؟ لقد لباهنه م ا ب النا  فد ذلك فبعلدم حصر الع ـم بالمحسـو  
فقــط فدــو الــ ي هتهــه بــه االســتدالل  قينــا ومــا عــداه ال  ليــل فيــه، وبعلــدم 
حصــر االســتدالل باالعتبــار والقيــا  المنْقــد فقــط، وبعلــدم اعتمــد ع ــث 

ويمكـن إجالدـا  اير ذلك، ويـرى شـيل امسـ   أن ةـر  الع ـم متعـد ال وكتيـرال
  ت ث ةر :

لبــاةن وال ــا ر، و ــو الــ ي لع ــم بــه األمــور الموجــو ال   اأحــد ا: الحــ
  وإنما  حصل الع م به بعد الىع م قيابالن ر وال عتبار: االلتاندبوعياندا  وا
ــالح ، ــا، فدــو ال  فيــد  ب ــده العقــل والقيــا  مْ ق ممــا أفــا ه الحــ  معينــا  في

لخـــاص عامـــا، والمعـــين مْ قـــا، فـــتن  نفســـه ع ـــم شـــدء معـــين لكـــن  جعـــل ا
 ا أن المعينات إنما لع م بامحسا  مالك يات إنما لع م بالعقل، ك

 
 

 
 : الخهــر، والخهــر هتنــاول الك يــات والمعينــات والشــا د والغا ـــب،لتالــثوا

  (2)ل، لكن الح  والعيان ألم واكملشمفدو أعم وأ

  ه األ لـة،الكـ   حـول  ـ -ت فـةمخفـد مناسـبات  -ويوسذ شيل امس  
هركـز ع ـث  ليـل الخهـر الصـا  ،  كمـا ولكنه هركز ع ث مسـولة لنـوع األ لـة،

                                            

 (ا166-ا 65( ان ر: الر  ع  المنطقييي  )ص: 2)
(، والر  علت المنطقيي  )ص: 1/29(، وان ر: االستق مة )7/324(  رء التع رض )1)

 (ا2/539(، ونقق أس س التقديس المطبوع )473، 364
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 كمــا ولــ لك  قــول عــن أ ــل الكــ  : )إندــم قــد ســ موا أنــه  ع ــم بالســمذ أمــور،
أقسـا : مندـا مـا ال  ع ـم إال بالعقـل، وندـا   ةثه كرونه ك دم من أن الع و  ث 

بالسـمذ والعقـل، و ـ ا التقسـيم حـق  مـا ال  ع ـم إال بالسـمذ، ومندـا مـا ال  ع ـم
امنســان مـا ال  مكـن معرفتــه  حـ فـد الجم ـة، فــتن مـن األمـور الغا بــة عـن 

بالعقـل،  ــل ال  عـرف إال بــالخهر   ثـم  ــين ةـر  الع ــم فيقـول:  وةــر  الع ــم 
ويو ــا النقْــة األليــرال  (1)ث ثــة: الحــ ، والعقــل، والمركــب مندمــا كــالخهر 

الخهــر أ لــا ال  فيــد إال مــذ الحــ  أو العقــل، فــد مكــان آلــر فيقــول:   إن 
فتن الخهر عنه إن كـان قـد شـو د، كـان قـد ع ـم بـالح ، وإن لـم  كـن شـو د 
ف  ـــد أن  كـــون شـــو د مـــا  شـــهده مـــن بعـــا الوجـــوه، وإال لـــم  ع ـــم بـــالخهر 
شــثء، فــ   فيــد الخهــر إال بعــد الحـــ  والعقــل، فكمــا أن العقــل بعــد الحـــ  

   (2)فاملبار هتلمن   ا و  ا  فالخهر بعد العقل والح ، 
ولـــي  الحـــ  وحـــده لع ـــم بـــه األمـــور إذ  نـــا  المجريـــات والمتـــوالرات، 

شيل امس   أن   ه األ لة لو ل إلث اليقين، ولكن الخْو ال ي وقذ  ويرى 
فيه الف سفة وأ ل المنْق أندم جع وا ما ع م بـالح   مكـن أن  سـتنبط منـه 

قانون المنْقد،  قول شيل امس   عـندم:   قلية ك ية عامة، ههنث ع يدا ال
ـــد  كمـــا إندـــم ـــين فـــد الصـــورال القياســـية حصـــروه فـــد المـــا ال الت حصـــروا اليق

ذكرو ــــــا مــــــن القلــــــا ا الحســــــيات، واألوليــــــات والمتــــــوالرات والمجربــــــات أو 
الحدسيات، ومع و  أنه ال  ليـل ع ـث نفـد مـا سـوى  ـ ه القلـا ا     ثـم مـذ 

 ت والعق يات واير مذلك إنما اعتهروا فد الحسيا
 
 

ما جرت العا ال باشترا   ند آ   فيه، ولناقلوا فد ذلك، وذلك أن  نـد 
                                            

 (ا1/178(  رء التع رض )2)
 (ا7/325ن فه )( 3)
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آ   إنما  شتركون ك دم فد بعا المر يات وبعا المسموعات، فتندم ك دم 
هرون عين الشم  والقمر والكواكب، ويرون جـن  السـحاب والهـر ، وإن لـم 

ع ماوكــ لك  شــتركون فــد ســ كــن مــا رآه  ــنالء مــن ذلــك  ــو مــا هــراه  ــنالء، 
 ـــوت الرعـــد، وأمـــا مـــا  ســـمعه بعلـــدم مـــن كـــ   بعـــا و ـــوله فدـــ ا ال 
 شتر   نو آ   فد عينـه،  ـل كـل قـو   سـمعون مـا ال  سـمذ ايـر م، وكـ لك 
ـــيم إال  ـــة وال إق  ـــات، فانـــه مـــا مـــن شـــخص وال أ ـــل  رب وال مدهن أكـــر المر ي

ــ و  وال مــ  فدــ ا ال ويــرون مــن المر يــات مــا ال هــراه ايــر م، وأمــا الشــم وا ل
 شتر  جميذ النا  فد شدء معين فيه    وك لك ما  ع م بـالتوالر والتجربـة 
والحــد ، فتنــه قــد هتــوالر عنــد  ــنالء مــا لــم هتــوالر عنــد ايــر م ولــم  جربــوه، 

 جرب قو  بعا األ وية ويجرب اآللـرون  كماولكن قد هتفقان فد الجن ، 
  ال فــد معرفــة عــين المجــرب جــن  ل ــك األ ويــة، فيتفــق فــد معرفــة الجــن

، فــــتذا كانــــه  ــــ ه حــــال  ــــ ه األ لــــة ف مــــاذا  فــــر  أ ــــل المنْــــق يندــــا، (1) 
ـــم بـــالح   مكـــن أن  كـــون  لـــي  عامـــا، أمـــا المتـــوالرات  فيقولـــون: إن مـــا ع 
والمجربات ف يسه  لـي  عامـا وإنمـا  خـتص  دـا مـن ع مدـا، مـذ أن اشـترا  

ات  حصل المعنث الك د ال ى  قو  النا  فد المتوالرات اي ثر، وفد المجري
، لقد أ ى  ـ ا التفريـق (2)فد النفسث بخ ف الحسيات ف ي  فيدا شدء ك د

بو ل المنْق أن أنكروا المتوالرات واأللبار التث لع م أو جاءت عـن ةريـق 
لعــالث  األنهيــاء، وكــ لك األ لــة القرآنيــة مــن األمت ــة اللــرورية التــد ذكــر هللا

 أنه  جرى ع ث من عمل متل عم دم و سابقة ا ما جرى ل   الدفي

  مكن أن -الحسيات والمتوالرات والمجربيات -إن شيل امس   هرى أن
لكـون  لــي  ومصـدرا مــن مصـا ر المعرفــة، وال  فـر   يندــا، ويمكـن أن ننقــل 
                                            

 (ا38ه  -384( الر  علت المنطقيي  )ص: 1)
 (ا385يي  )ص: طق( الر  علت المن2)
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نصا هو ا   ه المسـولة،  قـول:   وقـد ذكـر مـن ذكـر مـن  ـنالء المنْقيـين 
الر والتجربـة والحـد   خـتص  دـا مـن ع مدـا  دـ ا أن القلا ا المع ومة بالتو 

الْريق، ف  لكون حجـة ع ـث ايـره بخـ ف اير ـا فتندـا مشـتركة  حـتج  دـا 
 ع ث المنا ع  وقد  ينا   

 

أن  ــ ا لفريــق فاســد، فــتن الحســيات ال ــا رال والباةنــة لنقســم أ لــا إلــث 
 ه أو ذاقـــه أو لمســـه  جـــب اشـــترا شـــملا ـــة وعامـــة ولـــي  مـــا رآه  يـــد أو 

النا  فيه، وك لك ما وجده فـد نفسـه مـن جوعـه وعْشـه وألمـه ول لـه، لكـن 
 م بعا الحسيات قد لكـون مشـتركة  ـين النـا ، كاشـتراكدم فـد ركيـة الشـ

والقمــر والكواكــب، وألــص مــن ذلــك اشــترا  أ ــل اله ــد الواحــد فــد ركيــة مــا 
 عند م من جهل وجامذ وشدر واير ذلك من األمور انح وقة والمصنوعة   

وك لك األمور المع ومة بالتوالر والتجارب قد  شتر  فيدا عامة النا    
ــــم  وجــــو  مكــــة ونحو ــــا مــــن اله ــــدان المشــــدورال،  كاشــــترا  النــــا  فــــد الع 

 م ما رآه، واشتراكدم فد الع م  وجو  موسث أكتر واشتراكدم فد وجو  البحر و 
ر م إلـث وعيسث ُمحمد وا عا دم النهوال ونحـو ذلـك، فـتن  ـنالء قـد لـوالر لهـ

عامة  ند آ   وإن قدر من لم هه غه ألبار م فدم فد أةراف المعمورال ال فد 
الوســط، وكــ لك المجربــات، فعامــة النــا  قــد جربــوا أن شــرب المــاء  حصــل 
معه الري، وأن قْا العنق  حصل معه الموت، وأن اللرب الشـدهد هوجـب 

معينــا ومــوت  األلــم  والع ــم  دــ ه القلــية لجريهــد فــتن الحــ  إنمــا هــدر  ريــا
شخص معين، وألم شخص معين، أما كون كل من فعل به ذلك  حصـل لـه 
متــل ذلــك، فدــ ه القلــية الك يــة ال لع ــم بــالح ،  ــل بمــا هتركــب مــن الحــ  
والعقل، ولي  الح   نا  و السمذ  و  ا النوع قد  سميه بعا النـا  ك ـه 

حـــ  لجريبـــات، وبعلـــدم  جع ـــه نـــوعين: لجريبـــات وحدســـيات، فـــتن كـــان ال
اه لجريبـا، سـم المقرون بالعقل من فعـل امنسـان كوك ـه وشـربه ولناولـه الـدواء
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ماه ســوإن كــان لارجــا عــن قدرلــه كتغيــر أشــكال القمــر عنــد مقا  ــة الشــم  
  (1)حدسيا  

ال  فد ه الحسيات والمجربات من ةـر  الع ـم عنـد شـيل االسـ  ، ولكنـه
أثـار انتبـاه  -التجربـة لا ـة - حصر ةر  الع م  دا، واعتناكه  دـ ه األمـور

ممـــن  خـــالف  -وإعجــاب كتيـــر مـــن البــاحتين المعا ـــرين حتـــث قــال أحـــد م
 بعد أن نقل ك مه فد ذلك:   وأليرا ال  سعنا أما  -شيل االس   فد آرا ه

 

 
ســمه  دــا ف ســفة ا ــن ليميــة إال أن ل ــ ه الــروح الع ميــة التجريهيــة التــد أ
 -فـد قالـب مندجـد لعـد ا ـن ليميـةنقرر أنه لو قدر لد ه الف سـفة أن لو ـذ 

ع ـث رأ  الف سـفة التجـريهيين، وحسـبه أنـه و ـذ األفكـار فـد وقـه  -بحـق
 ي د مــن جــو  الفكــر الن ــر نكانــه فيــه أوربــا لرســف فــد أاــ ل الجدــل ولعــا

    (2)ةوال العصور الوسْث  
وإذا كانــــه متــــل  ــــ ه القلــــا ا أثــــارت إعجــــاب  ــــنالء البــــاحتين بشــــيل 

 -مـن عصـره وإلـث اليـو  -أثـار إعجـاب ل مـ ال ا ـن ليميـةفتن ال ى  امس  
من الدعوال إلث العو ال إلث م  ب الس ف، وندجدـم، ومـن  ما عمل رحمه هللا

ذلــك: المــندج الشـــرعد ل ســتدالل، الـــ ى لنكبــه الف ســـفة والمتك مــون قـــد ما 
 و  ا ما نشير إليه فد الفقرال التالية  -ول م لدم حدهتا

ـــرى: الْريـــق والـــدليل  مـــن أ ـــول االســـتدالل -5 وةـــر  المعرفـــة الكه
الشــرعد، ولكــن مــا الــدليل الشــرعد؟  ــل  ــو مقتصــر ع ــث مــا أفــا ه الخهــر 

خــتص بمــا ال  مكــن م نصــه فقــط، أو مــا  ســميه الــبعا الــدليل الســمعث، ال
                                            

 (ا93-92)ص:   ( الر  علت المنطقيي1)

( ومؤل ه: ميمد عبد الفت ر نص ر، وان ر: من هو 449( المدرسة الفلف ة )ص: 1)
 (ا178 ،173 ، 166البيث للنش ر )ص: 
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الع م به إال بالسمذ ولهر الصا  ، لقد فدم كتير من أ ـل الكـ    ـ ا، ورأوا 
لـــي  فيـــه أ لـــة عق يـــة، وإنمـــا ألبـــار عـــن  -نةمـــن الكتـــاب والســـ -أن الشـــرع

مغيبــات  جــب التصــدهق  دــا، وافــل  ــنالء عــن األ لــة القرآنيــة الكتيــرال التــد 
فيدـــا مجا لـــة ومحاجـــة المنكـــرين ل لوقيـــة والنهـــوال، والبعـــث واير ـــا، و ـــنالء 
المنكــرون مــن مشــركد العــرب وأ ــل الكتــاب وايــر م لــم  كونــوا مقــرين  نهــوال 

ــ لك كــان مــن أ ــول مــندج وال بمــا  - -محمــد نــزل ع يــه مــن الكتــاب، ول
التركيز ع ث المندج الشرعد وينبه إلـث ا ـط أ ـل  -فد كتبه -شيل االس  

الــدليل الشـرعد قــد   الكـ   فــد حصـر م لدــم فـد لهــر الصـا   فقــط  قـول: 
 معيا وقد  كون عق يا، فتن كون الدليل شرعيا هرا  به:س كون 

  كون الشرع أثهته و ل ع يه -أ

 ويرا  به كون الشرع أباحه وأذن فيه  -ب
 
 

ــتذا أريــد بالشــرعد مــا أثهتــه الشــرع،   أن  كــون مع ومــا بالعقــل فتمــا)أ( ف
أ لـا ولكــن الشــرع نبــه ع يــه و ل ع يـه، فيكــون شــرعيا عق يــا، و ــ ا كاأل لــة 

ر ــا يابــه العزيــز مــن األمتــال الملــروبة واتلعــالث ع يدــا فــد ك التــد نبــه هللا
حيــده و ــد  رســ ه، وإثبــات  ــفاله وع ــث المعــا ، فت ــك ك دــا الدالــة ع ــث لو 

أ لة عق ية  ع م  حتدا بالعقل و ـد  ـرا ين ومقـاهي  عق يـة، و ـث مـذ ذلـك 
شرعية  وإما أن  كون الدليل الشرعد ال  ع م إال بمجر  لهر الصا  ، فتنـه 

 معيا سإذا ألر بما ال  ع م إال بخهره كان ذلك شرعيا 

ـــر مـــن أ ـــل الكـــ  ـــد لهـــر م    ـــن أن األ لـــة الشـــرعية وكتي نحصـــرال ف
ــــث  ــــ ا الوجــــه، ولدــــ ا  الصــــا   فقــــط وأن الكتــــاب والســــنة ال هــــدالن إال ع 

 جع ون أ ول الـدهن نـوعين: العق يـات، والسـمعيات، ويجع ـون القسـم األول 
ممـــا ال  ع ـــم بالكتـــاب والســـنة  و ـــ ا ا ـــط فدـــم،  ـــل القـــرآن  ل ع ـــث األ لـــة 
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دـــا وإن كـــان مــن األ لـــة العق يـــة مــا ال  ع ـــم بالعيـــان العق يــة وبيندـــا ونبــه ع ي
}سنريدم آ النا فـد اآلفـا  وفـد أنفسـدم حتـث هتهـين لدـم  ولوا مه؟ قال لعالث:

 ) [53أنه الحق أولم  كف  ربك أنه ع ث كل شدء شديد { ألفص ه:
 )ب( وأما إذا أريد بالشرعد ما أباحه الشرع وأذن فيه، فيدلل فـد ذلـك 

  ، ومـــا  ل ع يـــه ونبـــه ع يـــه القـــرآن، ومـــا  لـــه ع يـــه مـــا ألهـــر بـــه الصـــا
وشددت به الموجو ات، والشارع  حر  الدليل لكونه كـ با فـد نفسـه، متـل أن 

 حـــر  الكـــ ب الســـيما ع يـــه،  لكـــون إحـــدى مقدمالـــه باة ـــة، فتنـــه كـــ ب ُهللا
ـــه لعـــالث: ـــث هللا إال  كقول ـــيدم ميتـــا  الكتـــاب أن ال  قولـــوا ع  } ألـــم هنلـــ  ع 
، ويحرمــه لكــون المــتك م بــه هــتك م {169وا مــا فيــه { ] األعــراف:الحــق و رســ
وقولـه  [36} وال لقـف مـا لـي  لـك بـه ع م{]االسـراء:قال لعـالث: كما   ع م،
 ، وقولــــه: [ 33} وأن لقولــــوا ع ــــث هللا مــــا ال لع مــــون { ألاألعــــراف:لعــــالث:

ع ـم{ } اأنتم  نالء حاججتم فيما لكم به ع م ف م لحـاجون فيمـا لـي  لكـم بـه 
  (1)[ 66]آل عمران:

 
 

 معية، وقــد لكــون عق يــة نبــه ع يدــا الشــرع،ســفاأل لــة الشــرعية قــد لكــون 
وشــيل االســ    ا مــا مــا هنبــه إلــث أنــه ال  مكــن أن هتعــارض العقــل والشــرع، 

فاأل لـة قـد  -؟ فعـل أ ـل الف سـفة والكـ  -ول لك لم  فصل  ـين جـن  األ لـة
شــرعية، وك دــا  ــا قة، ألن الكــل  لكــون حســية ولــد لكــون عق يــة وقــد لكــون 

، واالنســـان الـــ ي  عقـــل ويحـــ  نح ـــو  هلل ، فـــالكون مخ ـــو  هللمـــن عنـــد هللا
ــة مــن عنــد هللا ــ هن هتو مــون أندــم قــد  ع مــون والنصــوص الســمعية منزل ، فال

ــــط  ــــل  بعقــــولدم ومقاهيســــدم أمــــورا قــــد  عار ــــدا الســــمذ اــــالْون أشــــد الغ 

                                            

 (ا20ا -1/198(  رء التع رض )1)
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مــن الكتــاب والســنة، إذ  مــن عنــد هللاومنحرفــون فــد إ مــاندم وثقــتدم بمــا جــاء 
لعــالث، ولدــ ا  قــول شــيل امســ   منهدــا إلــث أن حصــول  ك دــا وحــد مــن هللا

المعرفــة بالشــرع ع ــث وجــوه   أحــد ا: أن الشــرع هنبــه ع ــث الْريــق العق يــة 
د: أن المعرفـــــة نرعية، والتـــــاشـــــالتـــــد  دـــــا  عـــــرف الصـــــانذ، فتكـــــون عق يـــــة 

التــث  دــا  حصــل ام مــان لحصــل بالشــرع و ــفاله  ماء هللاســبو (1)المنفصــ ة
}ما كنه لدري ما الكتاب وال ام مـان ولكـن جع نـاه نـورا ندـدي  كقوله لعالث:

}قل إن    ه فتنما أ ـل ، وقوله:  [52به من نشاء من عبا نا{ ]الشورى:
}كتــاب : هوقولــ[، 50ع ــث نفســد وإن ا تــدهه فبمــا هــوحث إلــد ربــد { ]ســبو:

 [ ،1مـن ال  مـات إلـث النـور بـتذن ربدـم{ ]إ ـراقيم: أنزلناه إليك لتخرج النا 
وأمتال ذلك من النصوص التد لهين أن ال ة  دى العبا  بكتابه المنزل ع ـث 

  ( 2) نهيه

فالددا ة التامة والمعرفة الصا قة التد ال هـدل دا شـك أع ـم مـا لـ  عـن 
ةريق الكتاب والسنة، إن كـان ثمـة ةريـق اير مـا لحصـل بـه  ـ ه المعرفـة، 

يو ا شيل امس   فد   افيقول:   وأمـا الن ـر المفيـد ل ع ـم فدـو مـا كـان و 
ــة  -ع ــث العمــو  واالةــ   -فــد  ليــل  ــا ، والــدليل الدــا كط  ــو كمــاب ال 

وســنة نهيــه، فــتن الــ كط جــاءت بــه الشــريعة مــن نــوعد الن ــر:  ــو مــا  فيــد 
ن ـر وينفذ ويحصل الدـدى، و ـو هـ كر ال ـة ومـا نـزل مـن الحـق، فـتذا أرا  ال

 واالعتبار فد األ لة المْ قة
 

 

قـــال  كمـــا ولـــد ره مـــن ايـــر لعيـــين مْ ـــوب فـــ لك الن ـــر فـــد كتـــاب هللا
}قد جاءكم من هللا نور وكتاب مهين  هددي هللا بـه مـن البـذ ر ـوانه  لعالث:

                                            

  له : الم صلةاع( كذ ا، و ل1)
 (ا38-9/37(  رء التع رض )2)
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ســهل الســ   ويخــرجدم مــن ال  مــات إلــث النــور بتذنــه ويدــدهدم إلــث  ــراط 
  (1)  [  16 – 15مستقيم { ]الما دال :

 ونعرض ل  لة الشرعية التد ذكر ا شيل االس  : -6

 فوولدا  اللة السمذ من الكتاب والسنة ع ث كل ما لنا ع النا  فيـه، -أ
ألن فيدما الددى التا ، فمـن اعتصـم بـالوحد فقـد  ـدى إلـث  ـراط مسـتقيم، 

 أوال ول لك فتن األنهياء ع يدم الص ال والس  ،    عـوا النـا  إلـث عبـا ال هللا
بالق ـب، وال سـان، وعبا لـه متلـمنة لمعرفتــه، وذكـره، فو ـل ع مدـم وعم دــم 

(، ول لك فالرسل لم هدعوا النا  إلث امقـرار 2) (2) هللوالعمل   و الع م باهلل
وأنــه الخــالق، ألن  ــ ا معــروف مســ م مركــو  فــد فْــر النـــا ،   وجــو  هللا

نه هنْ ق إلـث األمـور وحده ال شريك له، وم وإنما  عوا النا  إلث عبا ال هللا
وحــده وأل ــص لــه فــد العبــا ال ف  ــد أن  صــد   األلــرى، ألن مــن عهــد هللا

  رســ ه وبمــا جــاءوا بــه مــن عنــد ربدــم لعــالث،  قــول شــيل امســ  :   إن هللا
ســبحانه لمــا كــان  ــو األول الــ ي ل ــق الكا نــات واآللــر الــ ي إليــه لصــير 

عمــل وجامعــه، ولــي   الحا ثــات فدــو األ ــل الجــامذ فــالع م بــه أ ــل كــل
ل خ ــق  ــ ح إال فــد معرفــة ربدــم وعبا لــه، وإذا حصــل لدــم ذلــك فمــا ســواه 
إما فلل نافذ وإما فلول اير نافعة، وإما أمر ملر  ،   ثم مـن الع ـم بـه 
لتشعب أنواع الع و ، ومن عبا له وقصده لتشـعب وجـوه المقا ـد الصـالحة، 

قـــد لجــو إلـــث ركــن وثيـــق، والق ــب بعبا لــه واالســـتعانة بــه معتصـــم مستمســك 
ـــم  ـــدليل الدـــا ي، والهر ـــان الوثيـــق، فـــ  هـــزال إمـــا فـــد  يـــا ال الع  واعتصـــم بال
واال مـــان، وإمـــا فـــد الســـ مة مـــن الجدـــل والكفـــر، وبدـــ ا جـــاءت النصـــوص 
االلدية فد أنه بام مان  خرج النـا  مـن ال  مـات إلـث النـور، و ـرب متـل 
                                            

 (ا33( نقق المنط  )ص: 1)
 (ا2/15( مدموع ال ت و  )2)
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د والبصــير والســميذ والنــور بــالح -و ــو المقــر  ربــه ع مــا وعمــ  -المــنمن 
 و رب -وال ل
 

، فمــندج (1)بالميــه واألعمـث واأل ـم، وال  مــة والحـرور   -متـل الكـافر
الرســـل ع ــــث اللـــد مــــن مـــندج المتك مــــين الـــ هن ههــــدأون بـــاألمور الن ريــــة 
فيهـدأون بتثبـات الصـانذ ثــم النهـوات ثـم السـمعيات، وقــد لخـت ط ع ـيدم األ لــة 

ا أو فد آلر ا ف   ص ون إلث المقصـو ، أمـا فد أول الْريق أو فد وسْد
ـــاء ـــيدم جميعـــا  ـــ وات هللا -األنهي ـــث هنتدـــد  -وســـ مه ع  ـــدأون مـــن حي فيه

الف سفة، فتذا كان قصارى ما هنتدد إليه  نالء إثبات أن   ا العالم ال د له 
وحده ال شريك له مـا  من لالق، فاألنهياء ههينون ألممدم أنه  جب عبا ال هللا

املـرار بـه وبوجـو ه مسـ مة ل جميـذ  ول  ـة  ـ ا الـدليل: أن   امـه قلـية
 وامل ص  د األسا  و د المو  ة عبا ال هللا

أهــد م بمــا هــدل ع ــث  ــدقدم مــن المعجــزات  ُهللا -إلــث لصــدهق رســ ه
ــتذا لمــه الشــدا لان: األلوقيــة والرســالة، كــان مــا جــاء بــه  ــنالء  -واير ــا ف

 عتصـــم بـــه المنمنـــون وإذا كـــان  الرســل مـــن أمـــر أو لهـــر  ـــو الحـــق الـــ كط
المتصـــوفة ع ـــث عكـــ  المتك مـــين والف ســـفة، فـــتن أ ـــل الحـــق واال مـــان ال 
 عتمـدون ع ـث مــا  خْـر بق ــوبدم مـن لــواةر مْ قـا، وإنمــا هزنوندـا بالكتــاب 
والسنة، وال  قدمون ع يدما شيئا من األ لة أو الخـواةر، ولـ لك فمـا ال أوليـه 

اليقــين والمعرفــة والدـدى فــومر  جــل عــن  ع مـاء أ ــل الحــدهث ولوا ـدم مــن
الو ف، ولكن عند عوامدم من اليقين والع م النافذ ما لم  حصل منه شدء 

  (2)أل مة المتف سفة والمتك مين، و  ا ظا ر شدو  لكل أحد  

                                            

 (ا2/16( مدموع ال ت و  )1)
 (ا26( نقق المنط  )ص: 2)
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النــا  جميعــا  و نــا   ليــل آلــر و ــو  ليــل الفْــرال التــد فْــر هللا -ب
ميــزا عــن ايــره مــن الخ وقــات، فعنــده لعــالث مت ع يدــا، ألن امنســان ل قــه هللا

الشـعور وامحســا  ولد ــه امرا ال والحركــة، ففـد الشــعور وام را   ميــز  ــين 
الحق والباةل والصد  والك ب، وباالرا ال والحركة  حـب ويـبغا فيحـب مـا 

،  قـول (1)هنفعه ويميل إليـه، ويـبغا مـا  لـره وينفـر منـه، و ـ ه  ـد الفْـرال
 نهسبحا شيل االس  :   ُهللا

 
 

 

دـا معرفــة الحــق والتصــدهق بــه ومعرفــة فيل ـق عبــا ه ع ــث الفْــرال التــد 
الباةل والتك هب به، ومعرفة النافذ المم رالمحبة له، ومعرفة اللار المنـافد 
والبغا له بالفْرال، فما كان حقا موجـو ا  ـدقه بـه الفْـرال، ومـا كـان حقـا 

روف، ومـــا كـــان نافعــا عرفتـــه الفْـــرال أحهتـــه وأةمونـــه إليــه، وذلـــك  ـــو المعـــ
  (2) باة  معدوما ك  ه به الفْرال فوبغلته الفْرال وأنكرله 

ونصــوص الفْــرال  الــة ع ـــث أن كــل مولــو  هولـــد ع ــث فْــرال االســـ  ، 
وحــده ال شــريك لـه والحــب والخلــوع لــه  و ـد الحنياليــة المقتلــية لعبـا ال هللا

عتقـا  فْـرال االنسـان قـوال لقتلـد ا  دلعالث   قول شيل امس  :   فع ـم أن فـ
الحق وإرا ال النافذ، وحينئ  فامقرار  وجو  الصـانذ ومعرفتـه واال مـان بـه  ـو 

د مع ـو  الفســا  قْعـا، فتعـين األول، وحينئـ  فيجــب نالحـق أو نقيلـه؟ والتـا
أن  كون فد الفْرال ما  قتلد معرفة الصانذ واال مان به، وأ لا: فتنـه مـذ 

ــافد مع ــو  امقــرار بــه إمــا أن لكــون محهتــه أنفــذ ل عهــد أو  عــد  محهتــه، والت
الفسا ، وإذا كان األول أنفذ له كان فـد فْرلـه محبـة مـا هنفعـه، وأ لـا فتنـه 

                                            

 (ا29لف ال  )ص: ا( ان ر: المصدر 3)
 (ا29( نقق المنط  )ص: 1)
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ــــه اكمــــل ل نــــا  ع مــــا وقصــــدا أو  إمــــا أن لكــــون عبا لــــه وحــــده ال شــــريك ل
ـــ مع ـــو  الفســـا  فوجـــب أن  كـــون فـــد فْرلـــه مقتلـــث  ثامشـــرا  بـــه، والتال

ســ   مــذ ايــره مــن األ  ــان  قتلــد لوحيــده، وأ لــا: فتمــا أن  كــون  هــن ام
ــــا ــــا  نمتمــــاث ين أو االســــ   مرجوحــــا أو راجحــــا، واألول والت ــــاة ن بالف د ب

المســ مين وبو لــة كتيــرال، فوجــب أن  كــون فــد الفْــرال مقــتا  قتلــد ليــر 
األمرين لدا، وامتنذ أن لكون نسبة امس   وسا ر الم ـل إلـث الفْـرال واحـدال، 

  ( 1) سواء كانه نسبة قدرال أو نسبة قهول 

و ــ ه الفْــرال بمــا فيدــا مــن االســتعدا  والقهــول كافيــة لحصــول مقتلــا ا 
ـــ لك وجـــو  أ لـــة هتع مدـــا مـــن لـــارج،  معرفـــة هللا مـــن وعبا لـــه، ال  شـــترط ل

هو ــا شــيل امســ    ــ ه المســولة فيقــول:   وإذا لــز  أن  كــون فــد الفْــرال 
لـه، فتمـا ن همرجا ل حنيالية التد أ  دا معرفة الصانذ ومحهته وإل ص الـد

 أن  كون مذ ذلك
 

ال هوجـــد مقتلـــا ا إال بســـهب منفصـــل، متـــل مـــن  ع مـــه ويـــدعوه، أو  مكـــن 
وجو  ذلك  دون   ا السهب المنفصل، فتن كان األول لز  أن  كون موجهدـا 
متوقفا ع ـث مخاةـب منفصـل  ا مـا، فـ   حصـل  دونـه الهتـة، ثـم القـول فـد 

فــد األول، وحينئــ  في ــز  حصــول موجهدــا لــ لك انحاةــب المنفصــل، كــالقول 
التس سل فد الخـاةهين، ووجـو  مخـاةهين ال هتنـا ون، و ـم أ لـا مخـاةهون 
و  ا لس سل فد الفاع ين و و ممتنذ، وإن كان من الخاةهين من حصـل لـه 
بموجب الفْرال    مخاةب منفصل فث ل ع ـث إمكـان ذلـك بـالفْرال، فبْـل 

إال نحاةــب منفصــل،  ــ ا التقريــر و ــو كــون موجــب الفْــرال ال  حصــل قــط 
وإذا أمكن حصول موجب الفْرال  دون مخاةب منفصل ع ـم أن فـد الفْـرال 

                                            

 (ا459-8/458 رض )ع(  رء الت2)
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قــوال لقــتايا ذلــك، وإن ذلــك ليمــث موقوفــا ع ــث مخاةــب منفصــل، لكــن قــد 
  ( 1) كون ل لك المقتلث معارض مانذ و  ا  و الفْرال  

ل و  ه الفْرال لوافق ما ألهـرت بـه الرسـل وال لعار ـدا أ ـدا، ولـ لك فـتن  ليـ
ـــو هللا ـــث ع  ـــه النصـــوص  الفْـــرال ع  لعـــالث ال  مكـــن أن  كـــون مـــا جـــاءت ب

 ، و ك ا  (2)فه كما  عم نفالهبخ 
ومن األ لة الن رية التث لفيد الع ـم، وقـد جـاء  دـا القـرآن،  ليـل    -ـج

 وقـــات لـــدل ع ـــث الخـــالق ولوجـــب الع ـــم بـــه، وآ ـــات األنهيـــاء لمخاآل ـــات، فا
 كمـا  ل شيل االس   إن من األ لـة   اآل ـاتلوجب الع م  نهولدم، و ك ا  قو 

ذلــك فــد القــرآن، واآل ــة  ــد  ليــل ع يــه بعينــه، ال لــدل ع ــث قــدر  هــ كر هللا
مشــتر   ينـــه وبـــن ايــره، فـــنف  الكا نـــات ومــا فيدـــا و ـــو عــين وجو  ـــا فـــد 

الرب، و و آ ة له و ليل ع يه، وشا د  وجـو ه بعينـه،  و الخارج مست ز  لوج
، و ليل اآل ات  خت ف عن  ليل القيـا ، (3)ايره   وبين  ينهمشتر  قدر ال 

نفسه مست ز  لعين المـدلول ع يـه،  قـول شـيل االسـ  :     وألن  ليل اآل ة 
 توأما استدالله باآل ا

 
 

فكتيــــر فــــد القــــرآن، والفــــر   ــــين اآل ــــات وبــــين القيــــا  أن اآل ــــة  ــــد 
ن مدلولـه أمـرا ك يـا الع مة، و د الدليل الـ ي  سـت ز  عـين المـدلول، وال  كـو 

 مشتركا  ين المْ وب وايره،  ـل نفـ  الع ـم بـه هوجـب الع ـم بعـين المـدلول،

                                            

 (ا46ا -8/459رض )(  رء التع 1)
(، ونقنق 371 /8(، وان ر:  اللة ال طرة الدرء )312 /5:  رء التع رض ) ر( ان2)
  (ا2/475المطبوع )س س أتال
 (2/474) -المطبوع -يسالتقد س س( نقق أ3)
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}وجع نــا ال يــل والندــار آهتــين فمحونــا أن الشــم  آ ــة الندــار قــال لعالث: كمــا
، فــنف  الع ـــم بْ ـــوع [12آ ــة ال يـــل وجع نــا آ ـــة الندـــار مبصــرال { ]امســـراء:

الع ـم  دـا   نف لك آ ات نهوال محمدالشم  هوجب الع م  وجو  الندار، وك 
هوجـــب الع ـــم  نهولـــه بعينـــه، ال هوجـــب أمـــرا  د يـــا مشـــتركا  ينـــه وبـــين ايـــره، 

سـه المقدسـة لعـالث  نفالع م  دا هوجـب الع ـم   الث، نفلعوك لك آ ات الرب 
ال هوجب ع ما ك يا مشتركا  ينـه وبـين ايـره، والع ـم بكـون  ـ ا مسـت زما لدـ ا 

،  ــدع ــث جز   ــدز ج، و ليــل اآل ــات إنمــا  ــو اســتدالل ب(1) ــو جدــة الــدليل  
  ( 2)و  ا  خالف القيا  المنْقد

 قيا  األولث: - 

 هـرى شــيل امســ   أن  ــ ا مــن أ لـة القــرآن، وأنــه  ســتف   فــد حــق هللا
 لعـالث  لعالث لي  متل ل قه، بحيث  قا  ع ث ل قـه ألن هللالعالث ألن هللا

ع يـه شــيل االسـ   كتيــرا، وبـين  اللتــه شـثء، و ــ ا الـدليل ركــز   ــهلـي  كمت
 ونفـــث الصـــاحبة والولـــد عنـــه، وع ـــث إثبـــات  ـــفات هللع ـــث إثبـــات التوحيـــد 

 ث، وع ــث النهــوال والمعــا ،  قــول شــيل امســ  :   وأمــا قيــا  األولــهللالكمــال 
الـ ي كــان  سـ كه الســ ف الباعـا ل قــرآن فيـدل ع ــث أنـه هتهــه لـه مــن  ــفات 

أكمل مما ع موه ثا تـا لغيـره، مـذ التفـاوت الـ ي ال  الكمال التد ال نقص فيدا
ال  لــبط التفــاوت  ــين الخــالق والخ ــو ،  ــل إذا كــان  كمــا  لــبْه العقــل،

العقل هدر  من التفا ل ال ي  ين مخ و  ونح و  ما ال  حصر قدره، و و 
 ـو  أع ـم مـن فلـل مخ ـو  ع ـث مخ ـو ، كـل مخ ع ـث  ع م أن فلل هللا

                                            

 (ا151يي  )ص: طق( الر  علت المن1)
، 2/9(، ومدموع ال ت و  )356(، وان ر: )ص: 163( ان ر: ن س المصدر )ص: 2)

(، 368،443(، والمدرسة الفلف ة )ص: 247(، وان ر: منط  اال  ر م ة )ص: 48/1
 (ا216ومن هو البيث )ص: 
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 مما هتهه  مأن ما هتهه ل رب أعكان   ا مما ههين له 

 

 
، ويقـول أ لـا: )وممـا هو ـا  ـ ا أن (1) لكل ما سواه بما ال هدر  قـدره

ــا ــم املدــد ال  جــو  أن  ســتدل فيــه بقي  ســتوي فيــه األ ــل  (2)لمتيــل  الع 
لـي  كمت ـه  ثلعـال فيـه أفـرا ه، فـتن هللا ي لسـتو   (3)ولدشـموالفرع، رال بقيـا  

ره لحــه قلــية يــره وال  جــو  أن هــدلل  ـو واشـثء فــ   جــو  أن  متـل بغيــ
 ، ثـم ذكـر أن هللا(5)، ثـم ةهـق  ـ ا ع ـث مسـولة المعـا (4) ك ية لستوي أفرا  ا

اســـتعم ه ســـبحانه فـــد لنزيدـــه ولقد ســـه عمـــا أ ـــافوه اليـــه مـــن الـــوال ال ســـواء 
، ثم ذكر النصوص القرآنية التد فيدا االنكار ع ث (6)مو ا حسية أو عق يةس

                                            

  (ا154  )ص: يي( الر  علت المنطق1)
ب ت الينذ في  ب أصرل ال قه وهو: أتر في كو هشثي  هو الق  س الملتم( ن  س ا2)

قولن : النبيذ حرا  ألنه لة كعم  وهو الهنيتر  المشآخر لمعنت   يفي ج   لثبوره  يج  
رح الخب صي وحواش ه )ص: شعلة اليرمة، ان ر التهذيب: وه يك لخمر في اإلسن ر الذ

د ش(، والمر 166واعد المنطق ة )ص: قر الخير ر(، و 17ذ )ص: مبهض ح الي(، وإ414
  (ا253:الفل ذ )ص 

سلم   ذاإن  س المن اقة المشهور وهو:  ول مؤلف م   ض ي   و( ن  س الشمول: ه3)
نف ن حيوان وك  حيوان حف س، النت دة: إلذاره   ول آخر، مث  أن يق ل ك   ه نل   ع

(، 363ك  انف ن حف سا ان ر المص  ر الف  قة: الهذيب: شرح الخب صت )ص: 
 (ا136(، والمرشد الفل ذ )ص: 1 38ر القواعد )ص: خورير 

  (ا1/29 رض )ع(  رء الت4)
 (ا3ه  -30 /1( ان ر: المصدر ن فه )5)
قول ع( اليف ة مث   ول النص ر  في ا فت، والعقل ة مث   ول ال  س ة التولد ال6)

  واألف  ا العشرة
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الهنــات، ثـم عقــب شـيل امســ    هللولـدا، أو أن  هللعمدــم أن المشـركين فـد   
ث بــون هنــزه عــن األمــور الناقصــة لــقـا  :   فهــين ســبحانه أن الــرب الخــالق أو 

مـنكم، فكيـل لجع ـون لـه مـا لكر ـون أن  كـون لكـم، ولسـتحيون مـن إ ــافته 
إلــيكم مــذ أن ذلــك واقــذ ال محالــة، وال لنز ونــه عــن ذلــك ولنفونــه عنــه، و ــو 

  (2)، ف كر قيا  األولث فد ذلك(1) نفد المكرو ات المنقصات منكم   أحق
 
 
 
 

 د:نالميزان القرآ - ـ

 أنزله، متل قوله لعالث: ور ت نصوص لدل ع ث   الميزان   وأن هللا

}والسماء ، وقوله: [17ورى: شال}هللا ال ي أنزل الكتاب بالحق والميزان{]
ان وأقيموا الو ن بالقسط وال لخسروا رفعدا وو ذ الميزان أال لْغوا فد الميز 

  وقـد  :، فما   ا الميزان؟  قول شيل امسـ  [واير ا9-7الرحمن: الميزان{]
الشـورى: ] } هللا الـ ي أنـزل الكتـاب بـالحق والميـزان{سـبحانه ولعـالث: قال هللا
}لقـد أرسـ نا رسـ نا بالهينـات وأنزلنـا معدـم الكتـاب والميـزان ليقــو  ، وقـال: [17

، والميزان  فسره الس ف بالعدل، ويفسره بعلدم [25الحدهد: بالقسط{]النا  
، و ما مت  مان، وقد ألهـر أنـه أنـزل ذلـك مـذ رسـ ه كـا أنـزل (3)بما هو ن به

معدـــم الكتـــاب ليقـــو  النـــا  بالقســـط، فمـــا  عـــرف بـــه لماثـــل المتمـــاث ت مـــن 
ت فات، خمالصفات والمقا هر  و من الميزان، وك لك ما  عرف به الت ف ال

                                            

 (ا37-1/36(  رء التع رض )7)
(، ون رخة 254رح اال  ر م ة له: منط  اال  ر م ة )ص: ش س األولت و   ر: في نن( ا8)

  (ا2 18(، ومن هو البيث )334)ص:  يلو األص سالق  
ورة اليديد: ر فير الطبر ، وزا  سم   25ر هذي  القولي  في ر فير اآلية: ( ان 1)

  المفيرا 
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ـــدر  ـــ ه لعـــرف  ـــدرا م أو اير ـــا مـــن األجســـا  التقي ـــة بق ـــة أن  ـــ ه ال فمعرف
بموا يندا، وك لك متل   ا الزمان  عرف بموا ينه التث  قـدر  دـا األوقـات    
فكــــ لك الفــــروع المقيســــة ع ــــث أ ــــولدا فــــد الشــــرعيات والعق يــــات لعــــرف 

ي  سمث الحد بالموا ين المشتركة  يندما، و د الو ف الجامذ المشتر  ال 
حر  لمر العنب لما ذكره من أندـا لصـد عـن  األوسط، فتنا إذا ع منا أن هللا

وعن الص ال، ولوقذ  ـين المـنمنين العـداوال والبغلـاء، ثـم رأهنـا نهيـ   ذكر هللا
الحهــوب مــن الحنْــة والشــعير والــر  وايــر ذلــك  ماث دــا فــد المعنــث الك ــد 

قدر المشتر  ال ي  و الع ة  ـو  و ع ة التحريم، كان   ا ال يالمشتر  ال 
فــد ق وبنــا لنــزن  دــا  ــ ا نجع ــه متــل  ــ ا، فــ  نفــر   الميــزان التــد أنزلدــا هللا

  لعــالث بــه  ــين المتمــاث ين، والقيــا  الصــحيا  ــو مــن العــدل الــ ي أمــر هللا
 ، ويو ا النقْة األليرال فيقول:(1)

قـط أن    إن القيا  الصحيا  و من العـدل الـ ي أنزلـه، وإنـه ال  جـو 
 خت ف الكتاب والميزان، ف   خت ف نص ثا ه عن الرسـل وقيـا   ـحيا، 

 ال قيا  شرعد
 

ـــد، وال  جـــو  قـــط أن ا لـــة الصـــحيحة النق يـــة لخـــالف األ لـــة أل وال عق 
، ويور  اعترا ا ع ث   ا ثـم هـر  ع يـه، فيقـول:   (2)الصحيحة العق ية      

لعـالث ممـا أرسـ ه  جع ـه هللافتن قيل: إذا كان   ا مما  عرف بالعقل فكيـل 
به الرسل؟ قيل: ألن الرسل  ربه ل نـا  األمتـال العق يـة التـد  عرفـون  دـا 

اثــل وااللــت ف، فــتن الرســل  لــه النــا  وأرشــدلدم إلــث مــا بــه  عرفــون لتما
العـدل، ويعرفــون األقيسـة العق يــة الصـحيحة التــد  سـتدل  دــا ع ـث المْالــب 

                                            

 (ا372( الر  علت المنطقيي  )ص: 2)
  (ا373( الر  علت المنطقيي  )ص: 1)
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  ـن ذلـك مـن  كمـاصـورال ع ـث مجـر  الخهر،الدهنية، ف ـي  الع ـو  النهويـة مق
 -  نـه مـن أ ــل الكـ  ، ويجع ــون مـا  ع ـم قســيما ل ع ـو  النهويــة،  ـل الرســل

ـــيدم  هـــن النـــا  ع مـــا  تم ينـــه الع ـــو  العق يـــة التـــد  دـــا هـــ - ـــ وات هللا ع 
وعم ، و ربه األمتال، فكم ه الفْرال بما نهدتا ع يـه وأرشـدلدا ممـا كانـه 

و كانــه الفْــرال قــد فســدت بمــا حصــل لدــا مــن اآلراء الفْــرال معر ــة عنــه، أ
واأل واء الفاسدال، فو اله ذلـك الفسـا  وبينـه مـا كانـه الفْـرال معر ـة عنـه، 

، (1)حتــث  ــار عنــد الفْــرال معرفــة الميــزان التــد أنزلدــا هللا وبينتدــا رســ ه   
أنـــزل مـــذ رســـ ه اال مـــان، فـــ   حصـــل  كمـــا ويو ـــا شـــيل االســـ   أن هللا

دـــم، فكـــ لك أنـــزل الميـــزان فـــد الق ـــوب وذلـــك لمـــا  ينـــه الرســـل ام مـــان إال  
  (2)العدل وما هو ن به 

ـــد جمـــا ير  ـــد األحكـــا  عن ـــا  أحـــد األ ـــول المعتهـــرال ف ولمـــا كـــان القي
المس مين،وقف شيل امسـ   مـذ أ ـل المنْـق وقفـة ةوي ـة حـول  عمدـم أن 

 ي  و قيا  ال -تي دلتمقياسدم الشمولد  و ال ي  فيد اليقين، أما القيا  ا
، ظنـــا مـــندم أن اســتخدامه فـــد األحكـــا  (3)فـــ   فيـــد إال ال ــن  -األ ــوليين

 الفرعية من جانب الفقداء
 

                                            

  (ا382( ن فه )ص: 2)
 (ا384-383( ن فه )ص: 3)
 ل م  خ ص مثي  وال رق الينهم  أن الشمولي إنتقلترخ   ق  س الشمول واتع( سب  ال4)

مثيلت فهو انتق ل م  حنذ معي  لتذ انتق ل م  ذلو الع   إلت الخ ص، أم  ا إلت ع   
  إرج ع نف م وكلت، ومع ذللالمعنت ا و( الشتراكهم  في ذل يي  )ج  ع( إلت حنذ م ي)ج  

ق الب حثي  عش ص اإلس   اال  ر مبةا وخ ح  أن   و ر إلت ذلش  أمآلخر كاأحدهم  إلت 
ثيلت  نت وخينوا لتم  س اقلمنط  ر وا علت إخوانهذ المن اقة في  ولهذ: إن الفي علو  ا

  -ذكروا له كم (414 ة العط ر )شصت، ح  بخرح الشهذيب تأنه  د ينون  طع  ، ان ر ال
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، ويــرى شــيل امســ   أنــه ال فــر   يندمــا،  ــل (1) ليــل ع ــث أنــه ظنــد 
،  قــول: )لفــريقدم  ــين  تي ــث وبــالعكلتم مكــن إرجــاع القيــا  الشــمولد إلــث ا

د ال  فيـد إال نبـون األول قـد  فيـد اليقـين، والتـاتيـل لتموقيـا  ا لقيـا  الشـمو 
 ال ن، فر  باةل،  ل حيث أفا  أحد ما اليقين أفا  اآللر اليقين، وحيث ال
ــدليل ل يقــين أو   فيــد أحــد ما إال ال ــن ال  فيــد اآللــر إال ال ــن فــتن إفــا ال ال
ـــل باعتبـــار للـــمن  ـــه ع ـــث  ـــورال أحـــد ما  ون اآللـــر،   ال ـــن لـــي  لكون

فيــد اليقــين، فــتن كــان أحــد ما اشــتمل ع ــث أمــر مســت ز  ل حكــم أحــد ما لمــا  
 قينا حصل به اليقين، وإن لم  شتمل إال ع ث ما  فيـد الحكـم ظنـا لـم  فـد إال 

فر   يندما فيقول:   فتن ق ه: النهي  حـرا  قياسـا  ، سم  ين أنه ال(2)ال ن   
جــو  ، ألن الخمـر إنمــا حرمـه لكوندـا مســكرال، و ـ ا الو ـف مو رع ـث الخمـ

ــة قولــك كــل نهيــ  مســكر وكــل مســكر حــرا ، فالنتيجــة  فــد النهيــ ، كــان بمنزل
 الحــــرا قولـــك: النهيـــ  حـــرا ، والنهيـــ   ــــو مو ـــوعدا و ـــو الحـــد األ ـــغر، و 

كهر، والمسكر  و المتوسط  ين المو وع والمحمـول، األمحمولدا و و الحد 
وبـين ، (3)و و الحد األوسط المحمـول فـد الصـغرى المو ـوع فـد الكهـرى   

 كماشــيل امســ   أن الفقدــاء  ــاروا  ســتعم ون فــد الفقــه القيــا  الشــمولد،
   ـل هـرى شـيل امسـ   أن قيـا  (4)تي ـث لتم ستعمل فـد العق يـات القيـا  ا

إنمــا  ــو مــن قيــا  الغا ــب  تيــللتممتيــل أقــوى مــن قيــا  الشــمول، ألن االت
،  قـول أنزلـه هللا يجاء فد القـرآن الكـريم و ـو الميـزان الـ  يع ث الشا د ال 

إذا كـان ال ـد فـد  ر ـاندم مـن قلـية ك يـة   شيل امس   ر ا ع ث المناةقة:
                                            

 (ا257د الفل ذ )ص: شلو ، ان ر: المر عفوا د في البيث العلمت ورقد  ال =
  (ا234( ان ر: الر  علت المنطقيي  )ص: 1)
  (ا211( ن س المصدر )ص: 2)
  (ا211( ان ر: الر  علت المنطقيي  )ص: 3)
  (ا117( ن س المصدر )ص: 4)
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فــالع م  ت ــك القلــية الك يــة ال ــد لــه مــن ســهب، فــتن عرفو ــا باعتبــار الغا ــب 
ا إذا عرفنــا أن  ــ ه النــار محرقــة مــبالشــا د وأن حكــم الشــدء حكــم مت ــه، ك
دـا، وحكـم الشـدء حكـم مت ـه، فيقـال: ع منا أن النار الغا بـة محرقـة ألندـا مت 

  (1)  000تيل لتم  ا استدالل بقيا  ا
 

تيـــل واعتبـــار الغا ـــب لتموالخ  ـــة أن مـــا ور  بـــه الشـــرع مـــن قيـــا  ا
 ــو المو ــل إلــث اليقــين، و ــ ا  ــو االعتبــار الــ ى ور  األمــر بــه،  بالشــا د

له  و و  تناول قيا  الْر  وقيا  العك ، ويشرح شيل االس   ذلك ويمتل
وااللــت ف،  لتماثــلمــن القــرآن فيقــول:   ومــن أع ــم  ــفات العقــل معرفــة ا

فتذا رأى الشيئين المتماث ين ع م أن   ا متل   ا، فجعل حكمدما واحـدا، كـا 
ـــالحكم  إذا رأى المـــاء والمـــاء، والتـــراب والتـــراب، والدـــواء والدـــواء، ثـــم حكـــم ب

ن ومت ــه بــالن ير الك ــد ع ــث القــدر المشــتر ، وإذا حكــم ع ــث بعــا األعيــا
خت فـين موذكر المشتر  كان أحسن فد الهيان فد ا قيا  الْـر ، وإذا رأى ال

بـه مـن االعتبـار  كالماء والتراب فر   يندما و  ا قيا  العك ، وما أمر هللا
فد كتابه هتناول قيا  الْر  وقيا  العك ، فتنه لما أ  ك المكـ  ين ل رسـل 

أن من فعـل مـا فع ـوا أ ـابه مـا أ ـا دم   تك ههدم كان من االعتبار أن  ع م
فيتقد لك هب الرسل ح را مـن العقوبـة، و ـ ا قيـا  الْـر ، ويع ـم أن مـن لـم 
 ك ب الرسل  ل البعدم ال  صيبه ما أ اب  نالء و  ا قيا  العك ، و ـو 
المقصو  من االعتبار بالمع  ين، فـتن المقصـو  ثهـه فـد الفـرع عكـ  حكـم 

ــا } لقــد كــان فــد ر  كــون  دــ ا و ــ ا، قــال لعــالث: األ ــل ال ن يــره، واالعتب
 (2)[  111قصصدم عهرال ألولد األلباب { ]هوسف:

ـــه  -معية وعق يـــةســـ - ـــ ه  ـــث األ لـــة الشـــرعية -7  جـــاءت  دـــا و ل
                                            

  (ا115( ن فه )ص: 5)
  (ا 222(، وان ر: منط  اال  ر م ة )ص: 371( الر  علت المنطقيي  )ص: 1)
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ع يدا النصوص، و د  الة ع ث التكامل وأن ال لعارض  ـين العقـل والنقـل، 
لوا بما  عـارض العقـول لعالث جاءوا بالحق المهين، وال  مكن أن  و ورسل هللا

الصــحيحة، لكــن قــد  ــولون بمــا لعجــز عنــه العقــول وال لســتْيذ إ راكــه، ولــ ا 
كتيرا ما هر   شيل امس   أن الرسل  خهرون بمحـارات العقـول ال بمحـاالت 

  ( 1)العقول

د والشــرعث ال  قتصــر ع ــث مجــر  الخهــر، نــولكــن إذا كــان المــندج القرآ
را مــا  قولـــون: أن متــل  ـــ ا األمــر ممـــا ال عــن الســـ ف أندــم كتيـــ ف مــاذا هـــر 

مجــال ل عقـــل فيــه، أو هندـــون عـــن إ لــال العقـــل فـــد بعــا األمـــور، ونحـــو 
 ذلك؟   ا سنال مدم

 
عن أ ل الكتاب  -ول لك  خصه شيل امس   بجواب مركز فيقول

 -والسنة

  وأما ما قد  قولونه من أن العقل ال مجـال لـه فـد ذلـك، أو هندـون عـن 
د معقوالت ون را، ونحو ذلك، فد ا له وجوه  حيحة سم ن ماالك  ، أو ع

قد ال  فر   ـين مـا هـدلل  دمثا تة بالكتاب والسنة،  ل وبالعقل أ لا، وبعل
هــدل ع يــه  يفــد ذلــك مــن حــق وباةــل، وبعلــدم قــد  قصــر عــن الحــق الــ 

المنتســهين إلــث  تــرالكتــاب والســنة     وال ريــب أن التقصــير ظــا ر ع ــث اك
ة مــن جدــة عــد  معــرفتدم بمــا  ل ع يــه الكتــاب والســنة ولــوا   الكتــاب والســن

ذلــك، فيقــال: مــن الوجــوه الصــحيحة أن مــا نْــق بــه الكتــاب وبينــه، أو ثهــه 
ف ــي  ألحــد أن  عار ــه،  لابالســنة الصــحيحة، أو الفــق ع يــه الســ ف الصــا

ــا، وقياســا عق يــا أ ــ ،  ــل كــل مــا  عــارض و معقــ ال ون ــرا أو ك مــا، وبر ان
 م أنه باةل ع ما ك يا عامـا، وأمـا لفصـيل الع ـم  ـبْ ن ذلـك فـ  ذلك فقد ع

                                            

  ( 7/327، 5/297( ان ر:  رء التع رض )2)
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كـل كـل أحــد،  ل  ع مـه بعـا النـا   ون بعــا، وأ ـل السـنة الــ هن   جـب
ماء سـاع مـن  ـ ه، وإن  لرفـه بومـ م أ  دا هـر ون مـا عـارض الـنص وامج

}وكـــ لك جع نـــا لكـــل نهـــد عـــدوا  دـــا مـــن ســـ ْان، قـــال لعالث: مـــا أنـــزل هللا
  والجــن هــوحد بعلــدم إلــث بعــا  لــرف القــول اــرورا ولــو شــياةين االنــ

فوعــداء النهيـــين [، 112شــاء ربــك مــا فع ــوه فـــ ر م ومــا  فتــرون { ]األنعــا : 
    إلث بعا  لرف القول ارورا دم ا ما هوحث بعل

  وك لك من الوجوه الصـحيحة أن مـوار  النـزاع ال لفصـل  ـين المـنمنين 
لمتنــا عين  عــرف مــا  قولــه بعق ــه، وذلــك بالكتــاب والســنة، وإن كــان أحــد ا إال

أن قوى العقول متفاولة مخت فـة، ومحميـرا مـا  شـتبه المجدـول بـالمعقول، فـ  
 مكن أن  فصل  ين المتنا عين قول شخص معين وال معقوله، وإنمـا  فصـل 
 يندم الكتاب المنزل من السماء، والرسول المبعوث المعصو  فيما   غـه عـن 

وجد من لرج عن االعتصا  بالكتاب والسنة من الْوا ف لعالث، ولد ا ه هللا
 119}وال هزالـون مخت فـين إال مـن رحـم ربـك {] ـو :فتندم  فترقون ويخت فون 

 والقرآن   وأ ل الرحمة  م أ ل اال مان{، 

ــــث وجــــه و ا ه ســــمبو ومــــن الوجــــوه الصــــحيحة أن معرفــــة هللا  ــــفاله ع 
ال والس  : إما بخهره، وإما ال لع م إال من جدة الرسول ع يه الص  التفصيل

 بخهره ولنهيده

إال بمـا و ـف  و الله ع ث األ لة العق يـة، ولدـ ا  قولـون: ال نصـف هللا
}سبحان ربـك رب العـزال لعالث:  ، قال هللا- -به نفسه أو و ف به رسوله

الصــافات:  عمــا  صــفون  وســ   ع ــث المرســ ين والحمــدهلل رب العــالمين { ]
  (1) [182-ا 80

أمــور المغيبــات، متــل ألبــار مــن ســهق، أو ألبــار اآللــرال: أشــراةدا أمــا 
                                            

 (ا248-1/247وع )بالمط - س التقديسس( نقق أ1)
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وأحــوال اليــو  اآللــر ومــا فيــه، والمــوا ين والصــراط والجنــة والنــار ولفا ــيل 
ذلــك، فدــ ا ممــا الفــق جميــذ أ ــل ام مــان ع ــث أنــه ممــا هت قــث عــن الــوحد، 

 فتهولدا واالقرار  دا مهند ع ث لهر المعصو  

فـد األرض إنمـا  ـو  ل أن  ع م أن قيا   هـن هللا  وبالجم ة فينبغد ل عاق
وس مه ع يدم أجمعـين، ف ـوال الرسـل لمـا عهـد   واسْة المرس ين   وات هللا

ماء سوحده ال شريك له، ولما ع م النا  اكتر ما  ستحقه سبحانه من األ هللا
الحســنث والصــفات الع ــث، وال كانــه لــه شــريعة فــد األرض، وال لحســهن أن 

معرفــة  ركــه وع ومدــا التــد لســتفيد ا بمجــر  الن ــر عرفــه هللاالعقــول لــو ل
اليقين، فتن عامة من لك م فد   ا الباب  هع ث وج  هماسمفص ة بصفاله وأ

ــــ لك  ــــم بعــــد أن   غــــه مــــا جــــاءت بــــه الرســــل واستصــــغث ل بالعقــــل فتنمــــا لك 
 -واســـتون  بـــه     والقـــدر الـــ ي  مكـــن العقـــل إ راكـــه  ن ـــره فـــتن المرســـ ين

نهدــوا النــا  ع يــه وذكــرو م بــه، و عــو م إلــث  -وســ مه ع ــيدم  ــ وات هللا
الن ــر فيــه، حتــث فتحــوا أعينــا عميــا، وآذانــا  ــما وق وبــا ا فــا، والقــدر الــ ي 

  (  1) عجز العقل عن إ راكه ع مو م إ اه وأنبوو م به      

 يحدا: ثالتا: مندجه فد  يان العقيدال ولو 

ان العقيــدال امســ مية ل نــا   يــ نــا  فــر   ــين حــالين، الحــال األولــث: 
إليدـا، والحـال التانيـة: الـر  ع ـث لصـومدا وبيـان العقيـدال الصـحيحة  والـدعوال

 من ل ل ذلك،
 

 
 
 

                                            

 (ا250 -249( الص ر  المفلول )ص: 2)
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ففـد الحــال األولـث  جــب ذكـر العقيــدال سـ يمة،  ــافية، بعيـدال عــن إثــارال 
الشـــهدات أو أ لـــة الخصـــو  والـــر  ع يدـــا، وإنمـــا لـــ كر أ لـــة القـــول الصـــحيا 

بعيـــدا عمـــا  لـــا ه مـــن  - ســـتقر الحـــق فـــد النفـــو  ولشـــرح ولو ـــا حتـــث
  أمــا فــد الحالــة التانيــة ف  ــد مــن  فــذ المعــارض وبيــان -خــالفينمشــهدات ال

الحق من لـ ل المناقشـة، و ـ ا مـا فع ـه ا ـن ليميـة، ففـد الرسـا ل واألجوبـة 
ولــم  ْ ـب الســا ل جــواب  -التـث  ســول فيدـا عــن العقيــدال أو إحـدى قلــا ا ا

د الجــواب ل ع ــم ا ــن ليميــة مــن حالــه حاجتــه إلــث ذلــك،  ــو وال -شــهدة وار ال
، وقـد  جمـذ  ـين الْـريقتين  (1)بعرض عقيدال الس ف بو لتدا وا ـحة  ـافية

فعـل  كمـا خت ـف فيدـا،مالد  ميل إلث لقرير الحـق فـد األمـور المبوس وب إج
  ( 2)فد رسالته الع يمة   الو ية الكهرى  

ات عـن اير ـا مـن جوانـب العقيـدال اء والصـفسممسولة إثبات األ لتمييزو 
ــ ا  مكــن أن  كــون  بو ــول لا ــة، ســنفر  ا وحــد ا لهيــان مندجــه فيدــا، ول

 :كما ه د مندجه عموما

 مندجه فد العقيدال عموما: -أ

                                            

و   علت  ي روحيد األلوم ة، أم  ر فة، و  عدة ط اسو العقيدة ال و( م  أمثلة ذل1)
نهو، الذ  س ر عل ه لم ل ي  و   ن عقيدة الفلف م  خ له  فأ لب كتبه علت هذا المخا

  اليض ح الي  للن سا  ت والمي  التي مر اله ، ورأ  أنه الالد منهش ة  عد المن  ماال  ر 
: عد  وعة م  أرب ع عد  ال  مف فر، عد  هجم ا إلت كتبه  -( وهي الوص ة التي2)

تصوفة راف  أحمد البدو  وأحمد م مي الهن ر ، م  الش عي  األمو  السماال  إ ال  مف فر
ة يلنه اهن، ان ر: البداية و  557رهذ، روفي سنة يي و نالرف عي وعبد الق  ر الدي  

( وللش ص عد  عقيدة 5/361(، والندو  ال اهرة)3/254(، ووف  ت األا  ن )12/1432)
 ده اع( وم   12هو األش عرة، ان ره  )ص: نب ومهعلت مذ فيه  ر سمطبوعة 
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عر ــــدا بوســــ وب ســــدل ميســــور،  فدمــــه الجميــــذ، المــــتع م وايــــر  -1
والبعـد  و  ا ما فع ه حـين كتـب   العقيـدال الواسـْية  ، ففيدـا الو ـوح المتع م

عن أي نوع من أنـواع التعقيـد أو إثـارال المشـك ت، وقـد لميـز عر ـه ل عقيـدال 
 بما ه ث:
 عد  الدلول فد متا ات أ ل الك    -أ 

  عم ما  قول بالنصوص من الكتاب والسنة وأقوال الس ف  -ب
 

 

 يان العقيدال، وبيان جميذ أمور ا، سواء مندا ما هتع ق  فدالشمول  -جـ
ا ه و ــفاله، أو اال مــان بالرســالة وبقيــة أركــان ســمولوحيــده وأ بام مــان بــاهلل

كـة، والكتـب، والرسـل، واليـو  اآللـر والقـدر ليـره  األ مان مـن ام مـان بالم 
وشره، أو مـا هتع ـق بام مـان ومـا  شـم ه مـن القـول واالعتقـا  والعمـل، أو مـا 

ــــق بــــالمو  كــــر ف مــــن الصــــحابة، واألمــــر بــــالمعروف والندــــد عــــن المنقهتع 
000(1 )  

 التركيز ع ث اكهر المسا ل وأ مدا و و لوحيد األلوقية، والبعـد عـن -2
وشــــدا ال أن  الشـــر  بجميــــذ أنواعــــه، وربْــــه ذلــــك بشــــدا ال أن ال إلــــه إال هللا

فدــ ا   ، فدالــان الشــدا لان  مــا أ ــل  هــن امســ  ،  قــول:محمــدا رســول هللا
الـ ى هتميـز بـه أ ـل أ ل ع يم ع ـث المسـ م أن  عرفـه فتنـه أ ـل امسـ   

ام مـان مـن أ ـل الكفـر، و ـو ام مـان بالوحدانيـة والرسـالة، شـدا ال أن ال إلـه 
ر مـن النـا  فـد املـ ل بحقيقـة كتي، وقد وقذ رأن محمدا رسول هللا إال هللا

  هن األ  ين، أو أحد ما، مذ ظنه أنه فد اا ة التحقيـق والتوحيـد، والع ـم 
رب كــل شــثء وم يكــه ولالقــه، ال هنجيــه  هللارار المشــر  بــون قوالمعرفــة، فــت
فـ   سـتحق العبـا ال  ، إن لم  قترن بـه إقـراره بونـه ال إلـه إال هللامن ع اب هللا

                                            

 اسط ةاو ( ان ر لم  سب  " ال1)
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فيجب لصد قه فيما ألهـر، وةاعتـه فيمـا  أحد إال  و، وأن محمدا رسول هللا
ـــــد  ـــــث  ـــــ هن األ ـــــ ين: األ ـــــل األول: لوحي ـــــد مـــــن الكـــــ   ع  أمـــــر، ف  

  -  (1 ) -د: حق الرسول نالتااملدية    األ ل 

و ا ما ما هركز ع ث أنواع العبـا ال التـد ال  جـو   ـرف شـدء مندـا إال 
لعـالث و ــد:  لعـالث، ولا ـة أ ـول العبـا ال التــد لحـر  الق ـوب إلـث هللا هلل

المحبة والخوف والرجاء،  قول شيل امس  :   وال د من التنهيـه ع ـث قاعـدال 
ل، فتعتصـــم بــه، فتقـــل آفالدــا ولـــ  ب عندـــا عـــز وجــ لحــر  الق ـــوب إلــث هللا

عـز وجـل  اع ـم أن محركـات الق ـوب إلـث هللا :وقولـه فنقـول بالك ية بحـول هللا
ث ثة: المحبة، والخوف، والرجاء، وأقوا ا المحبة، و د مقصـو ال لـرا  لـ الدا 

 ألندا لرا  فد الدنيا واآللرال،
 
 

:  } أال إن أوليـاء هللا  بخ ف الخوف فتندة هزول فد اآللـرال قـال هللا لعـالث
[ ، والخــوف المقصـو  منــه 62ال لـوف ع ــيدم وال  ـم  حزنــون { ] هـون  : 

ث لــالخــروج عــن الْريــق فالمحبــة ل قــث العهــد فــد الســير إالزجــر والمنــذ مــن 
 محهوبه، وع ث قدر  عفدا وقولدا

ون ســيره إليــه، والخــوف  منعــه أن  خــرج عــن ةريــق المحهــوب، والرجــاء كــ 
أ ل ع يم  جب ع ث كل عهد أن هتنبه له، فتنه ال لحصل لـه   قو ه، فد ا

  ( 2)ال لغيره   أحد  حب أن  كون عهدا هلل العهو  ة لدونه، وكل
 ،-، والمتابعــة لرســوله هلل يــان شــروط قهــول العمــل: املــ ص  -3      

                                            

 (ا109-104 /3( التدمرخة، مدموع ال ت و  )2)
تت الي  اله  روحيد األلوم ة، فهت (، وان ر: الوجو  التفعة ال1/95( مدموع ال ت و  )1)

صيلت ع  ذ،   عدة في روحيد األلوم ة، مدموع ال ت و  أجدا، وردل علت منهو ر ع  مة
  (ا1/20-32)
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 رع رسـوله وأمـر ال بغيـر ذلـك مـنشـ، وأن  عهـد بمـا وذلك بون ال  عهد إال هللا
وقــد ركــز ع ــث  ــ ه القلــية فــد جميــذ كتبــه و ا مــا مــا  عــرج ع يدــا  الهــدع،
  (1)قيدال األساسيةع قات المنْمن  ألندا

 رحمــه -ث مــ  ب معــين،  قــوللـانتسـابه إفــث مــ  ب الســ ف ال إ -4       
ث سـاعتث  ـ ه لـم أ ع أحـدا قـط فـد لـإي د فـد عمـر نـعن نفسه   مـذ أ -هللا

صـرت لـ لك، وال أذكـره نتد، وال االدهن إفث م  ب حنه د وايـر حنه ـ أ ول
، ويقــول:   (2)وال أذكــر إال مــا الفــق ع يــه ســ ف األمــة وأ مدــا   فــد ك مــد،

ــ  مينســملفــدهن ا قــه ع يــه لفوســنة رســوله ومــا ا ع ــث البــاع كنــاب هللا دمهن
ث لـ ـد أ ـول معصـومة، ومـا لنا عـه فيـه األمـة ر وه إ ةثاألمة، فد ه الت 

ةريقتـه ويـوالد  لهنصب ل مة شخصا هـدعو إأن  والرسول، ولي  ألحد هللا
مــــا هــــوالد ع يــــه صــــب لدــــم  ك ، وال هن- - ع يدــــا ويعــــا ي، ايــــر النهــــث

ومـا اجتمعـه ع يـه األمـة،  - -ث وكـ   رسـولهللعـا ويعا ي اير ك   هللا
  ل   ا من فعل أ ل الهدع 

 ع ـث ذلـك هوالـون  أو ك مـا   فرقـون  ـين األمـة ، ا  هنصـهون لدـم شخصـ ال هن
ثــم  ــين لمــاذا لحكــث أقــوال األ مــة  ، (3)     ويعــا ون ل ــك النســبة  أوالكــ    

عـــن قا  دـــا أو نســـهه  حكيـــهإذا  واألقـــوالولنســـب إلـــث أ ـــحا دا فقـــال :  

                                            

، 174-172 /10: رس لة العبو ية، مدموع ال ت و  )-علت سبي  المث ل -( ان ر2)
دة جليلة (، و  ع126ات )ص: و (، والنب177 /28، 585 /11 يموع ال ت و  )و  (،234

المنتب اإلس مي،  ط( 1 58-138(، و )ص: 1 25-ا 23 ص) في التوس  والوسيلة
(، 75ا 1/52خ ص ا الست   ة )رل(، و 2/226) وج مع الرس    "   عدة في الميبة "

 (ا3/124والتدمرخة، مدموع ال ت و  )
 (ا3/229( مدموع ال ت و  )3)
 ( 1/272(  رء التع رض ) 1) 
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 المــدحالْوا ــف إلــث متهوعدــا فتنمــا ذا  ع ــث ســهيل التعريــل والهيــان، وأمــا 
آن العزيـــز كاســـم والـــ   والمـــواالال والمعـــا اال فع ـــث األســـماء المـــ كورال فـــد القـــر 

والفـــاجر، والصـــا   والكـــاذب،  والهـــروالمـــنمن، والمنـــافق،  والكـــافر،  المســـ م
لْــو  عــرف باأل لــة  أووالمصــ ا والمفســد وأمتــال ذلــك، وكــون القــول  ــوابا  

  (1)الدالة ع ث ذلك بالمع ومة بالعقل والسمذ   

نــد ع التمديــدفــد  -نســبة مــ  ب أ ــل الســنة إلــث اممــا  أحمــد فقــد ســهق أمــا
أن نق نا نصا  عن ا ن ليمية ههين السهب فد  –الحدهث عن نشوال أ ل السنة 

إلــث اممــا  احمــد وأن مــ  ب الســ ف قــد م قهــل األ مــة األربعــة  ولكــن  نســهته
إنمـا  واالعتقا امما  احمد نسب إليه، ويقول فد نص آلر:   فيهلما امتحن 

هدع، وإال فدو كتـاب ألنه أظدره وبينه عند ظدور ال أحمدأ يل إلث امما  
كحــظ ايــره مــن الســ ف: معرفتــه وام مــان  منــههللا وســنة رســوله، حــط أحمــد 

: االعتقـــا  لمالـــك الشـــيوخبـــه، وله يغـــه والـــ ب عنـــه، كمـــا قـــال بعـــا أكـــا ر 
:[ وأ مـة قـالوالشافعد ونحو ما من األ مة، وال دور ألحمد  ن حنهل   ] ثم 

ســنة للــاف الســنة إلــيدم ألندــم الســنة ليســوا متــل أ مــة الهدعــة، فــتن أ مــة ال
 دــــم ظدــــرت، وأ مــــة الهدعــــة للــــاف إلــــيدم ألندــــم مصــــا ر عــــندم  م ــــا ر

احمد  ن حنهل لم ههتدع من عنده شـيئا   فتنأ لا  :   ويقول ،(2) درت     
أنــزل هللا ع ــث رســوله، ومــا كــان ع يــه الصــحابة  بمــاولكــن كــان أع ــم  مانــه 

ـــا  لـــ لك،  ـــابعون، وكـــان البـــذ الن بالمخـــالفين مـــن أ ـــل األ ـــواء   ـــدوا توالت
ع ـو  السـ ف مـا  ـو  مـنومناظرلدم بالخْاب والكتاب والر  ع ـيدم، فـوظدر 

أو    ف ـــهمتبـــذ فيـــه كســـا ر األ مـــة قه ـــه، ومـــا مـــن قـــول  قولـــه إال وقـــد قالـــه 
                                            

 ( 1/273) (  رء التع رض 2) 
 ( 6-5 /5( ن س المصدر )3) 
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     هللا،بمعناه ما شاء هللا قه ه وفد  مانه، وع ث ذلك من الدال ل ما شاء 
ـــُدون   قولا ، ألن هللا لعــالث الخ لــه األمـــة إمامــ ف دــ ا ــة  ه دف ع  فن ـــا ِمــنفُدمف أ ِ مب :}و ج 

ــه ُروا  ــا    ــا ل مب ِرن  ــاُنواِبو مف ك  {]الســجدال: و  ــا ُهوِقُنون   -[ وكــان اممــا  أحمــد24ِبع اِلن 
آلـــاه هللا الصــهر واليقــين بع ـــات هللا مــا اســتحق بـــه  ممــن –رحمــه هللا لعــالث 

والعامـة، فصـار لفـظ اممامـة مقرونـا   ةالخا ـاممامة حتث اشتدر ذلك عند 
 قــول  ــ ا  و ــو  ليميــةوا ــن  ،(1)  ايـرهباسـمه أكتــر وأشــدر ممــا  قتــرن باســم 

وأنـه  سـير ع ـث اعتقـا  الحنا  ـة الـ هن كتيـرا  مـا  حنه ـدالك   كان هـتدم بونـه 
 ـ ا بـون  عـنوقـد أجـاب ا ـن ليميـة   مشـهدة،هتدمدم أعـداك م بـوندم مجسـمة 

حمد من الحنا  ة أقل انحرافا  من اير م، وما فيدم من انحراف امما  أ الباع
مـــندم مـــن كـــان ع ـــث  الحنا  ـــة أنمـــا  ـــو أشـــد منـــه، ثـــم لهـــين   ايـــر مففـــد 

أو  التفـويا،م  ب امما  أحمد وأ ل السنة، لكن أ لا  من كان  ميل إلـث 
م  ب األشـاعرال ، أو مـ  ب المعتزلـة فدـم كغيـر م مـن الْوا ـف، وانتسـا دم 

اممــا  أحمــد ال  كفــد ألن  كونــوا ع ــث وفــق مــ  ب الســ ف مــا لــم لكــن  إلــث
      (2)أقوالدم ك لك

ههنيدـا ع ـث وسـْية  مـاالتركيز ع ث  يان وسْية مـ  ب السـ ف،وكترا   -5 
األنهيــــــــاء  جميــــــــذبخصـــــــا ص ميــــــــزه هللا  دــــــــا ع ـــــــث  -  -أمـــــــة محمــــــــد 

مهـين، كمـا والمرس ين،وجعل له شرعة ومنداجا ، أفلل شرعة وأكمـل مندـاج 
ـــون ســـبعين أمـــة  ـــم لير ـــا  جعـــل ـــا  فدـــم هوف ـــر أمـــة ألرجـــه ل ن ـــه لي أمت

األجنـا ،  ـدا م هللا بكتابـه ورسـوله لمـا الت فـوا  جميـذوأكرمدا ع ث هللا مـن 
عــدال  ليــارا ، فدــم وســط فــد لوحيــد هللا  وســْا  فيــه مــن الحــق قــه دم، وجع دــم 

ه مـن األمــر والندــد وشــرا ذ  هنــ وكتبـهوأسـما ه و ــفاله وفـد ام مــان  رســ ه 
                                            

ن نننس المو نننوع نقنننق  فننني(، وان نننر 3/98المخطنننوط )  -( نقنننق أسننن س التقنننديس1) 
 ( ا215-214 /6( ، ومدموع ال ت و  ) 2/91أس س التقديس المطبوع       ) 

-2/90(، ونقق أس س التقديس المطبنوع ) 258-10/257( ان ر:  رء التع رض ) 2)
 ( ا92
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الســنة والجماعــة فــد  وأ ــلوالحــ ل و الحــرا     ] ثــم ذكــر أمت ــة ثــم قــال:[  
هللا عــز   ــفاتامســ   كو ــل امســ   فــد أ ــل الم ــل:فدم وســط فــد بــاب 

 فدوجل،  ين أ ل الجحد والتعْيل، وبين أ ل التشهيه والتمتيل   و م وسط 
  ين بالقدر،باب أفعال هللا عز وجل  ين المعتزلة المك 

 
 
 
 

ـــه،  والجهريـــة بالقـــدر أمـــر هللا  والمعار ـــينالنـــافين لحكمـــة هللا ورحمتـــه وعدل
الــ هن  قولــون  الوعيد ــةونديــه وثوابــه وعقابــه، وفــد بــاب الوعــد والوعيــد:  ــين 

 بعـــا تخ يـــد عصـــاال المســـ مين فـــد النـــار، وبـــين المرجئـــة الـــ هن  جحـــدون 
ر، و م وسط فد أ ـحاب رسـول الوعيد وما فلل هللا به األ رار ع ث الفجا

ــــين الغــــالد فــــد بعلــــدم الــــ ي  -  -هللا  ــــول  ــــة أو نهــــوال أو   ق فيــــه بولدي
 ،(1)األمـة   ليـارعصمة، والجافد فيدم، ال ي  كفـر بعلـدم أو  فسـقه و ـم 

أن كل ةا فة من الْوا ـف مـن ايـر أ ـل السـنة ال هنفـر ون بحـق،  ـل  وبين
( 2)ة والجماعة مـن  قـول بـه من الحق ففد أ ل السن شدءكل من كان معه 

        
الصــحيا  المـ  بوعنـد الحاجـة إلـث ذكــر أقـوال المخـالفين، فـ   ــد مـن  -6

                                            

-1/292(، وأيضنننن س )235-1/230(، وان ننننر: أيضننن س )1/806الصننني ت ) ( الدنننواب1) 
 ( ا53-2/52) وأيض س (، 293

 -(، وان نننر فننني ال ننن ن وسنننط ة أهننن  الفننننة: الواسنننط ة3/44( ان نننر: منهننن ج الفننننة )2) 
 (ا 375-3/373مدموع ال ت و  )-(، والوص ة الكبر  3/141مدموع ال ت و  )
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 ذلــك،المســتنبط مــن الكتــاب والســنة، أوال ، وذكــر أقــوال المخــالفين فــد  ــمن 
 - النهـدنـ كر مـا  سـتفا  مـن كـ    ونحـن :  ام مـان قول فد مقدمة كتـاب  

 - فيصـل المـنمن إلـث ذلـك مـن نفـ   لعـالث،  هللا ، مذ ما  ستفا  من ك
الـت ف النـا  ا تـداء،  نـ كرك   هللا ورسوله، فـتن  ـ ا  ـو المقصـو ، فـ  

مـا  – ورسـولهفـد  ـمن  يـان مـا  سـتفا  مـن كـ   هللا  – ل ن كر مـن ذلـك 
 وأحســنههــين أن ر  مــوار  النــزاع إلــث هللا وإلــث رســوله ليــر وأحســن لــووي  ، 

  (1)ا واآللرال  عاقبة فد الدني
 فد كتابه   ا   المندجةهق   ا  وقد 
 مندجه فد األسماء والصفات:  -ب
 النـــــا كانـــــه  ـــــ ه المســـــولة مـــــن أع ـــــم المســـــا ل التـــــد لـــــاض فيدـــــا  لمـــــا

وا ـْربه فيدــا أقــوالدم، لا ــة وأندــا لتع ــق بــاهلل لعــالث ومــا هنبغــد لــه مــن 
  الكمال فات 

 
ا ــن  امسـ  فقــد حـرص شــيل هنبغـد أن هنــزه عنـه مــن  ـفات الـنقص،  ومـا

ليميــة مــن لــ ل مناقشــاله أن هن ــل أ ــوال  هنْ ــق مندــا المســ م فــد بحــث 
الخْيـــر، ألن الخْـــو والزلـــل فيـــه لـــي  كغيـــره مـــن المســـا ل،  المو ـــوع ــ ا 

متــل  ـــ ه األ ـــول حتـــث أن بعـــا ل ميـــ ه  ع ـــثوكــان هركـــز فـــد  روســـه 
وحاجـــالدم إليدـــا،  ابو ميتدـــة هـــوا منـــه أن  كتـــب لدـــم  ـــ ه القواعـــد لشـــعور م 

قـرره ا ـن ليميـة  لمـافكتب الرسالة التدمرية، التد لعتهر ل  ة متينة وقويـة 
 ه ـدفد كتبه المْولة األلرى: ويمكن أن ن خص مندجه فد   ا البـاب بمـا 

 : 
                                            

 ( ا1( اإليم ن )ص:3)
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بــه  و ــفإن األ ــل فــد بــاب األســماء والصــفات أن هو ــف هللا بمــا  -1
 بـــهقتصـــر ع ـــث مـــا جـــاء ، ومعنـــاه أن  -  -نفســـه أو و ـــفه بـــه رســـوله 

الكتــاب والســنة فدمــا المصــدران األساســان فــد  ــ ا األمــر المتع ــق  ــ ات هللا 
 هـن  وأ ـلله من  فات الج ل والكمال،  قول شـيل امسـ  :   ومالعالث 

هللا بمــا و ــف بــه نفســه فــد كتبــه وبمــا و ــفه بــه   صــفون المســ مين أندــم 
وال لمتيــل،  ــل هتهتــون ايــر لكيـل  ومــنرسـ ه مــن ايــر لحريـل وال لعْيــل، 

نفسـه، ويتبعـون فـد ذلـك  عـنله لعالث مـا أثهتـه لنفسـه، وينفـون عنـه مـا نفـاه 
بِ ك   ان  ر  أقوال رس ه، ويجتنهون ما لالف أقوال الرسل كما قال لعالث : }ُسبفح 

{ ]الصـافات: الكفـار المخـالفون   صـفه[ أي عمـا 180ر بِ  الفِعزباِل ع مبا   ِصُفون 
ــــ  س  { ]الصــــافات:ل رســــل }و  ــــِ ين  س  مــــا قــــالوه مــــن  لســــ مة[ 181ٌ  ع   ــــث الفُمرف

{ ]الصافات: ال ِمين  ُد هللبِ ر بِ  الفع  مف [، فالرسـل و ـفوا 182النقص والعيب }و الفح 
ونز ـوه عـن أن  ل كمـال،هللا بصفات الكمال، ونز وه عن النقـا ص المناقلـة 

 ع ـثات الكمـال  كون له متل فـد شـدء مـن  ـفات الكمـال، وأثهتـوا لـه  ـف
  (1)وجه التفصيل، ونفوا عنه التمتيل  

مـ  هدم فـد  فجـاءسـاروا ع ـث  ـ ا األ ـل،  –رحمدـم هللا لعـالث  – والس ف
هللا  نفـاهاألسـماء والصـفات مهنيـا  ع ـث إثبـات مـا أثهتـه هللا ورسـوله، ونفـد مـا 

 ورسوله، ويركز شيل امس   كتيرا  ع ث مندجدم   ا، ول لك ذكر مندجه  
 
أن نهـــين مـــ  ب  أر نـــالمـــا  فتنـــانقـــل ك مدـــم وةبقـــه فـــد كتبـــه،  قـــول:   فـــد

 الس ف ذكرنا ةريقين : 
مـن أ ـل الع ـم  ذلـك: أنا ذكرنا ما ليسر من ذكر ألفاظدم، ومن روي أحد ما

                                            

 (ا 140-3/139ت )( الدواب الصي 1)
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 باألسانيد المعتهرال   
مـن  المسـ مين: أنا ذكرنا من نقـل مـ  ب السـ ف مـن جميـذ ةوا ـف  والتاند

ةوا ف الفقداء األربعة، ومن أ ل الحدهث، والتصوف  ةوا ف المس مين من
 الك   كاألشعري وايره  وأ ل

نتهتـــه بمجـــر   لـــممـــ  ب الســـ ف منقــوال  بتجمـــاع الْوا ـــف وبــالتوالر،  فصــار
ــا كمــا  فعــل أ ــل الهــدع ــا والخْــو لمخالفن ويقــول عــن  ، (1) عــوى ام ــابة لن

 فد الصفات مهند ع ث أ  ين:  فقولدمالس ف:   
لعــــالث منــــزه عــــن  ــــفات الــــنقص مْ قــــا  كالســــنة والنــــو   هللا: أن اأحــــد م 

 والعجز والجدل واير ذلك  
 وجـــــه: أنـــــه متصـــــف بصـــــفات الكمـــــال التـــــد ال نقـــــص فيدـــــا ع ـــــث والتـــــاند

االلتصاص بما له من الصفات، ف   ماث ه شدء من المخ وقات فد شـدء 
 جـد مـا  إن شـيل امسـ   استقصـث أقـوال السـ ف ف ـم  ـل ،(2)  الصـفاتمن 

لعـالث  ع ـم أنـد قـد بالغـه فـد البحـث عـن  ُهللا خالف ما ذكره عندم  قول  
نق ـه لمـ  ب  وموا ذ ،(3)  ذلكم ا ب الس ف فما ع مه أحدا  مندم لالف 

   (4)الس ف إجماال  أو لفصي   منتشر فد كتبه ورسا  ه رحمه هللا 
 ـفات الكمـال  هللإن الرسل جاءوا بتثبات مفصل ونفـد مجمـل، فـوثهتوا  -2

                                            

(، والمتتبع لكتنب االن  ر م نة ك ليموخنة، و رء رعن رض العقن  4/152( مدموع ال ت و  )1) 
 امنهده هذا وا ي سا  رطب قهوالنق ، و يرهم  ير  

 (ا2/427) –رش   س لذ  –( منه ج الفنة: ريقي  2)
 (ا126( التفعيني )ص:3)
-11/479) أيضنن س " التدمرخننة" (،4-3/3، 8-4/2، 6/515( ان ننر: مدمننوع ال تنن و  )4)

مدمنننننوع ال تنننننن و   الواسنننننط ة،(، 45، 27-5/26(، اليموخنننننة مدمنننننوع ال تنننننن و  )480
الفنننة:  ومنهنن ج(، 575-12/574، 5/195،263(، ومدمننوع ال تنن و  )3/129-130)

 او يره ( 9(، وشرح األص ه ن ة) ص:7-2(، ونقق المنط ) ص:2/80الميققة )
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ع ــث وجــه التفصــيل، ونفــوا عنــه  ــفات الــنقص ع ــث وجــه امجمــال، ع ــث 
فــد مناســبات  –أ ــل الهــدع، وقــد أو ــا ا ــن ليميــة  ــ ه المســولة  مــناللــد 
ـــات  والرســـل  – هللارحمـــه  – قـــول  –عدهـــدال  ع ـــيدم  ـــ وات هللا جـــاءوا بتثب

ل، جــاءوا  نفــد مفصــل وإثبــات مجمــ ناقلــو ممفصــل ونفــد مجمــل، و ــنالء 
بعــث بــه رســوله أنــه بكــل  الــ يبــون الرســل ألهــرت كمــا ألهــر هللا فــد كتابــه 

وأنه ل ق  و و ،شدء ع يم، وع ث كل شدء قدهر، وأنه حكيم عزيز، افور 
السموات واألرض وما  يندما فد ستة أ ا  ثم استوى ع ـث العـرش، وأنـه ك ـم 

لكتـاب، إلـث لك يما ، ولج ث ل جهل فجع ه  كـا، وأنـه أنـزل ع ـث عهـده ا موسث
ٌء  أســما هايــر ذلــك مــن  ــدف ــِه ش   ِ ِمتف و ــفاله، وقــال فــد النفــد والتنزيــه}ل يف   ك  ِميذُ و ُ و    [،11الفب ِصيُر{]الشورى: السب

ـــٌد{ ]املــ ص: ل ــمف   ُكــنف ل ـــُه ُكُفــوا  أ ح  ــِمي ا { ]مـــريم:4}و  [، 65[،}  ـــلف ل عف  ــُم ل ـــُه س 
جمـل، فقـالوا فــد النفـد: لــي  وإثبــات م مفصـلو ـنالء الم حـدال جــاءوا  نفـد 

 قــرب منــه شــدء، وال هــرى ال  والبكـ ا وال كــ ا وال كــ ا فــ   قــرب مــن شــدء، 
حياال، وال ع ـم وال قـدرال،  لهفد الدنيا وال فد اآللرال، وال له ك    قو  به، وال 

وال حـال فيـه، وال  ل عـالموال اير ذلك، وال  شار إليه وال هتعين وال  ـو مبـاهن 
ـــه وال لا إال ع ـــث  لنْهـــقرجـــه، إلـــث أمتـــال العبـــارات الســـ هية التـــد ال  ال 

المعــدو ، ثــم قــالوا فــد امثبــات:  ــو وجــو  مْ ــق، أو وجــو  مقيــد بـــاألمور 
ههـــين أن  ممـــا:  ويقـــول  (1)وقـــالوا: ال لقـــول موجـــو  وال معـــدو       الســـ هية،

ةريقـة مـن   ون ةريقة ألباع األنهياء من أ ل السنة  د المو  ة إلث الحق 
 الـدليل،لالفدم من الف سفة والمتك مين: إن المقصو   و الع م، وةريقه  و 

واألنهيــــاء جــــاءوا بامثبــــات المفصــــل والنفــــد المجمــــل، كتثبــــات الصــــفات هلل 
الكفـن عنـه، والف سـفة  جيئـون بـالنفد المفصـل: لـي  بكـ ا وال  ونفـدمفص ة 

أول مقامـــات  أثهتـــوا وجـــو ا  مجمـــ   وا ـــْربوا فـــد امثبـــاتكـــ ا، فـــتذا جـــاء 
                                            

 ( ا117-1/116( الص دية )1) 
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فقد هر  فـد النصـوص  وإال الغالبة،    و  ه  د القاعدال العامة (1) ثهوله    
فــد  ســيولدكمــا  –امثبــات المجمــل والنفــد المفصــل، كنفــد الصــاحبة والولــد 

 الفقرال التالية  
كمــال هللا  إثبــاتإن النفــد الــ ي و ــف هللا لعــالث بــه،  ــو مــا للــمن  -3

الــ ي ال هتلــمن  –أمــا النفــد المحــا  لعــالث، و ــو النفــد ايــر المحــا،
ف م هو ف هللا لعالث به،  قول شيل امسـ   فـد معـرض ر ه ع ـث  – إثبالا  

ـاُر{]األنعا : فدنفاال الركية  ِرُكـُه األف بفص  [:  103احتجاجدم بقولـه لعـالث:}ال ُلدف
ذلــــك أن هللا لعــــالث ذكــــر  ــــ ه اآل ــــة  مــــدح  دــــا نفســــه ســــبحانه  ههــــين وممــــا

ــــو  ــــد  الشــــدء  أن كــــون ولعــــالث، ومع  ــــي   ــــفة مــــدح، ألن النف ــــرى ل ال ه
ألن المعــدو  أ لـــا  ال  ثهوليــا ،المحــا ال  كــون مـــدحا  إن لــم هتلــمن أمـــرا  

و  ا أ ـل  فيه، مدحهرى، والمعدو  ال  مدح، فع م أن مجر  نفد الركية ال 
مســـتمر، و ـــو أن العـــد  المحـــا الـــ ي ال هتلـــمن ثهولـــا  ال مـــدح فيـــه وال 

ح الــرب نفســه بــه، وال  صــف نفســه بــه، وإنمــا  صــفدا بــالنفد فــ   مــد كمــال،
ٌ { وقولـــه}م نف ذ ا البـــِ ي  ثهـــوتالمتلـــمن معنـــث  ـــوف كقولـــه }ال ل وفُلـــُ ُه ِســـن ٌة و ال ن 

ــــف ُذ  هُ   شف ــــد  ــــِه ِإالب  ِعنف ــــنف ِع فِم ٍء ِم ــــدف ــــون  ِبش  ُْ ــــه}و ال ُ ِحي ِنه{وقول ــــاِإالب ِبِتذف ــــاء   ِبم  ش 
ِ ـدر {وقوله}و ال ه ُنوُ ُه حِ  ـا و ُ ـو  الفع  ُ ُدم  ِ يمُ فف ـُزُب 255{]البقـرال:الفع  [ وقولـه }ال   عف
ـم او اتِ ع نفُه ِمتفق اُل ذ رباٍل ِفـد  ـن ا ِمـنف 3و ال ِفـد األف رفض{]ســبو: السب م ا م سب [ وقولـه:}و 

:ُلُغوبٍ  [ ونحو ذلك من القلا ا الس هية التد  صـف الـرب لعـالث  دـا 38{]  
لصـــافه بصـــفات الكمـــال التهوليـــة، متـــل كمـــال حيالـــه ا لتلـــمننفســـه، وأندـــا 

وانفـــرا ه بالربوبيـــة واملديـــة ونحـــو  و داهتــه،وقيوميتــه، وم كـــه وقدرلـــه وع مـــه 
إال عدما  محلا ، ومع ـو    كون ذلك، وكل ما هو ف به العد  المحا ف  

                                            

 التدمرخننة(، وان ننر : 115، 67-66، 37-36(، وان ننر )ص6/66( مدمننوع ال تنن و  )1)
= 
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عـد  محـا،  الركيـةأن العد  المحا  قال فيه: إنه ال هـرى، فع ـم أن نفـد 
 لع متـهالعد  المحا: ال هدر ، وإنمـا  قـال  ـ ا فيمـا ال هـدر   وال  قال فد
ــا  ين  رفــذ النقيلــين، الــ هن  ويقــول ،(1)ال لعدمــه   فــد الــر  ع ــث النفــاال الق

ههين   ا أن الصـفات  وممالارجه ونحو ذلك :    وال قولون ال  الل العالم 
 وال لوجب كماال   مدح،الس هية لي  فيدا  نفسدا 

 
 

ال لولـ ه سـنة  بتنـه أن للـمن أمـرا  وجو  ـا  كو ـفه سـبحانه إال ل مو ـوف،
ـن ا  ـا م سب م  وال نو ، فتنه هتلمن كمال حياله وقيوميته، وك لك قوله لعالث : }و 

: ــُزُب 38ِمــنف ُلُغــوٍب{]   ــهُ [متلــمن كمــال قدرلــه، وقولــه: }ال   عف ــاُل ذ رباٍل  ع نف ِمتفق 
م او اِت و ال ِفد األف رفض{]سـبو: وكـ لك قولـه :}ال  ع مه،[ قتلد كمال 3ِفد السب

ـــــاُر {]األنعـــــا : ِرُكـــــُه األف بفص  ـــــه  ال[  قتلـــــد ع متـــــه بحيـــــث 103ُلدف لحـــــيط ب
األبصـار، وكـ لك نفــد المتـل والكفــن عنـه  قتلـد أن كــل مـا ســواه فتنـه عهــد 

لدن وذلك  قتلد من كمالـه مـاال  حصـل إذا كـان لـه ن يـر مسـتغن  مم و 
ذلــــك نقــــص فــــد الصــــانذ، فومــــا العــــد  فــــتن  الصــــنذ،عنـــه مشــــار  لــــه فــــد 

بحـال، وكونـه ال مباهنـا   ركيتـهالمحا، والنفد الصرف، متل كونه ال  مكـن 
والمعـدو  المحـا  المعـدو ،ل عالم وال مدال   لـه، فـتن  ـ ا أمـر هو ـف بـه 

 سـبحانكـان لنزيـه هللا لعـالث بقولـه   ولدـ اال هتصف بصـفة كمـال وال مـدح  
ـــــز  ذلـــــك مـــــن  ـــــفات ا نفـــــدمـــــذ  هتلـــــمنهللا   ـــــه إثبـــــات مـــــا ه  لـــــنقص عن

                                            

(، و رء 225( ، والنبنننننننوات )ص112-20/111(، وأيضننننننن س )3/35) ال تننننننن و   مدمنننننننوع
(، وا تضن ء الصنراط المفنتق ذ 13(، والتفنعين ة ) ص6/348، 164-5/163التع رض ) 

 (ا122-1/121) المخطوط(، ونقق أس س التقديس 2/853)
 (ا245-2/244( منه ج الفنة : الميققة ) 1)
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ــه مــذ لهر تــه  فــد   ــ ا ويو ــا(1)الســوء  مــنع متــه،فكان التســهيا لع ــيم ل
 مـدحأن  ع م أن النفد لي  فيه  وينبغدالتدمرية فد القاعدال األولث فيقول:  

وال كمال، إال إذا للمن إثبالا ، وإال فمجر  النفد لي  فيـه مـدح وال ككمـال، 
محــا، والعــد  المحــا لــي  بشــدء، ومــا لــي  المحــا عــد   النفــدألن 

عـن أن  كـون مـدحا  أو كمـاال ، وألن  فلـ   بشدء  و كما قيل لـي  بشـدء، 
والممتنــذ ال هو ــف  والمعــدو النفــد المحــا هو ــف بــه المعــدو  والممتنــذ 

إال   صـــــفونهبمــــدح وال كمـــــال   ]ثم ذكــــر أمت ـــــة ، ثـــــم قــــال:[    فالـــــ هن ال 
ة إلدــا  محمــو ا،  ــل وال موجــو ا، وكــ لك مـــن بالســ وب لــم هتهتــوا فــد الحقيقــ

فد بعا ذلك كال هن قالوا: إنه ال هـتك م، أو ال هـرى، أو لـي  فـو   شاركدم
 ستو ع ث العرش، ويقولون: لي   دالل العالم وال لارجه، وال  لمالعالم، أو 

إذ   ه الصفات  مكن أن هو ف  دـا المعـدو ،  له؛مباهن ل عالم وال محاهث 
  ( 2)زمة  فة التهوت وليسه مست 

 
 
 ـين مـندج أ ـل الهـدع فـد النفـد الـ ي  صـفون هللا بـه،  الفـر  هتلـا  و ك ا 

فنفـد أ ـل الهـدع هتلـمن نقصـا  ألندـم  سـ هون  النفـد،وبين مندج القـرآن فـد 
إنمــا هتلــمن إثبــات كمــال  ــد  الــوار عنــه  ــفات المــدح والوجــو ، والنفــد 
   (3)المنفد و و  فات الكمال هلل لعالث 

                                            

 ( ا177-6/176) التع رض(  رء 1) 
 ( 60-57( التدمرخة : ريقي  الفعوي )ص1)
(، والدواب الصي ت 10/291( ان ر: في هذ  المفألة أيض س:  رء التع رض )1)
(، وجواب أه  16/99(، ومدموع ال ت و  )2/97(، ونقق التأس س المطبوع )2/105)

 ( ا17/144واإليم ن، ومدموع ال ت و  ) العلذ
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ــــه فيجــــب  -4 ــــد النصــــوص إثبالــــه وال نالي فيــــه،  التوقــــفإن مــــا لــــم هــــر  ف
 والواالستفصال عنه، وعن معناه، فتن كـان المـرا  بـه حقـا  موافقـا  ل نصـوص 

لفــظ أحدثــه النــا  فوثهتــه  كــل عار ــدا قهــل، وإال ر ،  قــول شــيل امســ  :  
ـــث نفدـــم ونفـــاهقـــو   ـــه وال ناليـــه حت ـــا أن نْ ـــق إثبال مـــرا   آلـــرون ف ـــي  ع ين

حقا  موافقا  لما جاءت بـه الرسـل والكتـاب والسـنة مـن  مرا هالمتك م، فتن كان 
كان باة   مخالفا  لما جاء بـه الكتـاب والسـنة مـن  وإننفد أو إثبات ق نا به، 

 ومـنإلث نـوعين فيقـول:   –األلفا   ويقسم ،(1) بهنفد أو إثبات منعنا القول 
: نـــوع جـــاء بـــه الكتـــاب والســـنة، وعـــانناأل ـــول الك يـــة أن  ع ـــم أن األلفـــا  

هللا ورســوله،  أثهتــهفيجــب ع ــث كــل مــنمن أن  قــر بموجــب ذلــك، فيتهــه مــا 
فـتن هللا  قـول  حـق،وينفد ما نفاه هللا ورسوله، فال فظ الـ ي أثهتـه هللا أو نفـاه 

أن  الع ــمالحـق و ـو هدــدي السـهيل، واأللفــا  الشـرعية لدــا حرمـة، ومــن لمـا  
 دا ليتهه ما أثهته، وينفـد مـا نفـاه مـن المعـاند، فتنـه  هبحث عن مرا  رسوله

ع ينا أن نصدقه فد كل ما ألهر، ونْيعه فد كل ما أوجب وأمر، ثم   جب
كـــــان ذلـــــك مـــــن  يـــــا ال الع ـــــم وام مـــــان وقـــــد قـــــال  ذلـــــكإذا عرفنـــــا لفصـــــيل 

ف ِذ  بُ البــــِ هن   ُنــــوالعــــالث:}ه رف ــــم   آم  اٍت{]المجا لــــة:  ِمــــنفُكمف و البــــِ هن  ُأولُــــوا الفِع ف ر ج    
التد ليسه فد الكتاب والسـنة، وال الفـق السـ ف ع ـث نفيدـا  األلفا [وأما 11

ع ــث أحــد أن هوافــق مــن نفا ــا أو أثهتدــا حتــث  ستفســر  لــي أو إثبالدــا فدــ ه 
 لهر الرسول أقر به،  هوافقعن مرا ه، فتن أرا   دا معنث 

 
 
عـن ل ـك المعـاند  التعهيـرثـم أرا   دا معنث  خالف لهـر الرسـول أنكـره،  وإن

 دـا، بحيـث  مـرا هإن كان فد ألفاظه اشـتباه أو إجمـال عهـر بغير ـا، أو  ـين 
                                            

 (ا37-6/36( مدموع ال ت و  )2)
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 ألفـا  حصل لعريل الحق بالوجه الشرعد، فتن كتيرا  من نـزاع النـا  سـهبه 
فـــد مو ـــذ آلـــر فيقــــول:   ويو ــــا ،(1)مجم ـــة مهتدعـــة ومعـــان مشـــتهدة  

ـــــة ـــــو  وبالجم  ـــــا  نوعـــــان : ن ـــــو  أن األلف ـــــد بمع  ـــــابع ور  ف والســـــنة أو  الكت
 نفدمــه؛امجمــاع، فدــ ا ال فــظ  جــب القــول بموجبــه ســواء فدمنــا معنــاه أو لــم 

ـــــا  واألمـــــة ال  -  -ألن الرســـــول  ـــــول إال حق ـــــث  ـــــ لة،  لجتمـــــذال  ق ع 
ــاند: لفــظ لــم هــر  بــه  ليــل شــرعد، كدــ ه األلفــا  التــد لنــا ع فيدــا   أ ــلوالت

، و ــ ا  قــول: لــي  بمتحيــز، و ــ ا الكــ   والف ســفة،  ــ ا  قــول:  ــو متحيــز
جدة،   ا  قول: لي   و فد جدة، و  ا  قـول:  ـو جسـم أو  فد قول:  و 

جـو ر، فدـ ه األلفـا  لـي  ع ـث أحـد أن  والجو ر، و  ا  قول: لـي  بجسـم 
  لك، فتن  ين أنه أثهه حقا   المتك م قول فيدا  نفد وال إثبات حتث  ستفسر 

وإن نفـــث حقـــا لـــم هنفـــذ،  نفـــاه،وإن نفـــث بـــاة   أثهتـــه، وإن أثهـــه بـــاة   ر ه،
فــد النفــد  والباةــلوكتيــر مــن  ــنالء  جمعــون فــد  ــ ه األســماء  ــين الحــق 

ـــــات   ـــــرال جـــــدا ، مندـــــا لفـــــظ   واأللفـــــا  ،(2)وامثب ـــــة كتي ـــــولالمجم   ، (3)  الح 

                                            

 ( ا114-12/113( مفألة األحر ، مدموع ال ت و  )1)
والتييننن  ،  الدهنننة،النننن"  المدملنننة( فننني النصنننوص الفننن  قة مثننن  االننن  ر م نننة لألل ننن ظ 2)

، 40-6/38( الميققننة، ومدمننوع ال تنن و  ) 68-65)ص التدمرخننةوان ننر :   ،والتدفنن ذ"
 ( ا3/84الصي ت    ) والدواب( ، 7/663
" 35الننور ولنه ) مثن  ننور  ( " فني( أي م  يتوهذ أن ف ه حلوال مثن   نول أالني الن  كعنب 3)

 ارقننوا" وحننديث( حلب ننة، 18/136الطبننري" ) ر فننيرفنني  لننب المننؤم  "  نننور : مثنن     نن ل
سنورة اليدنر ور منه  –فني الت فنير  –الترمنذي  روا ه "  الننورفراسة المؤم  فانه ين نر  

فنني  ننع   الدنن مع، كمنن   ننع ه ميقنن  جنن مع  األلبنن ني(، و نن ل  رخننب، و ننع ه  3127)
و نن اللهذ آخننرون فننأنكروا هننذا االسننذ  ،" اليلننول لننوا فنني  "  ف لنصنن ر  (، 1/206األصننول )
 (  118-1/87،117) الصي توك  األمرخ    ا  ، ان ر: الدواب   ف ه دم ع م  
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  ،(2)واالفتقار ، (1)والتركيب
 
   واير ا ،(6)  الجزء و ،(5)  ذات  ولفظ ،(4)   الغير  و ،(3)   المناسبة  و
هلل لعـالث لـورو   لتهـهعد  الع م بالكيالية والبعد عن التشـهيه، فالصـفات  -5

الجـ ل   ـفاتالنصوص  دا، ُهللا لعالث أرا  أن  عرفنا  نفسه وبما له مـن 
والكمــال، فــنحن نتهــه مــا ور  ونفدــم المعــاند، ولكــن كياليــة  ــ ه الصــفات ال 

  أن نكيفدــا، كمــا أنــه ال  جــو  أن نشــهددا إال هللا لعــالث ، فــ   جــو   ع مدــا
 –وايـره مـن السـ ف  –الخ ـق، ولـ لك هـ كر شـيل امسـ    منبصفات أحد 

                                            

الصنن  ت  ننولهذ يلنن   منن  إ ب رهنن  هلل التركيننب، ان ننر: الننر  علننت  ةن نن ( ألن منن  شننبه  4)
 ونصوص اال  ر م ة في ذلو كثيرة جداسا    (229-222المنطقيي  )ص

الصن  ت لنذلو، ان نر: منهن ج  وخن نون ( مث   ول الن  ة: إن المركب م تقنر إلنت أج ا نه، 5)
    –الميققة  –الفنة 
 ( ا2/132لمطبوع )(، ونقق أس س التقديس ا2/434-435)     

من سننبة النني  الميننب والميبننوب، ومن سننبة الننرب للخلنن   إنهنن " الميبننة(  نن ل ن نن ة صنن ة "1)
 (ا 115-6/69،114األكمل ة، مدموع ال ت و  ) الرس لةنقص، ان ر 

أو  ير  ؟، أو ه  الك   هو المنتكلذ أو  ينر  ؟ أو  المفمت( مث  مفألة: ه  االسذ هو 2)
( ، ومدموع ال تن و  2/154؟ ان ر: الدواب الصي ت )  ير و ه  الص ة هي الموصو  أ

 (ا 132-2/129المطبوع ) التقديس( ، ونقق أس س 12/560)
الن س، أ  لذ رر  إال مض فة ف قن ل ذات علنذ و ندرة،  نذ هن   علت" ذات( ه  يطل  ل   "3)

 و  منن   يننر أن رقننو  الهنن  صنن  ت ؟ ان ننر: الرسنن لة األكمل ننة، مدمننوع ال تنن ركننون الننذات 
 ( ا10/157، 4/140(، و رء التع رض) 342-6/341) وأيض س (، 6/98-99)
يقولنون: إن مثبتنة الصنن  ت الت منوا القنول  نن ألج اء  الصنن  ت( ومثلنه النبعق، ألن ن ن ة 4)

والوجه والقند  و يرهن ، ان نر : نقنق أسن س التقنديس المطبنوع  اليدي واأل ع ض إذا أ بتوا 
 ( ا49-52، 1/47)
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   لكييل وال لمتيل، فكما أنـه  جـب امثبـات  إثباتمذ امثبات ما  قيده أنه 
فكــ لك أ لــا  ال  جــو  أن هــن ي  التحريــل،مـذ عــد  التعْيــل أو التوويــل أو 

أو التمتيــل، و ــ ا مهنــد  التكييــلث الْــرف المقا ــل مــن نفــد  ــ ه األمــور إلــ
فكـــ لك لـــه  المخ ــوقينع ــث قاعـــدال و ــد أنـــه كمـــا أن هلل ذالــا  ال لشـــبه ذوات 

 مــــذ وحــــدث ــــفات ال لشــــبه  ــــفات المخ ــــوقين،  قــــول شــــيل امســــ   :  
الجدميـــة قــــو  شــــهدوا هللا لعــــالث بخ قــــه فجع ـــوا  ــــفاله مــــن جــــن   ــــفات 

ــة، وع ــث المشــهدة  الســ فالمخ ــوقين، فــونكر  واأل مــة ع ــث الجدميــة المعْ 
حرص الس ف ع ث البعد عن التشهيه كحر دم ع ث البعد  وقد ،(1)الممت ة  

مـن جدـة التشـهيه والتمتيـل فـتذا عجـز  امنسـانعن التعْيل، والشيْان  ولد 
ـــل شـــيل  ـــل، نق ـــاه مـــن جدـــة التعْي ـــه أل ـــن عتمـــان  امســـ  عن عـــن عمـــرو  

 قال :     أنه (2)المكد
ق بـك أو سـنا فـد مجـاري فكـر  أو لْـر  لو مـهرحمك هللا أن كل ما  اع م 

إشــرا  أو جمــال، أو  أوفــد معار ــات ق بــك مــن حســن أو  دــاء أو  ــياء 
ذلـك،  ـل  ـو لعـالث أع ـم  بغيرشخص متمتل، فاهلل لعالث  أو(3)شبا ماثل 

ٌء {]الشــورى: ــدف ِ ــِه ش  ِمتف ل مف [وق11وأجــل وأكهــر، أال لســمذ لقولــه }ل ــيف   ك  ولــه:}و 
ٌد{ ]امل ص: ن ير وال مسـاوي وال متـل،  وال[ أي ال شهيه 4  ُكنف ل ُه ُكُفوا  أ ح 

سـ ْانه؟ كـ لك  وشـاملأو لم لع م أنه لما لج ث ل جهل لدكـد  لع ـم  يهتـه، 
 نفســـهال هتو مــه أحـــد إال   ـــك، فـــر  بمـــا  ـــين هللا فـــد كتابـــه مـــن نفســـه عـــن 

                                            

 (ا 6/35ت و  )( مدموع ال 5)
النن   صننص أالننو عبنند ه المننني، أحنند المشنن يص  كننرب( هننو : عمننرو النن  عثمنن ن النن  6)

(،  200ان ر : ابق ت الصوف ة للفنلمي)ص ،هن، و ي   ير ذلو 297الصوف ة روفي سنة 
( 411-6/410( ، والعقند الثمني  )12/223  ندا  ) ورن رخص(، 10/291وحل نة األول ن ء )
 ررجذ له مرري  ا

 (ا10/291) األول  ءاألص : أو سنت مف    والتصوخب م  حل ة ( في 1)
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ن اعتصــــمه  دــــا وامتنعــــه منــــه ] أي التشــــهيه والمتــــل والن يــــر والكفــــن، فــــت
مــن قهــل التعْيــل لصــفات الــرب لعــالث ولقــد ؛ فــد كتابــه  ألــا الشــيْان [ 

فقــال لــك : إذا كــان مو ــوفا  بكــ ا أو و ــفته  -  -وســنة رســوله محمــد 
ألنه ال عين انمـا هريـد أن  سـتزلك ويغويـك ويـدل ك  فوك بهأوجب له التشهيه 

ــزا فين  وعنــدما  ،(1)لصــفة الــرب لعــالث    هنالجاحــدفــد  ــفات الم حــدهن ال
أقــوال الْوا ــف فــد الصــفات هــ كر المشــهدة مــذ  جمــلهــ كر شــيل امســ   
والتوحيــد، فــالنفد فيــه فــد الجم ــة قــول  الصــفاتبــاب  أمــاالمنحــرفين  قــول:  

     وامثبـــات فـــد الجم ـــة مـــ  ب الجدميـــةالف ســـفة والمعتزلـــة وايـــر م مـــن 
الحـدهث وجمدـور الصـوفية  وأ ـلوالكراميـة  الصفالية من الك  يـة واألشـعرية

الحناليــة أو أكتــر م  مــنوالحنه يــة والمالكيــة والشــافعية إال الشــاذ مــندم وكتيــر 
حــد التشــهيه  ــو قــول  إلــثلكــن الزيــا ال فــد امثبــات  ،(2)و ــو قــول الســ الية 

وبعـا المنحـرفين ، وبـين  الحـدهثالغاليـة مـن الرافلـة ، ومـن جدـال أ ـل  
    (3)المشهدة مرالب   اتوإثبنفد الجدمية 

 
 وقـد شـرح ذلـك فـد ،  األولـث قيـا ما  سميه أحيانا   أو  الكمالقاعدال   -6

نافعــة، أجــاب فيدــا ع ــث  ع يمــةمناســبات مخت فــة، لكنــه أفــر  لــ لك رســالة  
 –ال ي ور  فـد ثـ ث  ـفحات  –السنال الْويل  و يغةسنال ور  ع يه، 

 بــة الع ــم ممــن لــي  مهتــد ا فــد ة مــنلــدل ع ــث أن  ــاحبه مــن الع مــاء أو 
                                            

 نأحوال  التعنر من  كت  نه "  ر م نة( وهذا النص نقله اال  63-5/62( مدموع ال ت و  )2)
، ان نر : ابقنن ت  سن   مترجمنو  ك من   رخبن  من  هنذا أجن ب  نه  وأور "  والمتعبندي  العبن  

( 10/291( وحل نننة األول ننن ء ) 12/224( ورننن رخص   ننندا  ) 202)ص للفنننلمي الصنننوف ة
 (ا6/412الثمي  ) والعقد

 " ا الف لم ة( كذا ولع  الصواب " 3)
 (ا6/51( مدموع ال ت و  )4)
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رحمــه  – قـول  ومقعــدا، ـ ا الشـون   وقــد جـاء جـواب شــيل امسـ   وا ـحا 
 : الجواب عن   ا السنال مهند ع ث مقدمتين :  -هللا 

 ع ــم أن الكمــال ثا ــه هلل،  ــل التا ــه لــه  ــو أقصــث مــا  مكــن  أنإحــدا ما: 
 و ـو ثا ـه ل ـرب وجـو  كمـال ال نقـص فيـه إال  كون من األكم ية، بحيث ال 

مســت ز  نفــد نقيلــه، فتهــوت  ذلــكلعــالث،  ســتحقه  نفســه المقدســة، وثهــوت 
وثهــوت القــدرال  الجدــل،الحيــاال  ســت ز  نفــد المــوت، وثهــوت الع ــم  ســت ز  نفــد 

ـــه لـــه بمقتلـــث األ لـــة  ـــد العجـــز، واـــن  ـــ ا الكمـــال ثا   العق يـــة ســـت ز  نف
اللــة القــرآن ع ــث األمــور والهــرا ين اليقينيــة، مــذ  اللــة الســمذ ع ــث ذلــك، و 

: أحد ما: لهـر هللا الصـا  ، فمـا ألهـر هللا ورسـوله بـه فدـو حـق كمـا نوعان
ــاند :  اللــة القــرآن بلــرب األمتــال وبيــان األ لــة العق يــة  بــه،ألهــر هللا  والت
فد ه  اللة شرعية عق ية، فدد شـرعية ألن الشـرع  ل  المْ وب،الدالة ع ث 

: ألندـا لع ـم  ـحتدا بالعقـل، وال  قـال: إندـا لـم وعق يـةع يدا، وأرشـدنا إليدـا، 
هللا بالشــدء و ل ع يــه بالــدالالت العق يــة  ألهــرلع ــم إال بمجــر  الخهــر، وإذا 

العق ـد الـ ي  ع ـم بـه، فيصـير   دلي ـه ار مدلوال ع يه بخهره، ومدلوال ع يـه 
 الداللــةالتــد لســمث   القــرآنثا تــا بالســمذ والعقــل، وك  مــا  الــل فــد  اللــة 

ع يه القـرآن بعبـارات متنوعـة،  الـة   ل قدالكمال   معنثوثهوت   ،لشرعية  ا
إثبــات الحمــد لـــه،  مــنع ــث معــاند متلــمنة لدــ ا المعنــث، فمـــا فــد القــرآن 

 ذلــكولفصــيل محامــده، وإن لــه المتــل األع ــث، وإثبــات معــاند أســما ه ونحــو 
ـــة العق يـــة وال ثـــم ،(1) ال ع ـــث  ـــ ا المعنـــث   شـــرعية شـــرح ذلـــك وذكـــر األ ل

وأ لـة إثبـات العقـل  –والخـ ف حولـه  – ور  و ـل  الكامـلع يه، ف كر لفظ  
ع ـث ذلـك، و اللـة إثبـات  الشـرعل كمال هلل من وجـوه، والمتـل األع ـث، وأ لـة 

                                            

 (ا72-6/71( الرس لة األكمل ة، مدموع ال ت و  )1)
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 قال :   ثم ،(1)ذلك  ع ث  مجيد حميد  وأنه  الحمدأن الحمد هلل  
 : أمرين: ال د من اعتبار فنقولالمقدمة التانية    أما 

 مــــن: أن  كــــون الكمــــال ممكــــن الوجــــو   التــــاند: أن  كــــون ســــ يما أحــــد ما
ــنقص، فــتن الــنقص ممتنــذ ع ــث هللا  عــن الســنال الــ ي هــر    جيــب ثــم (2)ال

فاألكـــل  النســـهية،حـــول  ـــ ه القاعـــدال و ـــو: أن الـــنقص والكمـــال مـــن األمـــور 
 ع ـثوالشرب والنكـاح كمـال ل مخ ـو  نقـص ل خـالق والكهـر والتعـاظم والتنـاء 

الشـرط اآللـر و ـو قولنـا:  وأمـاالنف  نقـص ل مخ ـو  كمـال ل خـالق،فيقول:  
أو الكمـال  –ع ث التعهير بالعبـارال السـدهدال  –ال ي ال هتلمن نقصا  الكمال

ع ث عبارال من  جعل ما لي   ـنقص  –نقصا  مكن انتقاكه  هتلمنال ي ال 
ا المخ وقات كمال  ون بعـا، و ـو نقـ لبعا، فاحتر  عما  و -نقصا 

مـت ، فـتن الصـحيا  والشـرببام افة إلث الخالق الست زامه نقصا، كاألكل 
 شـتدد  الال ي  شتدد األكل والشرب من الحيوان أكمل من المـريا الـ ي 

األكل والشرب،ألن قوامه باألكل والشرب، فتذا قدر اير قا ل له كان ناقصا 
رب إلـث ايــره، القا ـل لدـ ا الكمــال، لكـن  ـ ا  سـت ز  حاجــة اآلكـل والشـا عـن

الْعــــا  والشــــراب، و ــــو مســــت ز  الخــــروج شــــدء منــــه  فيــــهو ــــو مــــا هــــدلل 
فيه أكمل مما  حتاج إلث  لول  شدءكالفل ت، وما ال  حتاج إلث  لول 

فـد كمالـه إلـث   حتـاجشدء فيه، وما هتوقف كماله ع ث ايره أنقص ممـا ال 
 مــنأكمـل ايـره، فـتن الغنــد عـن الشـدء أع ــث مـن الغنــد بـه، والغنـد  نفســه 

الغنــد بغيــره، ولدــ ا كــان مــن الكمــاالت مــا  ــو كمــال ل مخ ــو  و ــو نقــص 
و ـو: كـل مـا كـان مسـت زما المكـان العـد  ع يـه المنـافد  الخالق،بالنسبة إلث 

                                            

 (ا 84-6/72( ان ر ن س الرس لة )1)
 ( ا 6/85( الرس لة األكمل ة، مدموع ال ت و  )1)
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ـــه وقيوميتـــه، أو  ـــافد لقدمـــه، أو مســـت زما لفقـــره  مســـت زمالوجوب ل حـــدوث المن
   (1)المنافد لغناه  

هللا  شاءنشير إليدا  نا ستر  إن  –ه فد مندج –و نا  قواعد ألرى  -7
 مفص ة فد موقفه من األشاعرال فد الصفات  ومندا:  

 
   
 القول فد الصفات كالقول فد ال ات   – أ
 القول فد بعا الصفات كالقول فد البعا اآللر    -ب
   التماثلاالشترا  فد االسم والصفة  ين هللا ول ق ال  قتلد  -ج
 حجية لهر لآلحا     - 
 إثبات الس ف ل صفات لي  لفويلا ل معنث  واير ا  - ـ

 : مندجه فد الر  ع ث الخصو  :  رابعا
لمـــ  ب  المخـــالفون شـــيل امســـ   لصـــوما كتيـــرين، ويجمعدـــم أندـــم  واجـــه

الســــ ف ولــــ لك لنوعــــوا حســــب الفــــر  والْوا ــــف المشــــدورال، فت ــــافة إلــــث 
شـيل امسـ   ع ـث كان  نا  من  و أشد انحرافا مندم، ول لك ر   األشاعرال

ـــــاةنيين  لقريبـــــا،جميـــــذ الْوا ـــــف  ـــــداء بم حـــــدال الف ســـــفة والتصـــــوف والب ا ت
 فد جانب أو جوانب العقيدال   المنحرفةوالرافلة إلث أ حاب المقاالت 

 :  بار ينوكان مندجه فد الر  ع يدم  قو  ع ث أساسين 
أحــد ما:  يــان حــال الخصــو  مــن أ ــل الهــدع واالنحــراف، وشــرح منــا جدم 

الحكم ع يدم ونقا أقوالدم ال د أن  كون مهنيا ع ـث المعرفـة  ألنل اليالدم و 
 بوحوالدم  

                                            

 ( 6/87س لة )( ان ر ن س الر 2)
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ع يدم، وكان له فـد ذلـك مـندج وا ـا، ولـ ا سـنعرض لمندجـه  ر هوالتاند: 
   هن األمرين:  ل لفد الر  ع ث الخصو  من 

  يان حال الخصو  :  –أ 
ان حـال أ ـل الهـدع، وجوب  يـ إلث –فد الهدا ة  –هنْ ق شيل امس    -1

 يــان  وكــ لك:  مندــاوإن ذلــك ال  عتهــر مــن الغيبــة،  قــول فــد  يــان مــا هبــاح 
، ولعمــد الكــ ب ع يــه، أو -  -أ ــل الع ــم لمــن ا ــط فــد روا ــة عــن النهــد 

هنقــل عنــه الع ــم، وكــ لك  يــان مــن ا ــط فــد رأي رآه فــد أمــر مــن  مــنع ــث 
ــدهن مــن المســا ل  ــم والعم يــة فدــ ا إ الع ميــةأمــور ال ــم فيــه امنســان بع  ذا لك 

ع ث ذلك، ال سيما إذا كان المتك م  هتيبهوعدل، وقصد النصيحة فاهلل لعالث 
 فيه  اعيا إلث  دعة فد ا  جب 

 
 ،(1)فتن  فذ شـره عـندم أع ـم مـن  فـذ شـر قـاةذ الْريـق   ل نا  يان أمره 

مو ذ آلر هركز ع ـث أ مـة أ ـل الهـدع ووجـوب  يـان حـالدم وإن ذلـك  وفد
أ مــة الهــدع مــن أ ــل المقــاالت المخالفــة ل كتــاب  ومتــلبغيبــة  قــول :   لــي 

ل كتاب والسنة، فتن  يان حالدم ولحـ هر األمـة  المخالفةوالسنة، أو العبا ات 
قيــل ألحمــد  ــن حنهــل: الرجــل  صــو   حتــثمــندم واجــب بالفــا  المســ مين، 

 ـ ث : إذا قـا  و فقـالويص د ويعتكف أحـب إليـك أو هـتك م فـد أ ـل الهـدع؟ 
 ـ ا  ل مسـ مين،واعتكف فغنما  و لنفسه، وإذا لك م فـد أ ـل الهـدع فتنمـا  ـو 

ــندم مــن جــن  الجدــا  فــد  أفلــل، فهــين أن نفــذ  ــ ا عــا  ل مســ مين فــد  ه
ــــذ بغــــد  ــــنالء  هللا،ســــهيل  ــــه ومنداجــــه وشــــرعته و ف ــــر ســــهيل و هن إذ لْدي

قيمـه هللا الكفا ة بالفا  المس مين، ولوال من   ع ثوعدواندم ع ث ذلك واجب 

                                            

 ( منتبة الرخ ض اليديثة ا 3/36( منه ج الفنة )1)
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فسـا ه أع ـم مـن فسـا  اسـتي ء العـدو  وكـانلدفذ  ـرر  ـنالء لفسـد الـدهن، 
الق وب وما فيدا مـن الـدهن   فسدوامن أ ل الحرب، فتن  نالء إذا استولوا لم 
  (1)  ا تداءإال لبعا، وأما أولئك فدم  فسدون الق وب 

هيــرا كــان إحســا  شــيل امســ    دــ ا الواجــب ع يمــا، فقلــث جــزءا ك ولقــد 
 الهدع ع ما وعم    أ حابمن عمره فد مجا دال 

ألن كشـف  ع يدـاكشف أسباب نشوال الفر  والهـدع، و ـ ا  ـروري ل ـر   -2
األســباب التــد أ ت إلــث قيامدــا هديــئ األمــر ليصــبا الــر  ع يدــا مهنيــا ع ــث 

س يم، والْهيـب المعـالج ال هنبغـد لـه أن  كتفـد بمكافحـة المـرض فقـط  مندج
ألن معرفتدــا قــد لعــين فــد التشــخيص ومــن ثــم فــد  أســبابهوإنمــا هبحــث عــن 

أســبابه، و كــ ا أمــراض الق ــوب  بمنــذالعــ ج، وقــد ههــين أن عــ ج المــرض 
 والعقول  

ـــث أن االلـــت ف مـــن  -أ ـــوا  فشـــيل امســـ   فـــد الهدا ـــة  شـــير إل النشـــوال  ل
 فــااللت فامنســانية ألن الشــدوات والشــهدات ال مــة ل نــوع امنســاند، لــ لك 

   (2)تفر  ال  د أن هوجد وال
 
ع ـث أثـر  ويركـزوكتيرا ما  شـير إلـث األسـباب الخارجيـة لنشـوء الفـر ،  -ب

الف ســـفة التـــد انتشـــرت فـــد العـــالم امســـ مد فـــد عدـــد المـــومون ومـــن جـــاء 
 كون من  –التد قد لكون  قيقة أو اير  قيقة  –الترجمة  ويخص   (3)بعده

                                            

 (ا 232-28/231( مدموع ال ت و  ) 2)
 (ا2/319المخطوط ) –( ان ر: نقق أس س التقديس 3)
 (ا 375-374، 324-1/323المطبوع ) –( ان ر: نقق أس س التقديس 1)
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    (1)األسباب المدمة
متـل  الـداللالتـد نشـوت مـن  –دث عن األسباب الدال يـة أما حين هتح -ج

االلــت ف فــد فدــم النصــوص، أو االســتدالل بو لــة عنــد اآللــرين، فيعــرض 
فيــتك م عــن أســباب االنحــراف عــن ةريــق األنهيــاء مــن اليدــو   مفصــ ة،لدــا 

جميـذ مــا  إنفـد معــرض ر ه ع ـث النصــارى:    قــولوالنصـارى والمسـ مين، 
فدـو حجـة ع ـيدم ال لدـم، و كـ ا شـون  واير ا (2) ات حتجون به من   ه اآل

وكـ   أنهيا ـه كـان فـد  هللاجميذ أ ـل اللـ ل، إذا احتجـوا بشـدء مـن كتـب 
هللا المنزلـة  كتـبنف  ما احتجوا به ما هدل ع ث فسـا  قـولدم، وذلـك لع مـة 

ومـــا نْـــق بـــه أنهيـــاكه، فتنـــه جعـــل ذلـــك  ـــدى وبيانـــا ل خ ـــق وشـــفاء لمـــا فـــد 
 – ـ وات هللا ع ـيدم أجمعـين  –أن  كون فد كـ   األنهيـاء  ف   د الصدور

ما  فر  هللا به  ين الحق والباةل والصـد  والكـ ب، لكـن  والهيانمن الددى 
ال من قهل أنهياء هللا: إما من كوندم لم هتـد روا  أنفسدمالنا  هنلون من قهل 

مــن جدــة  التــد ر حتــث  فقدــوه  فدمــوه   وإمــا حــقالقــول الــ ي قالتــه األنهيــاء 
 ــبعا مــا أنزلــه هللا  ون  هنمنــواألــ  م  ــبعا الحــق  ون بعــا، متــل أن 

النصــارى :}  عـنبعـا فيلـ ون مـن جدـة مـا لـم هنمنــوا بـه كمـا قـال لعـالث 
ن ا ِميت اق ُدمف  ار ى أ ل  ف ِمن  البِ هن  ق اُلوا ِإنبا ن ص  يفن ـا  ف ن ُسـواو  ر  ـُروا ِبـِه ف و اف ـا ُذكِ  ح   ـا  ِممب

ـــن دُ  او ال    يف ـــد  ـــاء  ُم الفع  ـــِة {]الما ـــدال: و الفب غفل  ِ  الفِقي ام  [  وإمـــا مـــن جدــــة 14ِإل ـــث ه ـــوف
 ما لم  قولوه من أقوال ك  ه ع يدم     األنهياءنسهتدم إلث 

                                            

 (ا1/299( ان ر:  رء التع رض )2)
ِإْذ ر ْخُلننُ  ( مثنن  احتدنن جهذ  قولننه رعنن3) نن   ِمنن    لت:}و  ننِة الِطْيننِر ِ ننِاْذِني ف ت ننْنُ ُص ِفيه  ْيئ  ه  الطِ ننيِ  ك 

 عند  اإلسن  [   لوا: سم   ه خ لقن ، و ند ر  علنيهذ شن ص 110ِ ِاْذِني{]الم  دة: ا ْيراس ف ت ُكوُن 
 (ا 293-2/288هذا النص الذي نقلن   م  عشرة أوجه، الدواب الصي ت )
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بغيـر مـا  ولفسـير اجدة : لرجمة أقوالدم بغير ما لستحقه من الترجمـة،  ومن
ـــاء  ـــ ي  ل ع يـــه كـــ   األنهي  ع ـــيدم ـــ وات هللا  –لســـتحقه مـــن التفســـير ال

فتنــه  جـب أن  فســر كــ   المـتك م بعلــه  ـبعا، وينلــ  ك مــه  –أجمعـين 
ـــا  ـــا، ا ن ـــم بـــه،  و ا ن ـــ لك ال فـــظ إذا لك  ـــده   ـــه ويري ولعـــرف مـــا عا لـــه  عني

أنــه أرا  ــا فــد مو ــذ آلــر، فــتذا عــرف عرفــه  عــرفولعــرف المعــاند التــد 
 ـث معرفـة مـرا ه، وأمـا بـه ع  سـتعانوعا له فد معانيه وألفاظه كان   ا مما 

ولــر  اســتعماله  فيـه،إذا اسـتعمل لف ــه فـد معنــث لـم لجــر عا لـه باســتعماله 
فــد المعنــث الــ ي جــرت عا لــه باســتعماله فيــه، وحمــل ك مــه ع ــث لــ ف 

ال ي قـد عـرف أنـه هريـده  ـ لك ال فـظ  جعـل ك مـه متناقلـا، ويتـر   المعنث
فـا لك مـه عـن مو ـعه سـا ر ك مـه، كـان ذلـك لحري هناسـبك مه ع ث مـا 

أ ـل مـن  ـل فـد لوويـل كـ   األنهيـاء  فدـ اولهده  لمقا ده وكـ با ع يـه، 
أســباب أربعــة  ــين فيدــا كيــل  لــل اللــالون  فدــ ه  (1)ع ــث ايــر مــرا  م  

مــا جــاء بــه الرســول،  قــول  البــاععــن ةريــق أنهيــا دم، ويجمعدــا التفــريط فــد 
 ــ ا البــاب أو  فـد ــل  هنبغــد أن  عـرف أن عامــة مـن لكـنشـيل امســ  :  

 الرسـول،عجز فيه عن معرفة الحق فتنما  و لتفريْه فد البـاع مـا جـاء بـه 
ولر  الن ـر واالسـتدالل المو ـل إلـث معرفتـه، ف مـا أعر ـوا عـن كتـاب هللا 

   (2)    وا
مو ذ آلر ه كر أسباب االنحراف والل ل لْوا ـف لا ـة فيقـول:   وفد

                                            

 (ا288-2/287ي ت )( الدواب الص1)
 (ا3/314( مدموع ال ت و  )2)
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النصـارى وأمتـالدم مـن الغاليـة كغاليـة  أنث سـهب  ـ ل  ع مهنبغد أن  ومما
 أشياء: ث ثةالعبا  والشيعة واير م 

ــة، منقولــة عــن األنهيــاء، لمســكوا  دــا وعــدلوا   أحــد ا: ألفــا  متشــا دة، مجم 
المحكمــة  دــا، و ــم ك مــا ســمعوا لف ــا لدــم فيــه شــهدة لمســكوا بــه  الصــريحة

الصــــريحة لــــم  كــــن  لــــي  ع ــــث ذلــــك، واأللفــــا   وإنوحم ـــوه ع ــــث مــــ  هدم 
         هتوولو االمخالفة ل لك إما أن  فو و ا وإما أن 

و ــ ا ممــا  الشــياةين،: لــوار  ظنو ــا مــن اآل ــات و ــد مــن أحــوال  والتــاند
 ــل بــه كتيــر مــن اللــ ل المشــركين وايــر م، ممتــل  لــول الشــياةين فــد 

الشـياةين ل كدـان بـومور اا بـة، ال ـد  إلبـارولك يمدم ل نا ، ومتل  األ نا 
 ك ب، ومتل لصرفات لقذ من الشياةين    مندم مذ ذلك ل

  (1): ألبار منقولة إليدم ظنو ا  دقا و د ك ب   والتالث
الهدعة لو  فتنما هركز ع ث منشو الهدع والت ط الحق بالباةل فيدا   وكتيرا
محلــا ل دــرت وبانــه، ومــا قه ــه، ولــو كانــه حقــا محلــا ال  بــاة كــان 

فــتن السـنة ال لنـاقا حقــا محلـا ال باةــل  سـنة،ل شـوب فيـه لكانــه موافقـة 
مـا ههـين شـيل امسـ    وبعد ،(2)  وباةلفيه، ولكن الهدعة لشتمل ع ث حق 
التـد  عـارض  دـا الكتـاب  والهـدع:   قـول (3)لب  الحق بالباةل وكيل  كـون 

ـــــات  ـــــد  ســـــميدا أ  دـــــا ك مي ـــــاتوالســـــنة الت وف ســـــاليات، أو ذوقيـــــات  وعق ي
لــب  حــق  باةــل  ع ــث (4)ذلــك، ال  ــد أن لشــتملووجــد ات، وحقــا ق وايــر 

                                            

 (ا317-1/316( الدواب الصي ت )1)
 (ا1/209(  رء التع رض )2)
 (ا220-1/209( ان ر المصدر الف ال  )3)
 (ا1/132اليميد، وال قي ) عبد( في األص : رشم ، والتصوخب م  ابعة مييت الدي  4)
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 و ــووكتمــان، و ــ ا أمــر موجــو   عرفــه مــن لوم ــه، فــ  لجــد قــط مهتــدعا إال 
 حــب كتمــان النصــوص التــد لخالفــه، ويبغلــدا، ويــبغا إظدار ــا ورواهتدــا 

 (1)من  فعل ذلك  ويبغاوالتحدث  دا، 
رى شــيل كمــا هــ –أع ــم أســباب  ــدع المتك مــين مــن الجدميــة وايــر م  ومــن

فــــد منـــــاظرال الكفــــار والمشـــــركين، فــــتندم هنـــــاظروندم  قصـــــور م  –امســــ   
 ــ لك، فيســقط  - عمـوا  –امســ    لينصــرواويحـاجوندم بغيــر الحــق والعـدل 

بممانعـات ومعار ـات،  ويحـاجوندمع يدم أولئك لما فيدم من الجدل وال  ـم 
وال  ـم  الرسـول،فيحتاجون حينئـ  إلـث جحـد ةا فـة مـن الحـق الـ ي جـاء بـه 

ــيدم أولئــك المشــركون، فصــار  والعــدوان ملــواندم المــنمنين بمــا اســت در ع 
 ع ث إ مان وكفر،    مشتم 
 ل كفـــارو ـــ ل، ورشـــد واـــد، وجمـــذ النقيلـــين، و ـــاروا مخـــالفين  و ـــدى

حـالدم بحـال بعـا  ويمتـل ،(2)والمنمنين كال هن  قال ون الكفار والمنمنين   
ـــواحد واألةـــراف فـــد عصـــر  ـــ هن اســـتزلدم الشـــيْان م ـــو  الن   فو ـــبحواه ال

 والغ ـــولالعـــدو قتـــاال مشـــتم  ع ـــث معصـــية هللا مـــن الغـــدر والمت ـــة   قـــال ون 
ــة ذلــك العــدو إلــث العــدوان ع ــث إلــواندم  والعــدوان، حتــث احتــاجوا فــد مقال 

   (4) ْهق ع ث متال من التاريل الك مد ثم ،(3)  المنمنين

                                            

 (ا 1/221(  رء التع رض )5)
 (ا 32( التفعين ة )ص1)
 ( ا32( المصدر الف ال  )ص2)
ال يؤمنون إال  الذي " الفمن ة( وهي  صة الدهذ ال  ص وان لم  ن  ر ن را م  "3)

وجو  ه ألنه  ير ميفوس، أج الهذ  إنك ر  لميفوس، وحي  احتدوا علت الدهذ في 
نه هذا   لدهذ إلت ن ي ص  ت ه ، وأ فأ   أن الروح نقر الوجو ه  وإن كن  ال نراه ، 
 ( ا 38-32ا ان ر التفعين ة )صالوجو  يمن  ن ي جم ع الص  ت عنه مع اإل رار 
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ع مـاء، ولفريـذ المسـا ل ع ـث مسـولة أسباب االنحـراف عـد  فدـم كـ   ال ومن
لك ــم فيدــا بك مــة  ل فيدــا، أو قصــد الــر  ع ــث ةا فــة  العــالممعينــة قــد  كــون 

لــم  قصــد ا، ويــ كر لــ لك أمت ــة عدهــدال  ألــرى معينــة، فحم ــه ع ــث محامــل 
(1)   
التــاريخد ل دــور  والتس ســلالمعرفــة التاريخيــة  نشــوء الفــر ، ولاريخدــا،  -3

أول الهــدع   يــاننتشــرت فيدــا، و ــ ه المعرفــة لفيــد فــد الهــدع، والمــدن التــد ا
 ع ــثظدــورا، وأثــر الهــدع الســابقة فــد ظدــور الهــدع ال حقــة، كمــا أندــا لعــين 

 فدم الخ اليات التاريخية والعقد ة ل دور ا 
التاريخيـة والهـدع التـد  ـاحهتدا،  األحـداثوكتيرا ما  قرن شيل امس    ين 

ففـــد إحـــدى رســـا  ه  كتيـــرال،امســـ    والشـــوا د ع ـــث ذلـــك مـــن كتابـــات شـــيل
ل فة  آلرهتحدث بشكل موسذ عن ظدور الهدع، ولاريخدا، في كر أنه فد 

ـــــد  متع قـــــة باممامـــــة  ألندـــــاظدـــــرت  دعـــــة الخـــــوارج والرافلـــــة  -  -ع 
والخ فـــة، ثـــم حـــدثه فتنـــة أ ـــل الحـــرال، وقصـــة ا ـــن الزبيـــر بمكـــة، وظدـــور 

الر عدد الصحابة فحدثه  دعة  ن أ د عهيد بالعرا ، وذلك فد أو  المختار
ولك موا فد مسا ل القدر ومسـا ل ام مـان والوعـد والوعيـد،  والمرجئة،القدرية 

  حدث  ف مأما نفد الصفات 
األمويـة،  الدولـةفد أوالر عصر  غار التابعين، وذلك فد أوالر عدـد  إال

وبدا ــــة الدولــــة العباســــية، وكيــــل أنــــه لمــــا لــــولث األعــــاجم، وعربــــه الكتــــب 
من كتب الفر  والدند والرو ، حـدث ث ثـة أشـياء: الـرأي، والكـ  ،  جميةالع

ــتجدم ونفــد الصــفات، وبت ا ــه التمتيــل، وكــان جمدــور  وحــدثوالتصــوف   ال
والتصـوف فـد البصـرال، ويـ كر أول  ويـرال  الكـ  الرأي فد الكوفة، وجمدـور 

 ســتمر فــد عــرض  – األســ وب دــ ا  – نيــه ل صــوفية فــد البصــرال  و كــ ا 
                                            

 ( ا 428-8/422( ان ر: مدموع ال ت و  )4)
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التاريخيــة أو ــ ه  والمعرفــة  (1)وال الــه   امســ مية وانتشــار الهــدع فيدــاأحــ
لزيـارال  السـفرشيل امس   إلث استنتاجات ولح ي ت مدمة، فمـت : أحا هـث 

رسـا ل  ونسـبة ،(2)القهور والمشا د أول من أحـدثدا أ ـل الهـدع مـن الـروافا
فه بعــد إلــوان الصــفا إلــث جعفــر الصــا   ليســه  ــحيحة، ويــرى أندــا  ــن

ـــات التاريخيـــة مـــن لـــ ل  وأحيانـــا ،(3)التالتـــةالمئـــة  ـــد متـــون بعـــا الروا  هنق
    (4)االستقراء والمعرفة بالتاريل

و ـــ ا  وكتـــهدم،معرفتـــه بـــوحوال الخصـــو ، مـــ ا هدم وعقا ـــد م، وأ لـــتدم،  -4
ايـر مـا سـهق مـن معرفتـه  تـاريل نشـوء الفـر ، أو أسـباب نشـو دا، وقـد كـان 

فتــه بــوحوال الخصـــو  واثقــا مــن نفســـه حتــث قــال فـــد امســ   فـــد معر  شــيل
مـن لـالفند فـد شـدء ممـا كتهتـه، فونــا  كـللدـم:   ومناظرالـهإحـدى مناقشـاله 
فـد  ـمن ك مـد : أنـا أع ـم  وق ـهعـن نفسـه:   وقال ،(5)أع م بم قبه منه  

ا تــدعدا ومتــا كــان ســهب ا تــداعدا   مــنكــل  دعــة حــدثه فــد امســ  ، وأول 
(6)   
 

لما  ينه  ولد ا   :  االلحا  ةرفته بوحوال الخصو  أن قال عن  من مع وب  
                                            

أيض : منه ج الفنة  وان ر( ، 372-10/356( ان ر لم  سب  مدموع ال ت و  )1)
 (ا 198-193(، ريقي : رش   س لذ، والنبوات )ص1/218-227)
 ( ط الفلف ةا 32األخن  ي )ص( ان ر : الر  علت 2)
(، منتبة 2/154وأيض  ) س لذ،(ا ريقي : رش   2/370( ان ر: منه ج الفنة )3)

 (ا 59الرخ ض اليديثة ، والتفعين ة )ص
 ( ا257-7/254( ان ر:  رء التع رض )4)
 ( ا 3/163مدموع ال ت و  ) –( الواسط ة 5)
 ( ا3/184( ن س المصدر )6)
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وسر م  هدم،  ـاروا  ع مـون ذلـك،  قولدم،لْوا ف من الباعدم وركسا دم 
أ متدم، وب لوا لد من ةاعـة  منولوال ما أقرنه   لك من ال   والر  لجع وند 

 لركســـا دمنفوســـدم وأمـــوالدم مـــا  جـــل عـــن الو ـــف، كمـــا له لـــه النصـــارى 
 عـــرض ولمـــا (1)امســـماعي ية لكهـــرا دم، وكمـــا  ـــ ل آل فرعـــون لفرعـــون     و 

ـــا ، و ـــل  ـــد قد مـــة قـــال:   ـــملمســـولة: أفعـــال العب  قـــل قـــط أحـــد ال مـــن  ول
المعروفين، وال من ايـر م مـن الع مـاء المعـروفين: إن أفعـال  أحمدأ حاب 

رض  ـ ا ]قـوال[ لـبعا المتـولرين بـورض العجـم وأ رأهـهالعبا  قد مة، وإنما 
وأحمــد فرأهــه بعــا المصــريين  الشــافعدمصــر مــن المنتســهين إلــث مــ  ب 

: لــــي  مرا نــــا ويقولــــون  قولــــون: إن أفعــــال العبــــا  مــــن ليــــر وشــــر قد مــــة، 
مـــا  وكتيـــرا  (2)باألفعـــال نفـــ  الحركـــات ولكـــن التـــواب الـــ ي  كـــون ع يدـــا   

بعــا ةوا ــف النصــارى  أو ،(3) محــص األقــوال التــد لنســب إلــث الخــوارج 
رأهه أنا من نسل الزبور ما فيـه لصـريا  نهـوال  وقدقال عن الزبور:    ل ،(4)

أر ذلك فيدا،  ف م ،(5)الزبور   منباسمه ورأهه نسخة ألرى   -  -محمد 
مــا  -  -وحينئــ  فــ   متنــذ أن  كــون فــد بعــا النســل مــن  ــفات النهــد 

                                            

(، وان نر :  صنته فني اإلسننندرخة 2/138يي ، مدموع ال تن و  )( حق قة مذهب االري  1)
(،  ار 120، فشنرحه، النبنوات)ص منذهبهذلم  ج ء أحد فض  هذ والب منه أن يشرح لنه 

 الكتب العلم ةا 
 ( ا8/408( مدموع ال ت و  )2)
 ( ا 185-184( ان ر: الص ر  المفلول )ص3)
وعق  ندهذ فني الدنواب الصني ت  نصن ر  ال( ان ر: من  شنته للطبنري و ينر  حنول اوا نف 4)
 ( ا 1/170-171)
 ( في األص :   ل  ور، ولع  الصواب م  ذكرره ا 5)
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ر ع مـه بحــال الخصـو  معرفتـه باله ـدان التـد  كتــ ومـن  (1)لـي  فـد ألـرى  
  (2)والتد  قل فيدا ذلك  الشيْانيةفيدا الكفر والشر  واألحوال 

 
 
رحمدــم هللا  – الســ ف يانــه لمــندج أ ــل الهــدع والكــ  ، المخــالف لمــندج  -5

 الحـق،وال شك أن  يان مندج الباةل  عين ع ـث معرفـة مـندج أ ـل  –لعالث 
ال:  ول لك أشار فد الو ـية الكهـرى إلـث جوامـذ مـن أ ـول أ ـل الباةـل فقـ

جوامذ من أ ـول الباةـل التـد ا تـدعدا ةوا ـف ممـن هنتسـب إلـث  أذكر وأنا
مــن أكـــا ر ال ـــالمين، و ـــد فصـــول: الفصـــل  و ـــارالســنة وقـــد مـــر  مندـــا 

التــد فــد  واويــن  األحا هــثاألول: أحا هــث روو ــا فــد الصــفات  ا ــدال ع ــث 
فصـل:     شـنيذامس   مما نع م باليقين القاةذ أندا ك ب وبدتان،  ل كفر 

وكــــ لك الغ ــــو فــــد بعــــا المشــــا ل    فصــــل: وكــــ لك التفريــــق  ــــين األمــــة 
عـن أ ـل الهـدع: إندـم  ويقول ،(3)بما لم  ومر هللا به وال رسوله      وامتحاندا

مــن ام مــان  المْ وبــةبالغا ــات   ــومرون ع ــث عكــ  مــندج الرســل، فالرســل  
وأما  وأنفذ،أقوى باهلل ورسوله ولقواه، وي كرون من ةر  ذلك وأسبابه ما  و 

 مـنأ ل الهدع المخالفون لدم فبالعك   ومرون بالهدا ات واألوا ل، ويـ كرون 
ذلــك مـــا أ ــعف وأ ـــر، فمتبــذ األنهيـــاء ال  لــل وال  شـــقث، ومتبــذ  ـــنالء 

مــندج أ ــل الباةــل أندــم اعتقــدوا معــاند ثــم أرا وا  ومــن  (4)     شــقد ــال 

                                            

 ( ا 2/27( الدواب الصي ت )6)
 ( ا 50-1/49( ان ر: رلخ ص االست   ة )7)
 ( ا415، 395، 385-3/384( الوص ة الكبر ، مدموع ال ت و  )1)
 ( ا8/21(  رء التع رض )2)
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امســ   أن مــن  شــيلويــ كر  (1) أ ــنافحمــل ألفــا  القــرآن ع يدــا، و ــنالء 
 باأللفـا مندج أ ل الباةل الت هي  ع ث ألبـاعدم والتـدرج  دـم، حيـث ههـدأون 

ــــد النفــــو  ويدولوندــــا، حتــــث  ــــوالدم ويع موندــــا ف ــــم هنلفــــون أق المتشــــا دة ث
مـن هدعونـه ولـو لـم  كـن مقتنعـا بـوقوالدم، ويشـبه  ـ ا مـا لفع ـه  لدـم سـتجيب 

 ــنالء عمــدوا  ولكــنول شــيل امســ  :   عــولدم،  قــ فــدالقرامْـة مــن التــدرج 
فــد لغــات األمــم معــاند متعــد ال، و ــاروا  لحتمــلإلــث ألفــا  مجم ــة مشــتهدة 

مندــا فــد لغــات األمــم، ثــم  المفدــو هــدل ون فيدــا مــن المعــاند مــا لــي   ــو 
قـولدم و ولـوه  وع مـواركهو ا، وألفو ا لوليفا ةوي   نـوا بعلـه ع ـث بعـا، 

  فدمه،  مفد نفو  من ل
 
والمعــــاند  المشــــتركةه  قــــة وامو ـــا لمــــا فيــــه مـــن األلفــــا  يــــريـــب أن ف وال

 فولـــ المشـــتهدة فـــتذا  لـــل معدـــم الْالـــب ولـــاةهوه بمـــا لنفـــر عنـــه فْرلـــه، 
 عترض ع يدم قالوا له: أنه ال لفدم   ا، و  ا ال  ص ا لـك، فيبقـث مـا فـد 

ا األنفــة والحميــة  حم دــا ع ــث أن لســ م ل ــك األمــور قهــل لحقيقدــ مــنالنفــو  
ع يدا لشية أن هنسهوه إلث نقص الع م والعقل،  االعتراضعنده، وع ث لر  

كمـا هنقـل إلـواندم القرامْـة المسـتجيهين   رجـاتونق وا النا  فـد مخـاةهتدم 
مندجدم فرار م إلث التق يد، فـرأ  الْا فـة  ومن  (2)لدم  رجة بعد  رجة     

ـــك الكـــ     ـــال ك مـــا بقـــث ذل ـــاع،   ا ـــراإذا ق ـــد االلب هدرســـونه كمـــا هـــدر  ف
 فدمه، وك ما كانه العبـارات أبعـد  الالمنمنون ك   هللا، وأكتر من هتك م به 

اللالة، ك مـا كـان الشـدء  األممعن الفدم كانوا لدا أشد لع يما، و  ه حال 

                                            

 ا زرزور(، ريقي : 93-81ة في أصول الت فير )ص( ان ر مقدم3)
 ( ا62-5/61(، وأيض  )296-1/295(  رء التع رض )1)
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الـ ي لـي  لدـم  المنت ـر،مجدوال كـانوا أشـد لـه لع يمـا، كمـا  ع ـم الرافلـة 
مـن  الجدالث عين وال أثر، وك لك لع يم منه ح  وال لهر وال وقعوا له ع 

 ،(1)المتصوفة الغوث ولالم األوليـاء، ونحـو ذلـك ممـا ال  عرفـون لـه حقيقـة  
القــدر قـــد لهينتــه مـــن  و ـــ ا قــول شـــيل امســ   عـــن لق يــد م لشــيولدم:   ثــم

ولـو فـد أ نـث شـدء ممـن رأهـه كتـهدم  –ل كتـاب والسـنة  المخالفينالْوا ف 
إذا أقيمـــه ع ـــث أحـــد م الحجـــة  –ألبـــار م   غنـــد وممـــن لـــاةهتدم، وممـــن 

 جــد لــه مــا هــدفعدا بــه فــر إلــث  ولــمالعق يــة التــد  جــب ع ــث ةريقتــه قهولدــا، 
إلــث الن ــر  هــدعوالتق يــد ولجــو إلــث قــول شــيوله، وقــد كــان فــد أول األمــر 

 آلـروالمناظرال، واالعتصا  بالعق يات وامعراض عن الشرعيات، ثم إنه فـد 
 ــم مــن الشــرعيات وال مــن العق يــات،  ــل  ــو كمــا قــال األمــر ال حصــل لــه ع

ي تبِبـــــُذ لعـــــالث ـــــٍم و  ـــــِر ِع ف ِ ِبغ يف ـــــد  ب ـــــاِ ُل ِف ـــــنف ُ ج  ـــــاِ  م  ِمن  النب ْ اٍن  ُكـــــلب :}و  ـــــيف ش 
   (2)[  3م ِريٍد{]الحج:

إال متناقلــا و ــو   ــنالءلجــد أحــدا مــن  ولســههــ كر لناقلــدم فيقــول:   ثــم 
  (3)ل ي ع مه فد مو ذ آلر  نفسه  خالف قول ذلك المتهوع ا

البــــاع الدــــوى  متــــلكــــان كتيــــرا مــــا هــــتك م عــــن المــــندج العــــا  ل مهتدعــــة  وإذا
 فتنــه –وامعـراض عـن الكتـاب والسـنة، ولقـد م معقـولدم ع يدمـا، وايـر ذلـك 

أحيانـــا هـــتك م عـــن مـــندج بعـــا الْوا ـــف، فيـــتك م عـــن مـــندج الجدميـــة ومـــا 
حــدوث   ــدليلواســتداللدم  لــةالمعتز  عــن مــندج ويــتك م(  4)الع ــا مارلكهـوه مــن 

                                            

 ( ا5/315(  رء التع رض )2)
 ( ا5/317(  رء التع رض )3)
 ( ا5/318( ن س المصدر )4)
 ( ا1/277(  رء التع رض )1)
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بصـــــد   ولســــنا  (1)األجســــا  ولقــــد مدم ل ـــــدليل العق ــــد ع ـــــث  ليــــل الســـــمذ 
استقصاء ما كتبه فد مندج أ ـل الهـدع، وانمـا الغـرض  يـان أن مـن مندجـه 

الر  ع ث الخصـو  ومناقشـتدم  -ع ث الخصو  شرحه لمنا جدم  ب ر هفد 
الحــدهث عــن أن مــن مــندج شــيل  الســابقة كــان الفقــرالومندجــه فــد ذلــك: فــد 

ونشــوال  ــدعدم وأســباب ذلــك،  أحــوالدمامســ   فــد الــر  ع ــث الخصــو  شــرح 
ـــد مناقشـــتدم ونقـــا  ـــا مندجـــه ف ـــا جدم، ونـــ كر  ن ـــر  ع ـــث  أقـــوالدمومن وال

 -1أ لتدم، والك   فد ذلك ةويل، ولكن نعرض لبعا الم ما فـد ذلـك: 
فــد مناظرلــه حــول  – ثقتــه المْ قــة بمــا عنــده مــن الحــق، حتــث قــال مــرات

أمد ه كـل مـن لـالفند فـد شـدء مندـا ثـ ث سـنين، فـتن  قد:   -الواسْية 
 -  -القرون الت ثة التد أثنث ع يدا النهد  منجاء بحرف واحد عن أحد 

الـ ي بعتـه فيـه، ثـم الـ هن ه ـوندم ثـم الـ ي  القـرن القـرون  ليـرحيـث قـال:   
مو ـذ ذكـر  وفـد ،(3)ذلـك    مـا ذكرلـه فونـا أرجـذ عـن   خـالف( 2)ه وندم   
كــل مــن لــالفند ثــ ث ســنين، إن جــاء بحــرف واحــد عــن  أمد ــهأنــه قــال:  

  (4) خالف شدء مما ذكرله كانه له الحجة وفع ه وفع ه    الس ف
 
 
 

                                            

 ( ا 542-5/541( ان ر: شرح حديث الن ول، مدموع ال ت و  )2)
البخ ري، كت ب الشه  ات،  ن ب  –لك  مع اخت   يفير ع  هذا الل    –  عل ه ( مت 3)

كتنننن ب فضنننن     ومفنننلذ(، 5/259( ال ننننتت )2652ال يشنننهد علننننت شنننه  ة جننننور ور منننه)
 ا   عده ( وم  2533الصي  ة،   ب فض  الصي  ة  ذ الذي  يلونهذ ور مه )

 ( ا 3/169( المن  رة حول الواسط ة ، مدموع ال ت و  )4)
 ( ا6/15( مدموع ال ت و  )5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجزء األول   –موقف ابن تيمية من األشاعرة   

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net 

367 

الســ ف  وأقــوالالتقــة بمــا عنــده مــن الحــق المهنــد ع ــث الكتــاب والســنة  و ــ ه
  العقيـدال، وكانـه مـن بار ال فد جميذ ما كتب، ولا ة عن مناقشته لخصـو 

 –وحــدال المــندج عنــده، حيــث أ ــبا هتعامــل مــذ جميــذ مــن هناقشــه  عوامــل
ولم  مر ع يه فد وقـه مـن األوقـات أو فـد منـاظرال  ل لدا،من  –و م كتر 

ـــةمـــن المنـــاظرات أن لـــر   فـــد  الكتـــاب والســـنة، أو فـــد  ـــحة مـــ  ب   الل
 الس ف   

اير مـا، و ـ ه  ع ـثلقـد مدما اعتما ه فد العقيدال ع ث الكتاب والسـنة، و  -2
 سمة بار ال فد مندجه  جد امنسان شا د ا فد جميذ كتبه: 

فيدــــا  قيقدــــا  النــــا قــــد  ل ع ــــث جميــــذ المعــــاند التــــد لنــــا ع  فــــالقرآن  -ا
ـــين أل ـــول  -  -والرســـول  -ب  (1)وج ي دـــا   ـــدهنقـــد   ـــ  الـــه م المه  ال
   (2)وفروعه 

العقا ـد  فـد ـو حجـة  –وايـره  من ألبار اآلحـا  –وما  ا من السنة  -ج
  (3)كما أنه حجة فد اير ا  

   (4)ال لعارض  ين العقل والنقل  - 
: كـــل مـــن  قـــولكيـــل لفدـــم نصـــوص الكتـــاب والســـنة؟ ، ألن قـــا   قـــد  -3

 وق ي ـون هنتسب إلث امس   هدعد أنه  عتمد فد أقواله ع ث الكتاب والسنة، 
ولة ال  غف دــا شــيل امســ    ــل  ــم الــ هن  جــا رون  نهــ  ا مباشــرال،  ــ ه مســ

                                            

 ( ا5/56(  رء التع رض )1)
مدمنوع ال تن و   واليموخنة،(، 323-2/321( ان ر: نقق أس س التقديس المخطنوط )2)
( 28-26(، والق عنننننندة المراكشنننننن ة )ص296-3/294(، ومدمننننننوع ال تنننننن و  )5/6-7)

 و يره ا 
 ( ا2/12( ان ر مث : الدواب الصي ت )3)
 في مو  ه م  األش عرة ا ( س أري شرح لذلو 4)
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ســهب مدــم ل لــت ف الواقــذ  ــين النــا ، ولــ لك و ــذ لدــا قواعــد  أندــاهــرى 
 و وابط : 

 الصـــحيافقـــد كتـــب رســـالة فـــد أ ـــول التفســـير، أو ـــا فيدـــا المـــندج  – أ
لتفســير كــ   هللا لعــالث، و ــ ا المــندج نق ــه ا ــن كتيــر فــد مقدمــة لفســيره، ثــم 

 فد لفسيره ةبقه
 
 
 

  (1)نتشر  ين المس مين انتشارا ع يما ا ال ي
الكـ   ع ـث المـرا    اللـةكيل  فدم كتـاب هللا ؟  قـول شـيل امسـ   :   -ب

األ مـة،  نق ـهلعرف لارال باللـرورال ولـارال باالسـتدالل، ويسـتدل ع ـث ذلـك بمـا 
ــة الســنة، وســا ر اآل ــات  وبمــا كــان  قولــه الســ ف  فســرون بــه القــرآن، وبدالل

   (2)ذلك       واير
ذكــر ن ــا ره  مــنويركــز ع ــث أنــه ال ــد فــد معرفــة لفــظ القــرآن والحــدهث  -ج

 فــدمــن كــان لــه عنا ــة بولفــا  الرســول ومــرا ه  دــا، عــرف عا لــه  كــل قــول  
لْابــه، ولهــين لــه مــن مــرا ه مــا ال هتهــين لغيــره، ولدــ ا هنبغــد أن  قصــد إذا 

عنـث هللا  دـا  القرآن والحدهث أن ه كر ن ا ر ذلك ال فـظ، مـاذا منذكر لفظ 
القـرآن والحـدهث، وسـنة هللا ورسـوله التـد لاةـب  لغـةورسوله، فيعرف  ـ لك 

                                            

: زرزور، وهن   أكثر م  ريقي ( ، 105-93( ان ر: مقدمة في أصول الت فير )ص1)
 رس لة علم ة في منهو اال  ر م ة في الت فير ا 

 ( ا2/328( نقق التأس س المخطوط )2)
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المـندج فـد   ـ ا ،ويْهـق(1)ك مـه      مـن دا عبا ه، و ـد العـا ال المعروفـة 
  (2)بعا األلفا  

 قول شيل امسـ  :   األلفا ،وال د أ لا من معرفة ال غة العربية و اللة  - 
ع ث مرا  هللا ورسـوله  هدلآن والحدهث من أن  عرف ما فد لفسير القر  وال د

ممـا  عـين   دـامن األلفا  وكيـل  فدـم ك مـه، فمعرفـة العربيـة التـد لوةهنـا 
 المعـاند،ع ث أن نفقه مرا  هللا ورسوله بك مه، وك لك معرفـة األلفـا  ع ـث 

فتن عامة  ـ ل أ ـل الهـدع كـان  دـ ا السـهب، فـتندم  ـاروا  حم ـون كـ   
  (3)ع ث ما هدعون أنه  ال ع يه، وال  كون األمر ك لك    ورسوله هللا
المعـاند  أن ــ   ذلكولي  كل معنث  فسر به لفظ اآل ة والحدهث ويع ل  - ـ

 والحق  هللا،لنقسم إلث حق وباةل، فالباةل ال  جو  أن  فسر به ك   
 
  ــحيا معنــثكــان  ــو الــ ي  ل ع يــه القــرآن فســر بــه، وإال ف ــي  كــل  إن

 كانـه فسر به ال فظ لمجر  مناسبة كالمناسبة التد  ين الركيا والتعهير، وإن 
ــه القرامْــة والباةنيــة   ــة ال فــظ كمــا لفع  أنــه  كمــا  (4)لارجــة عــن وجــوه  الل

أن  قول: إن األلفا  التد جاءت فد القـرآن مو ـوعة لمعـاند،  ألحدلي    
ل أ ل املحـا  والمفتـرين  هريد أن  فسر مرا  هللا  ت ك المعاند   ا من فع ثم
  (6)شيل امس   أمت ة ل لك  ،وي كر(5)

                                            

 ( ا110( اإليم ن )ص3)
 (ا 67، 44-1/43( ان ر : مدموع ال ت و  )4)
 ( ا161(، وان ر: )ص112-111( اإليم ن )ص5)
 ( ا2/27( مدموع ال ت و  )1)
 ( ا6/111( الرس لة األكمل ة، مدموع ال ت و  )2)
 ( ا112-111( ان ر: المصدر الف ال  )ص3)
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فدمدـم فـد  إلـثأن الس ف أع م وأحكم من ايـر م، ولـ لك  جـب الرجـوع  -4
  (1)العقيدال وك مدم حولدا، ألندم أع م النا  بالكتاب والسنة ومعانيدما 

أ ـــل  ومخاةبـــةومـــن مندجـــه: جـــوا  اســـتعمال المصـــْ حات الحا ثـــة،  -5
 ْ ح با ْ حدم إذا احتيج إلث ذلـك، ويـرى مـذ ذلـك أن معرفـة لغـة اال

اسـتخدا  المصـْ حات  ومت ـه ،(2)وا ـْ حه جـا ز وقـد  كـون واجبـا  العدو
 و ـ ه  (3) واجبـاواأللفا  الحا ثة قد  حتاج إليه وقد  كون مستحبا وقد  كون 

فـــة المســـولة شـــرحدا شـــيل امســـ   شـــرحا مستاليلـــا، وذكـــر األحـــوال المخت 
ــ لك،  قــول  معــرض ك مــه عــن اســتخدا  أ ــل الكــ   ل كــ   المتشــابه  فــدل

باأللفـا  المجم ـة التـد  عار ـون  دـا  وذلـكال ي  خدعون به جدال النا ، 
والصـــورال، والجـــو ر،  والمـــا ال،نصـــوص الكتـــاب والســـنة: متـــل لفـــظ: العقـــل، 

مع ــول، وال والع ــةوالعــرض، والجســم، والتحيــز، والجدــة، والتركيــب، والجــزء، 
ع ـث  معقبـاوالحدوث، والقد ، والواجب والممكن واير ا،  قول شيل امسـ   

ـــا   ومـــاذلـــك:   ـــوندم  صـــْ حون ع ـــث ألف مـــن أ ـــل فـــن إال و ـــم معترفـــون ب
  دا مرا  م ، هتفا مون 

 
و  ه األلفا    ناعتدم،أل ل الصناعات العم ية ألفا   عهرون  دا عن  كما

 ال غــة، دــا ايــر المفدــو  مندــا فــد أ ــل  ــد عرفيــة عرفــا  لا ــا ، ومــرا  م 

                                            

عنننند  –إن شننن ء ه  – إيضننن حه ( هنننذ  القضننن ة مننن  أسنننس منهدنننه العننن   ، وسننن أري 4)
 من  شته لألش عرة ا

( 6-2/5التقديس المخطنوط ) أس سض : نقق ( ، وان ر أي25( ان ر: الفبعين ة )ص5)
 ا
-3/306ال تننن و  ) ومدمنننوع( ، 2/389( ان نننر: نقنننق أسننن س التقنننديس المطبنننوع ) 6)

 ( ا308
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سواء كان ذلك المعنث حقا  أو باة  ، وإذا كـان كـ لك فدـ ا مقـا   حتـاج إلـث 
: وذلــك أن  ــنالء المعار ــين إذا لــم  خــاةهوا   غــتدم وا ــْ حدم فقــد  يــان

ــا  ــم  فدــم  ال قولــون: إن ــا ل ــا والــرا  ع ين ــا، أو إن المخاةــب لن نفدــم مــا قيــل لن
بــون الـ ي عنينــاه حــق مع ــو  بالعقــل أو الــ و ،  النــا ع ــث  قولنـا، وي بســون 

لــم   دــروا مخالفــة الشــرع، كمــا  فع ــه  إذاويقولــون أ لــا : إنــه موافــق ل شــرع 
ـــــوا   غـــــتدم  وإذاالم حـــــدال مـــــن القرامْـــــة والف ســـــفة ومـــــن  ـــــا ا م  لوةه

فقد  – القرآنمذ كونه لي   و ال غة المعروفة التد نزل  دا  –وا ْ حدم 
 مجم ـةإلث مخالفة ألفا  القرآن فد ال ـا ر  وإذا كانـه  ـ ه األلفـا   فلد 

كمــا ذكــر فالمخاةــب لدــم: إمــا أن  فصــل ويقــول: مــا لريــدون  دــ ه األلفــا ؟ 
بــالمعنث الــ ي هوافــق القــرآن قه ــه، وإن فســرو ا بخــ ف ذلــك  فســرو افــتن 

ثبالـا ، فـتن موافقتدم فد التك م  د ه األلفا  ناليا  أو إ عنر ت، وإما أن  متنذ 
فقد هنسـهونه إلـث العجـز واالنقْـاع، وإن لك ـم  دـا  معدمامتنذ عن التك م  دا 

التــد لحتمــل حقــا  وبــاة  ، وأو مــوا  األلفــا معدــم نســهوه إلــث أنــه أة ــق ل ــك 
المعــاند الباة ــة التــد  هتنــاولالجدــال با ــْ حدم: أن إةــ   ل ــك األلفــا  

 عــوال النــا   مقــا : فــتن كــانوا فــد هتنــزه هللا عندــا، فحينئــ  لخت ــف المصــ حة
  اعيـا  إلث قولدم وإلزامدم به أمكن أن  قال لدم:ال  جب ع ث أحـد أن  جيـب 

إليـه  الخ ـق، فما لم هتهـه أن الرسـول  عـا -  -إال إلث ما  عا رسول هللا 
ع ث النا  إجابـة مـن  عـا إليـه، وال لـه  عـوال النـا  إلـث ذلـك، ولـو قـدر أن 

الْريق لكـون ا ـ ا إذا لـب  م ـب  مـندم ع ـث والال المعنث حق  و  ا  ذلك
فع ــه الجدميــة بمــن لبســوا ع يــه مــن  كمــا (1) ــدعتدم  عفــداألمــور، وأ ل ــوه 

وايــر ذلــك، فكــان  القــرآنالخ فــاء حتــث أ ل ــوه فــد  ــدعتدم مــن القــول بخ ــق 
ذلــك  إلـثمـن أحسـن منـاظرلدم أن  قـال: ا تونـا بكتـاب أو سـنة حتـث نجيـبكم 

ــبك ــم هــدل ع يــه الكتــاب والســنة،و  ا ألن النــا  ال وإال ف ســنا نجي م إلــث مــا ل

                                            

 ( كذا ولع  العب رة : وأ خلهذ في الدعته ا1)
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 يــندم النــزاع إال كتــاب منــزل مــن الســماء،وإذا ر وا إلــث عقــولدم ف كــل   فصــل
و ــنالء المخت فــون هــدعد أحــد م أن العقــل أ اال إلــث ع ــم  عقــل،واحــد مــندم 

ال  جو  أن  جعل الحاكم  ـين األمـة فـد  ف د ا روري، هنا عه فيه اآللر، 
شيل امس   منـاظرال اممـا  أحمـد  وذكر ،(1)ر  النزاع إال الكتاب والسنة  موا

المنـاظرال  ـد التـد لصـ ا  فدـ هل جدمية، ثـم هو ـا الحالـة التانيـة فيقـول:   
ل شرع بما هـ كره، أو  معار اإذا كان المناظر  اعيان وأما إذا كان المناظر 

ويـدعو النـا   امسـ   ممن ال  مكن أن هر  إلث الشريعة، متـل مـن ال ه تـز 
وأن  الجمدور،إلث ما هزعمه من العق يات، أو ممن هدعد أن الشرع لاةب 

المعقول الصريا هدل باةن  خالف الشرع، ونحو ذلك، أو كـان الرجـل ممـن 
ــد فــد مخــاةهتدم مــن كــ    عر ــه ــه شــهدة مــن كــ    ــنالء، فدــنالء ال   ل

بولفــا  هوافقــون ع ــث أندــا : إمــا بولفــاظدم، وإمــا هــدعونداع ــث المعــاند التــد 
لدم: الك   إمـا أن  كـون فـد األلفـا ، وإمـا  فيقاللقو  مقا  ألفاظدم، وحينئ  

فــتن كــان الكــ   فــد المعــاند  فيدمــا،أن  كــون فــد المعــاند، وإمــا أن  كــون 
ممن ال هتقيد فـد  ونحو مالمجر ال من اير لقييد   فظ، كما لس كه المتف سفة 

ذلــك،  ونحــوا ذ،  ــل  ســميه ع ــة وعاشــقا ومعشــوقا أســماء هللا و ــفاله بالشــر 
فدنالء إن أمكن نقل معانيدم إلث العبـا ال الشـرعية كـان حسـنا، وإن لـم  مكـن 

إال   غتدم فهيان   لدم و فذ  يالدم عـن امسـ     غـتدم أولـث  مخاةهتدم
ذلك ألجل مجر  ال فظ، كما لو جاء جيش كفـار وال  مكـن  عنمن اممسا  

ثيا دم، فدفعدم   ب  ثيا دم لير من لر     ب المس مين إال  فذ شر م عن 
 دــم فـد التيــاب  وأمــا إذا  التشـبهالكفـار  جولــون فـد لــ ل الـد ار لوفــا مــن 

 ــ ه األلفــا  ناليــا  إةــ  كــان الكــ   مــذ مــن هتقيــد بالشــريعة فتنــه  قــال لــه: 
 االستفســـــاروإثبالـــــا  دعـــــة، وفـــــد كـــــل مندمـــــا ل هـــــي  وإهدـــــا ، فـــــ   ـــــد مـــــن 

                                            

 ( ا229 -222 /1(  رء التع رض )1)
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 ،(1)الستفصــال، أو االمتنــاع عــن إةــ   كــل األمــرين فــد النفــد وامثبــاتوا
ــا شــيل امســ   إلــث مــا   نــه بعــا النــا  مــن أن الســ ف ذمــوا  ويشــير  ن

األمــر كــ لك،  ــل  لــي الحا ثــة فيــه، ويقــول:   اال ــْ حاتالكــ   ألجــل 
 ذمدم ل ك   

 
 
 
 
 

ــاه أع ــم مــن ذمدــم لحــدوث ألفاظــه، فــ موه  لفســا  ع ــث معــان  الهالشــتممعن
ــــة مخالفــــة ل كتــــاب والســــنة، ومخالفتــــه ل عقــــل الصــــريا، ولكــــن ع مــــة  باة 

مخالفتدـا ل كتـاب والسـنة، وكـل مـا لـالف الكتـاب والسـنة فدـو باةـل  بْ ندا
مــن قــد  ع ــم بْ نــه بعق ــه ومــندم مــن ال  ع ــم ذلـــك   النــا قْعــا، ثــم مــن 

فالخْـاب لـه مقامـات:  وبالجم ة،امس   ما سهق فيقول:   شيل ويو ا (2)
 فذ من ه زمه ويومره  هدعة، ويدعوه إليدـا، أمكنـه  مقا فتن كان امنسان فد 

 قـــول ال أجيبـــك إال إلـــث كتـــاب هللا وســــنة  وأناالعتصـــا  بالكتـــاب والســـنة، 
كـان امنسـان فـد مقـا  الـدعوال  إذارسوله،  ل   ا  و الواجب حقا      وأمـا 

بالكتــاب والســنة،   عتصــمر أ لــا فع يــه أن لغيــره والهيــان لــه وفــد مقــا  الن ــ
 الرسـولويدعو إلـث ذلـك، ولـه أن هـتك م مـذ ذلـك ويهـين الحـق الـ ي جـاء بـه 

باألقيســـة العق يـــة واألمتـــال الملـــروبة، فدـــ ه ةريقـــة الكتـــاب والســـنة وســـ ف 
شــــيل امســــ   أمت ـــة مــــن الكتــــاب والســــنة ومواقــــف  و ــــرب ،(3)     األمـــة

                                            

 (ا 232 -1/231(  رء التع رض )2)
 ( 233 – 232 /1(  رء التع رض ) 1)
 ( ا236 – 234 /1ن س المصدر ) ( 2)
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تك م فد مقا  امجابة لمن عار ه بالعقل، وا عث كان الم وإذا    (1)الس ف 
فتنه قد  حتاج إلث حل شهدته وبيان بْ ندـا،  النصوص،أن العقل  عارض 

     فدنــا  ستفصــل الســا ل ويقــول لــه: مجم ــةفــتذا ألــ  التــاند هــ كر ألفاظــا 
حقـا قهـل وإن أرا  بـاة  ر     أرا  فـتن(2)ماذا لريد  دـ ه األلفـا  المجم ـة ؟  

ر  شــيل امسـ   ع ــث  لمـاذا ا الكــ   ولفصـيل ا ــن ليميـة فيـه هتهــين ومـن  ـ
ر  ع يدــا ر و ا  ولمــاذاالف سـفة وألبــاعدم وذكــر عبـارالدم ونق دــا مــن كتـهدم، 

 ةوي ة،
 
 
 
 

 ــل هنقْــذ  معــه،إلــث حــد أن القــارئ ال  ســتْيذ متابعتــه واالســتمرار  لصــل
 ــث المنْــق حــين  قــف ع ــث نصــوص مــن كــ    ــنالء الف ســفة المهنــد ع

 والتراكيب الغاملة، واال ْ حية     والعبارات
المقا ـل،  الفريـقلناقا أقوال الخصـو ، وكـون أ لـة كـل فريـق لـر  أ لـة  -6

 ل نـزاعويبقث م  ب الس ف  و الحق والعدل،  قول شيل امسـ  : بعـد ذكـره 
 تفا  سـأع ـم مـا  و ـ ا ين المعتزلة واألشعرية حول ك   هللا وأفعال العبا :  

مــن أقــوال المخت فــين الــ هن أقــوالدم باة ــة، فتنــه  ســتفا  مــن قــول كــل ةا فــة 
                                            

م   أمثلة(، فقد  رب 238 – 236 /1( ان ر األمثلة لذلو في المصدر الف ال  )3)
سأله  حينم القرآن في ال  ن التوحيد وصدق الرس  والمع  ، وم  الفنة في مفألة الر:خة 

اال  يقول  الفلفأالو رزخ : ك   وهو واحد وني  كثير فأج  ه  مث ل القمر ، وم  أ وال 
في مفألة  أحمداب س في مفألة الر:خة وأن الفم ء رر  وال يي ط اله ، و ول اإلم   

 المع ة مع االستواء والعلوا 
 ( ا 238 /1(  رء التع رض )4)
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قول الْا فـة األلـرى، فيعـرف الْالـب فسـا  ل ـك األقـوال، ويكـون  فسا  يان 
الحق، وال لجد الحق إال موافقـا لمـا جـاء بـه الرسـول  ة بذلك  اعيا له إلث 

-  - ويـرى  ،(1)ا المعقـول  موافقـا لصـري إال، وال لجد ما جـاء بـه الرسـول 
بعلـدم  نقـاشيل امس   أن  نا  فوا د من ذكر ك مدم وأ لتدم ومندا:  

بعا، ف   عتقد شدء مندا، ثم إن عرف الحق ال ي جاء بـه الرسـول  ك  
لصريا المعقول،وإال استفيد من ذلك الس مة من ل ك  الموافقفد ا الصواب 
    (2)  الباة ةاالعتقا ات 

ال هتفق اثنـان  ولد ان أ حاب الهدع  قدح فد أ لة اآللرين،   واحد م وكل
الف سـفة  ركسـاءر يسان ع ث جميذ مقدمات  ليل إال نا را، فكـل ر ـي  مـن 

والمتك مــين لــه ةريقــة فــد االســتدالل لخــالف ةريقــة الــر ي  اآللــر، بحيــث 
كـل مــن ألبـاع أحــد ما فـد ةريقــة اآللـر، ويعتقــد كـل مندمــا أن هللا ال   قـدح

وإن كــان جمدــور أ ــل الم ــة  ــل عامــة الســ ف  خالفونــه  بْريقتــهعــرف إال  
   (3)فيدا   

وةريقتــه فــد ذلــك جــزء مــن  يانــه لوســْية مــ  ب  ، (4)لــ لك أمت ــة ويلــرب
 الس ف   

 
 
 
 
 

                                            

 ( ا314 /12( مدموع ال ت و  )1)
 (ا 197 /2( منه ج الفنة: الميققة )2)
 ( ا22 /2( مدموع ال ت و  )3)
 ( ا104، 76، 3/72(، ومنه ج الفنة ) 24-22 /2( ان ر: المصدر الف ال  )4)
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والْوســد  رشــدأةــال فــد ذكــر مناقشــات ونقــول عــن ا ــن ســينا وا ــن  وعنــدما

ــم هللا،  قــول:     ْــول،الدم النافيــة ل صــفات بْــ ن أقــو  وبيــانفــد مســولة ع 
وإنما القصد  نا إبْال بعلدم لقول بعا، فتن   ا هـنن  نفوسـا كتيـرال قـد 

شــيل امســ   ع ــث لنــاقا  هركــز وأحيانــا (1)لــي  األمــر كــ لك    أنــهلتــو م 
 ،(2)سـينا  ا ـنالشخص نفسه فد أقوال، ومن أمت ة ذلك ما ذكره من لناقا 

  (3)أ حاب وحدال الوجو   وبعا
جميذ ما  أن  -و  ا جانب من لناقا الخصو   –يرى شيل امس   و  -7

لـدل  ال حتج به المبْـل مـن األ لـة الشـرعية والعق يـة إنمـا لـدل ع ـث الحـق، 
ع ث قول المبْل و ـ ا ظـا ر  عرفـه كـل أحـد، فـتن الـدليل الصـحيا ال هـدل 

ال ع ث باةل     والمقصـو   نـا أن نفـ  الـدليل الـ ي  حـتج  حق،إال ع ث 
حقه ولميز ما فيه من حق وباةل، وبـين مـا  أعْده المبْل  و بعينه إذا ب

المحــتج بــه فــد نفــ  مــا  المبْــلهــدل ع يــه، لهــين أنــه هــدل ع ــث فســا  قــول 
الســمعية  األ لــةاحــتج بــه ع يــه   و ــ ا عجيــب قــد لوم تــه فيمــا شــاء هللا مــن 

  (4)فوجدله ك لك  
الحــق والباةــل ولــارال   ــين لــارال لكــون  المنــاظرالمندجــه؛ الــ ي ةبقــه أن   ومــن

أحــد ما  كــون  ــين القــولين البــاة ين لتهــين بْ ندمــا، أو بْــ ن أحــد ما، أو 
 والف سفةأشد بْ نا من اآللر، فتن   ا هنتفذ به كتيرا فد أقوال أ ل الك   

وأمتالدم، ممن  قول أحد م القـول الفاسـد، وينكـر ع ـث منا عـه مـا  ـو أقـرب 
قــــول منا عــــه أحــــق بالصــــحة إن كــــان قولــــه  الصــــواب، فيهــــين أن إلــــثمنــــه 

                                            

 ( 10/97(  رء التع رض )1)
 (  160 – 159،  104 – 98 /10، 186، 133، 32 /8( ان ر :  رء التع رض ) 2)
 ( ا202 – 201 /3)  الصي ت( ان ر: نموذج لتن  ق التلمف ني في الدواب 3)
 ( ا29 /8( وان ر: ) 288 /6( مدموع ال ت و  ) 4)
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إن كــان قــول منا عــه فاســدا، لتنقْــذ  ــ لك  بالفســا  ــحيحا، وأن قولــه أحــق 
 عار ـــون نصـــوص  المبْ ـــون حجـــة الباةـــل فـــتن  ـــ ا أمـــر مدـــم، إذ كـــان 

 الكتاب والسنة بوقوالدم 
 
 
 

لــو لركــوا   ــنالء يــان فســا  ا أحــد ركنــد الحــق وأحــد المْ ــوبين، فــتن  فــتن
نهيـــاء لدـــدت وكفـــه، ولكـــن  ـــالوا ع يدـــا  ـــول المحـــاربين هلل نصـــوص األ

فــتذا  فــذ  ــيالدم وبــين  ــ لدم كــان ذلــك مــن أع ــم الجدــا  فــد  ورســوله،
  (1)سهيل هللا  

إن شـاء  – وسـيولدإنصافه ل خصو  واالعتـراف بمـا عنـد م مـن الحـق،  -8
مـذ  ثحتـ يان إنصافه ل شاعرال، ولكن نقرر  نا أن  ـ ه قاعـدال عنـده  –هللا 

مــــن  ــــو أشــــد انحرافــــا مــــن األشــــاعرال مــــن المعتزلــــة والجدميــــة، والف ســــفة، 
وايـر م   ولكـن هنبغـد أن نشـير  نـا إلـث ر و ه القويـة  والرافلـةوالمتصوفة 

الكتـاب والســنة وكـ   الســ ف وإجمــاعدم، أو   عار ــون ع ـث الخصــو  حـين 
فاســـــدال، أو حـــــين  قـــــدمون  لـــــووي تحـــــين هنولـــــون النصـــــوص الصـــــريحة 

وأ لـتدم  المنحـرفينواللدم ع ـث نصـوص الشـرع أو ايـر ذلـك مـن منـا ج معقـ
  ـ هالباة ة، فتذا مـا واجـه متـل ذلـك لحركـه ايرلـه ع ـث  ـ ا الـدهن وواجـه 

األقوال الفاسدال نقلا وإبْاال ور ا، وأةال الـنف  فـد ذلـك، وواجـه لصـومه 
  خْـئدم ويلــ ل أقــوالدم، ويهـين لناقلــدم وق ـة أ  دــم فــد  ــريحة،مواجدـة 

لعــام دم مــذ نصــوص الشــرع   ولســنا بصــد  ذكــر نمــاذج لــ لك فغالــب كتبــه 
إلـث  –ل خصـو   إنصـافهونحـن بصـد   يـان  –شا د ع ث ذلك، ولكن نشير 

 عدهـدالمواقفه وعباراله القوية فد مخاةبـة بعـا لصـومه فحـين ذكـر ةرقـا 
                                            

 ( ا206 /4رء التع رض ) (  1)
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حتـث بعـد التوبـة، ذكـر  -  -من األ لة لدل ع ث وجوب قتـل سـاب النهـد 
الْريقة الخامسة والعشرين قول من  قول: إن سب النهد متل سب  ءأثنافد 

أن منشو الشهدة فـد  ـ ه المسـولة القيـا  الفاسـد، و ـو  واع م:  قالايره، ثم 
 ين المتبـاهنين لباهنـا ال  كـا   جمعدـا جـامذ،و و التسـوية  الجن التسوية فد 

ع ــث إذا فــرض عــو  المنتدــك  –أو فــد عــرض  الــد  ــين النهــد وايــره فــد 
الج ـد مـن التفـوه بـه، فـتن  ويقشـعرو و مما  ع م بْ نه  رورال،  –امس   

 أذى له أثرا،  كونهمن قت ه ل ر ال فقط أو ل نقا فقط، ولم  جعل لخصوص 
 
 
 
 
 
 

أو  األذى،المــنثر عنــده عمــو  و ــف الكفــر، إمــا أن هدــدر لصــوص  وإنمــا
لـــا  ـــو اا ـــة  ســـوي فيـــه  ينـــه وبـــين ايـــره  عمـــا منـــه أن جع ـــه كفـــرا أو نق

و ــ ا كــ   مــن لــم هــر ل رســول حقــا هزيــد ع ــث مجــر  لصــد قه فــد  التع ــيم،
وبين سا ر المنمنين فيما سـوى  ـ ا الحـق   و ـ ا كـ     ينهالرسالة، وسوى 

إلث شعبة نفا ، ثم  خاف أن  خرج إلث   جرلهيث  صدر عن ق ة فقه، ثم 
 النفا  األكهر، وإنه لخ يق 

ــــم ا ــــن  ولمــــا  (1)  بــــه ــــد ألبــــاع الرســــول لك  مــــن الصــــحابة  -  -ســــينا ف
وأندـم ال  سـتْيعون فدـم المعـاند الغاملـة التـد  الـوبر،وو فدم بوندم أ ـل 

المتف سـفة إلـث مزيـد إ لـاح وشـرح  المهر ينلحتاج من  و أفلل مندم من 
 ـ ا اســتخفاف بوفلــل  ألنلفدمدـا؛  جــم ع يـه شــيل امســ    جومـا شــدهدا 

                                            

 ( 455( الص ر  المفلول ) ص1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجزء األول   –موقف ابن تيمية من األشاعرة   

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net 

379 

قـدرت بعـا  فـتذافقـال:   -  -ة رسـول هللا الخ ق بعـد الرسـل و ـم  ـحاب
من ذلـك القـرن، فقا  ـه بتلوانـك القرامْـة الباةنيـة وعـوا  الف سـفة  الناقصين
مــن عــوا  النصــيرية وامســماع ية وأمتــالدم فتنــك لجــد  ــين  وأمتــالدمالد ريــة، 

الــ  ن والع ـم مــن الفــر  أع ـم ممــا  ــين القــد   فــدأ نـث أولئــك وليــار  ـنالء 
 نـد عهيـد، الـ هن راج ع ـيدم  لـدعوالي  أ ـحابك  ـم المسـتجيهين والفر ، ألـ

أكفـر النـاي وأكـ  دم   ـومكر م وكيد م فد الدنيا والدهن، حتث اعتقدوا فيمن 
مـذ فـرط  النصـارى أنه أما  معصـو ،  ع ـم ع ـم األولـين واآللـرين،  ـل عـوا  

جد دـم و ـ لدم أحـ   وأذكــث مـن عـوا  أ ــحابك المسـتجيهين لمتـل  ــنالء 
لدم، و ل وجد فد العالم أمة أجدل وأ ل وأبعد عن العقـل والع ـم  منقا هنال

كورســـْو  –ركوســـدا ف ســـفة ؟ أو لـــم لكـــن أ مـــتكم اليونـــان   كـــون مـــن أمـــة 
ويشركون بالرحمن، ال ي ااهته أن  عهد  األوثان،مشركين  عهدون  –وأمتاله 

البـارعون ويصـ د     وأمـا أ مـتكم  لـهامنسان شيْانا من الشياةين ويصو  
لم ـــك مشــــر   و يــــرافغاهتــــه أن  كـــون مشــــركا ســـحارا  –كورســـْو وذويـــه  –

 الك   وأمتاله  و  ا قول شيل امس   :   ثم ،(1)سحار     
 
 
 

األنهيــاء، وأمــا  بولبــاعقيــل ل مقا  ــة لمــا فــد كــ    ــنالء مــن االســتخفاف  إنمــا
ــــاء  ــــر م مــــن ألبــــاع األنهي ــــيدم الصــــ ال  –أ مــــة العــــرب واي  فلــــ ءك، -ع 

الصحابة متل: أ د بكر، وعمر، وعتمان، وع د، ومعـاذ  ـن جهـل، وأ ـد  ـن 
هللا  ــن مســعو ، وعهــد هللا  ــن ســ  ، وســ مان الفارســد، وأ ــد  وعهــدكعــب، 

عبـــا ، ومـــن ال  حصـــث عـــد ه إال هللا لعـــالث، فدـــل   ـــنالـــدر اء، وعهـــد هللا 
بقــو   –   ع ــيدم الصــ ال والســ – األنهيــاءســمذ فــد األولــين واآللــرين بعــد 

                                            

 ( ا 65– 64 /5(  رء التع رض ) 2)
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وأحســن ع مــا مــن  ــنالء ؟   معرفــة،كــانوا ألــم عقــوال، وأكمــل أذ انــا، وأ ــا 
مناسـبة ألـرى  قـول عــن  وفـد  (2) قـال لدـ ا األحمــق      ثـم قـول:   ثـم ،(1)

فــد معــرض مناقشــته  ويقــول  (3)ذلــك فلــيحة مــن الفلــا ا   وكــلم قبــه:  
هـدعون مـن الحـ    ل هنا: ليتومل ال هيب ك    نالء ق هال ن رشد وأقواله:  

 اا ـــةوالتحقيـــق مـــا هـــدفعون بـــه مـــا جـــاءت بـــه الرســـل، كيـــل هتك مـــون فـــد 
ر ه ع ـــث  وفـــد  (4)حكمـــتدم وندا ـــة ف ســـفتدم بمـــا  شـــبه كـــ   المجـــانين     

الْوسد الـ ي ر  ع ـث ا ـن سـينا ومـا ر ـد  رجوعـه إلـث إثبـات الصـفات:  
ما جاءت به الرسل، وما  ال ي  داه هللا لعالث وفدمه –: ف يتد ر العاقل ق ه
ك     ا ال ي  و ر ي  ةا فته فـد وقتـه، ومـا قـرر بـه كـ    – اير مقاله 

و ــــو أفلــــل  –هللا لعــــالث، لمــــا كــــان ا ــــن ســــينا  ع ــــمســــ فه الم حــــدهن فــــد 
 قتلـيه العقـل الصـريا مـذ  الـ يقد قال فـد ذلـك بعـا الحـق  –متولريدم 

ــ ا ــن ســينا مــن  قالــهر  مــا موافقتــه ل نقــل الصــحيا، فــورا   ــ ا الْوســد أن ه
بـه  ولـبجاالحق انتصارا لْا فته الم حدال، فقال فد الك   ال ي ع ـم قـدره 

مـــا   دـــر لمـــن فدمـــه أنـــه مـــن أفســـد أقـــوال اآل مـــين وأشـــبه األشـــياء، بـــوقوال 
وال ريـب أن  ـ ه عقـول كا  ـا باريدـا، لمـا ألحـدت فـد  ـفات هللا  المجانين،
   (5)د   ا الجدل الْويل      نصر التعْيل وقعه ف وأرا تلعالث، 

 
 
 

                                            

 ( ا 69 /5(  رء التع رض ) 1)
 ( ا70 /5( ن س المصدر ) 2)
 ( ا33 /10( ن فه ) 3)
 ( ا 427 /3( ن فه ) 4)
 ( ا  45– 44 /10(  رء التع رض ) 5)
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المتف ســـفة  مـــذأســـاليبه مـــذ  ـــنالء، وي حـــظ أن  ـــ ه العبـــارات جـــاءت   ـــ ه
 الوا ـحة،الم حدال، ومذ ذلك ف ـم  منعـه مـا  جـده مـن مقـااللدم وانحرافـالدم 

من ا، هنصفدم ويعترف لدم بالحق ال ي معدم، سواء ع ث وجـه امجمـال أ  
معينة  وينْ ـق شـيل امسـ   فـد ذلـك  هيـان عند عرض المسولة ال التفصيل

مــن  ــ ه  وكتيــرمــذ اآللــرين ومــذ الــنف  فيقــول:   والعــدلوجــوب امنصــاف 
القــ اال فــد عــين أليــه، وال هــرى الجــ ع  ويــرى الْوا ــف هتعصــب ع ــث ايــره، 

ل منصــــوص  ومخالفتدــــاالمعتــــرض فــــد عينــــه، ويــــ كر لنــــاقا أقــــوال ايــــره 
ذلــك البــاب مــا  ــو مــن جــن  ل ــك  والمعقــول، مــا  كــون لــه مــن األقــوال فــد

أو أ عف مندا أو أقوى مندا، ُهللا لعالث  ومر بالع م والعدل، ويـ    األقوال
ــــــمالجدــــــل  ــــــان  ظ ُ ومــــــا   وال   ــــــُه ك  ــــــاُن ِإنب نفس  ــــــا األفِ م   د  كمــــــا قــــــال لعــــــالث :}و ح 
ُدوال   [     ومع و  أن الحكم  ين النا  فد عقا ـد م وأقـوالدم 72{]األحزاب:ج 

 و  قسم الْوا ـف إلـث  ثم  (1) يندم فد مبا عدم وأموالدم    الحكم أع م من
مــــن  الحــــقةبقــــات فالف ســــفة والصــــوفية وألبــــاع الف ســــفة،  ــــم أبعــــد عــــن 

 والكراميـةالمعتزلة، والمعتزلة أقرب مندم، ومتك مة أ ل امثبـات مـن الك  يـة 
ــــة، والســــ ف وأ ــــل الحــــدهث أقــــ رب واألشــــعرية والســــالمية أقــــرب مــــن المعتزل

هنبه إلث أنه قد  كـون فـد كـ   المهتدعـة وأ ـل  و و  (2)الحق  إلثالْوا ف 
حسنة و حيحة، ولكـن اللـ ل  معاندما  و حق ألندم قد ه كرون  لك  ا

أ ـل السـنة، ويـ كر  هتهتـهجاء من جدة أندم نفوا ما  ا  ع يدا من الحق ممـا 
 هدنـه وروحـه إلـث  ربهتقـهتهتـه المتك مـة مـن أن العهـد  مـاأمت ة ل لك ومندا:  

وكـ لك  والمسـاجد،األماكن المفلـ ة التـد   دـر مندـا نـور الـرب كالسـموات 
هللا  وأنالم  كة، فد ا  ـحيا، لكـن  عـوا م أندـم ال هتقربـون إلـث ذات هللا، 

ع ــث العــرش، فدــ ا باةــل، وإنمــا الصــواب إثبــات ذلــك وإثبــات مــا جــاءت بــه 
                                            

 ( ا  464 – 463 /7(  رء التع رض ) 1)
 ( ا  161 – 160 /1 ر الص دية ) ( ان2)
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 قرب العهد إلث ربه،  منالنصوص 
 
 
 

وإن  عـــندم،الـــرب لعبـــا ه بكشـــف الحجـــب المتصـــ ة  دـــم والمنفصـــ ة  ولج ـــد
القرب والتج د فيه ع ـم العهـد الـ ي  ـو ظدـور الحـق لـه، وعمـل العهـد الـ ي 

إلث ربه    ثـم بعـا المتسـننة والجدـال إذا رأوا مـا هتهتـه أولئـك مـن   نوه و 
عون من التصـدهق بـه، وإن كـان ال منافـاال  ينـه وبـين مـا هنـا    فرون الحق قد 

الجميذ  ـحيا، وربمـا كـان امقـرار بمـا الفـق ع ـث   لأ ل السنة فد ثهوله، 
نـزاع؛ إذ ذلـك أظدـر وأ ـين و ـو أ ـل  فيـهإثباله أ م مـن امقـرار بمـا حصـل 

ونفــد حــال أو اعتقــا   لكــ هب،ل متنــا ع فيــه، فيحصــل بعــا الفتنــة فــد نــوع 
ـــــبعا  ـــــان فـــــد  دعـــــة ولكـــــ هب    موجـــــبككمـــــال المهتدعـــــة، فيبقـــــث الفريق

ــــه  ــــات مــــا نفت ــــث مع قــــة بتثب ــــوب المتهتــــة لبق ــــك أن ق  النصــــوص، وســــهب ذل
عــــن قــــول المهتدعــــة بســــهب لكــــ ههدم بــــالحق ونفــــيدم  نفــــرالالمهتدعــــة، وفــــيدم 

   (1)أو هنفرون منه أو  ك  ون به   الحق،له،فيعر ون عن ما هتهتونه من 
المتســـننة فـــد  جدـــالقـــد  صـــير بعـــا  كمـــاهـــ كر أمت ـــة ألـــرى فيقـــول:   ثـــم

ه عــن بعــا فلــا ل ع ــد وأ ــل الهيــه إذا رأى أ ــل الهدعــة  غ ــون إعرا ــ
 ــل بعــا المســ مين  صــير فــد إعــراض عــن فلــا ل موســث وعيســث  فيدــا،

بسهب اليدو  والنصـارى        حتـث  حكـث عـن قـو  مـن الجدـال أندـم ربمـا 
نهينــا فــد الحــرب، وعــن بعــا   شــتمون شــتموا المســيا إذا ســمعوا النصــارى 

وإ مـان بت مـان       بكفـرا ع يا كما سـهوا عتـيقكم، كفـر الجدال أنه قال: سهو 
 –حتـث فـد قواعـد م المنْقيـة  –ه كر لنـاقا الف سـفة وايـر م  وحين  (2)

                                            

 ( ا 26 – 25 /6( مدموع ال ت و  ) 1)
 ( ا  26 /6( ن س المصدر ) 2)
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لــم  قصــدوا  ــ ا التنــاقا،  و ــمفاســدال،  قــول:   عقا ــدومــا أوقعــتدم فيــه مــن 
 ا مـــا ع ـــث أن  ويركـــز  (1)المنْقيـــة    الفاســـداللكـــن أوقعـــتدم فيـــه قواعـــد م 

  رجـات،اف  رجـات، وأن المنتسـهين إلـث أ ـول الـدهن والكـ   أ لـا االنحر 
هنبغد أ لا أن  عرف أن الْوا ف المنتسبة إلـث متهـوعين فـد  وممافيقول:  
الــدهن والكــ    رجــات: مــندم مــن  كــون قــد لــالف الســنة فــد أ ــول  أ ــول

 إنما لالف السنة فد أمور  قيقة    كون ع يمة، ومندم من 
 

 
 ؛ع ث ايره من الْوا ف ال هن  ـم أبعـد عـن السـنة منـه ومن  كون قد ر 

فيكون محمو ا فيمـا ر ه مـن الباةـل، وقالـه مـن الحـق، لكـن  كـون قـد جـاو  
ه بحيـث جحـد بعـا الحـق وقـال بعـا الباةـل، فيكـون قـد ر   ر  دالعـدل فـ

، (2) دعــة كهيــرال  هدعــة ألــف مندــا، ور  بالباةــل بــاة   باةــل ألــف منـــه 
الك   المنتسهين إلـث السـنة والجماعـة، ومتـل  ـنالء إذا ر أ ل تكأو  ه حال 

ـــدعوه  ـــوا مـــا ا ت ـــلـــم  جع  ـــه، ق ـــون ع ي ـــه جماعـــة المســـ مين، هوال ـــارقون ب وال  ف
سـبحانه  غفـر ل مـنمنين لْـو م فـد متـل  ويعا ون، كان من نوع الخْـو ُهللا

  قــد  كــون الرجــل ع ــث  ـواالنحــراف بعلــه ألــف مــن بعــا فــ ، (3)ذلــك  
ل مندا شرا وأقرب إلث الخير، قأ ومة، فينتقل إلث ما   ير عةريقة من الش

الخير الممدوحة، متال ذلك:  ةفيكون حمد ل ك الْريقة ومدحدا لكوندا ةريق
ال  أن ال  م ك ه حـرا  مـ مو ، فـوع ه الشـر  فـتن الشـر  ل  ـم ع ـيم، ُهللا

عهــد والعــدوان، وأ نــاه ظ ــم ال لبغد غفــر أن  شــر  بــه وأوســْه ظ ــم العبــا  بــا
فيدــا  دعـة، قــد  كــون الرجــل  التــد     و كـ ا النحــلنفسـه فيمــا  ينــه وبــين هللا

                                            

 ( ا  341 /5( شرح حديث الن ول، مدموع ال ت و  ) 3)
 ( كذا، ولع  العب رة: ور  الب ا  الب ا  أخف منها1)
 (ا349-3/348( مدموع ال ت و  )2)
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ر جدميـا يجدميـا قـدريا فيصـ كـون  رافليا فيصير  يد ا، ف لك لير له، وقـد
الجدمية الكبار، فيـتجدم فـد  مناير قدرى، أو قدريا اير جدمد، أو  كون 

  (1)  بعا الصفات  ون بعا ونحو ذلك
 ه أنه ال ههرىء بعا أ ل السنة من المحدثين واير مومن قواعد إنصاف 
الوقـــوع فـــد الخْـــو فيقـــول:   لكـــن هوجـــد فـــد أ ـــل الحـــدهث مْ قـــا مـــن مـــن 

مـــن الغ ــط قــد االثبـــات أكتــر ممــا هوجـــد فــد أ ــل الكـــ  ، ايــر م الحنه يــة و 
ممــــا هوجــــد فــــد أ ــــل  تــــرمــــن الغ ــــط فــــث النفــــث أكلكــــ   ويوجــــد فــــث أ ــــل ا

   (2)الحدهث      
لشــيل  اعــد فــد منْ قــه فــد االنصــاف والعــدل، و ــد التــد مدــدتل ــك قو 

 ـم امس   ليتميز بمـندج سـ يم فـد  ـ ا البـاب، أمـا الـ هن هنْ قـون فـد ر و 
 الخصــو  ع ــث أســا  أن الحــق معدــم أو مــذ ةــا فتدم، وأن ةــا فتدم ال  قــذ

 فيدا لْو 
 
 

 ا  كـــــ- م ك دــــا باة ــــةلدومدم ع ــــث الباةــــل، وأقــــوالصــــوال انحــــراف، وأن 
اةـــل بشـــدء مـــن ال باقترابـــعـــوا فـــد الخْـــو أو  قفدـــنالء ال ـــد أن  -بـــتة  

 ثء من الحق ألن الخصو  قالوا به شي حدجأو  ث الحق،لته إهونس
 ث ذكـــر نمـــاذج مـــن إنصـــافه لخصـــومه، والف ســـفة  ـــم أشـــدلـــوننتقـــل اآلن إ

كــ     م فــد   الْهيعيــاتلدــ نعــم، ومــذ ذلــك  قــول فــيدم  ةا ــن ليميــ و لصــ
 دون  قصم عقول عرفوا  دا ذلك، و م لدذ، و سو و ك   كتير وا االبه جيد،
ــالع م اال  ــيدمدــر ع  الحــق ال  ــا ، لكــن جدــال ب ث الغا ــة، لــي  لــد إلدــالعن

                                            

 (ا465 -464 /1( االستق مة )3)
 (ا17/363ر فير سورة االخ ص، مدموع ال ت و  )( 4)
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فــاولون فــد القــرب هتهــ كر أندــم  كمــا،(1) يــل كتيــر الخْــو   قإال  عنــد م منــه
  ويعتـرف ل معتزلـة ويميـز م عـن ايـر م مـن أ ـل الهـدع (2)عد عـن الحـق بوال

أن المعتزلة لير من الرافلة والخوارج، فتن المعتزلة لقـر  فيقول:   وال ريب
د  لصـــــ مـــــون الـــــ نوب، فدـــــم هتحـــــرون ايعبخ فـــــة الخ فـــــاء األربعـــــة     و 

ا الخــاذ  ار االســ    لـوال هــرون أ كـالخوارج، ال  خت قــون الكـ ب كالرافلــة
اسن كتيـرال م محلدالرسول، و  سير القرآن ونصرالتفم كتب فد دكالخوارج، ول

أنــه لــم  كــن أ ــل  ى ، ويــر (3)( 0000هترجحــون ع ــث الخــوارج والــروافا 
  (4)  ا  ثال عق ية أ ت بحججوا جندم احتلكالرسول  ب هك هندم ل
 ـل  ره بعا النـا  ع ـيدم  كـون بـاة كلي  كل ما أن يعة فيرى أنه شأما ال

مذ  وابصلفدم فيدا بعا أ ل السنة ووافقدم بعا، والوال لاقم ألدمن أقوا
 ، ولمـا ذكـر(5)ولة انفـر وا  دـا أ ـا وا فيدـا   سـم ملدـلـي   نمن وافقدـم، ولكـ

 ]م ذكـر   أن الزيد ـة مـن الشـيعة ليـر مـندم دي ـل الخوارج والمعتزلـة علفلي
، ثــم قــال:   ومــذ (6) ــم( عد  والعــدل واللصــث الــ، وأقــرب إ[ةلــالرافمــن  أي
   ا
 
 

ف وال    مـــوندم، فـــتن ال  ـــم فو ـــل الســـنة  ســـتعم ون معدـــم العـــدل وامنصـــا
ْ قا  ل وأ ل السنة لكل ةا فة مـن  ـنالء ليـر مـن بعلـدم لـبعا، محرا  

                                            

 (ا43طقيي  )ص: من( الر  علت ال1)
 (9/276رض )تع (  رء ال2)
 (ا98-13/97 ، مدموع ال ت و  )ا  الي  والب الي ن  ( ال ر 3)
 (107-7/106( ان ر:  رء التع رض )4)
 (ا1/27ه ج الفنة، ريقب : رش   س لذ )ن( م5)
 (ا3/39الرخ ض اليدينة ) منتبة -( المصدر الف ال 6)

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجزء األول   –موقف ابن تيمية من األشاعرة   

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net 

386 

 ل  م ل رافلة لير وأعـدل مـن بعـا الرافلـة لـبعا، و ـ ا ممـا  عترفـون 
  (1)  بعلا نالنصفوننا ما ال هنصف بعل تم م به ويقولون:أن

 ى أندــم أقــل انحرافــادم ع ــث الف ســفة، ويــر  أمــا أ ــل الكــ   فكتيــرا مــا  فلــ
  (2)مندم
نتق نا إلث إنصافه ل فرا ، فا ن سينا ال ى ر  ع يه كتيرا وذكر عبـارات اتذا ف

، ولمـا نقـل (3)قاسية فد الر  ع يـه  قـول عنـه: إنـه أفلـل متـولرى الف سـفة 
من ك مه فد امشارات والتنهيدات حول مقامات العارفين، ذكر أن فيه حقـا 

مـن حـق  قهـل، ولمـا نقـل ك مـه قـال: إنـه كـ    ـحيا  وباة ، وأن ما فيـه
مدحـــه شـــيل  مســـولة ع ـــم هللا فـــد ولمـــا لـــالف ا ـــن ســـينا بقيـــة الف ســـفة  (4)

 ال:قامس   و 
  وكون ا ن سينا لالفدم فد  ـ ا  ـو مـن محاسـنه وفلـا  ه، التـد ع ـم فيدـا 

إحســانا  كتــرا أن أبــا الهركــات كــان أمــ ــبعا الحــق، والحجــة معــه ع ــيدم، ك
منــه فــد  ــ ا البــاب فكــل مــن أعْــث األ لــة حقدــا، وعــرف مــن الحــق مــا لــم 

الصـواب فـد  ـ ا  ويـ كر أن  (5) عرفـه ايـره كـان ذلـك ممـا  فلـل ويمـدح   
 الباب أن  قرر ما ذكره ا ن

ـــــه عالمـــــا با ـــــدال ع ـــــث كون  وقـــــات فتندـــــا ةريـــــق لمخســـــينا مـــــن الْريـــــق ال

                                            

 (ا3/39نه ج الفنة )م( 1)
 لتعن رض(، و رء ا162-1/161ة )ي(، والصن د395( ان ر الر  علنت المنطقيني  )ص: 2)
 (ا  7/143)
 (ا10/44(، و رء التع رض )7( ان ر: النبوات )ص: 3)
 (ا6/59 رض )ع( ان ر:  رء الت4)
 (ا10/140( ان ر:  رء التع رض )5)
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احب المعتهــر ونحــوه  ــ (2)   ويمــدح أبــا الهركــات البغــدا ي (1)  ــحيحة   
ـــك   كـــانوا بســـهب عـــد  ويـــرى أندـــم  ـــد م ألولئ كدم و ، وســـ [أى الف ســـفة]لق ي

 لعق دةريقة الن ر ا
 
 

 ــ  لق يــد، واســتنارلدم بــونوار النهــوات أ ــ ا قــوال فــد  ــ ا البــاب مــن  ــنالء 
و نالء، فوثهه ع م الـرب بالجز يـات ور  ع ـث سـ فه ر ا جيـدا، وكـ لك أثهـه 

ه وبــين مــا  ينــه مــن لْــو ســ فه، ورأى فســا  قــولدم فــد  ــفات الــرب وأفعالــ
]  قــو  بــه   أســباب الحــوا ث، فعــدل عــن ذلــك إلــث أن أثهــه ل ــرب لعــالث مــا

  (4)الموجبة ل حوا  ث    (3)، االرا ات [ من
فد  هرى أنه أقرب االلحا  ة إلث االس     لما هوجد -الصوفد -ثبوا ن عر 

ال هتهــه ع ــث االلحــا  ثبــات ايــره،  ــل  را، وألنــهيــك مــه مــن الكــ   الجيــد كت
 و كتير اال ْراب فيه، وإنما  ـو قـا م مـذ ليالـه الواسـذ الـ ى هتخيـل فيـه 

، ويــرى أنــه أقــرب (5)أع ــم بمــا مــات ع يــه    الحــق لــارال والباةــل ألــرى، ُهللا
                                            

 (ا10/146 رض )عالت( ان ر:  رء 6)
هنن، ورنوفي  480سننة   فأسنلذ، ولند نينو ين و الن  ملكن ، كن ن يه ي الن  علن( هو: مبة ه7)

 560سنة 
(، وأخبنن ر الينمنن ء للق طنني )ص: 6/74 ت األا نن ن ) نن(، ووف374: صن األنبنن ء )يننوع

224) 
ة منتبننة الرخنن ض عننمنن "، والتصننوخب منن  اب"النندون  -االرا ات -( فنني ابعننة رشنن   سنن لذ1)
 ةثيديال
(1/128) 
 (ا1/247   س لذ )شيقي : ر ر( منه ج الفنة، 2)
 (ا2/143مدموع ال ت و  ) - يقة مذهب االري  يق ( ح3)
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إلــــث امســــ   ألنــــه    فــــر   ــــين ال ــــا ر والم ــــا ر، فيقــــر األمــــر والندــــد 
ومــذ ذلــك فقــد ر  ع يــه وبــين مــا فــد ك مــه  (1) هوالشــرا ذ ع ــث مــا  ــد ع يــ

 وأقواله من الكفر 
ومذ  والْوسث لما  ين مخا يـه، ولـعمره مـذ  والكـو  ـد أ ـل امسـ   قـال: 

 ــ ا فقــد قيــل: إنــه كــان آلــر عمــره  حــافظ ع ــث الصــ وات ويشــتغل  تفســير 
عـن   قهـل التوبـة البغوي والفقه ونحو ذلك، فتن كان قد لاب من املحا  فـاهلل

} ــا عبــا ي الــ هن أســرفوا ع ــث لعــالث  قول: عبــا ه ويعفــو عــن الســيئات ُهللا
   [53الزمر: أنفســدم ال لقنْــوا مــن رحمــة هللا إن هللا  غفــر الــ نوب جميعــا{]

(2)  
رحه  ْ   ه نماذج لمواقفه من لصومه وإنصافه لدم، و نا هر  السنال ال ى

ـــة و ـــو: كيـــل هوجـــه شـــدال ا ـــرجم ال ـــن ليمي ـــن ليميـــة ع ـــث   بعـــا مـــن هت  
 لصومه فد موا ذ، ثم رفقه  دم فد موا ذ ألرى؟ 

 
 

 وامجابة عن   ا السنال وا حة لمـن هتتبـذ مـندج شـيل امسـ   وةريقتـه
 فد الر  ع ث لصومه 

 فشيل االس    فـر   ـين األشـخاص واألقـوال، فـتذا كـان فـد مقـا  الـر  -أ
ث أ ـــولدا األلـــرى ع ـــث إحـــدى المقـــاالت الفاســـدال، نقلـــدا بقـــوال، ور  ـــا إلـــ

الفاسدال،  وشنذ ع ث من  عتقد متل   ا الك  ، ويستدل  د ا الدليل الفاسد، 
ومــن ثــم  كــون موقفــه قويــا وشــدهدا فــد ســهيل نصــرال الحــق ور  الباةــل، أمــا 

إلث  ـاحهدا فقـد  كـون رجـذ عـن  ـ ه المقالـة، أو لـاب فـد آلـر  تجهحين ه
 عمره، ومن ثم ف  د من إنصافه  

                                            

 (ا47ا  -2/470( رس لته الت نصر المنبدي، مدموع ال ن و  )4)
 (ا2/123) -منتبة الرخ ض اليديثة -ه ج الفنة النبوخةن( م5)
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إذا ر  إحـدى المقـاالت الباة ـة ر  ع ـث المقالـة  -رحمه هللا -ثم  و -ب 
فنقلدا ونقا ما فيدا مـن اسـتدالل، وشـنذ ع ـث مـن قـال  دـا فيشـتد  نفسدا

فد موقفه، لكنه حين  حكم ع ث األشـخاص ال  حكـم ع ـيدم مـن لـ ل  ـ ه 
ــة فيــرى أن لدــ ا  ــيدم ن ــرال متكام  ــة الفاســدال التــد ر  ــا، وإنمــا هن ــر إل المقال

ـــث النصـــارى، أو الف ســـفة، أو الرافلـــة، أو  الشـــخص جدـــو ا فـــد الـــر  ع 
 الجدمية، فيمدح أقواله ل ك ويمدحه ألج دا  و ك ا 

 وأليرا نشير إلث لمحات فد مندجه: -9 
قا مــة  -ناأســ ف كمــا-فدــو  قــرن األمــور الع ميــة بالعم يــة، وكانــه حيالــه -أ

 كــانوا الــ هن -ع ــث  ــ ا، ولدــ ا فدــو مــذ ر و ه ع ــث أ ــحاب وحــدال الوجــو 
ول:   ويجـــب عقوبـــة كـــل مـــن انتســـب إلـــيدم، أو ذب قـــ  -كتيــرين فـــد عدـــده

أو أثنث ع يدم، أو ع م كتـهدم، أو عـرف بمسـاعدلدم، ومعـاونتدم، أو  عندم
الك   فيدم، أو أل   عت ر لدم بون  ـ ا الكـ   ال هـدري مـا  ـو؟ أو مـن  كره
تـث ال  قولدـا إال جا ـل إنـه  ـنف  ـ ا الكتـاب؟ وأمتـال  ـ ه المعـاذهر القال 

 ــل لجـــب عقوبــة كــل مـــن عــرف حــالدم ولـــم  عــاون ع ــث القيـــا   أو منــافق،
ــيدم، فــتن ا ــا  ع  ع ــث  ــنالء مــن أع ــم الواجبــات، ألندــم أفســدوا العقــول لقي

المشـا ل والع مـاء واألمـراء، و ـم  سـعون فـد األرض  منواأل  ان ع د ل ق 
ــدهن ،فســا ا ويصــدون عــن ســهيل هللا أع ــم مــن  ــرر مــن  فلــرر م فــد ال

 هنكقْــاع الْريــق، وكالتتــار الــ   هــندم فســد ع ــث المســ مين  نيــا م ويتــر  
  (1)   ول ون مندم األموال ويبقون لدم  هندم

 
 

 ولمــا ســئل عمــن  قــول: إن ر  أحمــد  ــن حنهــل ع ــث ال ف يــة كــان لوفــا مــن
النـا  أجـاب بجـواب ةويــل، لكنـه قـال فـد الهدا ــة:   بْـ ن  ـ ا  ع مـه كــل 

ا ل   ا إلث العقوبة اله يغة التد  فتـرى ققل   غه شدء من ألبار أحمد، و عا
                                            

 (ا2/132( مدموع ال ت و  )1)
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  (1) دا ع ث األ مة أحوج منه إلث جواب       
ـــذ فيدـــا الخـــ ف ال هنبغـــد  -ب ـــث وق ويـــرى أن بعـــا المســـا ل الفرعيـــة الت

عوا  المس مين فيدا وامتحاندم حولدا، ومـن ذلـك مسـولة ركيـة الكفـار  مفالحة
فد رسالته إلث أ ل البحرين حول   ه المسـولة واير ـا   و نـا ول  ق، فدو هلل

ومندــــــا،:   وكـــــــ لك ال  فــــــالحوا فيدــــــا عـــــــوا   0000آ اب لجــــــب مراعالدــــــا
عافيـــة وســـ   مـــن الفـــتن، ولكـــن إذا ســـئل الرجـــل  فـــدالمســـ مين، الـــ هن  ـــم 

عندــا، أو رأى مــن  ــو أ ــل لتعريفــه ذلــك ألقــث إليــه ممــا عنــده مــن الع ــم مــا 
ه، بخــ ف اال مـان بــون المــنمنين هــرون ربدـم فــد اآللــرال، فــتن هرجـو النفــذ بــ

و ــحا ته  - -ا عــن النهــثدــام مــان  ــ لك فــرض واجــب، لمــا قــد لــوالر في
  (2)وس ف األمة   

ل حـو  هرى التدرج فد ذكـر المسـا ل الع ميـة،  قـول بعـد كـ   ةويـل كما -ج
ـــد  ـــ ا البـــاب،  ـــه الكـــ   ف ـــتا ل ـــه أنأو القـــدر:   ومـــن فدـــم مـــا كتـــب انف  مكن

لما  الكـ   فـد جـن   ـ ه المسـا ل، فـتن الكـ   فيدـا بالتـدرج مقامـا  حصل 
   ــو الــ ي  حصــل بــه المقصـو ، وإال فــتذا  جــم ع ــث الق ــب الجــز  مقــا بعـد

 حكــم أ لتدــا وةرقدــا والجــواب عمــا  عار ــدا، كــان إلــث  فعدــا لــم بمقــاالت 
كون الخْـاب فـد ب منه إلث التصدهق  دا ف د ا  جب أن  أقر  والتك هب  دا

 ليــل كـــل قــول، ومعار ــة اآللـــر لــه حتـــث  ذكــر المســا ل المشــك ة بْريـــق
}ومن لم  جعل هللا لـه نـورا فمـا لـه ،   داهته هتهين الحق بْريقة لمن هريد هللا

  (3)   [40النور:من نور{]
ر  يــان وجــه يــويــرى أن القــول الباةــل قــد هتهــين بْ نــه فــد نفســه مــن ا - 

                                            

 (ا12/438مدموع ال ت و  ) -ن ة( الكي  1)
 (ا504-6/503ع ال ت و  )و ( مدم2)
 (ا8/158ي  في القض ء والقدر: مدموع ال ت و  ) و  م  ( أ3)
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وأنـه مهنـد ع ـث الـزعم بـون المعـدو   بدم  ب ا ن عر  بعد أن  ين قول  ذلك
 شدء ثا ه

 
فد العد :   واع م أن الم  ب إذا كان باة  فد نفسه لم  مكن الناقد لـه أن 

فــتن  ــ ا ال  كــون إال ل حــق، فومــا  ؛ ــث وجــه هتصــور لصــورا حقيقيــاعهنق ــه 
ا ع ث الباةل فتذا  ين فهيانه   در فسا ه، حتث  قال: كيل اشتبه    القول

  (1)أحد، ويتعجب من اعتقا  م إ اه   
 عنـد الخصـم، ثـم  نـاء الحـق يويرى أ لا أنه ال ـد مـن  ـد  الباةـل الـ  -ذ

 مكانه، ول لك لما ذكر مناظرال امما  أحمد ل جدمية حين سولوا عن ك   هللا
أو  ، أ ــو هللا، فقــال لدــم أحمــد: مــا لقولــون فــد ع ــم هللاأو ايــر هللا أ ــو هللا
مع قــا:   و ــ ا  -قــال ا ــن ليميــة -عار ــه أحمــد بــالع م فســكه منــاظرالايــره ف

فتن المهتـدع الـ ي  نـث  -رحمه هللا -بالمناظرال عهد هللا  دمن حسن معرفة أ
م قبه ع ث أ ل فاسد، فينبغد إذا كان المنـاظر مـدعيا أن الحـق معـه، أن 

ا  معتقدا ما عنده، فتذا انكسر وة ب الحق فوعْه إ اه، واال فما   ههدأ  دد 
لـم هـدلل الحـق إلـث ق بـه، كـال وح الـ ي كتـب فيـه كـ   باةـل،  نقيا الحـق

امحـــه أوال، ثـــم اكتـــب فيـــه الحـــق، و ـــنالء كـــان قصـــد م االحتجـــاج لهـــدعتدم 
  و ــ ا (2)مـن المعار ــة مــا هبْ دــا    -رحمــه هللا -فـ كر لدــم اممــا  أحمــد 

  -لعالث رحمدم هللا -هدل ع ث  راعة ع ماء الس ف 
يـــا حتـــث و ا هـــرى شـــيل امســـ   أن جـــواب الشـــهدة  جـــب أن  كـــون قمـــك - ــــ

ــ هن هــور ون شــهدات أ ــل الباةــل ثــم هــر ون ع يدــا  هنقلــدا ويعيــب ع ــث ال
ر و ا  ــعيفة، ولمــا عــرض لمســولة مجا لــة أ ــل الكتــاب ورأى جــوا  ذلــك، 
                                            

 (ا2/145( حق قة مذهب االري  يي ، مدموع ال ت و  )1)
 (ا159-7/158اب أه  العلذ واإليم ن، مدموع ال ت و  )و ( ج2)
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، قال (1) عم أن جوا  مجا لتدم منسوخ بع ات الجدا  والقتال   من ثور  ع 
المنكرين لمجا لـة الكفـار  اجه السابذ: ومما  عجب منه أن بعو ء الفد أثنا

له الـ هن  عتمـد و ل النهوال نجده  و ومن  ع مه من شـي  ناء ع ث ظدور  ال
دـم قـرروا  ال ـل النهـوال نومناظرلدم، ويزعمـون أ  مفد أ ول الدهن ع ث ن ر 

  قد أور وا من الشهدات والشكو 
 
 

    نحو ثمانين سـناال، وأجـا وا عنـه بوجوبـةوالمْاعن ع ث  ال ل النهوال ما هه
ـــث لقر لصـــال  ـــل  ـــث إل ـــة،   ـــا فـــد المســـا ل ال ني ـــ ا أن لكـــون جواب ر شـــبه ي

 دم الغزالد وايـره بمـن متث لقرير أ ول الدهن، و م لرب مندا إقالْاعنين أ
  والمشـك ة (2)  ريـد أن هتهتدـاها بـه و ـو هـزعم أنـه درب شجرال  ربا هزلزل ل
ـــدأنـــه  ـــم هور  ـــا الخصـــو ، ايـــبعـــا األح ف ـــبعا الشـــهدة، وإن ل ـــور  ال ن ه

د الجواب أ عف مندا، ولـو لـم لم  جيب عندا فيوث را جيدا،يصو لويصور ا 
 هور  ا لكان أفلل 

 ومــن قواعــد شــيل امســ   مســولة األمــر بــالمعروف والندــد عــن المنكــر، -و
مـا إذا ولـد األمـر بـالمعروف لــر  معـروف اكهـر، أو ولـد الندـد عــن فيوذلـك 

والمفاسـد اذا لعار ـه،  لاكرا اكهر، وبند ذلك ع ث مسولة المصـامن لمنكرا
فتنــه  جــب لــرجيا الــراجا مندــا فيمــا إذا  ت والســيئات، ناالحســ  أو لزاحمــه

فــــتن األمــــر  ؛والمفاســــد لاوالمفاســــد ولعار ــــه المصــــا لاا  حمــــه المصــــا
 فـــدفين ـــر  -صـــ حة و فـــذ مفســـدالميل لتحصـــ  وإن كـــان متلـــمنا -والندـــد
مـن المصـالا، أو  حصـل مـن المفاسـد:   فـوت يض له، فتن كان الـ المعار 

                                            

 ا(78-1/66( ان ر: الدواب الصي ت )3)
 (ا77-1/66ي ت )لص ر: الدواب ان( ا1)
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ـــم  كـــن مـــومورا بـــه،  ـــل  كـــون كتـــا مـــن  أكتـــرســـدله مفمـــا إذا كانـــه محر ر، ل
 ـو بميـزان الشـريعة، فمتـث  والمفاسـد لان اعتبار مقا هر المصالكمص حته، 

دــد رأ ـه لمعرفــة تاج قـدر االنسـان ع ــث البـاع النصـوص لــم  عـدل عندـا، وإال
داللتدا وبــا  دــيــرا همــن  كــون ل صصــو لناه والن ــا ر، وقــل أن لعــو  ااألشــب

  ع ث األحكا  
 وع ث   ا: إذا كان الشخص والْا فـة جـامعين  ـين معـروف ومنكـر، بحيـث

مـا جميعـا، لـم  جـز  تركو همـا جميعـا، أو  ون  يندمـا،  ـل إمـا أن  فع و قر ال  ف
كــان المعـــروف كـــر،  ــل هن ــر: فــتن منمروا بمعــروف، وال هندــوا عــن هــن  أن

ن است ز  ما  و  ونه من المنكـر، ولـم هنـه عـن منكـر  سـت ز  به،وإ أمر أكتر
دد حينئ  مـن بـاب الصـد عـن سـهيل نمنه،  ل  كون الأع م  لفويه معروف

ـــــــه وةاعـــــــة رســـــــول هللا د فـــــــد، والســـــــعهللا ، و وال فعـــــــل - - وال ةاعت
 ات لحسنا
 
 
 

مــا  ــو  ونــه مــن  وإن كـان المنكــر أا ــب ندــث عنــه، وإن اســت ز  فــوات
المعـروف، ويكــون األمــر  ـ لك المعــروف المســت ز  ل منكـر الزا ــد ع يــه: أمــرا 

 ورسوله  بمنكر وسعيا فد معصية هللا
ــــم  ــــومر  دمــــا، ولــــم هنــــه  وإن لكافــــو المعــــروف والمنكــــر المت  مــــان: ل

 عندما 
ث، حيــــث كـــــان ندــــفتــــارال  صــــ ا األمــــر، ولــــارال ال  صـــــ ا ال أمــــر وال

ت  مــين، وذلــك فــد األمــور المعينــة الواقعــة، وأمــا مــن المعــروف والمنكــر م
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، ويمتــل (1)  جدــة النــوع فيــنمر بــالمعروف مْ قــا، ويندــث عــن المنكــر مْ قــا
لــ لك فــد مكــان آلــر فيقــول:   ولدــ ا ال  جــو  إنكــار المنكــر بمــا  ــو أنكــر 

ال األمـر بالســيل، ألجــل األمــر بــالمعروف منـه، ولدــ ا حــر  الخــروج ع ــث وال
ألن ما  حصل   لك مـن فعـل المحرمـات ولـر  واجـب،  ؛لمنكروالندد عن ا

ذا كـــان قـــو  ع ـــث  دعـــة أو إأع ـــم ممـــا  حصـــل بفع دـــم المنكـــر والـــ نوب، و 
فجــور، ولــو ندــوا عــن ذلــك وقــذ بســهب ذلــك شــر ع ــيم ممــا  ــم ع يــه مــن 

لـم هندـوا -،حـةولم  مكن منعدم منـه، ولـم  حصـل بـالندد مصـ حة راج -ذلك
  (2)عنه  

لـــئ   دمـــة، هنبغـــد  راســـتدا بعمـــق، و راســـة أ ـــولدا الشـــرعيةو ــ ه مســـولة م
 األمـر إلـث نــوع مـن االفـراط أو التفـريط فــد  ـ ه المسـولة التـد اعتهر ــا هـن ي
 ن هالع ماء من أ ول الد بعا

ـــون ر  -  ـــل ذلـــك ب ـــا ، ويع  ـــب ر ـــث الن   ـــثكـــان شـــيل االســـ   ال  ْ 
 أن كمـالعالث، خ وقين اير ممكن، وألننا مـومورون بـون نتحـرى ر ـث هللامال

  (3)، ومن لز    ه الْريقة كانه العاقبة له ال نخاف إال هللا ع ينا أن
هللا فـــد  أمــر باالجتمـــاع وعـــد  الفرقـــة، ويـــرى أن االلـــت ف الـــ ي ذكـــره -ح

ـــه إحـــدى  ـــان جميعـــا، وقســـم  حمـــد في ـــ   فيـــه الْا فت ـــرآن قســـمان: قســـم ه الق
 لْا فتينا
 
 
 
 

                                            

 ( ت الدليندا34ع  المنكر )ص: هي ( رس لة األمر   لمعرو  والن1)
 ا(14/472( مدموع ال ت و  )2)
 (ا233-3/232( ان ر: مدموع ال ت و  )3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجزء األول   –موقف ابن تيمية من األشاعرة   

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net 

395 

هرى أن  نـا   كماخالفة لدم،ماأللرى ال ول   فيه الْا فة -و م المنمنون  -
 ف الــ ي  ــين الســ ف فــد لفســير لخــع والــت ف للــا ، وإن النــو الــت ف 
، ثــم هــور  األحا هــث الــوار ال فــد (1)ره إنمــا  ــو مــن النــوع األول يــاآل ــات وا

  (2)الندد عن ا اللت ف 
أن السـنة مقرونــة  كماويـرى شـيل االســ   أن   الهدعـة مقرونـة بالفرقــة،

، (3) قـال: أ ـل الهدعـة والفرقـة    كماالجماعة، فيقال: أ ل السنة والجماعـة،ب
ور ـــوانه و ـــ واله، وســـعا ال الـــدنيا واآللــــرال  )ونتيجـــة الجماعـــة: رحمـــة هللا

ولعنتــــه، وســـوا  الوجــــوه وبــــراء  وبيـــاض الوجــــوه، ونتيجــــة الفرقـــة: عــــ اب هللا
  (4)الرسول مندم  

 د مســولة التوســل، إنكــار الوســا ط ــربه ل مت ــة بمــا هو ــا المــرا ، ففــ -ط
وو ــا المــرا  بلــرب األمت ــة بالوســا ل التــد  ــين الم ــو   ول قــه،  ــين هللا

 ـرب األمت ـة لعـ اب الـروح والهـدن ونعيمدـا فـد القهـر  كمـا،-(5)وبين النـا 
  (7) رب األمت ة فد مناسبات ألرى  كما، (6)

 لامسا: األمانة الع مية:
ـــد   ـــن الـــبعا أن المندجيـــة ال ع ميـــة واألمانـــة فـــد نقـــل النصـــوص ق

ا دا، ومقارنـــــة النســـــل الخْيـــــة ل و ـــــول إلـــــث نـــــص  ـــــحونســـــهتدا إلـــــث أ
                                            

 (ا133-1/126( ان ر: ا تض ء الصراط المفتق ذ )1)
 (ا144-1/135( ن س المصدر )2)
 (ا42 /1الستق مة )ا( 3)
 (ا1/17( مدموع ال ت و  )4)
 (ا1ا-8)ص:  -ط المنتب االس مي -اسطة الي  الي  والخل و ( ان ر: ال5)
 (ا276-4/274( ان ر: مدموع ال ت و  )6)
 (ا98،5/366-3/97( ان ر:  رء التع رض )7)

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجزء األول   –موقف ابن تيمية من األشاعرة   

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net 

396 

كرات   ا العصـر، عصـر الْباعـة والنشـر ع ـث تالمنلف    واير ا، من مه
شــرقين  ـم الــ هن لنهدـوا إلــث ذلـك ولهنــوه، ثــم ت  ـن أن المس كمانْـا  واســذ،

شـة  ـ ه األمـور ألن متـل  ـ ه ح ا ح و م المس مون، ولي  المقا  مقـا  مناق
 أ بحه –هلل والحمد  -القلا ا
 

ــــــراث والبحــــــث الع مــــــد،  ــــــر مــــــن المدتمــــــين بــــــومور الت وا ــــــحة لــــــدى الكتي
والمستشـرقون وحـركتدم المعا  ــة ل سـ  ، وحقــد م الـدفين ع يــه وع ـث لراثــه 

ــــدهن،  وع ــــث المتمســــكين ــــث  ــــ ا ال ــــه مــــن عنــــده ايــــرال ع  بــــه ال  كــــا   جد 
ــــات جــــاءت مشــــوبة  دــــ ه األاــــراض  -د  ــــاحهه حــــركتدمالتــــ -واال جا ي

 الخهيتة، و  ا حكم عا ، واال فالمستشرقون ليسوا ع ث حد سواء 
 واألمانـة الع ميـة مـن  ـميم مـا هـدعو اليـه امسـ  ، ولـ لك ةبقدـا المســ مون 

 فد حيالدم:
 فامس   حث ع ث الصد  والعدل، وندث عن الك ب والقول    ع م  -أ
  ه ـفـد ع ـم مصـْ ا الحـدهث، بو وابـه وفنونـه، التـد و ثم لمتـل ذلـك  -ب

إلــــث أ   مــــا  مكــــن مــــن االلقــــان واللــــبط فــــد الجــــرح والتعــــدهل، والتحمــــل 
واأل اء، وةبقات الرواال، وام راج، والتصحيل والتحريل، واير ـا مـن ع ـو  

 م مدا   ه األمة عن اير ا من األ الحدهث التد لميزت 
 ج ع ماء امس   فد   ا الباب، ولما كاننما سار ع ث مندإوشيل امس   

هواجه لصوما عدهدهن  ر ت عنده كمندج له ةبقدـا فـد كتابالـه ورسـا  ه     
 دجيــة أعــداكه الــ هن ال هر ــون ســ فيته ور و ه ع ــث مــننوشــدد لــه  دــ ه الم

الــ ي هــتدم شــيل  - ع مونــه مــن أ ــل األعتــزال واألشــاعرال وايــر م، فالنشــار
 ال  م ـك إال أن هنـاقا -(1)ندا الك ب ع ث األشاعرال  تدم عدهدال م امس  

                                            

 1أة ال كنر ال لفن ي فني اإلسن   )جشنه لشن ص اإلسن   فني ن رن( ان ر: نم ذج من  اره م1)
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 نفسه فيقول:
  ولكـن حســهنا مــن ا ــن ليميــة أنــه كـان منرلــا ممتــا ا ل فكــر االســ مد، وأنــه 
لر  لنا نصو ا را عة نستْذ  واسـْتدا أن نصـوم المـ ا ب التـث لـم لصـل 

 ـه ، ويقول: وبدـ ا حف(1)ندجيـة متكام ـة  مإلينا مصا ر ا األ  ية  يااة 
 ب تلنا ك

 
 
 

، وسـيقد  لنـا عر ـه السـدل  ـدا ن ليميـة الكتيـر مـن عنا ـر المـ  ب الك 
الممتذ لفسيرا  امـا لـه،ع وال ع ـث أن ا ـن ليميـة كـان منرلـا ممتـا ا ل فكـار 

 (2) الف سالية
 بــه ألنــه شــوه أقــوال الفــر  توالــدكتور أحمــد  ــبحد لمــا انتقــد البغــدا ي فــد ك

ا ن ليميـة فـد مندــاج  قـوال بومانــة ومـندم:ع ـق ع ـث ذلـك بمــدح مـن هنقـل األ
ــم  ْ ــذ ع ــث  ــالســنة النهويــة فــد نقــا كــ   الشــيعة والقدريــة، ومــن ل اب كت

والـــ ي هـــر  ع يـــه ا ـــن  -ال ن المْدـــر الح ـــث()مندـــاج الكرامـــة فـــد االمامـــة
ب ا ــــن ليميـــة مع ــــم عبــــارات ا ــــن ا ســــتْذ أن  ســــتخ ص مـــن كنــــ -ليميـــة

  (3)ي  ار لم  عرفدا البغدا الحو  فدصدا، ول ك نزا ة نالمْدر  
وكالــب آلــر  قــول:   ولكــن التا ــه أن ا ــن ليميــة هنقــل آراء الخصــو  

                                                                                                               

 ه اير ( و 356،366،371، 333 ،378ص: 
 (ا1/278ور علت س مي النش ر )كت( نشأة ال كر ال لف ي في اإلس   للد2)
 (ا392 -2/339(، وان ر )1/270( نشأة ال كر ال لف ي )1)
 (ا96-2/95( في علذ الك  : أحمد صبيت )2)
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حه كتبـه مو ـذ  ـب، وبـ لك أ(1) ك نق  أمينا، ويشرع فد مناقشتدا بعـد ذلـ
  (2)أشار أحد الكتاب  كما ثقة الدارسين

وشيل امس   هنْ ق فد   ا الباب مـن  يـان أن مـن  ـفة أ ـل السـنة 
ل والرحمة، فيعدلون ع ث من لرج عن السنة ويرحمـون الخ ـق ويحهـون العد

 يكان  عْد كـل ذ -رحمه هللا -ير إلث أن االما  أحمدش، وي(3)الخير لدم 
ث أ ــل فنــه فاألحا هــث لــ، وانــه فــد كـل فــن  جــب أن هرجــذ فيـه إ(4)حـق حقــه

رفـة فيدا إلث أ ل المعرفة بالحدهث، واألحكا  هرجذ فيدـا إلـث أ ـل المع هرجذ
حــين ل ــط  ــين   د؛  ثــم  ْهــق  ــ ا فيقــول مــت  فــد ر ه ع ــث االلنــا(5) دــا 

دـث نألمته مـن  يـارال القهـور، ومـا  -  -الوار ال فيما سنه الرسول األحا هث
 عنه مما  قصده

 
 

و ـ ا المو ـذ  ارال القهـور و عـا دم واالستشـفاع  دم:يـأ ل الهدع من السفر لز 
الغ ــط فيــه مــن لصا صــه، ونحــن   ــط فيــه  ــ ا المعتــرض وأمتالــه، لــي  غ

لعـــالث، فتنـــه أمـــر  ا أمـــر هللامـــنعـــدل فيـــه ونقصـــد قـــول الحـــق والعـــدل فيـــه ك
}كونوا قــوامين هلل شــدداء ر، فقــال ســبحانه ولعــالثا نا الكفــابالقســط ع ــث أعــد

بالقســط وال  جــرمنكم شــنئان قــو  ع ــث أال لعــدلوا اعــدلوا  ــو أقــرب ل تقــوى{] 
ـــل بتل[ ، فك8الما ـــدال:  ـــر لـــه  غ المســـ مين، والمســـ مون إلـــوال، ُهللااننـــا و ي ف

                                            

 (ا334: صت )سور ج ل ميمد مو تره ، للدكو ة ورطخ( نشأة األشعر 3)
 (ا1ه  -14ي فكر اال  ر م ة: عبد اللط   ميمد العبد )ص: ف  تس(  را4)
 (ا257-2/256ة ) ( ان ر: االست  5)
 (ا13-1/12ت   ة )ساال ص( ان ر: رلخ 6)
 (ا13-1/12المصدر ) س( ان ر: ن 7)
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  (1)  وفقه وسا ر الواننا المس مينيسد ه، و يو 
 ط فـد الحـق وأ لتـهيمـا فـد لفـر إد النا  لن ه ى شيل امس   أن عامة ماير و 

ل بالجحــد  ــة ال لقايــنكــد أن الحجــج القو ه، كــا أنــه (2)أو  لــول فــد الباةــل 
ـــه ورســـوله وال ولـــي  ممـــا أمـــر هللا فيقـــول:  ـــل ه ممـــا ب رللـــيه عاقـــل أن لقا 

ــالحجــج القو  ة بالمعانــدال والجحــد،  ــل قــول الصــد  والتــزا  العــدل ال   عنــد ي
 هللو  -اذ  ـــم ؛ مايــر يــذ العقــ ء، وأ ــل امســـ   والم ــل أحــق  ـــ لك مــن جم

ــا، هنــحدم   ــ راكــا، وأإمدــم لكمــل النــا  عقــ ، وأأ -الحمــد ا، وأشــرفدم كتاب
   (3)  عةيدم شر سنوأفل دم نهيا، وأح

 وبعد   ه المقدمة ن كر نماذج من مندجه:
 ولفاظدا:بوال قه إلث نقل األل عو  -أ
 وأنـــا أذكــر مـــا ذكـــروه بولفـــاظدم بوعياندـــا، قــال فـــد ر ه ع ـــث النصـــارى:  -ا

اســبه مــن الجــواب فرعــا وأ ــ  وعقــدا هن بــذ كــل فصــل بمــالفصــ  فصــ ، وأ
ـــ،  ثـــم لمـــا نقـــل نصـــا مـــن كتـــاب النصـــارى الـــ ى (4)   وحـــ    ثر وا بـــه ع 
  ينالمس م

 
 
 
 
 
 

                                            

 ةاف ( ط الفل82-81)ص:   ياإلخن  تالر  عل (1)
 (294 -1/293ة )يد ن ر: الصا( 2)
 (ا9/207) رض ع ر:  رء التن( ا3)
 (ا1/19ت ) ( الدواب الصي4)
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  (1)فصل األول   لو  ه ألفاظدم بوعياندا فد ا قال:
  فحــرف ك مــه،  قــول: ةر  ع ــث ا ــن ليميــ يالــ   دوينعــد ع ــث املنــا -2

فســا ، وإن لوكــان هنبغــث أن  حكــد لفــظ المجيــب بعينــه، ويهــين مــا فيــه مــن ا
فيـه، وال   مـا لـي دى والسنة، فومـا أن هـ كر عنـهلدذكر معناه فيس ك سهيل ا

  (2)  ث الك ب وال  ملما فيه فد ا لروج عن الصد  والعدل إ ه كر
الرا ي  صم ال ن فور  حول الع و، وذكرلديولما نقل الرا ى مناظرال ا ن ا 3

 مــه، فقــال ا ــن ليميــة فــد معــرض نجــة ا ــن الديصــم أحســن مـن حأنـه ن ــم 
م هـ كر ألفاظدـا، لكـن صم ف لديجة التد ذكر ا عن ا ن احوأما ال المناقلة: 

 مــه، ونحــن فــد جميــذ مــا نــور ه نحكــد ألفــا  نذكــر أنــه ن مدــا أحســن مــن 
صـــرف فـــد ذلـــك قـــد هدل ـــه لـــروج عـــن الصـــد  لتالمحتجـــين بعيندـــا، فـــتن ا

وإمـــا لْـــو، فـــتن امنســـان إن لـــم هتعمـــد أن ه ـــوي لســـانه  والعـــدل، إمـــا عمـــدا
صــد امنســان  قمــا  قولــه ايــره، لكــن المــ  ب الــ ي  بعــا تمبالكــ ب أو  كــ

ث  وم أ لته ع ث الوجه لالمحبة له ما هدعوه إ إفسا ه ال  كون فد ق به من
 بـه، فكيـل إذا كـان مبغلـا لـ لك؟ ُهللا  مـا هنتصـرناألحسن حتث هن مدـا 

 م ع ـث مــا تك ـ ا عنــه، لكـن نحـن نــ صــم ونق ـهلدييقـة مــا قالـه ا ـن ابحقأع ـم 
 كمـا د مسولة ام مان واير ا دعة ف وجدناه، مذ الع م بون الكرامية فيدم نوع

 ـ ا المقـا  ذكـر ك مدـم وكـ   فد صو  لمقفد األشعرية أ لا  دعة، لكن ا
  (3)  النفاال

                                            

 (1/28ت ) يلص( الدواب ا1)
 الفلف ة ط (13)ص:   ي( الر  علت االخن 2)
(، وان ر ر ا آخر علت أحد المعتر ي  عل نه 2/344س المطبوع )ي( نقق أس س التقد3)

ع ال تن و  و  له المعتنرض علنت الوجنه النذي حنن  ، مدمن يق  م   لذوأنه  "النور"اسذ   حول
 (ا6/375)
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 المدم هتهـين حـرص شـيل امسـ   ع ـث نقـل ألفـا  الخصـو  صومن   ا الن
ســية عنــد نف ث ناحيــةلــأنــه  شــير إ كمافســه،لندــا، وأن  ــ ه لْــة التْدــا نبعي

ث أمـر واقعـد، كتيـرا لـمـ  ب أو قـول، و ـو لنهيـه إ حين هريد إبْـال امنسان
ث الحــق لــرال الجــدال، وا بــة الشــحناء وعــد  الو ــول إتــك دســهبا فــ مــا  كــون 
 بسرعة 

 
 
 دا: الدقة فد نسبة األقوال إلث أ حا -ب
 فدــو  عتمــد النقــل الصــحيا ل قــوال، فيقــول:   وقــد   غنــث بتســنا  متصــل -أ

حب   كشـــف األســـرار فـــد  ـــا -(1)و ـــو الخـــونجد  -عـــن بعـــا ركوســـدم
أنـه قـال عنـد المـوت    -و و عند كتير مندم اا ة فد   ا الفن -المنْق   

أمــــوت ومــــا ع مــــه شــــيئا إال أن الممكــــن  فتقــــر إلــــث الواجــــب   ثــــم قــــال:   
االفتقـــار و ـــف عـــدمد، أمـــوت ومـــا ع مـــه شـــيئا  ، وذكـــر التقـــة عـــن  ـــ ا 

دت شـيئا إال مـا ع يـه اآلمدي أنـه قـال:   أمعنـه الن ـر فـد الكـ   ومـا اسـتف
العوا ، أو ك ما   ا معناه      وك لك حدثند التقة من قرأ ع ث ا ن وا ل 
الحمــوي أنــه قــال:   أ يــه بال يــل وأســت قث ع ــث ظدــري وأ ــذ الم حفــة ع ــث 

ــة  ــنالء وبــالعك عنــدي  ، وأ ــبا ومــا لــرجا وجدد،أقا ــل أ لــة  ــنالء بو ل
  (2)ة   شدء   كونه  عند أ لة المتك مين والف سف

                                            

ميمند الن  ن من ور الن  عبند الملنو، الخنوندي الشن فعي،  ( هو: أفض  الندي  أالنو عبند ه1)
هننن، لنه اليمن  فنني  646هنن، ورنوفي سننة  590القضن ة فنني مصنر، ولند سنننة   ضن ء ترنول

(، 586ن األنبنن ء )ص: يننوفنني المنطنن  و يرهنن ، ان ننر: ع -رار سننوكشننف األ -طالمنطنن  
دمنة رسن لت ن فني المنطن  ق(، وم23/228  الننب ء )أعن  ير(، وسن182وذي  الرو تي  )

 (ا25 -5)ص:
 (ا264-3/262(  رء التع رض )2)
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وكتيـرا مــا هنقــل شـيل امســ   عــن التقـات فيمــا هتع ــق بـوحوال عصــره وأقــوال 
 رجالدم 

 ولمــا رمــث ا ــن المْدــر الح ــد المســ مين بــوندم حشــوية ومجســمة، قــال -2
شـيل االسـ   فـد معـرض الـر  ع يـه:   ومـن أرا  أن هنقـل مقالـة عـن ةا فــة 

لكـ ب، فقـد لهـين ك بـه فيمــا ف يسـم القا ـل والناقـل، وإال فكـل أحـد  قــدر ع ـث ا
  (1)نق ه عن أ ل السنة   

 نقــل ألفــاظدم فيقــول:    لــتمويــرى أن المعرفــة بحقيقــة أقــوال النــا  إنمــا  -3
 وكتير

من الناق ين لي  قصده الكـ ب، لكـن المعرفـة بحقيقـة أقـوال النـا  مـن ايـر 
نقـــل ألفـــاظدم وســـا ر مـــا بـــه  عـــرف مـــرا  م قـــد هتعســـر ع ـــث بعـــا النـــا  

  (2)  ع ث بعلدم ويتع ر
 
 
 

:إنـه حين نقل عـن ةا فـة أندـم  قولـون عـن هللا يوفد ر ه ع ث اآلمد -4
ث ساعتث   ه لم لد إنمذ أ األجسا ، حقق القول فد   ه النسبة فقال: جسم

أقف ع ث قول لْا فة، وال نقل عن ةا فة أندم قالوا: جسم كاألجسا  مذ أن 
الـة قم ي قد  كقدمد، وبصـر كبصـر دة ال هن  قولون: هد كيدى، و همقالة المش

معروفة، وقد ذكر ا األ مة كيزيد  ن  ارون، وأحمد  ـن حنهـل، وإسـحا  ا ـن 
 ي البصر  بدث متل  او  الجوار لرا ويه، واير م، وأنكرو ا وذمو ا، ونسهو ا إ

وأمتاله، ولكن مذ   ا  احب   ه المقالة ال  متل بكل شدء من األجسـا ، 
                                            

 (ا2/413الميققة ) ؛( منه ج الفنة3)
 بة الرخ ض اليديثةاتمن -(3/208ه ج الفنة )من( 4)
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ماثـل مـن وجـه وااللـت ف مـن وجـه، تن هتهتوا ال ل  بعلدا، وال د مذ ذلك أ
خ وقين كــانوا مبْ ــين ع ــث كــل ماثــل مــا  خــتص بــاللتملكــن إذا أثهتــوا مــن ا

  (1)حال   
 ولما ذكر أقـوال المرجئـة فـد الوعيـد قـال:   ويـ كر عـن ا لدـم أندـم -5

نفـوا الوعيـد بالك يـة، لكـن ال أع ـم معينـا معروفـا أذكـر عنـه  ـ ا القـول، ولكـن 
  وأحيانـــا (2) ـــ ا عــن مقالـــل  ـــن ســ يمان، واألشـــبه أنـــه كــ ب ع يـــه    حكــد

، وقـد  عهـر أحيانـا بمتـل (3) قول: وأظن أن قول ف ن  و   ا وما  شبه   ا 
  (4)كون فد الحكا ة عندما ا ْا     قوله:
ث بعـــا النـــا ، فالكراميـــة لـــلصـــحيحه ل قـــوال التـــد لنســـب لْـــو إ -6

ــــول  ــــون: إن اال مــــان ق ــــ هن  قول ــــد ال ســــانال ــــد م  -ف ــــافقون عن ــــه فالمن وع ي
 قول عندم:   وبعا النا   حكث عندم أن من لك م   سـانه  ون  -منمنون 

ــق بــه فدــو مــن أ ــل الجنــة، و ــو  ط ع ــيدم،  ــل  قولــون: إنــه مــنمن كامــل ا 
  (5)اال مان، وأنه من أ ل النار   

 
 
 
 

 
 

:  ق ـه -الةبعد أن نقل ك ما ل ح ج رواه عنه القشيري فد الرس -ويقول
                                            

 (ا27-4/26(، وان ر )145-4/144 رض )ع(  رء الت1)
  ل " وال نن هر أنننه نن(ا و 3/73فنننة )(، وان ننر منهنن ج ال144رح األصنن ه ن ة )ص: شنن( 2)
 ا "ه ل) عل 
 (ا6/96كمل ة، مدموع ال ت و  )أل ( الرس لة ا3)
 (،  ار الكتب العلم ةا5( النبوات )ص:4)
 (ا3/561مدموع ال ت و  ) -( ال ر  ن الي  الي  والب ا 5)
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 ل  و  حيا عن الح ج أ  ال؟ فتن فد امسـنا   -أع م ُهللا -  ا الك  
من ال أعرف حاله، وقد رأهه أشياء كتيرال منسوبة إلث الح ج من مصنفات 

مــن  وك مـات ورســا ل، و ــد كــ ب ع يـه الشــك فــد ذلــك، وإن كـان فــد كتيــر
  (1) ه       ك مه التا ه عنه فسا  وا ْراب، لكن حم وه أكتر مما حم

ولما ذكر مسولة االستتناء فـد الما ـد المع ـو  المتـيقن، متـل قولـه:  ـ ه 
، قال:     ه  دعـة مخالفـة ل عقـل ، و  ا إنسان إن شاء هللاإن شاء هللا شجرال
، ولم هه غنا عن أحد من أ ل امسـ  ، إال عـن ةا فـة مـن المنتسـهين  والدهن

 كن الشيل  قول   لك، وال عق ء  ، ولم(2)عمرو  ن مر و    دأ إلث الشيل
أ ــحابه ولكــن حــدثند بعــا الخهيــرين أنــه بعــد مولــه لنــا ع  ــاحبان لــه: 
حا   وعهد الم ك فا تدع حا     ه الهدعة فد االستتناء فد األمور الما ية 

  لك، ولالفه عهد الم ك فد ذلـك موافقـة لجماعـة  ْذالمقْوع  دا، ولر  الق
ا الشـيل أ ـو عمـرو فكـان أعقـل مـن أن هـدلل فـد المس مين وأ مة الدهن، وأمـ

  (3)متل   ا الد  ان فتنه كان له ع م  و هن      
ــدليل ع ــث  -7  ولمــا انتقــد بعــا الع مــاء ألنــه  حــرف المقــاالت ذكــر ال
ــه واأل ــل المنقــول عنــه، ولمــا نقــل عــن  ــ ا العــالم  ذلــك، بالمقارنــة  ــين نق 
كــل أمانـة:   وكــ لك فيمــا سـه نصــا آلـر شــك فـد وجــو  لحريـل فيــه قـال بنف

لمنقــول نحــو ورقتــين اكيــل  ا  فيــه ونقــص مــذ أن ي نق ــه مــن كــ   األشــعر 
نق ــه مــن كــ   ا ــن كــ ب إذ لــم نجــد نحــن  ف ع ــه أ لــا قــد عمــل ذلــك فيمــا

ــم كيــل فعــل فيدــا، وفيمــا نق ــه  نقــل مندــا حتــث (4)نســخة األ ــول الــ ي نع 
                                            

 (ا1/119( االستق مة )1)
هنن، ذين  ابقنن ت  564ي، رنوفي سنننة شن ص عمن ن النن  منرزوق الن  حمينند القر شن( هنو: ال2)

 (ا311-1/306الين يلة )
 (ا422-421 /8( مدموع ال ت و  )3)
 طوط وصية العب رة أن يق ل )التي(المخ( كذا في ا4)
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  (1)   نلحريل  ي
 

 
 ب، واالعت ار إذا لم  جد ا:ترجوعه إلث المصا ر والك -ج
 فيشير إلث أن أقوال الخوارج إنما عرفدـا  نقـل النـا  عـندم، ولـم  قـف -ا

لدـم ع ـث كتـاب متـل ايـر م،  قــول:   وأقـوال الخـوارج إنمـا عرفنا ـا مـن نقــل 
وقفنـــا ع ـــث كتــــب  كمـــا النـــا  عـــندم، لـــم نقـــف لدـــم ع ـــث كتـــاب مصـــنف،

، وا ألشـــــعرية، والســــالمية، وأ ـــــل المعتزلــــة، والرافلــــة، والزيد ـــــة، والكراميــــة
المــ ا ب األربعــة، وال ا ريــة، ومــ ا ب أ ــل الحــدهث، والف ســفة والصــوفية 

  (2)ونحو  نالء   
 مســـولة االرا ال الجا مــة  ـــل  عاقـــب -ولمــا لك ـــم فـــد إحــدى المســـا ل -2

فصـــل القـــول لفصـــي   قيقـــا، لكنـــه اعتـــ ر أثنـــاء  -ع يدـــا إذا كانـــه معصـــية
ن كتهـــه  ـــ ا الجـــواب لـــم  كـــن عنـــدي مـــن الكتـــب مـــا الجـــواب فقـــال:   وحـــي

  (3)الجواب فتن له موار  واسعة    ث ع ستعان به 
 ولمـا نقـل كـ   البـاق فد مـن كتابــه   امبانـة   بمـا هـدعم مـ  ب أ ــل -3

مديد ك ما اكتر من   ا، لكن ليسـه النسـخة تالسنة قال:  وقال فد كتاب ال
  (4)حا رال عندي   

  ــدأ  قول: ورأهـه بخـط القا ـث -إذ عـرف  ــاحبه -اعتمـا ه الخـط -4
ال:  نق ــه مــن آلــره قــع ــث ظدــر كتــاب   العــدال  بخْــه  -رحمــه هللا - ع ــث

                                            

بنن  ف ننه  (، وان ننر فني المثنن ل األول، النذ  أ1/87طننوط )مخ( نقنق أسنن س التقنديس ال5)
 (ا54لوجو  األص  الذي نق  عنه )ص:خ  التير 

 (ا13/49لب ا ، مدموع ال ت و  ) ن الي  الي  وا ( ال ر 1)
 (ا766-1/765 و  )ت( مدموع ال 2)
 (ا5/99( ال تو  اليموخة، مدموع ال ت و  )3)
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  (1)كتاب الرسالة ل بخارى فد أن القراءال اير المقروء      
 اب الواحد:ترجوعه إلث اكتر من نسخة ل ك -  
ـــ -ا ـــ كر الـــت ف النســـل ف ـــث ســـنن الترمـــ ي، ه د حكـــم فحينمـــا هرجـــذ إل

 -عندمـا ر ـد هللا -الترم ي ع ث األحا هـث، فمـت  فـد حـدهث ا ـن عبـا 
 قال:
 
 
 

    ا رات القهور والمتخ هن ع يدـا المسـاجد والسـرج -  -  لعن رسول هللا
قــال: رواه أ ــل الســنن األربعــة، وقــال الترمــ ي   حــدهث حســن   وفــد بعــا 

  (2)نسخه   حيا   
الجدميــة   ل مــا  أحمــد  ــن حنهــل ولمــا نقــل مــن كتــاب   الــر  ع ــث  -2
من نسخة، ففد أحد النصوص:   وال  كون شـيئين مخت فـين،  ترإلث أك رجذ

ل نـا   نوفد نسخة وال هو ف  و فين مخت فـين      وفـد نـص آلـر: لهـي
  (3)      -وفد نسخة: ال هتهتون شيئا -ءدأندم ال  ولون بش

                                            

  ني، وفني نمنوذج آخنر: لمن  نقن  أال ن ت االن  عر (12/362ة، مدموع ال تن و  ) ( الكي ن4)
يتنه ، وفني مو نع آخنر رأ"ول: إن  ل  عبد فذا  مين ق ل:" ولهذا ي   هيلكلذ عرالمشهورة و 

 ا( 115-2/114ع ال ت و  )و ، مدم"فذا  ن ي ي ن  ل  مإ " خطه 
(، واليديث روا  الترمنذ  فني أالنواب الصن ة،  ن ب 1/294( ا تض ء الصراط المفتق ذ )1)

ريقيننن :  -(2/136)"(32 0ر مفنننددا ور منننه )قبنننفننني كرام نننة أن يتخنننذ علنننت الء مننن  جننن 
 (، والننت319( ور مننه )201 /1  إلننت ابعننة عبنند الوهنن ب عبنند اللط نن  )عنند رج"و شنن كر

(، ومعننن ر  الفنننن  2/117(، هند نننة، وإلنننت ع ر نننة األحنننوذ  )1/266 نننة األحنننوذي )ري
( وفني كلهن  " أن الترمننذ   ن ل " حنديث حفنن ، واالن  ر م نة إنمنن  رجنع إلنت نفننخة 3/309)

 اءه هؤال م  اعتمد عل يرأخر   
ي فنن ب تننهننذا الك (، وان ننر نموذجنن  آخننر فنني نقلننه منن 177-2/176 رض )عنن(  رء الت2)

 (ا1/173الصي ت )ب الدوا
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 مـــن كتـــرجـــذ إلـــث اد ر ن الحيدال لعهـــد العزيـــز الكنـــابوأ لـــا فـــد كتا -3
  (2)، وةرح رأ ه فد إحدا ا وناقشه(1)نسخة
نســخة د ولمـا نقـل عـن الـرا ي نصــا فيه فقـد التزمـه أ ـحا نا  قـال:وف -4

   (3)  بعا أ حا نا  
  و: كما لصويبه لما هرى من ألْاء بعد نقل النص - ـ
ــامــو -1 احــتج فــد ر ه ع ــث ا ــن ليميــة بحــدهث   دن أمت ــة ذلــك أن االلن

ذكــره:   مــن  ــ ث ع ــد عنــد قهــري  كمــا فه ليحــتج بــه، ولف ــهمو ــوع  ــح
 ك ا فـد النسـخة  قـال شـيل امسـ  :  عتهسـمعته، ومن   ث ع ـث نا يـا سم

معته   سـالتد أحلرت إلد مكتوبة عن المعترض، وقد  حا ع ـث قولـه   
 و و ا ط

 
 
 

عته، ومــن  ــ ث ع ــد ســم هــري مــن  ــ ث ع ــث عنــد ق فــتن لفــظ الحــدهث 
  ثـــم ذكـــر مـــن رواه وكـــ   الع مـــاء فـــد (4)كـــ ا ذكـــره النـــا       نا يـــا   غتـــه

                                            

 (ا290، 272، 2/251(  رء التع رض )3)
 (ا2/273( المصدر ن فه )4)
 (ا2/116طوط )لمخ( نقق التأس س ا5)
ع و الفنننلف ة، وان نننر: مختصنننر  فننني مدمننن ط( 134-131)ص:   ي( النننر  علنننت االخنننن 1)

ا  ض نفبه إلت االن     أن الق  ت س ص االش(ا واليديث ذكر 242-27/241ال ت و  )
 -  أح  ينث فضن  الصن ة علنت النبنينهنيبة، و د االع  ع  المصنف في م  ننه ومالي شأ
 -  ث( ومنن   عننده ، لكنن  ذكننر حنندي11/504    )ضننفلنذ أجنند ، ان ننر: المصنننف كتنن ب ال  

 كمن  (،841( النر ذ )11/507 ر  في )؛ انيبلغ عنه نف ه أن ملك  موك   م  صلت عل ه أ
( 1/492كننن  العمنن ل ) كمنن  فنني ت روا  وذلننو فنني شننعب االيمنن نيهقننة أن الب ننمذكننر االنن  ر 

ط النندار الفننلف ة  -( 214-4/213) 1481(ا  ننذ وجدرننه فنني الشننعب ر ننذ 2165الننر ذ )
 الهندا وان ر رعلي  الميق  عل ها
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  (1)إسنا ه ورجاله، وما  غند عنه من األحا هث األلرى 
محمد  ن عهد المالكد من كتابه فد أ ـول السـنة   دولما نقل عن أ -2

والتوحيد، نقل ك مه حول المعارف ف كر أنه قال:   فـوول الكـ   الواقـذ فـد 
ــة أن جميعدــا ا ــْرار، ق ــه:  ف فــد المعــارف خــال فجمدــور قــول المعتزل
، وفد نـص آلـر قـال أ ـو محمـد  ـن عهـد:   فعـز ربنـا أن (2)بالعك     نهكو

،  كــ ا رأهتــه فــد الكتــاب، إنمــا   قــو  بالع ــل فيصــير  لــي  بعــدما كــان مــدلوال
  (3)أرا : فيصير مدلوال بعدما كان  لي    

ه ةــوي ، لكتـرال كتبـه ولنوعدــا،  ـ ا مـندج شـيل االســ  ، جـاء الكـ   حولـ
 وةولدا، ولعل ما سهق  عين ع ث إعْاء  ورال وا حة ل لك 

 
 
 

          *    *   * 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

 ( وم   عده ا132)ص:   ي( ان ر: الر  علت اإلخن 2)
 (ا8/504(  رء التع رض )3)
 (ا8/507المصدر ) س ن( 4)
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 الفصل التالث
 ي أ و الحسن األشعر 

 صره ع: أوال
  هلفاثانيا: نسبه ومولده وو 

 ع يه   ماءلعا : ثناءاثالت
 يوله شا: بعرا

 ا: ل مي ه لامس
 سا سا: منلفاله 

 ا: أةوار حياله العقد ة:عبسا
 االعتزال(  )ةور األشعرى األول  -أ        
 رجوعه عن االعتزال ولاريخه وأسبابه  -ب      
 م  ب األشعرى بعد رجوعه: و ل كان ةورا -ج      

 أو ةورين              
 ا: عقيدله منثا
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 أوال: عصر األشعرى:
 - ــ 324 - ـ 260 ين سنتث  -رحمه هللا -أ و الحسن األشعري  شعا

فــد البصــرال وبغــدا  فــد العــرا ،   ــد الخ فــة العباســية  شع ـث األرجــا، وعــا
  ـ  656ث أن شْه الخ فة سنة لمدم إكبقيه  ال ة لحه ح التد

 :د هويتميز عصر األشعري بما 
 دولــة العباســية، بســهب  ــعف الخ فــاء، الــ ي  ــدأ فــد عدــد ــعف ال -ا

، وذلـك [ ــ 227 -218ل فتـه: ] الخ يفة أ ث إسحا  محمد المعتصم باهلل
مـندم، حتـث  ــاقه فـيدم بغـدا  فهنــث  كتــرحـين  ـدأ نفـوذ األلــرا  هـز ا  لمـا ا

 ـــ،  221التــث أ ــبحه عا ــمة الخ فــة وكــان ذلــك ســنة   (1)لدــم ســامراء
ث أن لحـــول عندـــا الخ يفـــة أ ـــو لـــمة ل خ فـــاء مـــن بعـــده إوقـــد اســـتمرت عا ـــ

، حيـث اســتقرت [ ــ 279 -256ل فتـه: ] العبـا  أحمـد المعتمـد ع ــث هللا
  (2) فة مرال ألري فد بغدا  خ ار ال

 أ ـبا نفـوذ م كهيـرا حتـث -ال هن أ ـبحوا جنـد الخ فـة -و نالء األلرا 
ـــون هنأندـــم  ـــاروا  مـــن  شـــاءون مـــن صـــهون مـــن  شـــاءون ويعزلـــون أو  قت 

ث لد ير شنون اله  ، ولـي  ل خ يفـة إال لالخ فاء، وكان الو ير  و ال ي هتو 
االســم  وقــد عا ــر أ ــو الحســن األشــعري ســتة مــن الخ فــاء أولدــم المعتمــد 

 329 -322ل فتـــه: ] وآلـــر م أ ــو العبـــا  أحمـــد الرا ــد بـــاهلل ع ــث هللا
  [ ـ

                                            

هنر  جلنة فنوق   ندا  الث  ني  فرسنخ ، الني    ندا  نر م  رأ ، اللدة علنت س( س مراء أو 1)
 عة حينث ينت نر الشن عة خنروج مهنديهذ شنإال سنر اب ال يهن يبن  ف لنذد خر ن  و و  وركرخ ،

، والننروض المعطنن ر ( 3/173(، ومعدننذ البلنندان )7/14) فننمع نيمنننه، ان ننر: األنفنن ب لل
 ا(300ص)
( وم  عننننده ، والك منننن  323ر العب سنننني )ص: عصننننعنننن  لننننذ االسنننن مي فنننني ال( ان ننننر: ال2)
 (ا7/455)

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجزء األول   –موقف ابن تيمية من األشاعرة   

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net 

414 

مــن أ مدــا ثــورال الــزنج هتميــز عصــره  ــبعا الق قــل واألحــداث  كمــا -2 
 التد
 
 
 
 
 
 

 ـ ــ 270 ـــ إلــد ســنة  255اســتمرت قرابــة لمســة عشــر عامــا مــن ســنة 
 ــــ الـــ هن أشـــاعوا الفـــتن وحربـــوا  278ة ســـنة ْـــالقرام مـــر، وفدـــا ا تـــداء أ(1)

، وإقامـــة الدولـــة (2)الخ فـــة العباســـية واســـتمرت لحركـــالدم ر حـــا مـــن الـــزمن 
، ثــم فــد مصــر بعــد ذلــك، (3) ـــ  296العهيد ــة الفاةميــة فــد المغــرب ســنة 

 292 ــ إلـد سـنة  264واستق ل الْولونيين بحكم مصر وسوريا من سـنة 
وب ــ  مــن قــوال  ــ ه  (4) ـــ بعــد أن كــانوا والال ع ــث مصــر مــن قهــل العباســيين 

ـــن  ـــث ا  ـــ  اب إل ـــث ال ـــاء أن الخ يفـــة المعتمـــد عـــز  ع  الدولـــة و ـــعف الخ ف

                                            

 (ا388، 1/387(،والعبر )4 0 2،235،241،244،5 0 7/5( ان ر: الك م  )1)
 (،110 /5(، والمنت ذ )12(، وفض  ت الب ان ة )ص: 10/23( ان ر: ر رخص الطبر  )2)

 0 1ر الب ان ننة )ص: ار سنن(، وكشننف أ2/376ي )نلدب رالهمننذاا  النبننوة: عبنند  ننورثبينن   ال 
  كر )ص: ه( وم   عده اشطة: ميمو  م ، والقراي  لد ير( مطبوع في آخر التبص2
 خنسم عيلت إ ر سنة ال  ام نة: عينون األخبن ر للنداعي اإلينأة الدولنة العبيدنش( ان ر في 3)

 ن ( ومن   عنده ، ورسن لة افتتن ح الندعوة للق  ني النعمن44الخن مس )ص:  ي، الفنبعشنالقر 
( ومنن   عننده ، وان ننر: القننو  1/55( ومنن   عننده ، وارعنن ظ الين نن ء )54 عيلت )ص: سننماإل

 ( وم   عده ا1/98)  م ربالفن ة في ال
ة  كمننر اليسنن(، ورنن رخص الدولننة اإلسنن م ة ومعدننذ األ1/594( ان ننر حفنن  المي  ننرة )4)
(1/128) 
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عمل ألوه ع ث إرجاعه، وكـان  ثمةولون فد مصر الستهدا  أليه الموفق، 
  (1)ال أحمد  ن ةولون بعا  فا ـ قهل و  269ذلك سنة 

 أما من الناحية الع مية، فتميز   ا العصـر  وجـو  عـد  مـن الع مـاء -3 
 فد الحدهث والفقه والعقيدال ومن أ ر  أع     ا العصر:

  (2) ـ  270لوفد سنة  يال  ي، او   ن ع ث ال ا ر  -
  (3) ـ  270مان،  احب الشافعد، لوفد سنة والربيذ  ن س ي -
   (4)  ـ 273وا ن ماجه،  احب السنن، لوفد سنة  -
 
 
 
 
 
 
أحـــد أجـــ ء أ ـــحاب اممـــا  أحمـــد، لـــوفد ســـنة  -وأ ـــو بكـــر المـــرو ى  -
  (5) ـ  275
  ـ و و من ل مي  275ت  - احب السنن -ندوأ و  او  السجستا -

  (6)امما  أحمد، لوفد بالبصرال 
 ـ  (7) 276ت    ن مس م عالم ولْيب أ ل السنة ن قتيبة: عهد هللاا  -

                                            

 (ا386 /1(، و العبر )394 /7( ان ر: الك م  )5)
 (ا11/47ة )ينه لة واي(، والبدا4 1 2/7(، والك م  )1/389بر )ع( ال6)
 (ا1/48نه ية )ل(، والبداية وا39 1/0( العبر )7)
 (ا11/52ة )ينه لة واي(، والبدا7/425( الك م  )8)
 (ا1/396لعبر )ا( 1)
 (11/54ه ية )ن(، والبداية وال1/396( العبر )2)
هننن، البدايننة  270ثيننر فنني وف نن ت (، وجعلننه االنن  ك1/397(، والعبننر )7/438( الك منن  )3)
 (ا11/48)
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 فد بغدا  
  (1) ـ  279ت  - احب السنن -الترم ى -
 عتمان  ن سعيد الدارمد، ال ى كان   جـ عا فـد أعـين المهتدعـة، قيمـا -

  ـ  280  لوفد سنة (2)بالسنة   
 ان  شــبه بــه، أحــد ل مــ ال االمــا  أحمــد، وكــبــدإ ــراقيم  ــن إســحا  الحر  -

  (3) ـ  285فد وقته، لوفد سنة 
 (4) ـ  290عهد ال ة  ن إالما  أحمد  ت  -

  (5) ـ  294محمد  ن نصر المرو ي، المحدث الشافعد، ت  -
  (6) ـ  303 احب السنن، ت  -النسالمط -
  (7) ـ  310 احب التفسير، ت  -الْهري  -
 
 
 
 
  (8) ـ  311ت  -إما  األ مة محمد  ن إسحا  -ا ن لزيمة -
  (9) ـ  321ت  -أحمد  ن محمد  ن س مة -الْحاوي  -

 واير م من الع ماء، و م كتير، لكن لم نشر إليدم التصارا 
                                            

 (ا11/66(، و البداية )1/402(، و ا لعبر )7/460( الك م  )4)
 (ا11/69(، والبداية )1/403( العبر )5)
 (ا11/79(، والبداية )1/410(، والعبر )7/492( ا لك  م  )6)
 (ا11/96)(، والبداية 1/418(، و العبر )7/539( الك م  )7)
 (11/102(، والبداية )1/426( العبر )8)
 (ا11/123(، والبداية )1/444(، والعبر )96 /8( الك م  )9)
 (ا11/145(، والبداية )1/460(، والعبر )8/134( الك م  )10)
 (ا3/159(، وابق ت الفبني )14/365(، وسير أع   النب ء )1/462( العبر )1)
 (ا11/174(، والبداية )11 /2( العبر )2)
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 كمـــا وجـــد عــد  مـــن أ ـــل الكــ   واالعتـــزال والتصــوف، وايـــر م، كمــا-4
وجدت بعا األحداث، فت افة إلث القرامْة كان ل خوارج بعا التحركات 

 ر ـد هللا - ــ ع ـث لعـن معاويـة 284ة المعتلد سنة ا عز  الخ يفم، ك(1)
 ـ ا تـداء ظدـور  ولـة  نـد  ويـه  321ا كان عا  م، ك(2)ع ث المنا ر  -عنه

  (3)الشيعية 
 ا:فومن أشدر أ ل الك   والتصوف والر 

 269أحمــد  ــن مخالــد، مــولث المعتصــم، وكــان مــن  عــاال المعتزلــة،ت  -
  (4) ـ 

  (5) ـ  300معتزليا ثم لرج ع يدم، ت  وا ن الراوندي الم حد، كان -
  (6) ـ  353، أ و ع ث محمد  ن عهد الو اب، ت  دوالجبا -
  (7) ـ  319 ن أحمد اله خد شيل المعتزلة، ت  والكعهث، عهد هللا -
  (8) ـ  321، أ و  اشم، ت  دوالجبا -
 
 
 
 
 

                                            

 -هننن 273(، أحننداأل سنننة 476، 470، 462، 437،453، 7/423ك منن  )( ان ننر: ال3)
 هنا 283

 (ا11/76(، والبداية )1/408(، والعبر )7/485( ان ر: الك م  )4)
 (ا8/264( الك م  )5)
 (ا7/398لك م  )ا( 6)
 (ا1/439لعبر )ا( 7)
 (ا8/96( الك م  )8)
 (ا2/4لعبر )ا (9)
 (ا2/12(، والعبر )274 -8/273( الك م  )10)
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  (1) ـ  283التستري، ت  سدل  ن عهد هللا -
 ــ  286 ن عيسث، أول من لك ـم فـد الفنـاء والبقـاء،ت والحزا  أحمد  -

(2)  
الجنيـــــد، أ ـــــو القاســـــم الجنيـــــد  ـــــن محمـــــد القـــــواريرمميا، ســـــيد الْا فـــــة  -

 الصوفية،
  (3) ـ  298ت 
  (4) ـ  309ج، قتل سنة  الح -
  (5) ـ  322 مغاند، قتل سنة شال -
 329 الك ينث الرافلث: محمد  ن  عقوب  احب الكـافد، لـوفد سـنة -
 كان من الع ماء ال هن كانه لدم ميول إلث أقوال أ ل الك  :كما  (6) ـ

 ــ  342 ــ، ولـوفد سـنة  258الصبغد: أحمد  ـن إسـحا ، ولـد سـنة  -
  (7)   وم  ب ا ن ك ب لكوكانه له قصة مذ ا ن لزيمة حول ا

سـنة  وأ و ع د التقفـث: محمـد  ـن عهـد الو ـاب، مـن ولـد الحجـاج، ولـد -
                                            

  (ا1/407( العبر )1)
 (ا1/412( العبر )2)
 (ا1/435( المصدر الف ال  )3)
 (ا1/454(، و العبر )129 -8/126( الك  م  )4)
القرا ر، وشلم  ن  رخة النواحي واسن)، ان نر:  اليمه ميمد ال  علي المعرو    ال  أس( ا5)

 (ا2/14(، والعبر )294-8/290الك م  )
 (ا15/280( سير أع   النب ء )6)
 ي ررجمة الصب ي واال  ك ب في ال ص  الرا عار( ستأ7)
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 ـ، قال عنه الصبغث:   ما عرفنا الجدل والن ر  328لوفد سنة  ـ و  244
 ، وكان ممن لالف ا ن لزيمة (1)حتث ور  أ و ع د التقفد العرا    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المالريدي: محمد  ن محمد  ن محمو ، أ و منصور، إما  المالريد ة، -

  (2) ـ  333لوفد سنة 
 كانه لقذ  يندم وبين ايـر مكان ل حنا  ة أحيانا نفوذ فد بغدا ، و  كما-5

 ــ كـان لدـم نفـوذ ع ـيم فـد عدـد عــالمدم  323، وفـد سـنة (3)بعـا الفـتن 
 ــ  328أ و محمـد الحسـن  ـن ع ـث  ـن ل ـف الـ ي لـوفد سـنة  -الهربداري 

ثـــم لـــرج لوقيـــذ الخ يفـــة الرا ـــث  ـــد م  تدمـــة التشـــهيه حتـــث التفـــث  -(4)
  (5)واستتر شيخدم ولوفث و و مستتر 

فيـــه، و ـــو هــدل ع ـــث قــوال أ ـــل الســـنة  ششــعرى الـــ ي عــا ــ ا عصـــر األ
بوع مدم الكبار، ال ي كان لدم نفوذ كهير و ـل إلـث أن  صـدر األمـر مـن 
                                            

 ي ررجمته في ال ص  الرا عارتأس( و 15/282ر أع   النب ء )ي( س8)
 ي ررجمته في ال ص  الرا عار( ستأ1)
 هنا 317( حوا أل ع   8/213( ان ر: الك م  )2)
 (،8/307  )(،وان ر:حنول ن نوذ الين اللنة الك من384: صره  ) ي ررجمته ومصن ستأر( 3)

 (ا2/18والعبر )
 (ا309 -8/308ن ر: الك م  )ا (4)
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أن  ح فـوا أن ال ههيعـوا كتـب  - ــ 279سـنة  -المعتلد إلث الوراقين  بغـدا 
الك   والف سـفة، وأن ال  مكـن أحـد مـن القصـاص والْرقيـة والمنجمـين ومـن 

  (1)ج و  فد المساجد وال فد الْرقات أشهددم من ال

 
 
 

         *    *    * 
 
 
 

 ثانيا: نسبه ومولده ووفاله:
 ــن  -إســحا  -بشــر  ــدماعيل  ــن أســ ــو الشــيل أ ــو الحســن ع ــث  ــن إ

  ــد ــر ال  ــن أ  ــدث  ــن  ــ ل  ــن أســ ــن مو  اعيل  ــن عهــد هللام ــن إســ ســالم
شـــعري هنتدـــد فـــو و الحســـن األ -  ـــاحب رســـول هللا -ث األشـــعري ســـمو 

ـــث  ـــ ا الصـــحا ـــل، وا  دنســـبه ال ـــد هللاســـالج ي ـــن حلـــار  مه عه ـــن قـــي     
  (2)د نايمال ي األشعر 

                                            

 (ا11/64ه ية )ن(، والبداية وال1/400(، والعبر )7/453( ان ر: الك م  )5)
  سن( وربيني  كنذب الم تنري، وال هر 11/346)  عري: رن رخص   نداش( ان ر في ررجمة األ1)
 مننننن  فننننني التننننن رخص (، والك6/332، والمننننننت ذ الالننننن  الدنننننوزي )-ط اهننننران -(231:ص)
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 ،(1) ــــ  266 ـــ، وقيــل ســنة  260الت ــف فــد لــاريل وال لــه فقيــل ســنة 
 كما، واألول  ــو األرجــا الــ ي ع يــه اكتــر مترجميــه،(2) ـــ  270وقيــل ســنة 

ه عـــن االعتـــزال و ـــو فـــد فـــد حيالـــه مـــن لحولـــ (3)أنـــه هتناســـب مـــذ مـــاذكر 
 األربعين، و و ال ي رجحه الخْيب البغدا ي وا ن عساكر 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               

 ري (، وركملننننة رنننن رخص الطبنننن1/64(، واللبنننن ب )1/273(، واألنفنننن ب للفننننمع ني )8/392)
( من  الطبعنة الك  ول ن ننةا 130و )ص:  -أالنو ال ضن  إالننرام ذ -( ت334ي )ص: نللهمنذا

(، والعبننننر 3/284، ووف نننن ت ا ألا ننن ن )-  نننة ر الطبعننننة الم -(24 /5ورررينننب المننندار  )
(، 206، 204، 11/187ة )ينه ن(، والبداينة وال85 /15لننب ء )(، و سير أع   ا2/23)

(، 1/72) ي (، ولألسننو 3/347(، وللفنبني )1/81وابق ت الش فع ة الالن     نت شنهبة )
(، والننندال  ج 1/409ختصنننر الالننن  النننور ي )م(، ورتمنننة ال2/89ال نننداء ) النننيختصنننر ألموال

 -(2/358 ي )خنننمقر (، والخطنن) لل4/33، 2/544(، والدننواهر المضننن ة )2/94ب )هالمننذ
فنر   م (، وابقن ت ال3/259(، والندو  ال اهنرة )2/303ب )هذرات الذش، و -الو الق -ط

ط  -(247(، وجنننن ء العيننننني  )ص: 1/79درة النننننور ال ك ننننة )شنننن(، و 1/390للننننداو ي )
(، و روكلمن ن 2/218(، و ا نرة المعن ر  االسن م ة ) 2/152، وم تن ح الفنع  ة )-نيالمد

(، 1/587ي )ن(، ومعدننننننذ أعنننننن   ال كننننننر اإلنفنننننن 35ص:  4ج 1  كي  )سنننننن(، و 4/38)
أة األشنعرخة ورطورهن  نشن(، و 1/487مذاهب اإلسن ميي : الندوي )و را ة،   ة حمو واألشعر  

(، ومقدمنننة 35 عرة )ص: شنن( عنن  األ2علننذ الكنن   أحمننند صننبيت )ج فنني(، و 165)ص: 
(، ومعدننذ 4/263( ومنن   عننده ، واألعنن   )9ري ينن  اإل  نننة ل ون ننة حفنني  ميمننو  )ص: 

 ( و يره ا7/35المؤل ي  )
 (ا2/359( ان ر: الخط) )2)
 (ا3/284( ذكر هذا القول والقول األول، واال  خلك ن )15/85 ر: الفير للذهبت )ن( ا3)
 (ا146(، والتبيي  )ص: 11/347( ان ر: ر رخص   دا  )4)
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 ماعيا حدهتيا، ويدل ع ث ذلك أنـه أو ـثجاعيل فكان سنيا سمفوما أ وه إ
، وفيــه  اللــة ع ــد أن أبــاه لــوفد (1)عنــد وفالــه إلــث  كريــا  ــن  حــث الســاجث 

   دمه الجباأ جفد كنف  و  شوا نه أ و الحسن  غير، ول لك عا
 وكان مولد أ د الحسن فد البصرال ول لك  قال له البصري، وكانه أسرله

قــد ســكنوا  ــ ه  -عنــه ر ــث هللا -مــن ولــد الصــحا د أ ــد موســث األشــعري 
 ــ و ـو  330 ــ، وقيـل:  320المدهنة  أما وفالـه، فقـد قيـل: إنـه لـوفد سـنة 

  (2)أرجحدا، وقد رجحه ا ن عساكر 
  يه:ثالتا: ثناء الع ماء ع
ولركــز ثنــاك م ع ــث مــا  -ولا ــة ع مــاء األشــاعرال -أثنــث ع يــه الع مــاء

 كان
له من نسب، وماقـا  بـه مـن الـر  ع ـث المعتزلـة والم حـدال وايـر م، فيقـول 

ــــــب يــــــالخْ ب البغــــــدا ي:   أ ــــــو الحســــــن األشــــــعري المــــــتك م  ــــــاحب الكت
ة ال وايـر م مـن المعتزلـة والرافلـة والجدميـلم حـدوالتصانيل فـد الـر  ع ـث ا

، ويروى عن أ د بكر  ن الصـيرفد (3)والخوارج، وسا ر أ ناف المهتدعة   
ـــه قـــال:   كانـــه المعتزلـــة قـــد رفعـــوا ركوســـدم حتـــث أظدـــر هللا (4) لعـــالث  أن

  (5)األشعري فجحر م فد أقماع السمسم   
                                            

 (ا35( ان ر: التبيي  )ص: 1)
 (ا3/285  ت األا  ن )(، ووف147 -146( ان ر: التبيي  )ص: 2)
 (ا347-11/346( ر رخص   دا  )3)
هننن،  330وفي سنننة رن، أالننو  نبننر الصنيرفي، االمنن   األصننولي، ( هنو: ميمنند النن  عبند ه4)

فننن  األشنننعر  حنننول وجنننوب شننننر الننننعذ، ابقننن ت الفنننبني الننني اليلنننه منننن  رة منننع أ ك نننن 
 (ا3/186)
( و ن ل: إسنن   هنذ  الين ينة 94(، وربيي  كذب الم تنر  )ص: 11/347( ر رخص   دا  )5)

(، 1/274،ورواره  ال يخننن ل) عننندالتهذ شنننو فننني النننن س، واألنفنننن ب )مسمضنننيء ك لشننن
(، وعننن ا ال ركشننني فننني المعتبنننر فننني رخنننرج أح  النننث المنهننن ج 3/349وابقننن ت الفنننبني )
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 ويقول القا ث عياض عند لرجمته:   و نف أل ل السنة التصانيل،
 
 
 
 
 
 
ث للعـا السنة وما نفاه أ ـل الهـدع مـن  ـفات هللا ا  الحجج ع ث إثباتقوأ

درلــه، وأمــور الســمذ الــوار ال مــن الصــراط، والميــزان، قوركيتــه وقــد  ك مــه و 
فاعة، والحوض وفتنة القهر التث نفـه المعتزلـة، وايـر ذلـك مـن مـ ا ب شوال

ة نأ ـــل الســـنة والحـــدهث، فوقـــا  الحجـــج الوا ـــحة ع يدـــا مـــن الكتـــاب والســــ
العق يـــة، و فـــذ شـــبه المهتدعـــة ومـــن بعـــد م مـــن الم حـــدال  والـــدال ل الوا ـــحة

 دـا األمــة    والرافلـة، و ـنف فـد ذلــك التصـانيل المبسـوةة التــد نفـذ هللا
(1)  

أشـياء  ويقول ال  هث:   وأل ث الحسن ذكاء مفـرط، ولبحـر فـد الع ـم، ولـه
  ــدويقــول:   رأهــه أل (2)حســنة، ولصــانيل جمــة لقلــث لــه بســعة الع ــم   

عـــة لواليـــل فـــد األ ـــول هـــ كر فيدـــا قواعـــد مـــ  ب الســـ ف فـــد الحســـن أرب
جــاءت، ثــم قــال: وبــ لك أقــول وبــه أ هــن، وال  كمــا الصــفات وقــال فيدــا: لمــر

  (3)لنول   
ــدفاع عنــه، فقــد  أمــا ا ــن عســاكر فــد الكتــاب الــ ي أفــر ه فــد لرجمتــه وال

                                                                                                               

، ولعلننه وهنذ، و ند نبنه علننت  ني ننر الن  العر  الننيي ألن( هنذ  العبن رة إ268ختصنر )ص: موال
 ميق  المعتبرا ة شذلو في الي 

  (ا5/24( ررريب المدار  )1)
 (ا15/87ير أع   النب ء )س( 2)
 (ا15/86( المصدر الف ال  )3)
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ح قومــه دال فــد مــ كتيــرا، وجع ــه مــن المجــد هن، وذكــر الروا ــات الــوار  مدحــه
ذلـك الكتـاب الـ ي  صـا أن  -وك لك السـبكد فـد ةبقـات الشـافعية رله سوأ

  فد مدح شيوخ األشـاعرال ونقـل أقـوالدم لفقد با -  ةبقات األشاعرال    سمد
ـــد (1)ا ـــد م قوع ـــدما  صـــل إل ـــذ أن  مـــدح األشـــعري عن ـــ لك فمـــن المتوق ، ول

 ـــو ، الشــيل أثلعـــال ث هللالــلرجمتــه، وكــان ممـــا قــال فيــه:   شـــيخنا وقــدولنا إ
ـــــة أ ـــــل الســـــنة والجماعـــــة، وإمـــــا  بالحســـــن األشـــــعري ال صـــــري شـــــيل ةريق

المتك مين، ونا ر سنة سيد المرس ين وال اب عن الدهن، والساعد فد حفظ 
هــو   قــو  النــا  لــرب العــالمين، إمــا   ثأثــره إلــ عقا ــد المســ مين، ســعيا هبقــث

 حهر، ولقث  ر، حمث جناب الشرع
 
 
 

نصـــــرا  ال م ـــــة امســـــ   فنصـــــر افـــــد نصـــــر  مـــــن الحـــــدهث المفتـــــرى وقـــــا 
 (2)من را      

صــر الســنة نوايــر م مــن الع مــاء الــ هن مــدحوه وأثنــوا ع ــث ماقــا  بــه مــن 
ع ث المهتدعة من المعتزلة واير م، لكنه لم  س م من القدح وال  ، فقـد  والر 

، كا شنذ ع يه ا ن حـز  (1)وألف كتابا فد متالبه  (3)ذمه أ و ع ث األ وا ي 
                                            

هنذا  سبنت الذهبت أنه يعلت م  شأن الين اللة وخي) م  شأن األش عرة، ولن ف( يتهذ ال4)
أعن   الننب ء )ص:  يري مقدمتنه لفنفهمة، و د ن  شه   ش ر عوا  تشة هذ  ال من  مو ع
ولا أن الفننبني و ننع فنني رننراجذ األشنن عرة فنني ابق رننه فنني ن ننس نقنن(، ولكنن  127-135

 ذ  ه الذهبياهار الشيء الذ 
 (ا3/347( ابق ت الفبني )1)
   في عصر ، ولد سننة: ش( هو: اليف  ال  علت ال  إالرام ذ، أالو علت األهواز  مقرئ ال2)

ه  األهنواز  ن فنه عو نت ف نه  مو نوع ت، ارهنذ الرن    فني الصن  ت أكتهن، صنف  362  
 ، فصن  القنول ف نه النذهبي ير زار، و إ  أحمر عل ه م عرف ت علت ج  يرأي  ر  ث:يمنه  حد
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  (3)والمقه ث  ي الجو   ، وا ن(2)
 رابعا: شيوله:

ــــة عــــن أ ــــل الحــــدهث، ســــوى بعــــا   ــــم  كــــن األشــــعرى مشــــدورا بالروا  ل
بعـا شــيوله، أمــا م قبــه الفقدــد فقــد  نالروا ـات التــث روا ــا فــد لفســيره عــ

من الشـافعية والمالكيـة والحناليـة، كـا  ـو وا ـا فـد  كلساب إليه تلنا ع االن
، واألرجـا (4) رح   لك بعـا الع مـاء  امه له، وكمقا مة الكتب التد لرج

 ر تاك هالم  ب، و و ال ى ع ي دأنه كان شافع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               

لو ح الين  أحندا لي الين  أ ن  علنت لمنن ن علنو "(ا و ن ل:513-1/512 ان االعنندال )يفي م
(، 1/402هننن، وان ننر: معرفننة القننراء الكبنن ر ) 446رننوفي سنننة عنننه"، ات ءروارنني فنني القننرا

 (ا1/220ة النه ية في ابق ت القراء )و  ي
 ( ر  عل ه اال  عف كر في ربيي  كذب الم تر ا3)
 (ا5/26( ان ر: ررريب المدار  )4)
( 363-290:)ص مص شنن(،والمقبلننت فنني العلننذ ال6/332( االنن  الدننوز  فنني المنننت ذ )5)

 ط  ار الب  ناو يره  
  الن(، وا5/24رينب المندار  )ب الق  ي ا  ض نني رر هنه م لكي المذإ    لوا ي( م  الذ6)

ت فني الدنواهر شن ن لوا إننه حن ني المنذهب: القر  ي   النذمنو  ، (2/64)فرحون فني النديب ج 
 (ا2/545المض ة )
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 وله:يوأ م ش
ــا -ا ــد الو ــاب الجب ، شــيخه فــد االعتــزال قهــل  دأ ــو ع ــد محمــد  ــن عه

 رجوعه 
  كريـا  ـن  حيـث السـاجد، محـدث البصـرال وشـيخدا ومفتيدـا، المتــوفد -2
  عنـه أ ـو الحسـن األشـعري مقالـة السـ ف  ـ،  قول ال  هد:   أل 307سنة 

وسـبقه امشـارال  (1)فد الصفات، واعتمد ع يدا أ و الحسن فد عدال لـعليل   
إلث أن والده لما لوفد أو ث إلث الساجث، وممن ذكر لت م ه ع ث الساجث 

  (4)والبغدا ي  (3)والسبكث  (2)ا ن عساكر
  احب أو العبا أ و إسحا  المرو ي: إ راقيم  ن أحمد المرو ي،  -3

ج وأكهــر ل م لــه، انتدــه إليــه ر اســة المــ  ب الشــافعد، لــوفد ســنة ي ــن ســر 
ب البغـــدا ى وا ـــن يـــ، وممـــن ذكـــر لت مـــ  األشـــعري ع يـــه الخْ (5) ــــ 340
 ، فقد ذكروا أنه كان  ج   إلث ح قته فد بغدا  (6)ل كان 
 ج القا ـد البغــدا ىيج: أحمـد  ــن عمـر  ـن سـر يأ ـو العبـا   ـن سـر  -4
  ، قـال ا ـن كتيـر عـن األشـعرى: (7) ــ  303 ـ، لـوفد سـنة  240د سنة ول

  (8)ج   يولفقه با ن سر 
                                            

(، 3/299فنني ابقنن ت الفننبني ) ضنن تننه أيم( وان ننر ررج14/98  النننب ء ) عنن( سننير أ1)
 (ا709 /2ورذكرة الي  ظ )

 (ا400( ان ر: التبي  )ص: 2)
 (ا3/299،355ني )( ابق ت الفب3)
 (ا129-128( المل  والني  للب دا ي )ص: 4)
ذرات الننذهب شنن(، و 1/429ير أعنن   النننب ء )سنن(، و 6/11( ررجمتننه فنني رنن رخص   نندا  )5)
 (ا2/355)
 (ا3/284(، ووف  ت األا  ن )347 /11( ان ر: ر رخص   دا  )6)
 (ا3/21(، وابق ت الفبني )14/201ر أع   النب ء )سي( ان ر:7)
 (ا11/187ة )ي( البداية والنه 8)
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 اعيل القفـال الكهيـر،إسـمد: محمد  ن ع ث  ـن شأ و بكر القفال الشا -5

، ذكـــر الســـبكد:   أن القفـــال ألـــ  ع ـــم الكـــ   عـــن (1) ــــ  365لـــوفد ســـنة 
كان  و  قـرأ ع يـه الكـ      كمالفقه،األشعرى، وأن األشعرى كان  قرأ ع يه ا

، وذكـــر ا ــــن عســــاكر عــــن القفــــال أنـــه   كــــان فــــد أول أمــــره مــــا   عــــن (2)
  وذكـــر الســـبكد أنـــه رجـــذ إلـــث  (3)االعتـــدال قـــا   بمـــ ا ب أ ـــل االعتـــزال 

  (4)م  ب ا ألشعر ى 
 ــن  أ ــو ل يفــة الجمحــد: الفلــل  ــن الحبــاب، واســم الحبــاب: عمــرو -6

ال عنـه قـ ــ،  305 ــ، ولـوفد  206د أ ـو ل يفـة سـنة محمد  ن شعيب، ولـ
ــ  هد:   وكــان ثقــة،  ــا قا مومونــا أ هبــا، فصــيحا مفو ــا، رحــل إليــه مــن  ال

  وممـن ذكـر لت مـ  األشـعري ع يـه (5)مئـة عـا  سـوى أشـدر    شاآلفـا  وعـا
                                            

أعنن    سنير(، و 200 /3(، وابقن ت الفنبني )182( ان نر: ربيني  كنذب الم تننر  )ص: 1)
 (ا16/283النب ء )

 (ا3/202( ابق ت الفبنت )2)
 (ا183لتبيي  )ص: ا( 3)
كي د  افع عنه الذهبي فق ل  عد ذكر  م   لنه أالنو سنه  الصنعلو  (، و 3/201( الطبق ت )4)

خن  الكمن ل ع   "ر  ل عت ال،   ل الذهبت معلقن :صر الق  ل م  أنه  نفه م  جهة نع  ر في
هن ، ن  لورانة، ولعلنه رجنع عسنة م له م  ال ضن   ، فن  رندفع المي ثر الع  لذ  ن يمدحانم  و 

 (ا16/285" الفير ) في الب الي ، وال  وة إال   هالوسع  ه و د ي  ر له   ست را
 (11/128(، وان ر أيض  في ررجمته البداية والنه ية: )8/14( سير أع   النب ء )5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجزء األول   –موقف ابن تيمية من األشاعرة   

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net 

428 

  (1) كدا ن عساكر وال  هد والسب
  حسدل  ن نو  -7
 عهد الرحمن  ن ل ف اللهد  -8
  ن  عقوب المقهري، أو المقري  محمد -9

  (2)ذكر لت م  األشعري ع ث  نالء الت ثة ا ن عساكر والسبكد 
 
 
 
 
 
 
 

  ه: سا: ل ميلام
 ة رجوعـه وما ـاحهدا كـانقصـرون، وال شـك أن كتيـع ث األشعري   لت م
 مـــ ال انمـــا لتر مـــن الت ميـــ  ع يـــه، وال ـــا ر أن  ـــ ه اكتيـــبـــاب كان فـــدســـهبا 
ــدالفــد مجــال ا -بلــد الغافــ -كانــه األشــعري بعــد  لومــا آمــن بــه الشــي لعقي

 رجوعه عن االعتزال 
 ول السبكد أربعة: ق كما ن فتن ألصدم بهير تيذا كان ل مي ه كإو 

ْهــري لا ــن مجا ــد، وأ ــو الحســن البــا  د، وبنــدار لا مــه، وأ ــو الحســن ا
 ل مي ه: ا  ون كر  نالء،  م ن كر بع(3)

 غدا ي،بال  دالْمد  ن  عقوب امحد  ن أحمد  ن محما ن مجا د:  -1
                                            

 (ا5/355 ت )ق(، واب15/86ر أع   النب ء )ي(، وس400( وذلو في التبيي  )ص: 6)
 ر م ة في =  ال(، وذكر ش ص االس   ا3/355ق ت )ب(، والط400( التبي  )ص: 7)

اليفن   النيوخ أشنيأحند  ( عن  االن  الراونندي أننه يقن ل: إننه201)ص: = كت  ه التفعين ة 
 األشعريا

 (ا369-3/368( ابق ت الفبني )1)
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  (1)د نم  ع يه الباق لت  ـ،  370سنة  فدلو 
  ـ، لت م  ع يه 375أ و الحسن البا  د: لوفد فد حدو  سنة  -2

م  روسـه دي ـ، وكان ه قد عندسحا  امسفراهيند، وا ن فور  والباق إأ و 
د رأوا تـن اليالعبـروه هـ راء حجاب بسهب أندم هرون السوقة ف  هريـد أنو  من
  (2) وفا  دا اولئك، وكان  ا دايف

 الحسـن  ـد: لـا   ألصـوفدن الشيرا ي ايحسلأ و الحسين  ندار  ن ا -3
 (3) ـ  353األشعري، وكان من أ حاب الشه د، لوفد سنة 

 ــ  380 ْهـري، لـوفد فـد حـدو  سـنةلدـدي امحسـن ع ـد  ـن لأ و ا -4
(4)  

 
 

 
 
 
 
 

 و من شيوخ األشعري أ لا ولقد  ، و شدأ و بكر القفال الشا -5 
 الصوفد، لوفد ي محمد  ن لاليل الشيرا   ا ن لاليل: أ و عهد هللا -6

                                            

 بالمنذه يب ج(، والند16/305أع   النب ء ) سير، و (177: ص) تري ( ربيي  كذب الم 2)
 (ا2/210)
 لوف ننننننن ت  ي ف(، والنننننننوا16/304   الننننننننب ء )عنننننننأ سنننننننير(، و 178: صتبيننننننني  )ل( ا3)
 (ا12/312)
 (،467وف ة )ص: لصننن(، وابقننن ت ا10/385 ء )(، حل نننة األول ننن179: ص( التبيننني  )4)
 (ا3/224(، وابق ت الفبني )16/108اع   النب ء ) ريسو 
 (ا3/466لفبني )ا ت ق(، واب195:صي  )يبت( ال5)
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  (1)وله معه حكا ات  ي  ـ، كانه له رح ة إلث األشعر  371سنة 
أ ــو الحســن عهــد العزيــز  ــن محمــد الْهــرى المعــروف بالــدمل، نشــر  -7

  (2)بالشا   ي م  ب األشعر 
 276د  ـن سـ يمان  ـن محمـد، ولـد سـنة أ و سـدل الصـع وكد، محمـ -8

  (3) ـ  369 ـ، ولوفد سنة 
  (4) ـ  371، ت : محمد  ن أحمد  ن عهد هللاي أ و  يد المرو   -9
  (5)واير م  

 ه:لسا سا: منلفا
 ن و منلفات كتيرال، قال ا ن حز  إندا لمسة ولمس ي الحسن األشعر   دأل
 
 
 
 

                                            

 ،( 16/342(، وسنير أعن   الننب ء )10/386(، وحل ة األول ن ء )190( التبيي  )ص:1)
 (ا3/149وابق ت الفبنت )

  ننذرجمنة ر ر(، ون هنة األلبن ب فنني األلقن ب الالن  حدننر 195ص: ( ربيني  كنذب الم تننر  )2)
 اوع علت اآللة الك ربةب، مطي ر يمد الفدميال   خ (، ريقي  عبد الع  1064)
 (ا16/235أع   النب ء ) ير(، وس183( ربيي  كذب الم تر  )ص: 3)
 (ا16/313أع   النب ء ) ير(، وس1 88( التبيي  )ص: 4)
  النذ ايه   بن  انهنذ التقنوا   ألشنعر  ورتلمنذوا عل نه، أمن  من  يفن( الذي  ذكروا هذ الذي5)

  لطبقة األولنت من  أصني ب األشنعر  فلنذ يثبن  عننهذ كلهنذ رتلمنذهذ عل نه، ولهنذا عف كر 
 "  أخذوا عنه وم  أ ركه مم    ل  قولنه أو رعلنذ مننهيهذ أصي  ه الذ ولتة األ قف لطب: ل: 

فق ل: لم  عد  جم عة م  اآلخذي  ع  الش ص احت ط الفبني  كذلو(، و 177)التبيي  ص: 
عننندن  انننه جنن لس الشنن ص ولكنن  كلهننذ ع صننرو   ذ يثبنن ور منن  كنن ن فنني هننؤالء منن  لنن"  ل:

 ء سنم وا أسنر   ي عق الب حثي  النذ ختبي   ل)(، و 3/368بق ت )طال "ورمذهبوا  مذمبهااا
 النيرسن لة الني  أ صن حب ذكرهذ اال  عف كر علت أنهنذ ر مينذ ا )مننهذي  الطبقة األولت الذ

 (ا37اليف  األشعر  والمنتفبي  إل ه في العقيدة )ص: 
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  (1) ثما ة مصنف مصنفا، وقال ايره: إندا اكتر من ثمانين وث
ـــوال حاجـــة إ ـــد ســـهق أن ســـر  ا ايـــر واحـــد ل ث ســـر   ـــ ه المصـــنفات، فق

ث كتــاب ا ــن فــور    لــ،ولكــن أشــير الــث منلفالــه التــد و ــ ه الينــا، ثــم إ(2)
 ي الحسن األشعر   دمجر  مقاالت الشيل أ

 فمصنفاله التد و  ه إلينا حتث اآلن:
  ف المص ين:تمقاالت االس ميين وال -أ

ــــاالت وأوثقدــــا وأ قدــــا كأ ــــم  و ــــو مــــن ــــث  فــــدتــــب المق ــــوال إل نســــبة األق
  حظ فد   ا الكتاب:يأ حا دا، و 

    عــن الْوا ــف  ل، ولا ــة حــين هــتك ماالتكــرار، فكتيــرا مــا  كــرر األقــو  -أ
 الْوا ف فيدا  وأقوالدا، ثم  عيد الك   عن بعا المو وعات وأقوال

 المعتزلــــة، ولــــ لكبمــــ ا ب أ ــــل الكـــ  ، ولا ــــة  ي معرفـــة األشــــعر  -ب
 أقوالدم وم ا هدم، وفرو  أقوالدم الدقيقة      فصل 
     مـن أ ـم  ، ويعتهـر دذكره بالتفصيل ألقوال شيخه فد االعتزال، الجبا -ج

 ، و ــو -دءشــ لــم  صــل إلينــا مــن منلفالــه يالــ  - دالمصــا ر ألقــوال الجبــا
 من حياله األولد  المرح ة دع ث األشعرى ف  دهدل ع ث مدى لوثير الجبا

  الـــــ هن  ســـــميدم أ ـــــل الحـــــدهث وأ ـــــل الســـــنة -ذكـــــره ألقـــــوال الســـــ ف - 
 ال، ألنه لم  كن لهيرا  تفا يل أقوالدم، ولد ا نسب إليدممبتج
 

                                            

وهنننو خطنننأ  "مئتننني  و   م  نننة"( 136( وف نننه )ص: 136، 92ص: ( ان نننر: التبيننني  )1)
 (ا1/87) م  النقق تصوخبوال
 فني منذاهبي ده ، و ندو  عنومن   (128( منهذ اال  فور  واال  عف كر في التبيني  )ص: 2)

 (ا38مو  )ص: مي ه نومقدمة اإل  نة ريقي  فو (، 1/55 ميي  )األس
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نـــــه   لـــــي  إ ندـــــم  قولـــــون عـــــن هللاإمـــــا لـــــم  قولـــــوه، فمـــــت  قـــــال عـــــندم: 
ــــي  مــــ  ب الســــ ف  دــــ ا امة  ، (1)    بجســــم ذكــــر عــــندم أندــــم  كمــــاول

ـــه      و ـــ ا  (2)  قولـــون:   ان أحـــدا ال  ســـتْذ أن  فعـــل شـــيئا قهـــل أن  فع 
 أ لا لي  م  ب أ ل السنة 

 وأ م ةبعات الكتاب ةبعة ريتر، وةبعة محمد محد الدهن عهد الحميد
جيدال، وإن كان قد اعتمد ع ـث ةبعـة ريتـر ولـم  دالتد أ اف إليدا حواش

  شر إلث فرو  النسل 
 أ ل الزي  والهدع:ال مذ فد الر  ع ث  -2

لــم  شــك أحــد فــد نســهته إلــث األشــعرى، وقــد  ــين فيــه كتيــرا مــن القلــا ا 
الك مية التد ر  فيدا ع ث المعتزلة، وشرح فيدـا م قبـه لا ـة فـد مسـا ل: 

ســتْاعة،  واال -والكســب -وجــو  ا لصــا نذ،والقرآن،وامرا ال،والركيــة، والقــدر
 عد والوعيد واممامة ثم مسا ل التعدهل والتجوير واال مان، والو 

ـــد ةبـــذ مـــرلين:  ت -إن شـــاء هللا -دلوســـيو ـــق  حلفصـــيل آلـــر عنـــه، وق قي
 ، وحمو ال ارابة ثدمكار 
 ر:تغرسالته إلث أ ل ال -3

                                            

 رخترا -ت -(211ب اإلس ميي  )ص: ه( مذا1)
 (ا291( المصدر الف ال  )ص: 2)
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فـــد  (1):   جـــواب مســـا ل كتــب  دـــا إلـــث أ ــل التغـــر كره ا ـــن عســاماوســ
المسـمد   ـيم، و ـ ا التغـر الع(2)ن ما سـولوه عنـه مـن مـ  ب أ ـل الحـق ييله

 بوا األباب 
 
 
 
 
 
 

ت فوا ال غات، وقد ذكر ام ْخري أندا نيـل مخ سكن فيه أنا  كتيرون 
وسـبعون لغــة حتــد أن الجــار ال  عــرف لغــة جـاره، ومــذ ذلــك فدــو مــن ثغــور 
امســـ   الع يمـــة، فدـــو  حمـــد ظدـــور المســـ مين وينـــ ر م إذا قـــد  العـــدو، 

قــال فــد مقدمــة والــ هن ســولوا األشــعري   دــر أندــم كــانوا مــن الع مــاء ولدــ ا 
  (3)يوخ من أ ل التغر    شفقداء واللالرسالة:  أما بعد أهدا ا

أما مو وعدا فيشتمل ع ث مقدمة ةوي ة حـول االسـتدالل ومـندج الرسـل 
 فيه،

ث  ليل االعـراض الـ ي  عـا إليـه المعتزلـة وأ ـل لمذ  يان أندم لم هدعوا إ
ذلـك عـرض لمــا الكـ  ، ويسـتغر   ـ ا مـا قرب مـن نصـف الرسـالة، ثـم بعـد 

                                            

(  نن وخ ر الخنن ر ) يننفننمي مهننر ابرسننت ن النح   ( يفننمي  نن ب األالننواب، وهننو علننت سنن3)
ذا  ن هنن نن ز وأذر  دنن ن، وكننو  لنن ذ الننران النني  القاي فننروان، وخقننع شنن وا و نن ب األالننواب  ر ننند

صننطخر  م ت أخننر  فنني كتنن ب األ نن ل ذ لي: ر صنن ننرعلننت حنندو  الدولننة اإلسنن مبةا انالث ر 
(، 506(، وآ ننن ر العبننن   )ص: 1/303، ومعدنننذ البلننندان )"مخطوانننة مصنننورة"( 79)ص: 

 (ا77ط ر )ص:عوالروض الم
شننن ص   قننند ن نننالتنننة لألشنننعري، و    لة سننن(، وهنننذ  الر 136( ربينننب  كنننذب الم تنننر  )ص: 4)

 (ا7/186خ  في  رء النع رض )و اال  ر م ة نص  ا اإلس  
   الدلينداييقر( 31: ص لة أه  الث ر )س( ر 1)
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خت فـة، الصـفات، والركيـة، والقـدر، مفد مسـا ل العقيـدال ال أجمذ ع يه الس ف
كــب الكهيــرال، و عــ اب القهــر، و الصــراط، والشــفاعة، لوالنهــوال، وام مــان، ومر 

والصحابة  واير ا  والشدء الم فه فد   ه الرسالة ما ور  فد مقدمتدا من 
 د م جـــوا كمـــن إحمـــا كرلمــوه ع ـــث مـــا ذ هللا كمووقفـــه أهــد  قــول األشـــعري:

أنفــ لمو ا إلــد فــد العــا  الما ــد و ــو ســنة ســبذ   تمع ــث المســا ل التــث كنــ
خْوةة التـد اعتمـد ع يدـا مـن ةبـذ  ـ ه م،  ك ا فد  ال(1)وستين ومئتين   
 ــ و ـو أ لـا أقـد  مـا  260ولد ع د القول الراجا سنة  ي الرسالة، واألشعر 
فيدــا أن وال لــه بعــد  ــ ا إمــا فــد ســنة  ى إذ األقــوال األلــر  ؛أرلــه بــه وال لــه

التقــدهرات  كــون عمــر األشــعري  ث ـــ، وع ــد أقصــ 270 ـــ أو ســنة  266
 عن االعتزال  د سنوات، والرسالة إنما ألفدا بعد رجوعهنثما

 مـن أنـه ربمـا  كـون  نـا  (2)رب ما أشار إليه بعـا البـاحتين قوالحل األ
 كـون لـاريل رسـالته  ـ هيف ــ،  297ن الناسـل ل مخْوةـة وأن  ـوابه مسدو 

 ـــ، و ــ ا التــاريل  عْــث  اللــة ع ــث  مــن لحــول  298الــث أ ــل التغــر ســنة 
 ي األشعر 
 
 
 
 
 
 

وبـه   دـر لْـو مـن  -ولـو بق يـل -عن االعتزال وأنه كان قهـل الت ثما ـة
                                            

 -طوانن تلمخهنند اعمصننورة م -( ن ننس المصنندر والصنن ية، وهننو فنني النفننخة الخط ننة2)
 (ا1ذ )ر  لوحة

-12 لة )ص: سننن(، ومقدمنننة الدلينننند للر 523-1/522 ميي  )سنننب اإله( ان نننر: منننذا3)
 (ا31، 13
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  (1) ـ  دون  ليل ه كره  320بعد سنة  ي جعل   ه الرسالة مما ألفه األشعر 
 ، وأليرا ةبعه(2)الدوريات فد لركيا  و  ه الرسالة ةبعه فد بعا

 ـ  تحقيق محمد السـيد الج ينـد، كـا أندـا حققـه فـث الجامعـة  1407عا  
 شاكر  االس مية فد المدهنة وةبعه أ لا، و ث  تحقيق عهد هللا

 األبانة عن أ ول الد انة: -4
مـن  و و من أ م كتب األشعري، وأكتر ا إثارال ل جدل، ألنه  حـوي جوانـب

ال لخـــالف مـــا ع يـــه متـــولرو األشـــعرية، لا ـــة فـــد مســـا ل الصـــفات العقيـــد
 الخهربة والع و واالستواء 

 ة التد لنسب   ايونسهته إلث األشعرى مشدورال، ففل  عن النسل الخْ
الكتــاب إليــه فــتن جمدــرال مــن ج ــة الع مــاء نســهوه إليــه، وفــيدم مــن  افــذ عــن 

 ــــحة اعتقــــا  مــــن لــــ ل  يــــان  -فــــد المحــــن التــــث مــــروا  دــــا -األشــــعرية
هنتسهون إليه، وذلك بالنقل من   ا الكتاب مما هوافـق مـ  ب  ياألشعري ال 

د، وا ـن عسـاكر، ونصـر نأ ل السنة، ومن  نالء الع ماء: الهيدقد، والصا و 
، حتـــــث (1)، وا ـــــن ليميــــة وا ـــــن القــــيم (3)د نأ ــــو بكـــــر، الســــمعاو د، ســــالمقد

                                            

أن  د عن ح  أن فني ابن رة االن  فنور  خ(، و 91-90دمة ريقي  اإل  نة )ص:قر: م( ان 1)
هنن فاننه  320 لة أل هن  األشنعر   بن  سننة سندل علنت أن هنذ  الر يعد  مؤل  ت األشعر  م 

و  أم ل نه والدوا ن ت سنة  م  ن  و   خي سننة عشنر لنهو أسن مي كتبنه التني أل هن  إ:"هذا  ل 
( 135ختل ن ت، ربيني  كنذب الم تنر  )ص: م  الدهن ت المن ار ات  الو  المت ر ة ع  المف 

  الت رخص المذكورا ع  ة لسالر    لب  رقد  هذ طي  ن  يعذا فه
  في مدلة  ار ال نون  است نبول،  ذ نشنره  فني مدلنة كل نة اإلله ن ت يوا  الد ( نشره  2)

(، 7/186(، و رء التعننن رض )1/521 ميي  )سننن، منننذاهب اإل(7،8جفننني )  1928 نةسننن
 م  الطبعة العر  ةا -(40 /4)  ير رخص األ ب العر  -وان ر: الروكلم نح ش ة المعل  ،

ربني  كنذب ، و ب( ريقي  أحمد عصن   الك رن109-ا 08قي )ص: يه( ان ر: االعتق   للب3)
 بنن  أنرث(، ورسنن لة فنني الننذب عنن  األشننعر  فانهنن  كلهنن  389، ص: 152الم تننر  )ص: 

ث عنن  أانننوار يي عننند اليننندرأيننلمنن ء لنننه، وان ننر: مننن  لألشننعر ، وذلنننو إل بنن ت الع األ  نننة
 عرياشاأل
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 األ وا ي ال ى ألف فد متالب،
 
 

األشـعري،  ـل  لـثامبانـة ا سـبةا ـن عسـاكر لـم هنكـر ن االشعرى ور  ع يـه
، و ـ ا  ليـل (2)انـة به وا من األشعري ما أظدـره فـث اال ققال: إن الحنا  ة لم 

  (3)بانه له  قرع ث أنه  
ــم  ــ م  ــ ا ا ســومــذ ذلــك ل مين دقــمتاب مــن اعــراض بعــا األشــعرية اللكت

ن حـول يا ـر عـا المعبار، ممـا أوقـذ الشـك عنـد نكث حد االلو ل إ عنه،
   (4)ألشعري ا لثنسهته ا

  ـ فد معرض 605ار ما ذكره ا ن  ربا  المتوفد سنة نكومن أمت ة اال
مــاء فتنــه قــال:  ا الع نســل امبانــة الموجــو ال عنــد بعــ ىحدهتــه عــن إحــد

                                                                                                               

  الننالتأسنن س، وا ق رض، ونقننعننة، و رء التخننهنن  اليمو نب كتبننه وم  لنن( االنن  ر م ننة فنني 4)
 (ا182اجتم ع الديوش )ص: الق ذ 

  (ا389: ص  )بيي( ان ر: الت1)
 ت -(114اليفنن  األشننعري )ص:  الننيفنني الننذب عنن  أ ه لتسنن( ينذكر االنن   ر نن س فنني ر 2)
منن   القنراء أ ن  علنني اليفن  النن  إمنن ء النذي  أ بتنوا اال  نننة لألشنعري لعلأن من  ا -قيهني  لا

رجذ الميقن  فني الي شن ة لنه علني أننه األهنوازي، ولكن  فني رت،  ذ ساالرام ذ ال  ر  ال علت 
هنن وزوجتنه ف امنة  508  سننة و  ة المولنندالشو، وذلو أن أ   اليف  ال   يراإلسن   م يث
أنبأن  اإلم   أالو علي اليفن  الن   "   سنهن   ال في اإل 522نة سلمولو ة الخير الن  سعد ا

 446سننةازي رنوفي و ، واألهن"عرياااشنعلنت الن  االنرام ذ المقنري وذكنر اإلمن   أ ن  اليفن  األ
عنند  عنق  -  دول  أنهن   ند رفنتخقنحتنت علنت ال "أنبأنن  "عنه  قولهمن   يروخ ن   فكهن، 

ب التننراجذ عمنن  يفننمت الهننذا االسننذ ممنن  تنني كفنناننوخ  اإلجنن زة؟ و نند  يثنن   فنني -لمنن ء عال
 ين سب اإلسن   فلذ أجد سو  م ذكر  الميق  مع م في سند الرواية ال ه من  اإلشنن ل، له

  أعلذا
 -1/517)-الندوي  - ميي سنب اإلهوآالر، ان نر: منذا  ي( م  هؤالء المفتشنر  ن منن ر 3)

 (ا79-75و  )ص: ميم، ومقدمة ريقي  اإل  نة: فون ة (518
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ن ي مــاء الجدميــة المنتمـــعولقــد عر ــدا بعــا أ ـــحا نا ع ــث ع ــيم مـــن 
 ا، وقـــال: د  فونكر ـــا وجحـــالحســـن األشـــعري  هيـــه المقـــد  ـــدث ألـــافتـــراء إ

تـه ليزيـل ويال ر عمـفـد إ  اعنا  دـا قـط وال  ـث مـن لصـنيفه، واجتدـد آلـر سمما
 ريـه  مـاويا فشـفدا لما كـان حلدة بفْنته فقال بعد لحريك لحيته: لع ه ألشها

ــمــن أي أمريــه أعجــب؟ أمــن جد ــه بالكتــاب مــذ شــدرله وك رال مــن ذكــره فــد ت
ما ـه تالـ ي  فتـري ع يـه بان هل شيخ ماء، أو من جد ه بحاعانيل من اللتصا

  (1) ا د  ن األمة عالمدا وجا ياالعتزال به بتل لو قهإليه واشتداره 
 
 

ـــم هـــ كر امبانـــة عنـــد ذكـــره لمنلفـــات  ومـــن أســـباب الشـــك أن ا ـــن فـــور  ل
ذ مقـاالت األشـعري، أو مقـاالت ا ـن مـاألشعري،  ل و لم هنقل مندـا حـين ج
و ـ ا متيـر ل نتبـاه فعـ ، ألن األشـعرية  ك ب مذ مقارنتدا بوقوال األشعرى،

 فتخــرون  دــ ا الكتــاب وينكــدون نســهته إلــث األشــعري ليهينــوا عــد  انحــراف 
أمامدم وأندم لبذ له، فكيـل  جدـل ا ـن فـور   ـ ا الكتـاب المدـم؟  واذا كـان 

 ـــ فــتن ل ميــ ه الــ ى هــروى عــن شــيخه ا ــن  406ا ــن فــور  قــد لــوفد ســنة 
 - ـــ 384الحـافظ أبــا بكـر الهيدقــد المولـو  ســنة  اممــا  -فـور  فــد أسـانيده

 -ربيــاا لقــد  قمــك -أثهــه نســبة امبانــة ل شــعرى ونقــل عنــه فــد بعــا كتبــه
ا ب ع يـه ع ـم الكـ    يأجل من ا ن فور  ال  -المحدث الفقيه -والهيدقد

(2)  
                                            

 هياقيي  ال ق( ري131ص )اليف  األشعري  الي( رس لة في الذب ع  أ4)
( ومع ذلو فقد يتيرز اال  فور  في  عق األح  ن في الرواية والضب)، حتت أنه عنندم  1)
ينديث " ال  خنة، حنول رأو خ( ط المنتبة العصنر 37-36في مشن  اليديث و   نه )ص:  كلذر
هننور  عننق ر نن ل  عنند ذلننو " و نند  -ل  أنننه مننن  وذكننر القننو -فنني أحفنن  صننورة،  نني  ر يننرأ

  خنعفن   فني التأو رالل   المفموع الت من لذ يضنب) ولنذ ينقن   ف يرالمتكلمي  في ذلو أيض  
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 ابتـــنتهتــه  نـــا لع قتــه بك - ـــ ا المو ــوع لوال ــن ليميــة كـــ   مدــم حــو 
إلـث األشـعري، فتنـه قـال بعـد ذكـره ل ع مـاء الـ هن أثهتـوه ونق ـوا امبانة ونسهته 

   فتن قيل: فا ن فور  وألباعه لم ه كروا   ا؟، قيل له سهبان: -عنه 
ـــد آلـــر عمـــره لمـــا  ا  ـــاب ونحـــوه  ـــنفه  بغـــدا  ف   أحـــد ا: أن  ـــ ا الكت

استبصاره فـد السـنة، ولع ـه لـم  فصـا فـد بعـا الكتـب القد مـة بمـا أفصـا 
د أمتالـه وإن كـان لـم هنـف فيدـا مـا ذكـره  نـا فـد الكتـب المتـولرال، به فيـه وفـ

م نقــل ا ــن ليميــة مــاذكره ا ــن ثــ    ففــر   ــين عــد  القــول وبــين القــول بالعــد 
ولعقــب ا ــن عســاكر  ي عســاكر عــن ا ــن فــور  ومــاذكره مــن منلفــات األشــعر 

 له،     
 ســولةالنفــد فــد م ثد: أن ا ــن فــور  وذويــه كــانوا  مي ــون الــنالســهب التــا

 و و من -االستواء ونحو ا، وقد ذكرنا فيما نق ه  و من ألفا  ا ن ك ب
 
 
 

كيـل لصـرف فـد ك مـه لصـرفا  شـبه لصـرفه فـد ألفـا   -المتهتين لـ لك
فع ه فد كتابه لوويل شـكل النصـوص،  كما النصوص الوار ال فد إثبات ذلك

 متـــه النفـــد  منعـــه مــن لتبـــذ ماجــاء فـــد االثبـــات مــن كـــ   أ فكــان  ـــواه فــد
وايــر م، وكــ لك فيمــا نق ــه مــن كــ   األشــعري كيــل  ا  فيــه ونقــص مــذ أن 

كـ ب،  ا ـند عمل ذلك فيما نق ه مـن كـ   ق ، ف ع ه(1)المنقول نحو ورقتين 
إذ لم نجد نحن نسـخة األ ـول التـد نقـل مندـا، حتـث نع ـم كيـل فعـل فيدـا  
                                                                                                               

فنني  رآ   -عنننه ر ني ه - نفننر الننراء وهنو اسننذ عبند كنن ن لعثمنن ن  ي"ر "فقن ل: إنمنن  هنو
نننون لمفننموع مضننبوط ي نمنن إو خ  والتخننر وخننأتألن ال ،وهننذا  لنن)،   تصننالنننو  علننت رلننو ال

ذايندل علنت احترامنه لنصنوص الفننة، فها ااا" ع ذلو علت هذا الوجنهسمب  يثذ لمنقول، و 
 م  التأوخ  الب ا ا كثيروإن ك ن  د و ع في 

 طاو طلمخ( م  الد ء األول ا55-54م سب  م  من  شة )ص:  تر اال  ر م ة اليشي( 1)
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ـــه لحر  اويـــه ذلـــك مولـــ  مـــن هنســـب فت  ن، لكـــن مولـــ ه فـــدي ـــ يـــلوفيمـــا نق 
ه أن  ــ ا  ــو الحــق الــ ي ال لــولد نــث الســنة والشــريعة النهويــة ل لــوعقا ــده إ

ا ـن كـ ب  بخ فه، فك لك  و   ن أن مـا ا ه ونقصـه هوجبـه بعـا أ ـول
واألشــعرى، وإن كــان فيمــا ظدــر مــن ك مدمــا ل فــه، و ــ ا أ ــل معــروف 

وليـة قنسبة  -  -لكتير من أ ل الك   والفقه  سواون أن هنسب إلد النهد
 لوافـــق مـــا اعتقـــدوه مـــن شـــريعته حتـــد  لـــعوا أحا هـــث لوافـــق ذلـــك المـــ  ب

، وإنمـا  ـو مــن (1)ولينسـهوندا إلـد النهـد، لكـن ا ـن فـور  لـم  كـن مـن  ـنالء 
الْبقة التانية ال هن هنسهون إلد األ مـة مـا  عتقـدون  ـم أنـه الحـق فدـ ا واقـذ 

  المعقـو ال قـال كتير من ةا فته، حتد أن فـد  ماننـا فـد بعـا المجـال فد
الشافعد المنصوص عنه كيه وكيه، وذكر القول  كهير القلاال: إن م  ب

عـن  نال ى  ع م  و وكل عا لم أن الشافعد لم  ق ه، ونقل القا ـيان اآللـرا
حنيفــة ومالــك متــل ذلــك، ف مــا روجــذ ذلــك القا ــد قيــل لــه:  ــ ا الــ ى   ــدأ

ل  ــ ا، فقــال:  ــ ا أن الشــافعد لــم  قــ نق تــه عــن الشــافعد مــن أهــن  ــو؟، أى
العقــ ء، وقـد رأهــه فــد مصــنفات   قـول العقــ ء، والشــافعد عاقـل ال  خــالف

ــم هنق دــا أحــد  ةوا ــف مــن  ــنالء هنق ــون عــن أ مــة امســ   المــ ا ب التــد ل
 عندم العتقا  م أندا حق، فد ا أ ل هنبغث أن  عرف 

د لــي  لـه كــ   كتيـر منتشــر فــ ي   ومـن أســباب ذلـك أ لــا أن األشـعر      
كـان ال ـن كـ ب إمامـه، وذلـك  كمـاوالمباهنة ل مخ وقات، شمسولة العر  لقرير
دى ل مسا ل التد كان المعتزلـة ل دـر الخـ ف فيدـا كمسـولة الكـ   لص ألنه

نكار القـدر والشـفاعة فـد أ ـل الكبـا ر ونحـو ذلـك، وأمـا الع ـو ف ـم وا  والركية
  كونوا   درون 

 
ور المســـ مين لـــ لك، وانمـــا كـــان  ف فيـــه إال لخا ـــتدم النكـــار جمدـــخـــال
وأ متدــا  ع مــون مــا  لــمرون مــن ذلــك باالســتدالل، فاألشــعرى  مــةاأل فســ 

                                            

  ة فت الص ية الف  قةاش( ان ر: الي 2)
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لصدي لر  ما اشتدر من  دعدم فكان اظدر ل فدم فد القرآن والركيـة مـن 
ن كــانوا قــد  فســرون ذلــك بمــا إشــعار م قبــه التــد لــم هتنــا ع فيدــا أ ــحابه و 

وا   دــرون مخالفتــه فتنـه كــان أ لــل  قـارب قــول المعتزلـة بخــ ف مــالم  كونـ
ـــــل ممـــــا أظدـــــروا  ـــــد الشـــــرع والعق ـــــه ف ـــــد الســـــنة وأع ـــــم فـــــد األمـــــة وأثه ف

  (1)     مخالفته
 ا ـل بعـا األشـاعرال لدـ الج عين ع ث فدـم  -الْويل -ولعل   ا النص

الكتـــاب الـــ ى  عتهـــر مـــن الكتـــب التـــد لـــر  ع ـــث نفـــاال الع ـــو واالســـتواء مـــن 
فه  و  ا ال ى ذكره شيل امس   عن ا ن فـور  األشعرية المنتسهين إلث منل

د متــال عم ــد ع ــث ذلــك عنــد الكــ   ع ــث كتــاب   مجــر  للــي   بعيــد وســيو
كتاب امبانة ثا ه ل شعرى، أما ةبعاله  ن  ة: ألخمقاالت األشعري،  وا

ةبعتــه جامعــة االمــا   كمــا الدنــد ومصــر ولهنــان دةبعــات فــ فقــد ةبــذ عــدال
ـــد اشـــتدرت مـــنلرا -ة  وأ ـــم ةبعالـــهمحمـــد  ـــن ســـعو  امســـ مي ل ـــك  -الت

ة مـــذ  راســـة مْولـــة عـــن األشـــعرى يـــعـــة المحققـــة ع ـــث أربـــذ نســـل لْبالْ
رال فوقيـــة حســـين محمـــو ، ونشـــرله  ار تو ومنلفالـــه وندجـــه، وقامـــه  دـــا الـــدك

عـة ال ب ـ، ومذ ذلك فدنـا   م ح ـات ع ـث  ـ ه الْ 1397األنصار سنة 
رال األلْـاء والتحريفـات، كتـ: األولث: ان ت جو  السكوت عندا، أ مدا م ح

فــد قــراءال بعــا الك مــات أو الجمــل، خْــو اعــة، أو بســهب البإمــا بســهب الْ
وقــد هو ــذ مــا و لْــو حتمــا فــد األ ــل،  ثــم لجــد الصــواب فــد الحاشــية 

الم ح ــات أ ــبحه قــراءال   هة، وألجــل  ــيــدى النســل الخْإحــجــاءت بــه 
   عات األلرى بلْالنص متعبة ولحتاج الث أن لكون  ين هد ك ا

 حــدىإمــا  تأمــا الم ح ــة األلــرى: فتدــون األولــث أمامدــا، أال و ــد اع  
قـد ة التد انفر ت  زيا ات ليسه موجو ال فـد النسـل األلـرى، و يالخْالنسل 

                                            

 (ا89-1/85طوط )لمخا يسأس س التقد( نقص 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجزء األول   –موقف ابن تيمية من األشاعرة   

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net 

441 

 أثهه 
 
 
 

  ه الزيا ات فد النص األ  ث وأشير إليدا فـد الحاشـية، و ـ ه النسـخة 
 -ظــ ال مــن الشــك ع يدــاو ــو مــا  لــفد  -حف ــه  زيــا ات مــن نــوع لــاص

  ا انتباه المحققة فقاله فد حدهتدا عن  ـ ه النسـخة فـد الدراسـة:  وقد أثار
 ين بـالمعنث، لمخ)وقد اعتهرلدا النسخة األ  ألندا لخ و من التقد م والتولير ا

ولـــي   دـــا لـــرو  ذات قيمـــة، بخـــ ف النســـل األلـــرى، وألن ناســـخدا كـــان 
ـــر، ط لـــب ـــث حـــد كهي ـــا  ال ـــر أ األلف نـــه  جـــب أن ه حـــظ أن ما دـــا مـــن اي

 يــا ات فــد حاجــة إلــث المراجعــة الدقيقــة، الســتبعا  مــاع ق بــه مــن عبــارات 
مدسوسـة، فقـد ظدـر راــم أن  ـ ه الزيـا ات لنكـد بصــفة عامـة الجـاه الســ ف 

ــال ذلــك مــا ور  فــد  ــفحة ) الصــري ( لتفســير 81 خــالف  ــ ا االلجــاه، مت
قـــراء  ال ـــد وأنـــه  يـــد أحـــدا رياالســـتواء مـــن أنـــه بـــالقدر والقـــدرال، فدـــ ا لصـــ

الوقـــه ع ـــث جدـــل   الميـــالين إلـــث االعتـــزال والـــ هن  ـــم فـــد نفـــ طخْـــو مال
و ـــــد فـــــد  ]( نصـــــدا 82بحقيقـــــة األمـــــور، وينكـــــد  ـــــ ا لع يقـــــة بصـــــفحة )

قــف ع ــث  ــ ا البــاب، فــتن المنلــف   ،: [120ص  وعــة فــد الحاشــيةمْهال
صـــريحا وع ـــد فتندـــا لـــدل ع ـــث الجدـــات ل ا ه  ـــ ه العبـــاراتإهـــر فـــد  مالســـا

ق  ـالجسمية  منا، هدل الك    نـا ع ـث أن  ـاحبه هتجـه إلـث التنزيـه المْ
الصـفات، ع ـث نحـو مـا  ينـا  دلرلـب ع يـه نفـي ال ى  قـول بـه المعتزلـة والـ 

اللتــزا  بالجــاه السـ ف فــد  ــ ه الزيـا ات وا ــا لكــل اقهـل ذلــك، لا ـة وأن 
 فاحص مدقق 

األ ـــــل  ســـــهب انتدـــــاء وي حـــــظ أننـــــا لـــــم نقـــــذ ع ـــــث لـــــاريل نســـــل  ـــــ ا 
أنـه  ـدأ  هداهتـه، و ـد بخـط معتـا ،  كمـارال بعـد ندا ـة النص،شمبا الميكروفي م
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     ا ما قالته المحققة عن   ه النسخة (1)  دا بالحرف     يوقد رمزت إل
 :د ه يق بما تعو نا ال د من ال

مــــذ أندــــا  -عنــــد التحقيــــق -كيــــل لجعــــل  ــــ ه النســــخة  ــــد األ ــــل -ا
والناسل؟ و ل كون ناسخدا  لبط األلفا  مسواا ل لك؟ ثـم الناريل  مجدولة
رومـــة اآللـــر فعيهدـــا متـــل عيـــب النســـل األلـــرى، ووجـــو  الزيـــا ات مخ  ـــث
 سةو المدس
 
 

ـــم إ لـــال الزيـــا ات فـــد   ـــرف الن ـــر عندـــا ال دلقتلـــ جع دـــا أ ـــ  ث
 النص المحقق، ع ث األقل جع دا نسخة ثانوية 

 أحد الميالين إلث االعتزال ال  ليلالقول بون   ه الزيا ات كتهه  يد  -2
ول صـفات  [الجدـة]األشعرية النافين ل ع و  ي ع يه،  ل الراجا أنه أحد متولر 

 الخهرية كالوجه واليدهن  ناء ع ث اندا مست زمة ل تجسيم 
 ـ ا  جـاء بـهي حف ه   ه النسخة  زيا ات ال لتمشد مذ امثبات ال  -3

  بـالقدر والقـدرال  و، وإذا كانه  يـا ال الكتاب، لا ة فد مسولة االستواء والع
فد لفسير االستواء وا حة فد   ا، ول لك لم لتهتدا المحققة فدنا  عبارات 

 ة من   ه العبارال وقد انفر ت  دا   ه النسخة ومن ذلك: يبألري قر 
فــد فصــل إبانــة قــول أ ــل الحــق والســنة ور  فــد النســل  21فــد ص  -أ

}الـرحمن ع ـث العـرش قال:  كما  د عرشه:   وأن ال ة مستو عه دالت ث ما
  احبة الزيا ات فجاءت العبارال  ك ا:  (أما فد نسخة )  استوى{ 

ع ث الوجه ال ى قاله وبالمعند ال ي  شلعالث استوى ع ث العر    وأن هللا
، واالســـــتقرار  وعـــــة الممارســـــةهفد المْ اســـــتواء منز ـــــا عـــــن المماســـــة أرا ه،

                                            

 ( ريقي  فون ة حفي  ميمو ا188: ص( اإل  نةا المقدمة )1)
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، وحم تــــه محمولـــون   ْــــف ش حم ــــه العـــر  كن والح ــــول واالنتقـــال، التموالـــ
، وفو  كل شـدء الـث لخـو  شقبلته، و و فو  العر  فدقدرله، ومقدورون 

والسماء،  ل  ـو رفيـذ الـدرجات عـن  شقربا إلد العر  ، فوقية ال لزيدهى التر 
ـــب مـــن كـــل  فيـــذأنـــه ر  كمـــا،شالعر  ـــرى و ـــو مـــذ ذلـــك قري ـــدرجات عـــن الت ال

   الوريد، و و ع د كل شدء شديدمن حهل  لعهدا ثرب إلقموجو ، و و أ
 لسـ ف كمـافان ر إلد الفر   يندما، و ل   ه الزيا ال متوافقة مذ مـ  ب ا

ــه  ــتمكناســتواء منز ــا عــن المماســة واالســتقرار وا لــدعث المحققــة؟  ــل قول  ل
  ـ ا  ـل  فوقية ال لزيده قربا إلد العـرش والسـماء  والح ول واالنتقال   وقوله
ا قـال الع و؟ واألشعرى فد   ه المسولة انم من  فة موافق لما هتهته الس ف

 األشعرية ي بقول الس ف ل فا لمتولر 
 
 

   (1) دروفه من كتاب األربعين ل غزالحثم إن   ا النص المقحم منقول ب
ـــدهن ثحـــول ا -126فـــد ص  -ب ـــات  ـــفة الي  د ـــهلعـــالث ور  مـــا  هللب
 [وعــة ةـــولثهفــد المْ] بثواــر  شــجرال ةـــو   ع ــث أحــد األحا هـــث: لعقيبــا

قدرلـــه ســـبحانه(، فدـــ ه العبـــارال الشـــارحة انفـــر ت  دـــا نســـخة   يـــد يـــده، )أى 
،  ون بـــاقث النســـل، و ـــو لوويـــل لصـــفة اليـــد بمـــا هوافـــق قـــول متـــولرى () 

 -130ول األشعرى،  ل ر  ع يه وناقشه فيمـا بعـدص قاألشعرية ولي   و 
 ، وال شك أن   ه الزيا ال مدسوسة 132
ــم أو نقــص انفــر ت بــه  ــ ه النســخة و ــد إن نــا   يــا ات ألــرى  -ج  ل

 156لكـــن ذات بـــال إال أندـــا لـــدل ع ـــث مـــا نحـــن بصـــد ه، فمـــت  فـــد ص 
 ينمـــا الصـــواب   لعـــالث ور  عبـــارال   وجـــب أن هنفـــد ذلـــك عـــن هللا 3ســـْر 

                                            

 ( ط:  ار اآلف قا8-7ي  في أصول الدي  لل  الي )ص: ع( ان ر األر 1)
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، وفـــد ص  لعـــالث مـــافد النســـل األلـــرى   وجـــب أن ال هنفـــث ذلـــك عـــن هللا
وقــد انفــر ت  دــا    مــن ذلــك أعاذنــا هللا ور ت  يــا ال  11 -10ســْر  193
ذا و ـعه فـد مكـان إو د عبارال  ا دال مخ ة بسـيا  الكـ   إال      نسخة 

   وأج دم  وله قآلر كون لكون بعد 
 -لكـــن شــاركتدا نســـخة ألـــرى  -ة ل نتبـــاهفتــم  -و نــا  فـــرو  ألـــرى  - 

  (1)دا مخالفة ل نسل المْهوعة األلرى نلك -   لا ة نسخة 
االبانــة، نســهته إلــث األشــعرى، ونســخه، وقــد ةــال   ــ ا مــا هتع ــق بكتــاب

د مـــن الكـــ   عـــن أةـــوار األشـــعرى لالكـــ   حولـــه ألن لـــه ع قـــة بمـــا ســـيو
 وعقيدله،

 
 
 
 
 
 
 

عــة  زيا الدـــا لصــار ل دراســـة بولــو اعتمـــدت الدراســة ع ـــد مــافد  ـــ ه الْ
 مسار مخت ف  

 رسالة استحسان الخوض فد ع م الك  : -5

                                            

ا  حننديث ر يننإد عنن  -ت فون ننة -( منن  اإل  نننة112( منن  األمئلننة علننت ذلننو منن ور  )ص: 2)
 ينرا "علنوا كب و عن  ذلن لت هعنحركة وانتقن ل ر يره م   ن وال يلي  الذار" رة بم  ا الن ول

ة عننجننو ة فنني الطبو   أنهنن  ل فنن  ممننز، ك -بنن رة ل فنن  " موجننو ة فنني نفننختي  عذ  الفهنن
( 113فني )ص:  ؛(، ومثلهن  ابن رة38ة( )ص:  لففن(، وال المصنرخة )ال48: صالهندية )

  ا -س جو ة إال في نفخةو   م"ل فاستواء من ه  ع  اليلول واالري  "
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، (1)  ع ــث مـن ظــن أن االشــتغال بــالك    دعــة ولسـمد   رســالة فــد الــر 
ـــم الكـــ   والمصـــْ حات  وملـــموندا الـــر  ع ـــث مـــن  عـــم أن االشـــتغال بع 

  -عندم ر د هللا -وأ حابه -  -الحا ثة  دعة لم لكن فد  من النهد
 ، وقد شـكك بعـا البـاحتين فـد نسـهتدا(2) وقد ةبعه   ه الرسالة مرلين

أن  كماة،يــيــة بامســنا ، ولدــا نســخة لْو مر  ، لكــن الرســالة(3)إلــث األشــعرى 
، (4) نا  لشا دا فد بعـا العبـارات مـذ ال مـذ التا ـه نسـهته الـث األشـعري 

ولع دــا  ــد المقصــو ال  رســالة الحــث ع ــث البحــث التــد ذكر ــا ا ــن عســاكر 
 ، وال  منذ أن لكون من منلفات األشعري األولث (5)

  (6)هيتا ، حققدا ش-فد ورقتين -رسالة فد اال مان -6
العمـــد فـــد الركيـــة: و ـــ ه قْعـــة  ـــغيرال منـــه ذكر ـــا ا ـــن عســـاكر  -7
 دا يوف

  (7)منلفاله  سماءذكر األشعرى أ
 ، وع ث اله خد،  دكتاب لفسير القرآن: ر  فيه ع ث شيخه الجبا -8
 

                                            

  (ا 38ص  4ب  1 كي  ) س( ان ر: ر رخص التراأل، 1)
 هن بعهنن،  نذ ا 1344هنن، ومنرة   ن نة سننة  1323سننة  -حيندرأ    -  في الهندع( اب2)

 وتاير  ن ة الل ، المطبعة الك  و  1952نة س ب اللمع تمع ك  يبعة من ر طهذ  العلت 
  نننة الاقننة ميق( و 52ا  -1/519ب اإلسنن ميي  )هدو  فنني مننذاالنن( منننهذ عبنند الننرحم  3)
ة  ب منفنو تنننوان " ك عع بن ب لهن  رين  الطكتن تة، وأح لن  علنسن( م  الدرا74-72: ص)

 "لألشعري 
الني    عني جمتنال  يفي ابعنة منن ر  -ضو  لة استيف ن الخس  رن مث  الي  اللمع ور  (4)

( 15سنننطر  92: ص  )يضننند  مننن  اللمنننع، وأعننن( وم  10سنننطر  -90)ص:  -الكتننن الي  
 ( م  اللمعا13سطر  7 ص ية ) ستيف ناالعد  م   وم 

 (ا136لتبيي  )ص: ا (5)
 (ا38ص  4ب  1 كي  ) س( ان ر: ر رخص التراأل، 6)
 (ا134-129لتبيي  )ص: ا (7)
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ر  ــن كــاه أ ــو بســم، وقــد (1)دــا ا ــن عســاكر توقــد و ــ ه قْعــة منــه أثه
فشــرحه فــد  انتــدب أ ــو الحســن الــث كتــاب هللاو  فقــال:  (2)ختزن مبــال بــدالعر 

فـــــد ]م ومنــــه تــــهدألــــ  النـــــا  ك فمنــــهختزن، ماه بـــــالملمســــما ة مج ــــد وســــ
لفســير القــرآن الــ ي  فــدابــه تد كنألــ  عهــد الجبــار الدمــ ا [دمنوعــة ومــهالمْ
ما ـــة ســـفر قرألـــه فـــد لزانـــة المدرســـة الن اميـــة بمدهنـــة  فـــداه بـــالمحيط ســـم

ففقـدت  ـين  [خة لفسـير األشـعرى، ثـم قـال:ثـم ذكـر قصـة إحـرا  نسـ]الس   
رأهــه األســتاذ الزا ــد اممــا  أبــا بكــر ا ــن فــور   حكــد  نــدأهــدي النــا  إال أ

  (3)  عنه، ف  أ ري وقذ ع ث بعله أ  أل ه من أفواه الرجال

         *     *    * 
  ه منلفات األشعري التد و  ه الينا، و د ق ي ة جـدا بالنسـبة لمنلفالـه 

اك ا، وقـد و ـ ه بعـا أقـوال األشـعرى عـن ةريـق سمرال التث عرفه أيتالك
ب األشـاعرال أمتـال: تـمصا ر ألرى نسـهه بعـا األقـوال إليـه ومـن أ مدـا ك

                                            

 (ا139- 137( المصدر الف ال  )ص: 1)
  نه الملقنب تآن كقنر لنف فني الأ ي ر شنع( أن األ117: ص  )ينيبت( ذكر اال  عفن كر فني ال2)
 ل فني  نأنه  ي عر ش( ع  األ133)ص:  فيه سورة الكهف، لك  نق  ف غ لالوانه  ت ن،خمل  

   للمخ ل ي  لذ  ت ن، ذكرن  ف ه مفخملا  :ن سمي روب م  الك    في    تك  ن وأل"اليمد:
 لت عنر هن   من  وفقنن  هنللفنؤال وأجبنن  عوا دهنتذ ولنذ يهبتنك في  وال سطروه  عنهفألون  ي

: انننه فنني ير ري  نن ل فنني ر فننعهم  واحنند، أ  أن األشننسننماتل نن ن مخ  نن ن ت  كمنن  هفهنن، "لننه
مننه أخنذ النن س   ي  العر النر الو    عل ه، ولذلو   ل أ المف    روب م  الك   ل لبة هذ

 أعلذا له"هذ " لع  هذا أرجت تبك
  خنأو تفني  ن نون ال    ذكر مك - لبيات عم ر  -(98-97: صذ م  القواصذ )ص( العوا3)
 (ا456:ص)
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ابـا ال ـن فــور  تد، والــرا ي، إال أن  نـا  كنالجـويند، والبغـدا ي، والشدرسـتا
الحســن األشــعري معتمـــدا ع ــد مجموعـــة   ـــدحــاول فيــه أن  جـــر  مقــاالت أ

ــمر ــا أكتبــه تمــن كرال يــكه  صــل الينــا، وأل ميــة  ــ ا الكتــاب بالنســبة ألقــوال  ل
 األشعري ن كر نه ه عنه فد   ا المكان:

 
 
 
 
 

  األشـعرى  الحسـن  ـدمه   مجـر  مقـاالت الشـيل أسكتاب ا ن فور    ا ا
   تحقيــق  انيــال جيماريــه،  1987، وكــان مخْوةــا ثــم ةبــذ  ــ ا العــا  (1)

ــــث كتــــب األشــــعرى التاليــــة: اال را ، اتوقــــد اعتمــــد ا ــــن فــــور  فــــد ك بــــه ع 
ول الكهيـــر، ام لـــاح، التفســـير، الـــر  ع ـــث اله خـــد فـــد أ ب الجـــدل،  ـــاأل

الركية الكهير،  يا ات النوا ر، الصفات الكهير، العمد، فد أ ب الجدل، فد 
تصـر فـد لمختـزن، المخد أفعال النهد، فد اممامـة، ال مـذ، افأ ول الفقه، 

سا ل المنتورال، مسولة فـد االجتدـا ، مسـولة لعريـل عجـز التوحيد والقدر، الم
المعتزلـة عــن جــواب الجســمية، مســولة العجــز، المعرفــة، المقــاالت، المــوجز، 

، الــنقا ع ــث ا ــن الراونــدى فــد الصــفات،  دنقــا االســتْاعة ع ــث الجبــا
، الــنقا ع ــث أوا ــل األ لــة ل ه خــث، الــنقا  دالــنقا ع ــث أ ــول الجبــا

                                            

بنة عن ر  حنمنة، تي منفن ة و ه  ذكر اسنذ مؤلنف الكتن ب والموجنفياة التي و طلمخ( في ا1)
 نر ميمد ال  المب ر ، و د رجنت الميقن   الي ب " الش ص اإلم   أتاسذ المملت لهذا الكتب ك
  فور  ذكنر ذلنو الذلو أن اخؤخد (، و 4-3اال  فور ، ان ر: المقدمة )ص: نه أ لة ذكره  أ 

) رء التعنن رض  "  منن  مت ننرق مقنن الت شنن خن  األشننعر  عننمر م ج ننعلننت ا لننوذوكنن ن " ل:فق
 (ا6/121
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  (1)ع ث امسكافد، النوا ر ليد، نقا ال ْواله خ  دع ث الجبا
 كتابا مـن منلفـات األشـعرى اعتمـد ع دـا ا ـن فـور  ونقـل عندـا، 32فد ه 

وكــان مــن المفتــرض أن  كــون  ــ ا المجــر  مــن أ ــم الكتــب التــد لــدل ع ــث 
اال أن مـندج ا ـن  -راليـو ـد كت -منلفاله المفقـو ال دأقوال األشعرى لا ة ف

فـد النقـل لـم لسـ م مـن م ح ـة جو ريـة لـنثر  فد كتابـه  ـ ا وةريقتـه فور 
 ع ث قيمة الكتاب الث حد كهير 

كم أسـعد تمالمقدمة:   أما بعد، فقد وقفه ع ث مـا سـول د قول ا ن فور  ف
  ــدأ نا بْاعتـه مــن شـدال حــاجتكم إلـث الوقــوف ع ـث أ ــول مـ ا ب شــيخهللا

أ لتـه ع يـه  نث، وما له-عنه ر د هللا -عيل األشعري إسما ن  د ع الحسن
ذ لكم مندا متفرقدا فد كتبه ما هوجـد مندـا مالفين، وأن أجلمخع ث اجه وحج

 منصو ا له، 
 
 
 

 يق بو ـوله وقواعـده، هوماال هوجد منصو ا له أجهنا فيه ع ـث حسـب مـا
بـه، ومــا قْـذ بــه مندمـا، ومــالم توأعـرفكم مــذ ذلـك مــا الت ـف قولــه فيـه فــد ك

  قبـه وأليــق بو ـوله فنهدنـا ع يــهد بم لـ قْـذ بوحـد ما، ورأهنـا أن أحــد ما أو 
اب أنـا تـرةنا فـد أول الكشـر فد الخالمة فيقـول:   وقـد كنـا أكت، ويو ا (2)

اب لـه معــروف وننســبه الــث كتــ  فــدنـ كر ماوجــدنا عنــه فيـه نصــا منــه ع يـه 
ذا لم  كن ذلك من المشدور الـ ى ال  حتـاج الـد ذكـره الحكا ـة إاب تذلك الك

يــه نصــا ع يــه ووجــدنا أ ــوله لشــدد  ــ لك ن لــم نجــد عنــه فإعنــه لشــدرله و 
                                            

)ص:   ر مدنننب األشنننعر  المننذكورة فننني المننت  للكتنن( اعتمنندت فنني هنننذا التعنندا  فهنننرس 2)
361-362) 

 (ا9اليف  األشعر  )ص:  الي( مدر  مق الت الش ص أ1)
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ــه معنــث مــا  وقواعــده ع يــه لهنــد نســهناه إليــه ع ــث  ــ ا الوجــه، ومــا وجــدنا ل
حكينـاه عنــه أ ــفناه إليـه ع ــث أنــه معنـث م قبــه، وق نــا فـد جميــذ ذلــك: انــه 
كان  قول ك ا وك ا، ولفصيل ذلك ع ث الوجه الـ ي  ينـا، وةريقنـا فـد نسـبة 

ومن ةريق أنه قال جاريـة ع ـث الرسـم الـ ى كشـفنا ذلك إليه من جدة القول 
  (1)  عنه

أن  هابــه، وكيــل أنــه أجــا  لنفســتن النصــين هتهــين مندجــه فــد كهومــن  ــ 
إنـه  -رى أنـه جـار ع ـث أ ـول م قبـه:هألنه  -اليه مالم  ق ه، ويقول هنسب

 ميــز نصــوص األشــعرى عــن نصــوص ا ــن  يكــان  قــول كــ ا وكــ ا، فمــا الــ 
وكيل هنسب االنسان إلث األشعري قوال من  ـ ا الكتـاب  فور  التد أ ل دا،

مــن  ي ؟ لـو أن ا ـن فــور  نقـل نصــوص األشـعر  ومنلفـه ندـج فيــه  ـ ا الــندج
اب مكانـة وأ ميـة ال تـبه ثم أ اف أو ع ق، وميز   ا مـن  ـ ا لكانـه ل كتك

 لقدر 
 وحتـث ال  صــبا الكــ   ن ريـا، وحتــث هتهــين مسـتوي التغييــر الــ ى أحدثــه

ـــه ا ـــن فـــور   فـــد أقـــوال االشـــعرى، نلـــرب لـــ لك بومت ـــة ممـــا نق ـــه مـــن كتب
 الموجو ال هن أهدهنا:

اب تـك وحكـث فـد : -فد مسولة ركية هللا - قول ا ن فور  فد المجر  -أ
لعــالث  المقـاالت عــن رقبــة  ـن مصــق ة وســ يمان التيمــد أنـه قــال:   رأهــه هللا

  (2)  : اكرمه متوى س يمان التيمدلدد النو  فقال ف
 
 
أنـه  ن عبارال األشعري فد المقاالت  ك ا:   وروى عن رقبة  ن مصق ةلك

                                            

 (ا339-338: صعري )شاليف  األ الي( مدر  مق الت الش ص أ2)
 (ا870  )ص ( المصدر الف ال3)
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كــرمن متــواه،  عنــد ســ يمان التيمــد، ألقــال: رأهــه رب العــزال فــد النــو  فقــال: 
   ومن هدقق  جد فروقا كتيرال (1)    د الفجر بْدر العشاء أربعين سنة

 وذكر ا ن فور  فد كتابه  ـ ا فـد مسـولة القـدرال المحدثـة و ـل لخ ـ -ب 
ساب الفعل المحكم  دا، فـ كر أن األشـعرى الت ـف جوابـه، تعن الع م فد اك

اب تــبــه أن ذلــك ســا  ، ثــم قــال:   و ــو مــاذكره فــد كتوأنــه ذكــر فــد بعــا ك
عد  امحسان لدا لوجدت مذ  مذفد قوله:   ولو وجدت قدرال الحياكة  ذ ال م

  (2)  قدرلدا ال محالة
خت فـــة، ولتو ـــيا المعنـــث نـــ كر وعنـــد الرجـــوع إلـــث ال مـــذ نجـــد العبـــارال م

كــام  ونشــير الــد العبــارال التــد نق دــا ا ــن فــور ،  قــول األشــعرى فــد  الــنص
فتن قالوا: إذا كـان فـد عـد  امحسـان ل حياكـة عـد    الك   عن االستْاعة:

الحياكــة، ف ــم ال  كــون فــد وجــو  امحســان لدــا وجو  ــا؟ قيــل: إن الحياكـــة 
دا، ولـو عـدمه الحياكـة لعـد  امحسـان لدـا لعد  لعـد  قـدرلدا ال لعـد  إحسـان

لوجــدت  وجــو  امحســان لدــا  ف مــا لــم  كــن ذلــك كــ لك، وكــان امحســان لدــا 
لعـالث  ولـو أجـرى هللا] جامعه العجز ع م أندا إنما لعـد  لعـد  القـدرال ع يدـا، 

العــا ال أن  خ ــق القــدرال ع يدــا مــذ عــد  امحســان لدــا لوقعــه القــدرال ع يدــا ال 
األليرال  د العبارال التد نق دا ا ن فـور ، وي حـظ مـا  -والعبارال، (3) [ محالة

 العا ال  ذ عبارال ال مذ لربْدا بتجراء هللاإ يندما من فر ، 
فـد  ، وحـين لبحـث عـن العبـارال(4)ذكر فد المجر  عبـارال حـول الع ـم  -ج

                                            

د بننع ي ينني النندميت ميمنند  -(1/263ت رختننر، ) -(214( مقن الت اإلسنن ميي  )ص: 1)
 ميداالي

 (ا93( المدر  )ص: 2)
 ت  را ةا -(98، )وص:  يت من ر  -(57مع )ص: ل( ال3)
 ا 14-13( سطر 267( ان ر المدر  )ص: 4)
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   (1)الكتاب المنقول عنه و و ال مذ لجد أول العبارال وال لجد باقيدا 
 
 
 
 

 مقارنـات لـدل ع ـث أن حكا ـة ا ـن فـور  ألقـوال األشـعرى ال لنلـ فدـ ه ال
 فدية مس مة ع ث أندا عبارله وك مه، لا ة وأن المسا ل التد ذكر ا لق

كتيرال جدا، سواء فد  -وعةهب األشعري المْتمما ال هوجد فد ك -كتابه   ا
شـعرى ج يل المسا ل أو  قيقدا، ولعل المقارنة  ين   ا الكتاب، مـا هـ كره األ

بــه المْهوعــة، أو مــا هنســبه اليــه مــن هنقــل أقــوال األشــعري مــن بقيــة تك دفــ
ـــن ى ندرســـتاشع مـــاء األشـــعرية كـــالجويند، والبغـــدا ى وال ـــرا ي، ل ـــد وال ث إل
 استخ ص فا دال ع مية من   ا الكتاب 

ب األشــعري الك ميـــة التـــد لـــم تـــفـــد ك مـــاو ــ ا الكتـــاب  عْـــد ملــمون 
تيـر مـن المسـا ل ع ـث مـندج المتك مـين، إلينا، وكيل أنه لاض فـد ك لصل

يـــرال مـــن  قيـــق المســـا ل التـــد نجـــد ا عنـــد كتوذلــك حـــين لـــاض فـــد قلـــا ا 
 د والجويند والرا ي واآلمدي واير م نبعا ع ماء األشعرية كالشدرستا

 ه العقد ة:لسابعا: أةوار حيا
 مر الشيل أ و الحسن األشعري فد حياله بوةوار، مندا ما و متفـق ع يـه

ع مــاء والمتــرجمين لــه، ومندــا مــاوقذ حولــه لــ ف، وقــد شــغل النــا   ــين ال
حــــدث لمــــ  ب  يقــــد ما وحــــدهتا فــــد  ــــ ا األمــــر، وال شــــك أن التْــــور الــــ 

كان من أسباب ةر    ا المو وع ال ي هتصـل  -بعد األشعري  -األشعرية

                                            

 ن ر ي م ت -17طر س( 12: صن س الص ية   للمع ) -(   رن المصدر الف ال 5)
 ت  را ةا -( سطر ا28)وص: 
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وذلك مـن لـ ل ع قتـه و وره فـد  ـ ا التْـور  ؛ومن هنتسهون إليه هبمنسس
آلــر و ــو محاولــة الــدفاع عــن  ــ ا  دء، وشــي   ب األشــعر الــ ي حــدث ل مــ

ث مـ  ب لـالم  ب من ل ل  يان س مة عقيدال من هنتسهون إليه ورجوعـه إ
 الس ف 

ولْــر  لدــ ا المو ــوع لــم  ي والم حـظ أن بعلــا ممــن كتــب عــن األشـعر 
من مغالبة الدوي والميـل مـذ أو  ـد األشـعري، فجـاء ك مـه وأسـ وبه  هتجر 

و الـــ  ، ومـــذ ذلـــك فدنـــا  مـــن حـــاول امنصـــاف، وو ـــذ متلـــمنا ل مـــدح أ
 ث لسبحانه ولعا األمر مو عه الصحيا، والتوفيق  يد هللا

 
 
 
 
 

 :ه د وسيكون الك   حول   ا المو وع من ل ل ما
 األول، المتفق ع يه  ي ةور األشعر  -أ
 رجوعه عن االعتزال ولاريخه وأسبابه  -ب
 ورين؟ ةورا واحدا أو م  ب األشعرى بعد رجوعه:  ل كان ة -ب
 زال(:تعري األول )مرح ة االعشاأل رةو  -ا

 لم  شك أحـد فـد أن األشـعرى نشـو ع ـث مـ  ب المعتزلـة، وأنـه أقـا  ع ـد
ذلك فترال ةوي ة مـن الـزمن، ولـي  أ ل ع ـث ذلـك مـن اعترافـه  ـو حـين قـال 

هـر و ـو اك] عد  منلفاله:   وألفنا كتابـا كهيـرا فـد الصـفات   فث كتابه   العمد
ـــــ  ســـــم [كتبـــــه ـــــات فـــــد الصـــــفات عـــــن مســـــا ل أ ـــــل الزي ـــــاب: الجواب يناه كت

ـــاه قـــد ما ف دـــا ع ـــث لصـــحيا مـــ  ب يوالشـــهدات، نقلـــنا فيـــه كتابـــا كنـــا ألفن
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سبحانه لنا الحق فرجعنا عنه  اب مت ه، ثم أبان هللاتالمعتزلة، لم هنلف لدم ك
و ـل ، وفد  ـ ا الـنص ن مـا المسـتوى الـ ى (1)  فنقلناه وأو حنا بْ نه

م،  ــل  هدإليـه فـد مرح ـة االعتـزال، وكيـل أنــه  ـار هنلـف الكتـب ع ـث مـ 
 اب المنقوض ه كر أنه لم هنلف ل معتزلة مت ه تن   ا الكإ

  ـدأما المصا ر التـد لرجمـه لـه فتـ كر ذلـك، فـا ن النـد م  قـول:   ا ـن أ
بشــر األشــعرى مــن أ ــل   ــدماعيل  ــن أإســو ــو أ ــو الحســن ع ــث  ــن  بشــر

ـــرآن فـــد البصـــرال، وكـــا ـــق الق ـــول بالعـــدل ول  ـــاب مـــن الق ـــم ل ـــا ث ن أوال معتزلي
  (2)  و  الجمعةهالمسجد الجامذ بالبصرال فد 

 د بي ـ فد رسالته إلث أ ل    444المتوفد سنة  (3)وي كر السجزي 
 
 
 
 
 
 

روا ــــة عــــن ل ــــف  المســــماال:   الــــر  ع ــــث مــــن أنكــــر الحــــرف والصــــوت 
ـــم أقـــا   المالكيـــة أنـــه قـــال:  مـــن فقدـــاء - ــــ 371المتـــوفد ســـنة  - (4)المع 

                                            

 (ا131:صلتبيي  )ا (1)
  ط اهرانا -(231( ال هرس  )ص: 2)
الفنند ي، ان ننر  يليلننوااد النن  حنن رذ سننعي النن  ( هننو: اإلمنن   الينن ف  أالننو نصننر عبينند ه3)
: ص) ش عي  الن   ن ا سنمميين  وال صن  إللت(، وا13/279(، واألنف ب )7/397)ألكم ل ا

 ا( 758
ي  عثم ن ال  عمر، و ي  عثم ن ال  خلف، وخعر   ن ال  أخني  ال  عمر، و مه خلف س( ا1)

 بهنن، رررين 373   ينهنن و  371  ينروان، اختلنف فني وف رنه فقينهش   الر عني، من  أهن  الق
 (ا3/99م ن )ياإل لذ ع(، وم6/210المدار  )
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األشــعرى أربعــين ســنة ع ــث االعتــزال، ثــم أظدــر التوبــة، فرجــذ عــن الفــروع 
، أى أ ول المعتزلة التد  نوا ع يدا نفد الصفات،  (1) وثهه ع ث األ ول

  ليل االعراض وايره  لمت
 وي كر ا ن عساكر أن أبا القاسم حجاج  ن محمد الْرا  سد قال:

د المعروف با ن نالقيروا يسحا  األ  إ  دعيل  ن أاإسمسوله أبا بكر  
فق ه له: قيل  -رحمه هللا -الحسن األشعري   دن أع -رحمه هللا -(2)عزرال 

لــم  عتزلــة نكتــال مأبقــد  كذلــ عــنأنــه لمــا رجــذ و نــه كــان معتزليــا، أث عنــه: لــ
: األشــعري شــيخنا وامامنـــا ومــن ع يــه معولنـــا، قــا  ع ـــث لـــدهنقلــدا، فقــال 
ماما، ثـم اـاب عـن النـا  فـث  يتـه إزلة أربعين سنة، وكان لدم م ا ب المعت

وذكر  (3)       ث الجامذ فصعد المنهرلسة عشر هوما، فبعد ذلك لرج امل
 قصته 

 م قد ال لكون  دأت ع ـث ومما هنبغد م ح ته أن  دا ة نهواه وة به ل ع
ــاه قــد أو ــث  -الــ ي ال  عــرف متــث كانــه وفالــه -مــ  ب المعتزلــة، ألن أب

 ولـده إلــث الســاجد اممــا  المحــدث، ومــن المحتمــل أن  كــون قــد لت مــ  ع يــه 
ث مـ  ب االعتــزال ع ـث هــد لــث أن لحـول إلـوع ـث أمتالـه مــن الع مـاء فتــرال، إ

دــا لدــ ه الصــ ة القويــة جي، ويــ كر بعــا مترجمــد األشــعري ســهبا و  دالجبــا
وبــ لك  ،(4)لــزوج بامــه   د، وذلــك حــين هــ كرون أن الجبــا د ينــه وبــين الجبــا

                                            

 ع علت اآللة الك ربةاو (، مطب168ت )ص: و ( الر  علت م  أنكر الير  والص2)
يقنن  فنني مرريننب المنندار  النن  عننذرة، وذكننر الري التبينني  الالنن  عفنن كر، والننذ  ( هنننذا فنن3)

د خنز  الني  أالنفني التبيني ، وهنو فق نه من  أصني ب ا كمن  ن في احد  النفص ع رةإ  ةشالي 
 -األشنعري  ذرلمين -المنتكلذ  يطن ل  مد هند االنرق ولقني اشنوابقته، رح  الت الم نيرواقيال

 (ا7/274يب المدار  )روال ة وال وف ة، رر  خصذكر له ر ر ير ، لذ يوأخذ عنه وع   
 (ا39  )ص: التبيي( 4)
 في(، والنننوا1/410  النننور ي )النننا خص(، ورننن ر 2/90ال نننداء ) النننيتصنننر أللمخ( ان نننر: ا5)

 والقاالط  -(2/359ي )مقرخ  (، وخط) ال4/74) يللص د
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  ار األشعرى ربيبا عنده،
 

لا ة إذا كان   ا الزواج فد حياال األشعري المبكرال، حيث  كون التوثير 
ــة  -إن حصــل -، والتت مــ  ع ــث هــد ع مــاء الســنةى أقــو  لــم  كــن قــد   ــ  مرح 

 وا الستق ل  النلج
 د شـعري لت مـ  ع ـث هـد الجبـا ألفممـا ال لـ ف فيـه أن ا لاحـ يوع ـث أ

 وما أ م آرا ه؟   دجباالمعتزلد فمن ال
  و أ و ع د محمد  ن عهد الو اب  ن س    ن لالد  ن حمران  دالجبا

، ي البصـر  (1)د  ، الجبـا-عنـه ر ـث هللا - ـن عفـان ن ن أبـان، مـولد عتمـا
ـــزال ع ـــث شـــيل المعتزلـــة أ   ــــ و ر  235 -أو -234ولـــد ســـنة  ـــداالعت   

اســة المعتزلــة فــد  الشــحا  الــ ى انتدــه ع يــه ر   عقــوب هوســف ا ــن عهــد هللا
 ـــ لهــوأ مكانــه فــد ر اســة المعتزلــة  267البصــرال، ولمــا لــوفد الشــحا  ســنة 

، ال ي عده ا ن المرللـد ع ـث رأ  الْبقـة التامنـة  دل مي ه أ و ع ث الجبا
ــة  ــة ويــر  (2)مــن ةبقــات المعتزل ــافا عــن مــ  ب المعتزل ، وبقــد أ ــو ع ــد هن

ر  ع يـــه أ ـــو الحســـن  ممـــن ر م، فكـــان يـــع ـــث مـــن لالفـــه مـــن المعتزلـــة وا
ـــاط، والصـــالحد والجـــاحظ والن ـــا  وا ـــالخي ر  ع ـــث  كمار م مـــن المعتزلـــة،ي

الــ ى كانــه لــه أ لــا كتــب كتيــرال فــد الــر  كــل  ي الحســن األشــعر   ــدل ميــ ه أ
ب تـبـه، وآراكه مهتوثـه فـد كت، و لم  صل إلينا شدء مـن ك دشيخه الجبا من

تزلــة وأ مدــا كتــب عهــد ب المعتــوفــث ك -وأ مدــا كتــاب األشــعري  -المقــاالت 
ــ  الجبــاندالجبــار الدمــ ا الــ ى  -الحســن األشــعرى  وأ ــ  د  ومــن أ ــر  ل مي

                                            

ة منن  البصننرة ول فنن  منن  خبننت ن )األهننواز(  ر سننلنند منن  أعمنن ل خوز بي"الج"( نفننبة الننت 1)
(، والنننروض المعطننن ر 54)ص:  -طنننوطالمخ -صنننطخر  م ل ذ ل نننان نننر كتننن ب األ،  هنننعم لأ
 يه  اونفبته اللدب  ي ا يهذ ذكر أ   علل(، وك2/97ذ البلدان )د(، ومع156: ص)
 (ا170: صشنور )ما  و المن ة واألم ، ريقي  ميمد جكت ب ( ان ر: 2)
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الـــ ى  ـــار إمامـــا ل معتزلـــة بعـــد   دوا نـــه أ ـــو  اشـــم الجبـــا -لـــر  االعتـــزال
  (1) ـ  303سنة    دوالده، وقد لوفد أ و ع ث الجبا

 
 
ألعتـزال، فـد فتـرال انحسـار ا شأنـه عـا  دوأ ـم مـا ه حـظ فـد حيـاال الجبـا 

، حـين أبْـل مـا - ـ 232لولد الخ فة سنة  -التد  دات فد عدد المتوكل
 عــا إليــه مــن قه ــه مــن الخ فــاء مــن محاربــة أ ــل الســنة والــدعوال إلــد مــ  ب 

بـه أ ـل  ره، وامما  أحمد ال ى نصـر هللايالمعتزلة من القول بخ ق القرآن وا
  ـ  241سنة   دالسنة لوفد فد أول حياال الجبا

 ذلـك ف ـم  صـل األمـر الـث منـذ  راسـة ولـدري  الجـدل وع ـم الكـ  ،ومذ 
وإنما أبْل المتوكل ما لهنته الدولة من نصرال المعتزلة وفـرض مـ  هدم ع ـث 
ث لالنـــا ، ولــــ لك بقيــــه بعــــا المســــاجد فـــد البصــــرال وبغــــدا  واير ــــا هتــــو 

  (2)التدري  فيدا أو فد بعا ح قالدا بعا المعتزلة 
  ــ  ـدر 279نـه فـد عـا  أ ؛عصـر األشـعري   يـان أحـوال فدوقد سهق 

، وقـــد اســـتمر  ـــ ا (3)األمـــر بمنـــذ الـــوراقين مـــن  يـــذ كتـــب الف ســـفة والكـــ   
ث مجـــثء الهــويديين الـــ هن  ل ــوا بغـــدا  ســـنة لـــاالنحســار بالنســـبة ل معتزلــة إ

                                            

 ا نننن ن(، ووف نننن ت األ6/137(، والمنننننت ذ )3/176( ان ننننر ررجمتننننه فننننت: األنفنننن ب )3)
ه ينننننة ن(، والبداينننننة وال74 /4(، والنننننوافي )14/183أعننننن   الننننننب ء ) سنننننير(، و 4/267)
(، والمن ننة 271 /5 ان )مينن(، ولفنن ن ال2/189  للننداو   )خوابقنن ت الم فننر (،11/125)

 ، =( 170ص:واألم  )
 لندي  ر  ي(، والتبص128:ص(، والمل  والني  للب دا ي )183وال رق الي  ال رق )ص:  =
(، واعتقنن  ات فننرق المفننلمي  والمشننركي  1/78ي )ن(، والملنن  والنينن  للشهرسننت 79:ص)

 ي ام( مع المرشد األ35، و )ص: -رلنش ت ا -(،43للرازي )ص: 
  (66:ص( ا ن ر: ا لدب    ن )1)
 ( ان ر: عصر األشعر  في أول هذا ال ص ا2)
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  ـ، ومالوا إلث التشيذ واالعتزال  334
 شـيخه الشـحا ، ، ولـزعم حركـة االعتـزال بعـد دالجبـا شفد   ه الفترال عا

واســتْاع  تهنيــه لمــ  ب شــيوله، وبعرا ــه التجدهد ــة فــد مــ  ب االعتــزال أن 
 ن و  ك

 يه بالجبا ية سمله ةا فة أو فرقة 
 ومن الم فه ل ن ـر حقـا أن  كـون رجـوع األشـعري عـن االعتـزال فـد  ـ ه
الفتــرال التــد انحســر فيدـــا مــ  ب المعتزلــة، فكيــل  فســـر  ــ ا الفــرح الع ـــيم 

ك الفتــرال قويــا ل ــ د ــل كــان الجـدل  ــين أ ــل الســنة والمعتزلـة فــالســنة؟  أل ـل
ل   ـ ه الفتـرال حـين ظدـرت  ي، أ  أن الصراع ال ْاالس ث ع ون أن ههر  

ل معتزلــة مكانــة وســ ْة فــد عدــد الهــويديين جع ــه ع مــاء الســنة  ســتعيدون 
األحــــداث الســــابقة التــــد لــــدعم مــــواقفدم ومندــــا قصــــة األشــــعري؟  فصــــاروا 

 ينلفون حولدا هنشروندا و 
م  ، فدــد مهنيــة ع ــث مــ  ب المعتزلــة القــا دع ــد الجبــا  ــدأمــا أ ــم آراء أ

مامـا ل معتزلـة فـد  مانـه اال إ عتهـر   دع ث أ ولدم الخمسة، ومـذ أن الجبـا
أنه انفر  بعراء لستوقف الناظر، ولن نتعـرض لجميـذ آرا ـه فقـد كتهـه حولدـا 

كـن نـ كر مندـا مـا ه فـه الن ـر ، ول(1) اشـم رسـالة ع ميـة   ـدا نه أ ءمذ آرا
 ويعين ع ث فدم األجواء التد عاشدا األشعرى فد فترال لت م ه ع يه:

 ـرأى  ثلـ، قـال بقـول المعتزلـة: أنـه مخ ـو ، لكنـه أفد مسولة كـ   هللا -ا
لعالث  حدث عند قراءال كل قارى ك مـا لنفسـه فـد  جدهد و و قوله:   إن هللا

                                            

هن  من  يفهمني خشن ذ، حصن  عل ذ، رنأل   علنتشن(  عنوان: الدب    ن أالو علنت وأالنو ه 1)
را  ميمد عبد الهن    أالنو رخندة، و ند ابعن  ش مصر، كل ة اآل اب  ا عي  شمس ة عج م

 ل فني  ند معهنذ و ند يدلشن هنر الب حنث رع ا نه اخو  -ا  1968 ار ال كنر سننة  -  بفي لي
 0"منذ زم   عيد ي  عقلهذقلع تولوا علست:هن( " ك ن المعت لة اصالمقدمة )
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ء، ثــم الكــ   ى هوجــد مــذ قــراءال كــل قــار  هللا ، وقولــه   كــ  (1)   محــل القــراءال
ف، وليسـه  ــد و ع ث مخــارج الحـر ْعـةعنـده حـروف لقــارن األ ـوات المتق

ذا اجتمــذ ةا فــة مــن القــراء ع ــث لــ وال آ ــة، فيوجــد بكــل  إوقولــه  (2) أ ــوالا
كـان قولــه: إن  ل، فدــ(3)  ، والموجــو  بـالك   كــ   واحـدواحـد مــندم كـ   هللا

ن الكــ    ــ  أ ــوات إلــه و ءال كــل قــارى ك مــا لنفســه، وق حــدث عنــد قــرا هللا
؟ ، وممـــا ه حـــظ أن (4) قـــرب مـــن الكـــ   النفســـد الـــ ى قـــال بـــه األشـــعرية 

شــــنعوا ع يــــه فـــــد قولــــه: إن الصــــوت كـــــامن فــــد الحــــروف فـــــد  ي األشــــعر 
المصــاحف، وقــد ع ــق ا ــن المرللــد ع ــث ذلــك بقولــه:   فالشــيل أ ــو ع ــث 

مرلبـة األولـث مـن الكفـر فـد مخالفـة السـمذ، لاف ما لاف أ ل األثـر فـد ال
ـــول فـــد كـــون الصـــ ـــة المعق ـــف مخالف ت فـــد الحـــروف المكتوبـــة، وفـــد و فتك 

  تثمذ  وت كل قارى، ح حداث  وت من هللاإ
 
 
 
 

ث سـعه مو كمـا سـم ع ـث الحقيقـة سامعا لكـ   هللائ  كون السامذ لكل قار 
  (5)  ع يه الس   

  (6) قول المعتزلة  كما ن أثهتداو و هنكر الركية لكنه ال  كفر م -2
                                            

 (ا1/81ي )نت سالني  للشهر ( المل  و 2)
 (ا123ي )ص: خن   للدو ش( اإلر 3)
 ( ن س المصدر والص يةا4)
  (ا117  ن )ص:  ( ان ر: الدب 5)
 لة ميققننة فننني ج معننة اإلمنن  ، ت أحمننند سننر  -(319( إشنن ر الينن  عنن  الخلننن  )ص: 1)

  (ا125ت )ص: ل  ص لتا وهو في الطبعة األو يمصط ي حف
 (ا275:ص)مفة خول الألصرح اش ( ان ر:2)
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د لمعتزلة إنفاذ الوعيد وأن أ ل الكبـا ر ال ـد أن  خ ـدوا فـامن أ ول  -3
العفـــو و ـــ ا   ـــ لك، لكنـــه قـــال بونـــه  جـــو  ع ـــث هللا  دالنـــار وقـــد قـــال الجبـــا

والت فوا  ل كـان فـد  عن المعتزلة:  ي مخالف لسا ر المعتزلة،  قول األشعر 
لعهـــده ذنبـــا ويعـــ ب ايـــره ع ـــث مت ـــه، أ  ال ع ـــث  العقـــل  جـــو  أن  غفـــر هللا

  (1) م   أكتر ، وأنكره  دمقالتين: فوجا  ذلك بعلدم و و الجبا
ون موجبــا كــأن الع ــة ال لوجــب مع ولدــا، والســهب ال  جــو  أن   ى هــر  -4

ــة  قولــون: ان األســباب موجبــة لمســهبالدا  أكتــرل مســهب، ومع ــو  أن  المعتزل
بالقدرال ع ث أن  جمذ  ين النار والقْن وال  خ ق    صف ربه   د، والجبا(2)

د الجو فيكون ساكنا ال ع ث عمد من لحته، واذا فإحراقا وأن  سكن الحجر 
جمـذ  ـين النـار والقْـن فعـل مـا هنفـد اال حـرا  وسـكن النـار ف ـم لـدلل  ـين 

  فدـ ا القـول  قـرب ممـا ألـ  بـه األشـعرية (3)  أجزاء القْن ف ـم هوجـد إحـرا 
  (4)األسباب  نكارإمن 
 سب كان له رأي متميز عن المعتزلة،  قول األشعرى:كوفد ال -5
 
 
 
 

                                            

   الملنت منؤم  من سي: أن ال   ر  الدب خ، و -ترخر  -(276:ص ميي  )س الت اإلق( م3)
ن ال  سن  إ لة النذي  يقولنون: معت لف لف  ر المخم ن، وهذا يالل ة  م  فعله م  اإل ءم سأ
 نن  نفنم ه  نه مؤمنن  مفنلم  ي إيمهنو يأن فني ال  ي  زعنذ الدبن الي من لة الي  المن لتي ، ف

 ةئنرب هنن  من  أ نوال المرجقني  ي  الدبن فهن(، 269:صء الل ة، ان ر: المق الت )م سم  أ
 ؟ا
 (ا413 -412 الت )ص: ق ر: المن( ا4)
 (ا570:ص  )يي مس الت اإلق( م5)
 (ا172:ص ر: الدب    ن )ن( ا6)
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ــاه أن  ــة: معن   والت ــف النــا  فــد معنــد مكتســب، فقــال قــو  مــن المعتزل

: معنــد المكتســب  دترعــة، وقــال الجبــاخالفاعــل فعــل بعلــة وبجارحــة وبقــوال م
سابه ل مكتسـب  و ال ي  كتسب نفعا أو  ررا أو ليرا أو شرا، أو  كون اكت

ايـــره كاكتســـابه ل مـــوال ومـــا أشـــبه ذلـــك واكتســـابه ل مـــال ايـــره، والمـــال  ـــو 
: والحق عنـدى أن ي الكسب له فد الحقيقة وإن لم  كن له فع ، قال األشعر 

تســـاب  ـــو أن  قـــذ الشـــدء بقـــدرال محدثـــة فيكـــون كســـبا لمـــن وقـــذ الكمعنـــد ا
، (2)لــالق  نـث أن هللاد سـا ر المعتزلـة فـد مع   وقـد لـالف الجبـا(1)  بقدرلـه

  (3)  مانذ    تال  قدر ع ث عين فعل العهد  دليل ال    ل وقال: إن هللا
   را ال العهــد لــالف فيــه ســا ر المعتزلــة،  قــول األشــعري:إوقولــه فــد  -6
أن امنســـان هريـــد أن  فعـــل ويقصـــد إلـــث أن   دمعـــه المعتزلـــة إال الجبـــاجوأ

مــرا ه وال لكـون إال متقدمــة ل مــرا ،  فعـل، وإن إرا لــه ألن  فعــل ال لكـون مــذ 
: أن امنســان إنمــا  قصــد الفعــل فــد حــال كونــه، وأن القصــد  دو عــم الجبــا

لكـون الفعـل ال هتقـد  الفعــل، وأن امنسـان ال هو ـف بونــه فـد الحقيقـة مريــد 
  (4)  مذ مرا ه ئ أن إرا ال البار  عمأن  فعل، و  

د  اشـم:   ـوعـن ا نـه أ د عنهنقوله بالشريعة العق ية،  قول الشدرستا -7
ـــات  ـــدرات األحكـــا  ومنقت ـــث مق ـــة ور ا الشـــريعة النهويـــة ال وأثهتـــا شـــريعة عق ي
                                            

 (ا542الت )ص:  ( المق1)
 (ا539  )ص: ال( ان ر: المصدر الف 2)
  نع هننن لتمننمعنننت ا يدننيرح اإلشنن(، و نند 8/64)رحه شنن(، ومننع 284( المواننن  )ص: 3)

ع دتمن ، وأرا  العبد عدمه، لن   امن  و وعهمن  ف ع لت فرع لو أرا  ه"أنه ي  الدب   يرأعلت 
ع قنوع أحندهم  فن   ندرة لرخنر، اليقن ل ي نر نع النق ضن ن، أو و ير أو ال و وعهمن  ف لنق ض نا

هنذا المقندور وال  ينر  دررنه أعنذ رعلقهن  ننت كنون  عأعذ، ألنن  نقنول م  درره ألن ر هدو مق
 ا"واءسور دالمق في هذاور، فهم  دأ ر له في هذا المق

 (ا418:ص  )يي مس الت اإلق( م4)
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الْاعــة  التــد ال هتْــر  اليدــا عقــل وال هدتــدى اليدــا فكــر، وبمقتلــد العقــل 
ذ وعقــاب العا ــد، إال أن التوقيــه يــوالحكمـة  جــب ع ــث الحكــيم ثـواب المْ

  فوالتخ يد فيه  عر 
 
 
 
 

ـــث مقـــدار النهـــوال عنـــد  ـــنالء، ، (1)بالســـمذ    و ـــ ا كـــ   لْيـــر هـــدل ع 
فالصـ ال لجــب بالعقــل، لكـن لوقيتدــا فجــرا وظدــرا وعصـرا  عــرف عــن ةريــق 
ـــد، و ـــ ا القـــول ـــالحكم الو ـــعد  ون الحكـــم التك يف ـــالنهد جـــاء ب ـــد، ف  -النه

اب ولم  كن م قبا مصرحا بـه ت  در أن الجبا د لم  سْره فد ك -لشناعته
  (3)  د، و  ه عا ال الجبا(2)د نالجبار الدم ا قول عهد  كما عنده
إن  -ع ـث م قبـه -قولـه لجبـا دور المتيـرال والتـد قـال  دـا امـومن األ -8
والت فوا  ـل الـدار  ار إ مـان   ار كفر،  قول األشعرى:  -فد عدده -بغدا 

المعتزلــة والمرجئــة: الــدار  ار إ مــان، وقالــه الخــوارج مــن  كتــرأ  ال؟ فقــال ا
ـــة و  ـــر وشـــر ، وقالـــه الزيد ـــة:  ـــد  ار كفـــر فالصـــاأل ارق رية:  ـــد  ار كف

: كـل  دنعمة، وقال جعفر  ـن مبشـر ومـن وافقـه  ـد  ار فسـق  وقـال الجبـا
 ار ال  مكــن فيدــا أحـــد أن  قــيم  دـــا أو  جتــا   دــا إال بتظدـــار  ــرب مـــن 
الكفــر، أو باظدـــار الر ــد بشـــدء مـــن الكفــر، ولـــر  امنكــار لـــه فدـــد  ار 

كــن القيـا   دــا واالجتيــا   دـا مــن ايــر اظدـار  ــرب مــن كفـر، وكــل  ار أم
،   مانإالكفر أو إظدار الر د بشدء من الكفر ولر  امنكار له فدد  ار 

                                            

 (ا1/81ي )نت س( المل  والني  للشهر 1)
عننن  الدب   ننن ن  -طنننوطمخ -( و195:ص،3:ج( ان نننر: المدمنننوع الميننن )  ننن لتكل   )2)

 (ا276)ص:
 ياش( مع اليوا276:ص ر: الدب    ن )ن( ا3)
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 ار   دوبغــدا  ع ــث قيــا  الجبــا  قــا  :  دويع ــق األشــعرى ع ــث رأى الجبــا
كفـــر ال  مكـــن المقـــا   دـــا عنـــده اال بتظدـــار الكفـــر الـــ ي  ـــو عنـــده كفـــر أو 

ســبحانه ولعــالث لــم  ر مخ ــو ، وأن هللايــو القــول إن القــرآن االر ــد، كنحــ
ســبحانه أرا  المعا ــد ول قدــا، ألن  ــ ا ك ــه عنــده  هــزل متك مــا بــه، وأن هللا

ر ـا ع ـث قيـا  قولـه، وفـد سـا ر أمصـار يكفر، وك لك القول فـد مصـر وا
   مــن ذلــك المســ مين، و ــ ا  ــو القــول بــون  ار امســ    ار كفــر ومعــاذ هللا

(1)  
  :   والت فواي ومن أقواله العجيبة أ لا رأ ه فد النهوال،  قول األشعر  -9
 
 
 
 

ا  ون: قفد النهوال  ل  د ثواب أو ا تداء، فقال قا  ون:  د ا تداء، وقال 
:  جـــو  أن  د ـــث جـــزاء ع ـــث عمـــل األنهيـــاء،  ـــ ا قـــول عبـــا ، وقـــال الجبـــا

داء فيـه ميـل إلـث أولئـك ، فدل قوله  جو  أن لكون النهوال ا تـ(2)  لكون ا تداء
 ال هن  قولون: إن النهوال قد لكون مكتسبة؟ 

ر ــد  -بكــر  ــدفــد المفا ــ ة  ــين ع ــد وأ قــفكــان هتو   دوالجبــا -10
ثـــم مـــال أليـــرا إلـــث لفلـــيل ع ـــث، وألـــف كتابـــا لعبـــا   ـــن  (3)، -عندمـــا هللا

 ـــم أن  جمـــذ  ـــين   د، ويـــروي أن الجبـــا(4)بكـــر   ـــدســـ يمان فـــد لفلـــيل أ

                                            

 (ا464 -463:)ص  ميي( مق الت اإلس 4)
 (ا448:ص( مق الت اإلس ميي  )1)
 (ا459-458  )ص:ال( ان ر: المصدر الف 2)
 (، ت مشنورا172-171:ص( ان ر: المن ة واألم  )3)
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أما موقفه من السنة فدـو موقـف بـاقد المعتزلـة،  -11  (1)الشيعة المعتزلة و 
االحكا  ور  بتسنا   دمترجميه أن أحد م سوله عن حدهث ف وقد أور  بعا

  (2)فقه ه، ولما أور  نف    ا امسنا  فد حدهث حجاج آ   وموسث ر ه 
 مـذ م ح ـة أنـه هتهنـد مـ  ب المعتزلــة -البـار ال - د ـ ه أ ـم آراء الجبـا

 ي قول بوقوالدم، فدل كان لد ه األقوال والتناقلـات أثـر فـد موقـف األشـعر وي
 : د هه حظ فيدا ما  دورجوعه عن م  ب االعتزال؟ إن أقوال وحياال الجبا

ث لروجـه عـن بعـا آراء أ ــل االعتـزال، قـد  كــون أحيانـا لروجـا ع ــ -أ
 اعدم مجإ

 لكفــر، أو أنشـناعة بعــا أقوالـه: كقولــه بالشـريعة العق يــة، أو  ار ا -ب
 النهوال  جو  أن لكون ا تداء 

عـــد  لصـــريحه  ـــبعا آرا ـــه ومواقفـــه، ولعـــل األشـــعري الـــ ي كـــان  -ج
قـــد لعـــرض لمصـــا رال   دمنـــه مْ ـــذ ع يدـــا ك دـــا، وحـــين نع ـــم أن الجبـــاقريبا

  أمواله،
 
 
 

وأن شـــــيخه الشـــــحا  كـــــان مقـــــدما عنـــــد قا ـــــد الـــــزنج، الـــــ هن أثـــــاروا فتنـــــة 
ل نجـم المعتزلـة، فـ   سـتبعد أن لكـون لـه و أفـ ، وأن ذلك كان وقه(3)مة يع
 أع م  المواقف  ُهللا ابع

مكانـــة عاليـــة لا ـــة عنـــد  يدـــا ـــ ه مرح ـــة األشـــعرى األولـــث، وقـــد لهـــوأ ف
 -، الــ ى كــان هنيبــه فــد بعــا مناظرالــه،  قــول ا ــن عســاكر دشــيخه الجبــا

                                            

 (ا294( ان ر: الدب    ن )ص:4)
 (ا171:ص( ان ر: المن ة واألم  )5)
 (ا283-377:صل هذا ال ص ، وان ر: الدب    ن )ه  في أوي( سبق  اإلش رة ال1)
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هـــدر  ع يـــه فيـــتع م منـــه   د:   كـــان األشـــعرى ل ميـــ  الجبـــا-عـــن العســـكرى 
  عنــه، ال  فارقــه أربعــين ســنة، وكــان  ــاحب ن ــر فــد المجــال ، وذا ويولــ

قدا  ع ث الخصو ، ولم  كن من أ ل التصنيل، وكـان اذا ألـ  الق ـم  كتـب إ
ـــو ع ـــث  ـــاحب  يـــرد بكـــ   الوربمـــا هنقْـــذ وربمـــا  ـــو مر ـــد، وكـــان أ 

  ذا حلـر المجـالإد بكل ما أرا  مستقصد، و لذا  نف  وإلصنيل وق م، 
ذا   مــــه الحلـــور فــــد المجــــال  هيعــــث إبمـــرض، وكــــان  ونـــاظر لــــم  كــــن

، وقـد  افـذ ا ــن (1)  ل ع ـث ذلـك  مانـام هـز األشـعرى ويقـول لـه نـب عنـد، ولـ
عساكر عما فد   ه الحكا ة من ر اءال لصنيفه بـون ذلـك كـان فـد أول أمـره 

  (2)قهل ا تدا ه 
 زال وأسبابه:عترجوعه عن اال -ب

 د اــاب فــد  يتــه ثــم لــرج إلــثأع ــن األشــعرى رجوعــه عــن امعتــزال، فقــ
النـا  بعـد  ـ ال الجمعـة وأع ـن رجوعــه ع ـيدم، وإنـه هتهـرأ مـن جميـذ أقوالــه 

منلفالـــه الجدهـــدال، والم حــظ أن مترجمـــد األشـــعرى  االســابقة، وأظدـــر بعــ
مدال مقامه فد االعتزال أربعين سنة، فتذا كان األشعرى ولـد   شيرون الث أن

 ــ ورجـوع األشـعرى كـان قهـل وفـاال  303فد سـنة و لـ  د ــ والجبـا 260سنة 
نفسه ر  ع ث األشـعرى، فـاألولد أن  عتهـر  ـ ا الكـ     دألن الجبا  دالجبا

األشــعري كــان و ــو قريــب مــن األربعــين فــد  لقريييــا وأن المقصــو  أن رجــوع
ــون إقامــة  األشــعري فــد االعتــزال كانــه عــدال  ــ لك عهــر الــبعا ب عمــره، ول

  (3)سنين 
 
 

                                            

 (ا91:ص  كذب الم تر  )ييبر( 2)
 (ا92-91:صر المصدر الف ال  ) ( ان3)
 (، الوالقا2/359) خ ي ( ان ر: الخط) للمقر 4)
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 شعرى عن االعتـزال بعـد  ـ ه المـدال التـد لعتهـر ةوي ـةولما كان رجوع األ
رت األقوال فـد أسـباب رجوعـه، ويمكـن كتد ذلك، فقد فإ افة الث المفاجوال 
 :د هحصر أ مدا فيما 

فــالنوع األول مــن األســباب المباشــرال ل تحــول: الركيــا، ولتعــد  الروا ــات  -ا
لمــا لبحــر فــد  -رحمــه هللا -فــد ذلــك، فمندــا مــا ور    أن الشــيل أبــا الحســن

ع م ك   االعتزال وب   اا ـة، كـان هـور  األسـئ ة ع ـث أسـتاذ ه فـد الـدر ، 
ــا شــافيا فتحيــر فــد ذلــك، فحكــث عنــه أنــه   دال: وقــذ فــقــوال  جــد فيدــا جواب

 ـدري فــد بعـا ال يــالد شـدء ممــا كنــه فيـه مــن العقا ـد، فقمــه و ــ يه 
قمه فرأهه رسول لعالث أن هددهند الْريق المستقيم، و  ركعتين، وسوله هللا

 -مـن األمـر فقـال رسـول هللا  دفد المنـا  فشـكوت إليـه بعـا مـا -  -هللا
 - فانتهده وعار ه مسـا ل الكـ   بمـا وجـدت فـد القـرآن دع يك بسنت ،

، و ــــ ه الروا ــــة هنتدــــد (1)  ظدريــــا  ــــدواأللبــــار، فوثهتــــه ونهــــ ت ماســــواه ورا
ألـرى أةـول: وأنــه اسـنا  ا الـث بعـا األ ـحاب،  ون لحدهـد، وفـد روا ـة 

فـــد المنـــا  فـــد رملـــان عــدال مـــرات، ويْ ـــب منـــه نصـــرال  -  -رأى النهــد
ال لــه فــد ركيــاه ا ــاه لي ــة ســبذ وعشــرين: ي قــالمــ ا ب المرويــة، وان األشــعر 

كيل أ ع م قبا لصورت مسا  ه وعرفه أ لته من    ثـين سـنة لركيـا، فقـال 
 ثلمــا قمــه عنــك حتــ لعــالث  مــد  بمــد  مــن عنــده د أع ــم أن هللانــلــوال أ لــد

اليــك  ـ ا ركيــا، أو ركيـاى جهريــل كانــه  ندوجو دــا وكونـك لعــد إليـا هللأ ـين 
ســيمد  بمــد   ه فــتن هللايــد فــد  ــ ا المعنــث بعــد ا، فجــد فنــركيــا، إنــك ال لرا

نصـرال  دمن عنده، قال فاستيق ه وق ه مابعد الحق اال الل ل، وأل ت ف
يند  شــدء مــا لذلــك، فكــان  ــو األحا هــث فــد الركيــة والشــفاعة والن ــر وايــر

                                            

 (ا39-38لتبيي  )ص: ا( 1)
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لعـالث  هللا د عته من لصم قط، وال رأهته فد كتاب فع مه أن ذلك من مسم
مجا يـــل،  إلـــثد دـــ، و ـــد روا ـــة لنت -  (1) -د بـــه رســـول هللانالـــ ي بشـــر 
 -  -ا ة    إسنا  وي كر أن الرسولو عياض   ه الر د ويور  القا 

 
 

 ــم الكــ  ، واعمــل بمســولة قــال لــث فــد المنــا :   إنمــا ق ــه لــك اة ــب ع
الكــ  ،، وأنـــه لمــا رآه لي ــة ســـبذ وعشــرين قــال لـــه  نــاالركيــة، ولــم أقــل لـــك 

، األشــعرى لمــا ســوله مــا الــ ى عم ــه فيمــا ق ــه لــك؟:   فق ــه:  ارســول هللا
؟  قول النا :  كيل أ ع م قبا نصرله أربعين سنة، و نفه فيه، ورسخه

فغلــب الــبا شــدهدا وقــال:  ،  ــ ا رجــل موســو  هــدع المــ ا ب بالمنامــات
لقـول  ثلعـال : موسـو  ومجنـون، وما ـيعه حـق هللادك لك كانوا  قولـون لـ

النا ، ولعـد  ـ ه مـن جم ـة المنامـات؟ ألـر   اليـك فـد الشـدر ثـ ث مـرات، 
      ثــم لقــول: إنــه منــا ،  ــ ه اعتــ ارات ك دــا باة ــة فــدعدا، وال لعــرج ع يدــا

(2)   
ع م  لرسول: ان را قول  ث يا ات حت وي حظ ما  لل   ه الروا ات من

الك  ، وقد  كون لمسولة الركيـة أ ـل، لكـن لـي   دـ ه األسـاليب والروا ـات 
 مندا  شدء التد لم هتصل سند

، وأشـــدر  ـــ ه  دد مـــن األســباب: مناظرالـــه لشـــيخه الجبــانالنــوع التـــا -2
المنــاظرات: مناظرلــه حــول الصــ ح واأل ــ ا فقــد أور  ــا ا ــن ل كــان فــد 

وعنــه ألــ  الشــيل أ ــو الحســن األشــعرى شــيل الســنة   فقــال:  دة الجبــامــلرج
وع م الك  ، وله معه مناظرال رولدا الع مـاء، فيقـال: إن أبـا الحسـن المـ كور 

عـن ث ثــة إلـوال: أحــد م كـان منمنــا  ـرا لقيــا،   دسـول أسـتاذه أبــا ع ـث الجبــا
                                            

 (ا349-3/348(، وابق ت الفبني )41 -4 0( المصدر الف ال  )ص:2)
 (ا29-5/28ب المدار  )ري( رر 1)
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فكيــل حــالدم؟  كــان  ــغيرا، فمــالوا، لــثكــان كــافرا فاســقا شــقيا، والتا ندوالتــا
: أمــا الزا ـــد ففــد الـــدرجات، وأمــا الكـــافر ففــد الـــدركات، وأمـــا  دفقــال الجبـــا

ر فمن أ ل الس مة، فقـال األشـعري: ان أرا  الصـغير أن هـ  ب الـث يالصغ
: ال، ألنـه  قـال لـه: إن ألـا  إنمـا  د رجات الزا د  ل هنذن له؟ فقال الجبـا
ولــي  لــك ل ــك الْاعــات،  رال،تيــالكالـه و ـل إلــث  ــ ه الــدرجات بســهب ةاع

ر لي  مند، فتنك مـا أبقيتنـد يفقال األشعرى: فتن قال ذلك الصغير: التقص
:  قـول البـارى جـل وعـ : كنـه أع ـم  دوال أقدرلند ع ث الْاعة، فقال الجبا
حقا ل عــ اب األلــيم، فراعيــه مصــ حتك، تأنــك لــو بقيــه لعصــيه و ــرت مســ

ا ع مـه حالـه فقـد مـلـه العـالمين، كفقال األشعرى: ف و قال األخ الكـافر:  ـا ا
 ع مه حالث، ف م راعيه مص حته

 
ــا[ةيــوفــد بعــا نســل الوفيــات الخْ]د؟   نــ و  ــا ل: فق ل شــعرى:   دالجب

ـــة ـــد العقب ـــال: ال،  ـــل وقـــف حمـــار الشـــيل ف ـــون، فق ـــك مجن ، وبســـهب (1)  إن
، و نا  مناظرال ألـرى حـول (2)رجذ األشعرى عن االعتزال   دانقْاع الجبا
فقــال:  ــل  جــو  أن   دعــاق  فقــد    لــل رجــل ع ــث الجبــا هللا د ــل  ســم

ــا ثلعــال هللا د ســم : ال، ألن العقــل مشــتق مــن العقــال،  دعــاق ؟ فقــال الجب
محــال، فــامتنذ امةــ    قــال الشــيل أ ــو  و ــو المــانذ، والمنــذ فــد حــق هللا

سـبحانه حكيمـا؟ ألن  ـ ا االسـم  الحسن فق ه له: فع ث قياسك ال  سـمد هللا
ق مــن حكمــة ال جــا ، و ــد الحدهــدال المانعــة ل دابــة مــن الخــروج ويشــدد مشــت

                                            

(، وان ننننر رأي 3/356(، وان ننننر ابقنننن ت الفننننبني )268-4/267( وف نننن ت األا نننن ن )1)
ي سن قلين  المقبن  الرع(، وان نر: 575)ص:  ي عر شفي هذ  المفألة في مق الت األ ي  بالد
 (ا297)ص:  مص شالعلذ ال في صةقهذ  ال تعل
،   سننورة األنعنن" فننير ر  فنيذكر الننراز  خنن(، و 1/93ي )ن( ان نر: الملنن  والنينن  للشهرسنت 2)

 (ا13/185) ي ع األشعر و انه   عد رج "125آية 
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 :-عنه هللاد ر  -ل لك قول حسان  ن ثا ه
 (1)ونلرب حين لخت ط الدماء      فنحكم بالقوافد من  جانا          

 وقول اآللر:
 (2)د ألاف ع يكم أن أالبا كم    إنأ ند حنيفة حكموا سفداء         

مـن  م، فـتذا كـان ال فـظ مشـتقاكمن  جانا، وامنعـوا سـفداد فأى نمنذ بالقوا
محـــال لزمـــك أن لمنــذ إةـــ   حكـــيم ع يـــه ســـبحانه  المنــذ، والمنـــذ ع ـــث هللا

 : ف ـم منعـه أنـه أن  سـمد هللادولعالث قال: ف م  حـر جوابـا، اال أنـه قـال لـ
فــد  دســبحانه عــاق ، وأجــزت أن  ســمد حكيمــا؟ قــال: فق ــه لــه: ألن ةريقــ

امذن الشـــرعد  ون القيـــا  ال غـــوى، فوة قـــه حكيمـــا ألن  ء هللاماســـمولـــ  أ
  الشــرع أة قــه، ومنعــه عــاق  ألن الشــرع منعــه، ولــو أة قــه الشــرع ألة قتــه

(3)  
 
 
 

 يــرال، ووا ــا أن بعلــدا كــان بعــدتك  دوالمنــاظرات  ــين األشــعري والجبــا
 ، وقد لكون من عوامل عد  ثقته بم  ب االعتزال (4)رجوع األشعري 

                                            

ة يئنننننن، الهيرفييد حن نننننني وحفنننننن  ك منننننن  الصننننننسنننننن(، ت 74وان حفنننننن ن )ص: ينننننن(  3)
 ا 1974هن، 1394خةالع مة المصر 

 ا"او ( وف ه " أحنم1/466انه )و ،  يخر( البي  لدر 4)
   ا(69-4/68   )س(، وان ر:  هر اإل358-3/357( ابق ت الفبني )5)
 ( حنول اليركنة والفننون،356-355:صفي المق الت ) ي  ر ال ه األشعر ش( ان ر: م  أ1)

ي، فقند أور  ن نر عينون المنن  رات للفننو نه، وارنرا إرخد اإلنف ن يل ه  و،( ح19و )ص: 
 فننمي هي رات، فا نن فة الننت من  رارننه حننول الصنن ح واألصننلت، وهنن   لألشننعري عنندة مننن

( 232:صحنول الر:خننة، و  226 رات أخنر :)ص:منن  كنر( ذ228وص:، 226ص:عن    )
 س فيهن  ( لك  لن 234:ص)   ، وأخر  يذ الدب نهلمعت لة ماره   عق ضمع أحد النص ر  ح
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عـن  روي ا ـن عسـاكر-أن سهب رجوعه حيرلـه ولكـافن األ لـة عنـده، -3
ا ـن عـ رال أنـه قـال عـن األشـعري:   قـا  ع ـث مـ ا ب المعتزلـة أربعـين سـنة، 

ثــم اـاب عــن النـا  فـد  يتــه لمسـة عشــر هومـا، فبعــد لدــم إمامـا وكـان لدـم 
د لغيهـه عـنكم نـر النا : اشث الجامذ فصعد المنهر وفال: معالإ ذلك لرج
األ لـة، و لـم هتـرجا عنـدي حـق  ين ـرت فتكافـوت عنـد نـدالمـدال أل فد  ـ ه

ث إلــد نفدــدا ثلبــار  ولعــال ددهه هللاتكــل حــق، فاســ ع ــث باةــل، وال باةــل
عــــه مـــن جميــــذ ماكنـــه أعتقــــده؟  خنهــــد  ـــ ه، واكتاعتقـــا  مـــا أو عتــــه فـــد 

 ــ ا، وانخ ــذ مــن ثــوب كــان ع يــه ورمــث بــه و فــذ الكتــب  بدانخ عــه مــن ثــو 
ـــا ـــة تـــدـــا: كتـــاب ال مـــذ، وكنث النـــا  فمل ماه ســـاب أظدـــر فيـــه عـــوار المعتزل
ــبك ف مــا قــرأ ل ــك الكتــب أ ــل  ا، مــاب كشــف األســرار و تــك األســتار، واير ت

ح ــوه واعتقــدوا نتالحــدهث والفقــه مــن أ ــل الســنة والجماعــة ألــ وا بمــا فيدــا، وا
  (1)  لقدمه والخ وه إماما حتث نسب م  هدم اليه

أحمـد،  نـة االمـا حبعوامـل لارجيـة، فم ربط أسباب رجوعههوبعلدم  -4
صــاره وأفــول نجــم أعدا ــه مــن المعتزلــة فــد عدــد نتثــم مــاجرى بعــد ذلــك مــن ا

ماجكات والمحـن التـد شـددو ا فكر ـوا  ـ ه لمرال ات، وأن النا  م وا ككلالمتو 
  (2)الْا فة، فولد   ا لدى األشعرى كراقية   ا الم  ب فرجذ عنه 

 شعري الحدهتية، والفقدية، فو وه كان أن أسباب رجوعه نشوال األ -5
 

ــم بعــد ذلــك  ــار ممحــدثا ج ــا، وأو ــد بــه الــث الســاجد المحــدث، ث اعي
إسحا  المـرو ى الشـافعد، فتـوثر  ـ لك   وهتر   ع ث ح قة الفقيه أ ي األشعر 

                                                                                                               

 اب  ي الد
 (ا40-39لتببب  )ص:ا (2)
(، نشننننأة 160ث والفنننننة )ص ي، منننننهو علمنننن ء الينننند(4/66( ان نننر  هننننر اإلسنننن   )3)

 (ا179ره  )ص:رطو و  ةخاألشعر 
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لا ة وأن موقف أ ل الحدهث من المعتزلة معروف، ك لك امما  الشـافعد 
ل وع ـم الكــ  ، ف ـم  ســتْذ األشــعرى أن كـان لــه موقـف مــن آراء المعتزلـة  ــ

 جمـذ  ــين كونــه شــافعد المــ  ب هتعهــد بـه ويــدر  ع ــث شــيوله وبــين آرا ــه 
االعتزالية التد لع م العقل، ولر  أحا هث السنة فرجـذ عـن مـ  ب المعتزلـة 

(1)  
 والـــبعا عـــرض  ـــ ا الســـهب بوســـ وب آلـــر، و ـــو أن األشـــعري أرا  أن

بين أ ل الك  ، ال هن اشتد  يندم العداء، وأن  جمذ  ين الفقداء والمحدثين و 
األشعرى لما رأى ذلك ساءل نفسه وما ال ي  منذ من الجمذ  ين الفقه وع م 

  (2)د بم قبه ال ى لوسط فيه  ين المعتزلة والمحدثين لالك  ، فو
 إلـد لحولـه مـا رآه مـن ي والبعا ه كر   ا السهب وأن ال ى  عا األشـعر 

ا ـد ا، مــا  ــين معتزلـة  فرةــون فــد النزعـة العق يــة، ومــن انقسـا  المســ مين عق
ـــورا  أن  ســـدل ل مـــة امســـ مية مخرجـــا وســـْا   قـــا  دم مـــن أ ـــل الـــنص، ف

  (3) يندما 
  (4)و نا  أسباب ألرى ذكر ا أعداكه ليشنعوا ع يه  -6 

                                            

 (ا43-42 عرة )ص:ش(، األ2 جالك   ) ( ان ر: في علذ1)
 : هننر رطو أة األشننعرخة و شنن( ون15( ان ننر: مقدمننة الكننو ر  لتبينني  كننذب الم تننر  )ص: 2)

 (186)ص:
نف "عت بيول سنخقن(، و 182-180ص ال لف ة اإلس م ة: هنر  كور  ن )ص:خ( ان ر:ر ر 3)

 ا رة المعن ر   ق،   م  رن  ست لة وروح اإلععلت  راسة اليديث و ت له م الي  رأ  الم
 (ا1/177(، وان ر: ر رخص ال لف ة العر  ة: ال  خور ، الدر )2/218) م ةاإلس 

(، 80:فني عقلنه، ربيني  كنذب الم تنري )ص ينر رن الفنبب إت لة: عمل( مث   ول  عق ا4)
األ، ومثنن  أنننه فنن رق مننذهب يننر رخننب فخنن   أن يمنننع منن  الم ق: انننه منن ت لننه عو ننول الننب

(ا ومثن  القننول: إن 381المن لنة )التبينني  ص:  وعننند الع منة  فننم  نرلننذ ي  لنة ألننه تالمع
لنة، أو مد ملتنه و نني لن فنه  طب  لمن ل، أو أننه أرا  أن ي ه وإ را نهررسنالفبب الض ) م  أ

 (565-564للين اللة، ان ر المدرسة الفلف ة )ص: 
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ث عـن ه  ه أ م ما أور  من أسباب لتحول األشعرى، وقد سهق عند الحد
ت مــيا إلــث مــا قــد  كــون مــن أســباب نهــ ه لمــ  ب المعتزلــة، د وآرا ــه ال الجبــا

ومذ  ذلـك فكـل مـا ذكـر ال هرقـث أى مندـا إلـث  رجـة اليقـين، إذ لـم هـر  عـن 
 األشعري 

 
 
 
 

ر لتحولـــــه شــــبْريــــق  ــــحيا أو فــــد أحــــد كتبــــه المعتمــــدال الســــهب المبا
مـن سـهب، ع مـا بـون الرجـوع  أكتـرما  ذلـك فـد تمن ال دورجوعه، ل لك ال 

ق ونه  الباةل إنما  و عو ال إلـث الددا ـة الموافقـة ل فْـرال، و ـو أمـر الح إلث
فد ق ب عهده المنمن، ف ي  األمر ارييا أو مخالفا ل معقـول حتـد   ق فه هللا

 أع م  له السهب، ُهللا م هت 

*  *  * 
 :؟[  ل كان ةورا أو ةورين ]م  ب األشعري بعد رجوعه  -ج

 ـــو  يقدم ع ـــد العْـــور األول الـــ الفـــا دبعـــ -الت ـــف الع مـــاء والبـــاحتون 
 ــل مــر األشــعرى بعــد لحولــه بْــور أو ةــورين؟، ويمكــن  -ةــور االعتــزال
 :د كما هلحدهد األقوال 

 ــ ه  بقــد ع ــث ةــور واحــد، وأنــه فــد -بعــد لحولــه -األول: أن األشــعري 
المرح ة لابذ ا ن ك ب، لكن كانه له آراء مستق ة لوسط فيدا  ـين المعتزلـة 

عندــا مـا  ســمث بالمــ  ب األشــعرى، و ـ ا قــول األشــعرية، أمــا والمتهتـة، نشــو 
كتــاب امبانــة فتمــا أن هتغــاف وا عنــه، أو  قولــوا بتثبالــه، لكــندم  فســرون مافيــه 
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وأن  ـ ا ال هتعـارض مـذ   التفـويا  من امثبات بـون ذلـك جـاء ع ـث ةريقـة
  (1)القول  توويل بعا الصفات 

ن ايـــر األشـــاعرال، و ـــنالء و ـــ ا القـــول  قـــول بـــه أ لـــا بعـــا الع مـــاء مـــ
ســار ع ــد ةريقــة ا ــن كــ ب، فبقيــه ع يــه بقا ــا مــن  ي  قولــون: إن األشــعر 

مــ  ب االعتــزال، أمــا كتــاب امبانــة فيــرون أنــه مــذ أنــه  قــرب فيــه كتيــرا مــن 
م  ب الس ف   االستدالل بالنصوص، إال أن ما أثهه فيه  و م قبـه قهـل 

قة، والمباحـث التـد ركـز ع يدـا فيه ما  عارض كتبـه السـاب  ذلك، ول لك ف ي
  فد كتاب   ال مذ

 
 
 

ـــي  يندمـــا لعـــارض، ولـــي  فـــد    لـــم هركـــز ع يدـــا فـــد كنـــاب امبانـــة، ف 
  (2)امبانة ما  دل ع ث رجوعه عن م  ب ا ن ك ب 

فدــ ان رأ ــان هتفقــان فــد أن األشــعرى مــر بعــد االعتــزال بمرح ــة واحــدال، 
 ويخت فان فد التفسير والتح يل 

 أن األشعري بعد لحوله مر بْورين: لتاند :ا
                                            

( 291 /3، ولفن ن المين ان الالن  حدنر )(1/93ي )ن( ان ر: المل  والني  للشهرسنت 1)
االن  فنور   ي نه اإل  ننة، وهنذا رأكت   أن األشعري مشت علت ارخقة اال  كن ب فني ير  الذ 

ق قنالن  كن ب، ناك مه ف من  جمعنه من  مقن الت  نصر  أن أصولهم  واحدة، ان ر:يالذي 
 (ا41-1/37خطوط )مس س اللتأا

 
و لنذ ب الفنلف، هر  الدكتور ف روق  سنو ي أن األشنعري، رجنع منرة واحندة الني منذخ( و 1)
هدننه، وال فننرق النني  اإل  نننة واللمننع، ان ننر: رأيننه وحددننه   لت صنني  فنني نمو  ننه وال مر ت ينني
 - ، اإل  نننننةميمننننو ة  ننننورة فونت(، وهننننو رأي النننندك304-2/286در )قنننن  ننننه القضنننن ء والتك

 (ا91)ص:  -الدراسة
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  بةور التوسط والسير ع د ةريقة ا ن ك  -أ
 ر ع ــد مندــاجيوةـور امثبــات والتخ ــد عــن ةريقــة ا ـن كــ ب والســ -ب

    فد   امبانة كما أ ل السنة والجماعة
 ر ين:عالكن أ حاب   ا القول الت فوا ع د قولين مت

ط والســـير ع ـــد ةريقـــة ا ـــن ما: أن األشـــعري مـــر أوال بْـــور التوســـ أحـــد
 ك ب
فـد  خت فـة التـد اشـتدرت ولناق دـا النـا ، ثـم رجـذمف فـد ذلـك كتبـه اللـوأ

آلـر عمـره فـد  م  ب الس ف من لـ ل لوليفـه ل،بانـة وذلـك فـد ثاآللر إل
  (1)بغدا  
 
 
 
 
 
 

                                            

ب الفنلف همنر الث ننة أانوار آخرهن  الرجنوع الني منذ ي   نصوا علت أن األشنعر ي( م  الذ2)
الشن ص مينب الندي  و (، 2/4ين   الفن  ة المتقني  )إرنقن  عننه ال  يند  فني  كثينر كمن  اال 

(، 1/346(، ومعنننن رج القبننننول )174ذ )ص: سننننه عنننن  الننننروض الب شنننن الخطيننننب فنننني حوا
لعق  ننند الفنننلف ة ا(، والشننن ص أحمننند الننن  حدنننر أالنننو اننن مي فننني 43، 41والمنتقننني )ص: 

(، 8ا  -80)ص:  تلننننثالماعنننند و ث منننني  فنننني القعال لت ص ميمنننند الصنننن شنننن(، وال1/143)
ط  -( وفنني  واعنند المنننهو الفننل ي 16ومصننط ي حلمنني فنني االنن  ر م ننة والتصننو  )ص: 

هذ، وم  الب حثي : هن    ان لبي فني رسن لته أالنو اليفن  األشنعري ير ( و 30الث ن ة )ص: 
 النيرسن لته الني  أ فنيالنرام ذ الموصنلت إده ، وخلين  ع( وم  39الي  المعت لة والفلف )ص: 

  عنده ، لميمند  ن كرخذ   عبند م( و 39ي العقيندة )ص: فنري والمنتفنبي  ال نه اليف  األشع
( من  8 ب النر  علنت من  أنكنر الينر  والصنوت للفند ي )ص: تنفي مقدمنة ريق قنه لك ه

 ة وم  عده اسالدرا
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ـــلـــر: العكـــ : و ـــو أن األشـــعري، انتقـــل أوال إاآل  -ث مـــ  ب الســـ ف، ل
ثـم  ف االبانة فد حال الحمـا  واالنـدفاع،لفو -ةمونه م  ب الحنا  ال ي  س

بــه ومندــا تث الْــور األليــر الــ ي لوســط فيــه، وألــف فيــه كلــانتقــل إذلــك  بعـد
  (1)نون قولدم ع د أن امبانة قهل ال مذ هه ال مذ، فدنالء 

 ويمكــن -رحمــه هللا -الــوار ال فــد مســولة رجــوع األشــعري  ال ــم األقــو  ــ ه أ 
 :د كما ه ل خيصدا

ث التوسـط، أو مـا  سـمد بمـ  ب لـشعري لحول عن االعتـزال إإن األ -1
 ان ما رجذ إليه  و الحق و  األشعري،

الـ ي  ـو مـ  ب اممـا   -ث مـ  ب السـ ف والقـول الحـقلـرجـذ اأنه  -2
 خت ف أقواله وال كتبه ولم ل–أحمد 
 ث المـ  ب الحـق لكنـه لـابذ ا ـن كـ ب وبقيـه ع يـه بقا ـالـرجـذ اأنه  -3

 اعتزالية 
ب ث التوســط ومتابعــة ا ــن كــ ب، ثــم رجــذ إلــث مــ  لــرجــذ أوال إ هأنــ -4
 كام   رجوعا  الس ف
 ث التوسط واستقر ع يه لث م  ب الس ف،  م انتقل إلرجذ أوال إأنه  -5

   ه األقوال:مناقشة 
فـد  د فمهنيـان ع ـد أن مـا سـْره األشـعري نما بالنسـبة ل قـول األول والتـاأ

 قولــون بــه، فاألشــاعرال المتــولرون الــ هن  لمــ  ب الحــق الــ يا كتبــه إنمــا  ــو

                                            

 قنه علنت (، ورعل392 قه ع  ربيي  كنذب الم تنر  )ص: علفي ر ي كم الكو ر  ( وهذا رأي1)
فنني (، و 69-67: ص يننه عنن  األشننعري )تة فنني ك ننرا  ة مننو ، وح(57)ص:  كتنن ب اللمعننة

ل ننرق اعرفنن ن عبنند اليمينند فنني  راسنن ت فنني  و رأي(، وهنن9-6:ص مقدمننة ريق قننه للمننع )
(، وأحمنننند 195-194ة )ص: خت فننني نشننننأة األشننننعر سنننن ل مو (، وجنننن148)ص:والعق  ننند 

)ص دمننة اإل  نننة قمننو  فنني ممية  نن(، وفون46-45عنن  األشنن عرة )ص:ه  نن تصننبيي فنني ك
 (ا103-100)ص: في كت  ه: ه وص  ره (، والفق  191، 90، 8ا -79
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 انحرفوا
 
 
 
 
 
 
 

ـــوالدم واندـــا مخالفـــة ألقـــوال  ـــد أق ـــرا عـــن مـــ  ب الســـ ف إذا نوقشـــوا ف كتي
الســ ف وألقــوال شــيخدم األشــعري ال  قــرون  ــ لك، وانمــا  قولــون: ان الســ ف 

، صواألشــعري قصــدوا مــن االثبــات التفــويا، وال مــانذ مــن لفــويا النصــو 
هوافق المعقول، وأن األشـعري ومـن جـاء بعـده انمـا أرا وا  عـم  أو لووي دا بما

العقيدال بالحجج والقواعد الك مية، لـ لك لنتقـل القلـية مـذ  ـنالء مـن مسـولة 
رجــوع األشــعري الــث مســولة أوســذ اال و ــد مــ  ب األشــعرية ومــدى قربــه أو 

 بعده من م  ب الس ف، وفصول الرسالة القا مة متلمنة لمناقشة ذلك 
من  فهناه ع ث أن األشعري  -ومن وافقه -دقرأى الدكتور فارو   سو أما 

المتهتة، وأنه قال بوقوال أ ـل السـنة واممـا  أحمـد، وبنـث ذلـك ع ـث أنـه لـي  
 نــا  لعــارض  ــين ال مــذ وامبانــة، وأن مباحتدمــا متقاربــة، وإنمــا االلــت ف 

أ ــل  فــد األســ وب والْريقــة، ألن األشــعرى  ــدف مــن ال مــذ الــر  ع ــث فقــط
الزي  والهدع، و دف من االبانة  يان األ لة ع ث أ ول الد انة، فخ ص من 
  ه  الدراسة والمقارنة الث أن األشعرى رجذ إلث م  ب امما  أحمـد، و ـ ا 

لو أن األشعري لي   -مذ بعا التحفظ أ لا -ربما  كون له وجا ة القول
كتيــــرال نقــــل مندــــا لــــه اال  ــــ ان الكتابــــان، أمــــا وقــــد ثهــــه أن ل شــــعري كتبــــا 

أن ل شــعري بعــا اآلراء الك ميــة التــد ال لوافــق  الع مــاء، و ــد لــدل ع ــد
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 م  ب الس ف، فبصبا   ا الرأى  عيفا جدا 
ع ـــث  د ، فـــالخ ف  يندمـــا مهنـــمثانيـــا: أمـــا بالنســـبة ل قـــول الرابـــذ والخـــا

 وال مذ أهدما أسهق، وبتحقيق األمر فد ذلك هتهين رجحان أحد ما  انةبام
 : ه د ما اب االبانة ألفه األشعرى أوالكت رى أنه  ة أ لة من ول 
قول ا ـن ل كـان بعـد ذكـره لقصـة رجـوع األشـعري وانخ عـه مـن ثـوب  -أ

 ءدـــــاقكــــان ع يــــه:  و فـــــذ ل نــــا  مــــا كتبـــــه ع ــــد ةريقــــة الجماعـــــة مــــن الف
 ة يقبه األشعرى ع ث   ه الْر كت، وامبانة  و ال ى (1)  والمحدثين

 
ث عقيـدال  كـون متحمسـا لـأن امنسان إذا انتقـل مـن عقيـدال إأن العا ال  -2

ـــه كـــان متحمســـا لعقيـــدال  فـــدلعقيدلـــه الجدهـــدال، وأن األشـــعرى  أول فتـــرال انتقال
ـــث، فمـــن ال ـــه األول ـــالســـ ف،  عـــيش ر  فعـــل لحيال أن  -والحالـــة  ـــ ه -مم  

األشعري قد ألف كتابه امبانة، التث  ع ن فيدا  راحة لمسكه بـوقوال اممـا  
  (2) -رحمه هللا -د  ن حنهلأحم
 أن المْ ذ ع ث ال مذ، هرى أنه  متل فترال نلوج فكري، فدو  عرض -3

فيــه األ لــة والمناقشــات بشــكل جيــد، فاألشــعري فــد  ــ ا الكتــاب أقــوي حجــة 
  (3)وبيانا ف  لك من المفترض أن  كون ألفه فد مرح ته األليرال 

                                            

ور عرفننن ن عبننند اليميننند )ص: تاإلسننن م ة للننندك   ننند ت فننني ال نننرق والعقسننن( ان نننر:  را1)
  الننت ابعننة عبنند ه(، ونفننب100: ص  )خننأو تة ال ضنن ة و  ننم   رالننوان ننر اإلمنن   ا، (148

  =   ت ولك  د م  الوفميالي
ة عننلذ أجنند  فنني الطبكمنن   ،يهنن( لننذ أجنند  ف447-2/446ذ  الطبعننة ) عنند الرجننوع الننت هنن =

 (ا3/285ة  ار ص  ر )ع(، وال في اب587-1/586األولت )
(، 8-7(، ومقدمنننة اللمنننع لنننه )ص: 68-67ر: األشنننعري: حمنننو ة  را نننة )ص:  نننن( ا1)
 (ا46-45(، واألش عرة: أحمد صبيي )ص: 2/298ض ء والقدر: للدسو ي )قالو 
(، والقضن ء والقندر للدسنو ي 195،210-194األشنعر ة ورطورهن  )ص:  ( ان ر: نشنأة2)
 (ا2/298)
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 :ه د كما شعري فددأما أ لة ال هن  قولون إن امبانة آلر كتب األ
 ما رواه ا ن عساكر عن ا ن ع رال فد قصة رجوع األشعري وفيدا: -1

د نـث الجـامذ فصـعد المنهـر وقـال:  ـا معشـر النـا : إل  فبعد ذلك لرج إ
ــم نــإنمــا لغيهــه عــنكم فــد  ــ ه المــدال أل ــة، ول د ن ــرت فتكافــوت عنــدي األ ل

لبــار   هللاهتــرجا عنــدي حــق ع ــد باةــل، وال باةــل ع ــث حــق، فاســتددهه 
هد   ه، وانخ عـه مـن جميـذ مـا تك دث اعتقا  ما أو عته فلا ندث فددالولعا

 ث ـ ا، وانخ ـذ مـن  ـوب كـان ع يـه ورمـ وبدانخ عـه مـن ثـ كمـا كنه أعتقده
ــبــه و فــذ الكتــب إلــث النــا  فمندــا ك وكتــاب أظدــر فيــه عــوار    ال مــذ اب ت

، فدــ ا (1)    مــاك األســتار واير  تــاه بكتــاب   كشــف األســرار و ســمالمعتزلــة 
  ليل ع ث لقد  ال مذ ع ث امبانة 

 لم ه كر مندا امبانـة  العمد  أن األشعري لما ذكر منلفاله فد كتابه  -2
وقد ذكر ا ن فـور  أن  ـ ه المنلفـات ألفدـا فـث سـنة عشـرين وث ثما ـة، ف ـو 

 كانه
 
 
 

دا لــ كر ا، ولمــا أ ــاف ا ــن فــور  مــا ألفــه بعــد ذلــك لــم هــ كر نمــن  ــم
 -وقـــد ســـهق عنـــد الحـــدهث عـــن االبانـــة  ـــمن منلفـــات األشـــعري  -بانـــةاال

التفصــيل فـــد ذلــك، لكـــن ا ــن عســـاكر الناقـــل عــن ا ـــن فــور  هـــ كر امبانـــة 
وينقل مندا نصو ا، فد ا هدل ع ـد أن امبانـة مـن آلـر مـا ألفـه األشـعري، 

أن األشعرى ه كر فد قا مة كتبه كناب ال مذ و  ا هدل ع ـد لقـد  ال مـذ  ذم

                                            

 (ا39  )ص: التبيي( 3)
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  (1)امبانة ع د 
 ، فقــد روي (2)نا  ــة فـد بغـدا  الهربدـاري حقصـة األشـعري مـذ شـيل ال -3

ث بغـدا  جـاء الـث الهربدــاري، لـلمـا  لــل األشـعرى ا  القا ـد أ ـو  ع ـث أنـه 
 اشــم، ونقلــه ع ــيدم وع ــد   ــدوع ــث أ  دفجعــل  قــول: ر  ت ع ــد الجبــا

  فــد ذلـك، ف مــا ر الكـ تـدـو  والنصـارى والمجــو ، وق ـه لدـم، وقــالوا واكيال
ــي  وال كتيــرا، وال نعــرف إال مــا ي ســكه قــال الهربدــار  : مــا أ رى ممــا ق ــه ق 
أحمد  ن حنهل، قال: فخرج من عنده و نف كتاب امبانـة  قاله أ و عهد هللا

وقــد  ــعف ا ــن  ،(3)  ف ــم  قه ــه منــه، ولــم   دــر  بغــدا  إلــث أن لــرج مندــا
ــه    دــر  بغــدا  الــث أن لــرج ولــم   آلر ــا فــدعســاكر  ــ ه الروا ــة فــث قول

إذ  ــار إليدــا لــم  فارقدــا وال رحــل عندــا فــتن  دــا منيتــه  بــون األشــعري   مندــا
 ، وا ن عساكر إنما هنكر   ه القصة ال لولر امبانة (4)

ـــل عق ـــد و ـــو أن امنســـان  غ ـــب ع يـــه التـــدرج شـــيئا فشـــيئا فـــد  -4  لي
ل إليـه لْـوال لْـوال، ألن امنسان هتلا له األمر شيئا فشيئا، فينتق ه،للنق 

  (5) ي و  ا ما حدث ل شعر 
 
 
 
 
 

                                            

 (ا135-128( ان ر: ربيي  كذب الم تري )ص: 1)
أهنن   تعلنن خ ( هننو: اليفنن  النن  علننت النن  خلننف أالننو ميمنند البر هنن ر  كنن ن منن  المنكننر 2)

هننن،  329و ينن   هننن 328جم عننة منن  أصنني ب اإلمنن   أحمنند، رننوفي سنننة صننيب  البنندع،
 (ا15/90أع   النب ء ) سير(، و 2/18ابق ت الين اللة )

 (15/90ر للذهبي )ي(، والف12/246(، والوافي )2/18( ابق ت الين اللة )3)
 (ا391( ان ر: التبيي  )ص: 4)
 (ا2/295( ان ر: القض ء والقدر للدسو ي )5)
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 مــاء قــالوا بــون امبانــة آلــر منلفــات األشــعري، عأن مجموعــة مــن ال -5
 ومندم:
ث ذكــر انــه ســقــراء أ ــو ع ــث الحســن  ــن ع ــث  ــن إ ــراقيم الفار لإمــا  ا -1

  (1) نف امبانة فد بغدا  لما  ل دا 
 ــ،  605المتـوفد سـنة   ـن  ربـا  ثسـعيأ و القاسم عهد الم ك  ن  -2

رســالته فــد الــ ب عــن األشــعري:   أمــا بعــد: فــاع موا معاشــر  فــدفتنــه قــال 
راط المسـتقيم بـون ل صـل ـدهن القـويم و ـدانا أجمعـين  كموإ ـا املوان وفقنـا هللا

أ ـــو الحســـن ع ـــث  ـــن  كتـــاب امبانـــة عـــن أ ـــول الد انـــة الـــ ي ألفـــه اممـــا 
  (2)أمره فيما كان  عتقده   استقر ع يه  ياعيل األشعري  و ال سمإ

  (3)وشيل امس   ا ن ليمية فد موا ذ عدهدال من كتبه  -3
 ث أنــه آلـــرلــوا ــن قــيم الجو يــة، نقـــل منــه فــد بعــا كتبـــه وأشــار إ -4
  (4)لفالهمن 

 وا ن العما  الحنه د فد ش رات ال  ب ذكر أنه آلر منلفاله فقال: -5
ــ  دفــحابه  ــو ــو آلــر كتــاب  ــنفه وع يــه  عتمــد أ  عنــه عنــد مــن  بال

  (5)   ْعن ع يه
  (6)نقل عنه الزبيدي  كما وا ن كتير -6
 

                                            

ت  -(115)ص:  الالنن   ر ننن س ي اليفنن  األشننعر  النني لة فنني الننذب عننن  أسنن( ان ننر: ر 1)
 ايهقيال 
 (ا107( المصدر الف ال  )ص:2)
دمننوع ال تنن وي م -ةخنن(، واليمو 6/359مدمننوع ال تنن وي ) -ة المدن ننةل سنن( منن  ذلننو الر 3)
 ه اير (، و 1/83طوط )لمخا س س(، ونقق التأ5/93)
  ر الت أنه آخر مؤل  رهاش(، فف ه أ2/136تصر الصواع  )مخ( ان ر: 4)
 ا(2/303ب )هذرات الذش( 5)
 (ا2/4  )تقي( ان ر: اري   الف  ة الم6)
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 ـــ فــد  1190والشــيل إ ــراقيم  ــن مصــْفد الح هــد، المتــوفد ســنة  -7
ــا  كتابــه     ال معــة فــد لحقيــق مباحــث الوجــو  والحــدوث والقــدر وأفعــال العب

(1)   
د فـ كمـا  ــ 1101فد سـنة د، المتـو نوالشيل إ راقيم  ن حسـن الكـورا -8

  (2)القول الج ث 
 فد جـ ء كما دسوالشيل لالد النقشهندى الشافعث شيل مشا ل األلو  -9

  (3)العينين 
  (4)ابه ج ء العينين تث فد كسوالشيل نعمان لير الدهن األلو  -10
  والشــيل محــب الــدهن الخْيــب فــد لع يقــه ع ــث المنتقــد مــن مندــاج -11

                                            

 (ا57( )ص:1)
 -1399ي ن ثنالعند  ال ي  لذ الدخي ،  نم  مدلنة كل نة أصنول الندست  -(36( )ص: 2)

 ص ي ت المدلةا ذ ن( في رر 216هن وهو في )ص:  1400
 يانط المد -(157( )ص: 3)
 (ا462( )ص: 4)
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  (1)معتدال ا
ـــر  ـــث أن   االبانـــة(2)م واي ـــ هن نصـــوا ع  آلـــر منلفـــات   ، و ـــنالء  ـــم ال

 األشعري أما ال هن ذكروا امبانة ونسهو ا إلث األشعرى فكتيرون 
ـــ هن  قولـــون  تـــولر امبانـــة عـــن ال مـــذ، و ـــد ـــة ال  كمـــا  ـــ ه ل  ـــة أ ل

أ لــة ع ميــة لعتمــد ع ــث نقــل الع مــاء وأقــوالدم  أمــا أ لــة القــول األول  ه حــظ
فعبـارال ا ـن  ؛مندا مـا هـنص ع ـث لـولر ال مـذ ولقـد  امبانـة   واحدف ي  فد 

 ل كان مجم ة، وجميذ 
 
 

ر ع ـــث ســـيبـــه ك دــا لت قولــون ان كي ث المـــ  ب األشـــعر لــالــ هن  مي ـــون إ
ذ، أمــا الــدليل النفســد ل مــرقــون  ــين امبانــة وا ففقدــاء والمحــدثين ال لةريقــة ا

 ـه  ليـل نفسـد آلـر و ـو التـدرج وأن امنسان عند انتقاله  كون متحمسا فيقا 
ــا ــة القــول الت د، أمــا مســولة النلــج ففــث امبانــة مناقشــات نالــ ى ور  فــد أ ل

ذ، فيتهــين  ــ لك أن امبانــة آلــر منلفــات ل مــل معتزلــة ال لقــل قــوال عــن مــافد ا
األشعري، ويتهين أ لا  عف   ا القول ال ى  قول: ان األشعرى رجذ أوال 

 ث التو سط م استقر ع ثالس ف  بث م  إل
 : من ل ل المناقشة السابقة لهـين أن القـول األول مـذ ظدـور  ـعفهلتاثا

                                            

 (ا41،43( )ص:5)
 ع  نة صنن  ت ه "  نه تهذ: راجنت الكنر   فني كمننن( فقند رجينه مدموعنة من  البن حثي  6)

)ص:   الين اللنننة فننني   ننندا "ه ننن تمنننو  فننني كميأحمننند  مننند(، لمي142الذارنننه )ص: رعننن لت 
( 41: ص(، و ند ذكنر )44-41: صفي ع  ة اإل ب ت والت نوخق )نعف ن  (، ور  186
رنر  العننس  ل  ره وهو وهذ الن  هنيؤ لم  نة أ بت  انه آخر مفي ريق قه   ة ميمو  نأن فو 

(، وممنن  رجيننه منن  المفتشننر ي  جولنند 191 ،8،90ا-79ه  لأل  نننة )ص: متان ننر مقنند
ج ء فني الين اللنة فني  كم  ومندون لد ،(122ة في اإلس   )ص: خعقيدة والشر عرفهر في ال
 (ا186  دا  )ص: 
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فدــو لــارج محــل النقــاش فدــو  قــو  ع ــث  عــوى أن األشــعري هتــوول أحيانــا 
ـــالتفويا، أو المجام ـــة ل حنا  ـــة حـــين ألـــف  ـــه قـــال ب الصـــفات الخهريـــة، وأن

ْـور الـ ى حـدث الت ريـرامبانة واال ف ي    ا معتقده، وكل   ا مـن أجـل له
  ـــور مــن آراء شــيخدم أيــل مــ  ب األشــعري حــين انحــرف األشــعرية عــن كت

والقــــول الخــــام   ندلهــــين أن القــــول التــــا كمــــا -لعــــالث رحمــــه هللا -الحســــن
  عيفان 

 وبقد من األقوال:
ع يــه  القـول التالــث: أنــه رجــذ الــث الحــق لكنـه لــابذ ا ــن كــ ب وبقيــه -ا

 بقا ا اعتزالية وك مية 
ث لــإ ذ أليــراجـثــم ر  بث قــول ا ـن كــ إلــول الرابــذ: أنــه رجـذ أوال والقـ -2

 م  ب الس ف
 :ه درجيا نعرض لما تان أ لة الفريقين ثم البيوقهل المناقشة و 

بـــه وأقوالـــه تد مـــن لـــ ل كلأن نســـبة األقـــوال إلـــث شـــخص إنمـــا لـــو -1
نسـب اليـه  ـ ه فتيـرا مـا  شـدر عـن أحـد مـن الع مـاء أقـوال تعنـه، وك المروية

اب أو كتـب اشـتدرت تقوال ويتناق دا النا  لا ة اذا كانه مسْرال فد كاأل
در بحيـث لسـتدر  ته فتذا ما رجذ   ا العالم عن أقواله   ه فربمـا اللشـسمبا

ث أنــــا  وشـــــرحو ا لــــذا لهنــــد األقــــوال األو إمــــا عــــرف أوال عنــــه، ولا ــــة 
 و رسو ا ل نا  ع ث أندا القول الحق،

 
 
 

ولشــــتدر ولبقــــث أقوالــــه المتــــولرال لافتــــة  فالغالــــب أندــــا  ــــد التــــد لنتشــــر
و ــعيفة، وال  حــتج  دــا إال عنــد الــر  ع ــث الخصــو  أو عنــد الحاجــة، و ــ ا 
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ــالكــ   هنْ ق ع ــث كتيــر مــن أعــ   أ ــل الكــ  ، فــالجويند مــت  اشــتدرت ه
كتبه األشعرية كالشـامل وامرشـا  ولمـذ األ لـة، ولناق دـا النـا ، لكـن رجوعـه 

الس ف وما سْره فد الن امية ال  كا   عتمد ع ث  فد آلر عمره إلث عقيدال
ف كتبــا لــأن هنســب إليــه، ومت ــه الــرا ى الــ ى أ أنــه قولــه وم قبــه الــ ي  جــب

ف سالية وك مية ع ث م  ب األشاعرال، انتشرت ولناق دا النا  ولكن رجوعـه 
 ل كر فيما هنسب إليه من العقا د   وو يته فد آلر عمره ال لكا
األشـــــعرى فكتبـــــه الك ميـــــة انتشـــــرت ولناق دـــــا  و ـــــ ا نفســـــه هنْـــــق ع ـــــث

 -الحسن األشعرى ال ى ألفه ا ن فـور   والنا ،ومن  ْالذ مجر  مقاالت أ
والـ ى اعتمــد فيــه ع ـث عــد  كهيـر مــن منلفــات  -ع ـث مافيــه مـن م ح ــات

األشــعري المفقــو ال  هــرى العجــب مــن اآلراء الك ميــة والمنْقيــة، ومــذ ذلــك 
 فدد التد انتشرت ونسهه

أما ما ذكره فـد المقـاالت مـن أقـوال أ ـل الحـدهث وماسـْره  ي لث األشعر إ
 ذكرا لدى األشعرية المتولرين  -فد الغالب -فد  امبانة ف  لجد له

ال يـر لكـون  نـا  فا ـدال كه ال قـد ي لك فحينما ننـاقش قلـية رجـوع األشـعر  ل
دج ربوا المـ  ب األشـعرى فـد أةـواره األليـرال، وإنمـا  ـو مـنشـألولئـك الـ هن أ

  ــدد   يــان مــ  ب الســ ف والــر  ع ــث متــولرى األشــعرية بــوقوال شــيخدم أفــ
بـه المتـولرال كامبانـة وايـره، وان أقوالـه تم لم  قولوا بما قاله فـد كندالحسن وا

 من  سير ع ث م  ب الس ف أ ل السنة والجماعة  قوله إنما لدعم ما 
عد رجوعه ال ي لابعه األشعري ب -أن أ م ما  ميز م  ب ا ن ك ب -2

لعــالث، أمــا  هللقولــه فــد مســولة الكــ   والصــفات االلتياريــة  -عــن االعتــزال
لعــالث فدــو هتهتدــا متــل الســمذ والبصــر والع ــم والقــدرال،  هللالصــفات  ال  مــة 

ر ــا لكنـه قــال بامتنــاع أن يوالوجـه والعينــين والع ــو واالسـتواء وا هنومتـل اليــد
هتع ــق بمشــيئته وقدرلــه مــن األفعــال ممــا  االلتياريــة  ــ ات هللا لصــفاتلقــو  ا
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لعـالث  وع ـل ذلـك بونـه  سـت ز  ح ـول الحـوا ث  ـ ات هللا يـر ذلـك،والك   وا
  ثوما لم  خل من الحوا

نـه إ: فدو حا ث وا ْر لْر    ا األ ـل أن  قـول فـد مسـولة كـ   هللا
أنـه  نـاء ع ـث  كمـا إال مجر  المعنـث وان الحـروف ليسـه مـن كـ   هللا ي ل

 ب لغل فة الر د وا لم هتهه هلل  ل  ا األ
 ا  قه ـه ع ـثنـفد ه الْريقة لـم لكـن موجـو ال قهـل ا ـن كـ ب،  ـل كـان ال

 هللقــولين فقــط، قــول المعتزلــة والجدميــة والنفــاال، وقــول الســ ف الــ هن هتهتــون 
له أو لتع ق بمشـيئته وقدرلـه، ف مـا جـاء اجميذ الصفات سواء كانه ال مة ل 

لكنـه نفـد مـا هتع ـق بمشـيئته وقدرلـه، والبعـه ع ـث ا ن كـ ب أثهـه الصـفات 
 ذلك جماعة مندم

  (1)ا ألشعري 
 ع ث كون األشعري قد لابذ ا ـن كـ ب فيتلـا مـن لـ ل  لةأما األ -3

 النصوص التالية:
بعـــد أن  -بــات الصــانذث قــول األشــعري فــد ال مــذ فـــد الداللــة ع ــث ا -أ
م أن لكـون النْفـة لـم لـزل فـتن قـالوا: فمـا هـنمنك : - ليـل ل ـق امنسـان ذكر

مـــال عتلـــم  جـــز أن ه حقدـــا ام تما ا عيـــمـــقد مـــة؟ قيـــل لدـــم: لـــو كـــان ذلـــك ك
والتــــوثير، وال االنقــــ ب والتغييــــر، ألن القــــد م ال  جــــو  انتقالــــه ولغيــــره، وأن 

، والصــفات االلتياريـة التـد لـدل ع ــث أن (2)  ت الحـدث  فا يـه  ـعري  جـ
ه يـق بج لـه وع متـه  ـث  كما دلهنزل ويو هتك م إذا شاء متث شاء، وأنه هللا

 ث لعند األشعري من الحوا ث التد ال  جو  أن لحل   اله لعا
                                            

ط  ( وم  عننده 87: ص لة الننر  علننت منن  أنكننر اليننر  والصننوت للفنند   )سنن ننر: ر ن( ا1)
وال االنن  كنن ب فنني مقنن الت  نن(، وان ننر: أ2/6ة الك ربننة، وان ننر:  رء التعنن رض )اآللنن علننت

 تراخر ط  -(169،584:)ص ي عر شاأل
 ا يمن ر  -ط -(7(  ر ا  ة، و )ص: 19: ص( ا للمع )2)
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 هللا  ليـل آلـر ع ـث أن وأنـه قـد م أ لـد:  ويقـول فـد مسـولة كـ   هللا -ب
د ما أو حدهتا، فتن كـان محـدثا قلم هزل متك ما: ان الك   ال  خ و أن  كون 

ايـــره، فيســـتحيل أن  فــدأو قا مــا  نفســـه، أو لــم  خـــل أن  حدثــه فـــد نفســـه، 
 حدثـه فــد نفسـه ألنــه لــي  بمحـل ل حــوا ث     ــم  قـول: وإذا فســدت الوجــوه 

 التد
 
 
 

ل هـز لعـالث لـم  دـا لـو كـان محـدثا  ـا أنـه قـد م وأن هللانال  خ و الك   م
متـث شـاء،  ذا شـاءإ  فنفث أن  حدثه فد نفسه أى أن هـتك م بـه (1) به متك ما
زل هـلـم  أن هللاو بونه لي  مح  ل حوا ث ثم أثهـه أن ك مـه قـد م  وع ل ذلك
 به متك ما  

ع ث قد   و  ا الدليل وفد مسولة االرا ال  قول بعد ذكره لدليل الك  : -ج
ال  لعالث ألندا لـو كانـه محدثـة لكانـه هللالك    و الدليل ع ث قد  امرا ال 

 مــة  نفســدا، فيســتحيل أن ه أو قايــر لخ ــو مــن أن  حــدثدا فــد نفســه أو فــد ا
فـــد نفســـه ألنـــه لـــي  بمحـــل ل حـــوا ث، ويســـتحيل أن  حـــدثدا قا مـــة   حـــدثدا

ال  جــو  أن  حــدث ع مــا  كمــا  نفســدا ألندــا  ــفة والصــفة ال لقــو   نفســدا
ــا مين بونفســدما، ويســتحيل أن  حــدثدا فــد  ره ألن  ــ ا هوجــب أن ايــوقــدرال ق

مـا اسـتحاله  ـ ه الوجـوه التـد ال لعـالث، ف  هللا يـر مريـدا بـترا الغ كون ذلك ال
زل مريـدا هـلـم  لخ و امرا ال مندا لو كانـه محدثـة،  ـا أندـا قد مـة، وأن هللا

  (2)  دا
لــث أ ــل التغــر فــد بــاب ذكــر مــا أجمــذ اد رســالته فــويقــول األشــعري  - 

                                            

  يمن ر  -ط -(22(، و )ص: 44 -43( ا للمع )ص: 1)
  يامن ر  -(23 را ة، و )ص:  -ط -،(6 -45( ا للمع )ص: 2)
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ل هـز  عـز وجـل لـم بـات حيـاال هللاإث وأجمعـوا ع ـث الس ف من األ ول:  هيع 
ل بـه هـز زل  دـا قـا را، وك مـا لـم هبه عالما، وقدرال لم زل ه دا حيا، وع ما لم 
را، يميعا بصــســزل بــه هــمعا وبصــرا لــم ســل  دــا مريــدا، و هــز  متك مــا، وإرا ال لــم
دء شـإذ لو كـان  ؛من   ه الصفات ال  صا أن  كون محدثا وع ث أن شيئا

مندا محدثا لكان لعالث قهـل حـدثدا مو ـوفا بلـد ا، ولـو كـان كـ لك  خـرج 
حقدــم الــنقص ويخت ــف ه  ي، الــ (1)و ــار إلــث حكــم المحــدثين  عــن األ  يــة

ذا اسـتحال إعـز وجـل، و  والمـدح، و ـ ا  سـتحيل ع ـث هللا   ع يدم  فات الـ
زل بصــفة الكمــال، إذا كــان ال  جــو  ع يــه هــذلــك ع يــه وجــب أن   كــون لــم 
  و ـ ا وا ـا فـد نفـد الصـفات االلتياريـة (2) االنتقال مـن حـال مـن الكمـال

 له لعالث 
 
وأندــا  ــفات لــه ع ــث الحقيقــة ال ع ــث  وقــال فــد إثبــات  ــفات هللا - ـــ

وذكر الحياال والقدرال والع م والك   والسمذ والبصر وامرا ال، ثم قال:  المجا ،
إذا أثهتنا   ه الصفات له عز وجـل ع ـث مـا ذكرلـه العقـول وال غـة  -  واجب

ث لــم هـزل مو ــوفا أن ال لكــون محدثـة، ألنــه لعـال -والقـرآن وامجمــاع ع يدـا
بجســـم، وإنمـــا لوجـــد    دـــا، وال  جـــب أن لكـــون أعرا ـــا ألنـــه عـــز وجـــل لـــي

األعــراض فــد األجســا ، ولــدل بوعرا ــدا فيدــا ولعاقهدــا ع يدــا ع ــث حــدثدا، 
ويجــب أن ال لكــون ايــره عــز وجــل، ألن ايــر الشــثء  ــو مفارقتــه لــه ع ــث 

مـن قهـل أن  عـز وجـل ال لجـب مفارقـة  ـفاله لـه ءوجه من الوجوه، والباري 
ال  كمـا مفارقتدا له ما هوجب حدثه ولروجه عن املدية، و  ا  ستحيل ع يه

 ا، أو فـد و عـز وجـل جسـما أو جـو را أو محـد يء جب أن لكون نف  البار 
                                            

لخنننرج  عننن  و لولنننو كنن ن كنننذ"-(215ر )ص:  شننن كت عبنند ه -ةينننر ة األخعنننب( فننت الط3)
 "ااإلله ة وص ر الت حنذ الميد ي 

 خطأ ا  ر الدل )وص ر( وهوس( ت الدليند وف ه و 68-67ر )ص:   لة أه  الثس( ر 4)
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  ع يه من  فالنا لمفارقتـه لنـا، جو مكان  ون مكان، أو اير ذلك، مما ال  
، و ــ ا وا ــا (1) ف ــ لك ال  جــو  ع ــث  ــفاله مــا  جــو  ع ــث  ــفالنا     

نفـــث أن  كمالـــه ألن  ـــ ا هوجـــب حدثـــه، فـــد أنـــه ال هـــرى مفارقـــة  ـــفات هللا
 كون لعالث فد مكان  ون مكان، ول لك قال فـد  ـفة المجـدء:   وأجمعـوا 

ء هو  القيامة والم ك  فا  فا، لعرض األ  وحسا دا وعقا دا جدع ث أنه  
قــال،  كمــا  شــاء مــن ندممــوثوا دــا، فيغفــر لمــن شــاء مــن المــ نهين، ويعــ ب 

ولـــي  مجيئـــه حركـــة وال  واال، وإنمـــا  كـــون المجـــدء حركـــة و واال إذا كـــان 
جســما أو جــو را، فــتذا ثهــه أنــه عــز وجــل لــي  بجســم وال جــو ر لــم   دالجــا

م: جـاءت د جب أن  كون مجيئه نق ة أو حركـة، أال لـرى أندـم ال هـرون بقـول
كانــه فيــه، إذ لــم لكــن   يــدا الحمــد، أندــا لنق ــه إليــه أو لحركــه مــن مكــان
ـــم قـــال عـــن  ـــفة  (2)جســـما وال جـــو را وإنمـــا مجيئدـــا إليـــه وجو  ـــا بـــه    ث

، -  -دعـن النهـ وي ر  كمـا الـدنيا سـماءعز وجل هنـزل إلـث  نهالنزول:   وأ
 ر، وقــد نــزل الــوحد ع ــث و بجســم وال جــ  ولــي  نزولــه لعــالث نق ــة ألنــه لــي

   حتاج إلث  يان ، و  ا وا ا ال(3)  عند من لالفنا -  -النهث
 
 
 
عـز  فد  فة الر ـا والغلـب:   وأجمعـوا ع ـث أنـه ي ويقول األشعر  -و

ــه  ، وأن ر ــاه عــندم إرا لــه لنعــيمدم، وأنــه (4)وجــل هر ــد عــن الْــا عين ل
 حـــب التـــوا ين ويســـخط ع ـــث الكـــافرين ويغلـــب ع ـــيدم وأن الـــبه إرا لـــه 
                                            

 (، وفنت هننذ  الطبعنة ريرخن  عدلتننه من  ط عبنند ه70 لة إلنت أهنن  الث نر )ص: سن( الر 1)
 ا(219-218 كر )ص:ش
 (ا74-73المصدر )ص:  س( ن 2)
  (ا74ر )ص:  ( الرس لة إلت أه  الث3)
طواننة لمخدو أننه خطننأ مطبعني والتصننوخب من  ابننوخ "ن لنهإ( فني المطبوعننة هنن  زخنن  ة "و 1)

 (12)ص: 
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  (1) دء لع ا دم وأنه ال  قو  لغلبه ش
 ل الر ا والغلب فد ا نص فد لووي

 ــ ه آراء األشـــعري الدالـــة ع ـــث أنـــه ســـ ك ةريـــق ا ـــن كـــ ب فـــد مســـولة 
 الصفات، فدل رجذ عن   ا القول إلث م  ب الس ف؟ 

 كام : عاال هن هرون أله رجذ رجو 
  قـال: نـهفد امبانة  رجوعه والباعه ل،ما  أحمد، فتي األشعر  يالصر  -أ

ربنــا عـــز  مســك بكتــاب هللاتن  دــا: القولنــا الــ ي نقــول بــه و  انتنــا التـــد نــده
، ومــا روي عـن السـا ال، الصـحابة والتــابعين -  -وجـل، وبسـنة نهينـا محمـد

أحمد  وأ مة الحدهث، ونحن   لك معتصمون، وبما كان  قول به أ و عهد هللا
ـــن محمـــد ـــل ا   -وجدـــه، ورفـــذ  رجتـــه، وأجـــزل متوبتـــه نلـــر هللا -ا ـــن حنه

ــه مخــالفون  ــر ي ؛قــا  ون، ولمــا لــالف قول الكامــل،   ألنــه اممــا  الفا ــل وال
به الحق، و فذ به الل ل وأو ا به المنداج، وقمذ به  دع  ال ي أبان هللا

ع يــه مــن إمــا  مقــد ،  المهتــدعين، و يــ  الــزا فين، وشــك الشــاكين فرحمــة هللا
، فد ا لصرج منه  رجوعه إلث م  ب الس ف (2)  مفدم يروج يل مع م، وكه
ــه، مخــاالــ هن  مــت دم االمــ ف لمــا لالفدــا، واممــا  لا  أحمــد، وأنــه قا ــل بوقوال

ن  شــدهدا ع ـث الك  يــة، ولـ لك  جــر الحـارث المحاســهد كـا -نفســه -أحمـد
  لكونه ك  يا

قول الحافظ ا ن عساكر مع قا ع ـث الـنص السـا ق ل شـعري حـين  -2  
ـــه ونقـــل مـــاذكره مـــن اعتقـــا ه، قال: ـــوم وا رحمكـــم هللا نق  مـــا   ـــ ا االعتقـــا  فت

  حه    أو 
 
 

                                            

 (ا7ه  -74: ص( المصدر الف ال  )2)
 يةاهند -ط -(7-6فون ة، و)ص: -ت -(21-20  نة )ص:إلا (3)
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رحه وبينـــه، وان ـــروا شـــوأ ينـــه، واعترفـــوا بفلـــل  ـــ ا االمـــا  العـــالم الـــ ى 

}الـ هن  سـتمعون فدم سدولة لف ه فما أفصحه وأحسـنه، وكونـوا ممـن قـال هللا
ــــول فيتبعــــون أحســــنه{] الحســــن واعرفــــوا   ــــدولهينــــوا فلــــل أ [18 :الزمرالق

تع مــوا أندمــا كانــا فــد عوا و ــفه ألحمــد بالفلــل، واعترافــه، لســمنصــافه واإ
  (1)  امعتقا  متفقين، وفد أ ول الدهن وم  ب السنة اير مفترقين

 307حـافظ  كريـا الســاجد، الـ ي لـوفد ســنة للت مـ  األشـعرى ع ــث ا -3
وكان الساجد شيل البصرال وحاف دا، وعنه أل  أ و الحسن   ـ  قول ال  هد:

وعنــه ألــ  أ ــو  ا عنه:وقــال أ لــ (2)  األشـعرى الحــدهث ومقــاالت أ ــل الســنة
  ويقــول (3)  ر مقالــة أ ــل الحــدهث والســ فيــالحســن األشــعرى األ ــولث لحر 

ألـــ  عنــه أ ـــو  دالســاج حيـــث  نليميـــة:   ق ــه:  كريـــا  ــ نشــيل امســـ   ا ــ
ر مما نقل فد يالحسن األشعرى ما أل ه من أ ول أ ل السنة والحدهث وكت

، فدــ ا هــدل (4)  لحــدهثكتــاب: مقــاالت امســ ميين مــن مــ  ب أ ــل الســنة وا
 ع ث رجوع األشعري الد م  ب أ ل السنة والحدهث 

أن األشـــــعري فـــــد مقـــــاالت امســـــ ميين الـــــ ي  عتهـــــر مـــــن منلفالـــــه  -4
فر   ين مقالة أ ل السنة والحدهث ومقالة ا ن ك ب وأ ـحابه، ثـم  المتولرال
  ن  بوبكل ما ذكرنا من قولدم نقول واليه  قالة أ ل الحدهث قال:م لما ذكر

ــم  قــل: إنــه  قــول  -فــد موا ــذ متفرقــة -، ولمــا ذكــر مقالــة ا ــن كــ ب(5) ل
 لم  كن متابعا له  -فد ل ك الفترال -بقوله، و  ا  ليل ع ث أنه

                                            

 (ا163)ص:  التبيي ( 1)
  (ا150( العلو )ص: 2)
 (ا2/907( رذكرة الي  ظ )3)
 (ا5/386ث الن ول، مدموع ال ت وي )يرح حدش( 4)
 (، رخترا297: ص( المق الت )5)
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 ةثــــث  ي الحســـن األشـــعر   ـــدذكـــروا ل شـــيل أ قـــول اممـــا  ا ـــن كتير: -5
 أحوال:
 : حال االعتزال التد رجذ عندا ال محالة داأول
 
 
 
اثبـات الصـفات العق يـة السـبعة، و ـد الحيـاال والع ـم والقـدرال  :نداتـل اللحـاا

ن والقـــد  هواالرا ال والســـمذ والبصـــر والكـــ  ، ولوويـــل الجز يـــة كالوجـــه واليـــد
  (1)والسا  ونحو ذلك 

الـــث: أثبـــات ذلـــك ك ـــه مـــن ايـــر لكييـــل وال لشـــهيه جريـــا ع ـــث لتل الحـــاا
، ندوشـرحدا البـاق ته فد امبانـة التـد  ـنفدا آلـرا يقمنوال الس ف و د ةر 
  (2)  ونق دا ا ن عساكر 

 ،ة التـــد لميـــز م مســـولة كـــ   هللايوأ ـــم المســـا ل فـــد مـــ  ب األشـــعر  -6
ول  قـــول بقــول أ ــل الســنة وأنــه ال  قــونصو ــه فــد امبانــة لــدل ع ــث أنـــه 

}وك م هللا موســـــــث لك يمـــــــا{ لعـــــــالث: وقـــــــد قـــــــال هللا بــــــالك   النفســـــــد،  قول:
ـــيم  ـــ[164:النســـاء] ـــالك  ، وال  جـــو  أن ، والتك  كـــون كـــ    و المشـــافدة ب

  ا ال  جـو  ذلـك فـد الع ـممـدء سواه، كشا فد قه، مخ و ير المتك م حاال فد ا
فــد  قولــون ان كــ   هللالول عــن القــرآن   فــتن قــال قا ــل: حــدثونا أ قــ، ثــم (3)

}  ــل  ــو قـــرآن لعــالث قـــال: ال ــوح المحفــو ؟ قيــل لـــه: كــ لك نقــول، ألن هللا
، فالقرآن فد ال وح المحفو ، و و [22 -21 :الهروجح محفو {]مجيد فد لو 

                                            

ول  نن  ية ك لوجننه والبنندرخننفنني الصنن  ت الخب ي لألشننعر  س لننذ إ ،  ينن  يننر( هننذا النقنن   1)
 ب الطبقنن ت الالنن  تنن( أنننه سننينق  منن  ك2/3د  ذكننر فنني إرينن   الفنن  ة ) يننمنن ، وال  خلهتأو ال

 اكثير
 (ا2/4) يد يري   الف  ة المتقي  لل  إع   ( نق 2)
 هنديةا -ط -(29ة، و )ص:  فون -ت -(72اإل  نة )ص: ( 3)
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}  ـــل  ـــو آ ـــات  ينـــات فـــد لعـــالث: أولـــوا الع ـــم، قـــال هللا هنفـــد  ـــدور الـــ 
ـــم {] ـــوا الع  ـــ هن آول ـــوت: عال ـــدور ال ـــو باأللســـنة،قال هللا[49نكه  ، و ـــو مت 

وب فـــد تـــ، والقـــرآن مك[16امـــة: قيال} ال لحـــر  لســـانك لتعجـــل بـــه {]لعـــالث:
ـــــــد الحقيقـــــــة، كـــــــا قـــــــال لعامصـــــــاحف ـــــــوجره حتـــــــث  ســـــــمذ كـــــــ   ث:لنا ف }ف

ذلــك  كــلوب تــصــرح أنــه محفــو  مســموع مت ــو مك  ، فدــو(1)، [6:التوبــةهللا{]
 فد الحقيقة 

 
 
 
 
 
 
 رجــا رجوعــه الــث مــ  ب الســ ف ي قــول الشــيل حــافظ الحكمــد الــ  -7

حتــث فــد مســولة الكــ   التــث كــان  قــول فيدــا بقــول ا ــن كــ ب، وذلــك حــين 
ألقوال فث مسولة الك   نق  عن الصواعق ال ن القيم، ف كر المـ  ب شرح ا

م  ـ ات الـرب،  ومـن وافقـه أنـه معنـث واحـد قـا -م  ب األشـعرى  -الخام  
بحرف وال  وت وال هنقسـم، ثـم ذكـر أن  ـ ا المـ  ب مهنـد ع ـث   ألنه لي

مســـولة انكـــار قيـــا  األفعـــال واألمـــور االلتياريـــة بـــالرب لعـــالث، و ـــد مســـولة 
: لعقــب قــا  :   وأقــو  -رحمــه هللا -  لكــن الشــيل حــافظ(2)ح ــول الحــوا ث 

ـــن ليميـــة ـــن القـــيم  ـــ ا وشـــيخه ا  ـــال، ال شـــك أن ا   رحمدمـــا هللا -والحـــق  ق
المقــاالت والم ــل والنحــل وأ را ــم بموار  ــا  دمــن أع ــم مــن  ــنف فــ -لعــالث

 لمـــ  ب يـــراومصـــا ر ا وأبصـــر م  ـــر  الباةـــل مندـــا وإ حا ـــه، وأوفـــا م لقر 
الس ف أ ل السنة والجماعـة، وأشـد م لمسـكا بـه ونصـرال لـه، واكم دـم لحريـرا 
                                            

 ايةهند -ط -( 29فون ة، و)ص:  –ت  –( 101-100اإل  نة ) ص: (4)
 الفلف ةا -ط -(344-1/343: مع رج القبول )ن ر( ا1)
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 م اشــتغاال  دــ ا البــاب ولنقيبــا عــن عامــل الهــدع كتــر لهرا ينــه عقــ  ونقــ ، وا
عــن األشــعرى  -لعــالث رحمــه هللا -واجتتاثـا أل ــولدا، ولكــن  ــ ا الــ ى ذكــره

ــ  ، ويســمون وجــدناه عمــن هنتســب إلــث األشــعري  يفــد مســولة القــرآن  ــو ال
هدم، وينــاظرون ع يــه، كتــررونــه فــد يكأنفســدم أ ــل الحــق، ويقــررون ذلــك و 

ب كتــارره فــد قــفالــ ى  -لعــالث رحمــه هللا -وأمــا أ ــو الحســن األشــعري نفســه
نف  ـو قـول أ ـل الحـدهث سـاقه بحروفـه،  ـامبانة، ال ي  و مـن آلـر مـا 

قل أقوال األ مة فد وجاء به  رمته، واحتج فيه  هرا يندم العق ية والنق ية، ثم ن
ذلــك كوحمــد  ــن حنهــل، ومالــك  ــن أنــ ، والشــافعد، وأ ــحابه، والحمــا هن، 
والساليانين، وعهد العزيز  ن الماجشون، وال يث  ن سعد، و شا  وعيسث  ـن 

  ـدهون ، وحفص  ن غياث، وسعد  ن عامر، وعهـد الـرحمن  ـن مدـدي، وأ
عهيــد، ُمحمــد  ــن عا ــم النهيــل، ويع ــث  ــن   ــد، ووكيــذ، وأشبكــر  ــن عيــا

ذ، وا ـن يـد مْ ـا ن  او ، وس    ن أ هوسف، وبشر  ن المفلل، وعهد هللا
نعـــيم، وقهيصـــة ا ـــن   ـــدالمبـــار ، وع ـــد  ـــن عا ـــم، وأحمـــد  ـــن هـــون ، وأ

 ر م، ولواليعهيد القاسم ا ن س  ، وا  دعقبة، وس يمان  ن  او ، وأ
 
 

ــة لســقنا فصــول ك مــه  و فــد لوويــل روفــه، فتنــه وإن ألْــبحلــوف امةال
ل فــد بعــا الموا ــذ، فك مــه هــدل ع ــث أنــه مخــالف مــاآل ــات، وأج بعــا

 ــو مخــالف لدــم فــد  كمــا ل منتســهين إليــه مــن المتك مــين فــد مســولة القــرآن،
إثبالـــه االســـتواء، والنـــزول، والركيـــة، والوجـــه، واليـــدهن، والغلـــب، والر ـــا، 

ممـا  أحمـد ا ـن ، بونـه قا ـل بمـا قـال ا(1)مقااللـه  دواير ذلـك، وقـد  ـرح فـ
ما  ـم ع يـه، متهـه لمـا أثهتـوه، محـر  مـا أحـدث  حنهل وأ مة الحدهث، معتقد

                                            

  ب المق التاكتال ( أ  أ واله في اإل  نة، 1)
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المتك مـــون مـــن لحريـــل الك ـــم عــــن موا ـــعه و ـــرف ال فـــظ عـــن ظــــا ره، 
وإلراجه عن حقيقته، وبالجم ة فهينه وبين المنتسهين اليه  ـون بعيـد،  ـل  ـو 

حسـيبا، و ـو حسـهنا ونعـم  وكفد باهلل  رىء مندم، و م منه  راء، والموعد هللا
   ـ ه أ لـة الـ هن هـرون رجـوع األشـعرى (1)  الوكيل وال حـول وال قـوال اال بـاهلل
 رجوعا كام  الث م  ب الس ف 

 ا: يرون انه بقث ك  هن هال
أمـــا الـــ هن هـــرون أنـــه بقـــث ك  يـــا ولـــم  كـــن رجوعـــه كـــام  فوشـــدر م ا ـــن 

و و  ،(4)العز   داوية ا ن أ، وشارح الْح(3)د ن، وعهد الجبار الدم ا(2)حز 
أمــــا شــــارح  -قـــول ا ــــن ليميــــة وا ــــن القـــيم، و ــــ ه بعــــا أقوالدمــــا فـــد ذلــــك

 : -الْحاوية فدو ناقل عندما
عـن   قول شيل امس   ا ن ليمية:   وأ و الحسـن األشـعري لمـا رجـذ -ا 

ــة ســ ك ةريقــة ا ــن كــ ب، ومــال الــث أ ــل الســنة والحــدهث،  مــ  ب المعتزل
قد ذكر ذلك فد كتبه ك دا، كامبانـة والمـوجز كما  ا  أحمد،وانتسب إلث االم

  والمقاالت واير ا، وكان مخت ْا بو ل السنة والحدهث كالت ط المتك م
 
 
 
 

                                            

ة  من  شن ينب هنن  فني الي طالخ ي الد ميب(، و د عل  346-1/344 رج القبول )ع( م2)
  ول المؤلفاخد ؤ ي
ه منع  ين القرآن أزلإأنه يقول:  ي الميققة، ونفب الت األشعر  -(3/25( في ال ص  )3)

 اي ف ه  ع األشعر ، لكنه  ب  ذلو ذكر  ول أرب) !عن    سملذ ي  ر ه، وال أن ل إلين  وال 
 (ا528: صرح األصول الخمفة، ان ر: )ش( في 4)
 اي مسب اإلتلمنا -ط -(180: صرح الطي وخة )ش( في 5)
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، فدو هنسبه إلث مقالة ا ن ك ب، ومذ ذلك ال  غفل انتسـابه إلـث (1)   دم
ــــث المقــــاال ــــه وال ــــه إلي ــــة،  ــــل هنســــب ك  يت ــــه االبان ت اممــــا  أحمــــد وال كتاب

لـه  ي ريـة وأنـه لـهوالموجز، ثم بعد ك مه عن األشعري واثباله الصـفات الخ
وأمــــا مســـــولة قيــــا  األفعـــــال  فيدــــا قــــوالن، وإنمـــــا أللباعــــه فيدـــــا قــــوالن  قول:
ر مــا هنفوندــا، وع ــث ذلــك  نــوا يااللتياريــة بــه: فــتن ا ــن كــ ب واألشــعري وا

يدم فـد  ـ ا البـاب قولدم فـد مسـولة القـرآن وبسـهب ذلـك وايـره لك ـم النـا  فـ
بمــا  ــو معــروف فــد كتــب أ ــل الع ــم، ونســهو م الــث الهدعــة، وبقا ــا بعــا 

  (3)ن امبانة من   ا الحكم العا  ت، و لم  ست(2)  االعتزال فيدم 
لــــتجدم  ــــل اث نــــوع مــــن إلــــولمــــا ذكــــر أن متــــولرى األشــــعرية مــــالوا  -ب

ن أ مــة الســنة والــ ى كــا الف ســفة، وفــارقوا قــول األشــعرى وأ مــة أ ــحابه قال:
هنكرونه ع ث ا ـن كـ ب واألشـعرى بقا ـا مـن الـتجدم واالعتـزال، متـل اعتقـا  

باألفعــــال   ـــحة ةريـــق األعـــراض ولركيـــب األجســـا ، وانكـــار الصـــاف هللا
القا مــة التــد  شــاك ا ويختار ــا، وأمتــال ذلــك مــن المســا ل التــد أشــك ه ع ــث 

 ف واأل مة، كالحارث من كان أع م من األشعري بالسنة والحدهث وأقوال الس
  (4)  بكر  ن اسحا  الصبغد     دع د التقفد، وأ  دالمحاسهد، وأ

 بــون حــروف القــرآن ليســه مــن فــد كــ   هللا لقــول مــن قــاكــر ذ مــاول -3
م   الـــه  ـــو األمـــر والندـــد والخهـــر عقـــب  معنـــد قـــا وأن كـــ   هللا كـــ   هللا

                                            

 م ة سناال شلدينو جتمن ع اد نق  اال  الق ذ هذا الكن   فني ا (، و 2/16 رض )ع(  رء الت1)
 ( مؤخدا لها181)ص: 

 ا (2/18 رض )ع(  رء الت2)
 -ة االمن  عنط ج م -(229-2/227 ج الفننة )منهنآخنر فني ص اإلسن   ننص    لشنال( 3)

ت لننة، وأنننه لننذلو نفننب الننت ع نننة  مقنندم ت سننلمه  للم أن األشننعر  احننتو فنني اإل ه ننف يننذكر
  التن  قا

 (ا7/97 رض )ع(  رء الت4)
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 ــو ومــن ألبعــه ع يــه و ــ ا القــول أول مــن أحدثــه ا ــن كــ ب، ولكنــه   بقولــه:
ن القـرآن محفــو  بـالق وب حقيقــة، مت ــو أكاألشـعرى وايــره  قولـون مــذ ذلــك: 

، و  ا نص مدم جدا فد (1)    باأللسن حقيقة مكتوب فد المصاحف حقيقة
  يان رأى شيل

 
 
 

امســ   فــد  ــ ا الــنص الــوار  فــد امبانــة، والــ ى  ــو أحــد األ لــة ل ــ هن 
 ب ا ن ك ب الث قول أ ل السنة  قولون  رجوع األشعرى عن م  

ومندــا قـــول األشــعري فقـــال:   وذكــر ا ــن القـــيم األقــوال فـــد كــ   هللا -4
م  ـ ات  الم  ب الخام : م  ب األشـعري ومـن وافقـه: انـه معنـث واحـد، قـا

ــ ــه و  بحــرف ي الــرب، و ــو  ــفة قد مــة أ ليــة، ل ال  ــوت، وال هنقســم، وال ل
  (2)     أبعاض، وال له أجزاء

 ا  كـ   مدـم لشـيل امسـ   ا ـن ليميـة حـول االبانـة، ومـن اعتقـدو ن -5
فوما من قال مندم بكتاب االبانـة الـ ى  ـنفه األشـعري فـد  مافيه، فتنه قال:

ــة لنــاقا ذلــك فدــ ا  عــد مــن أ ــل الســنة، لكــن عمــآلــر  ــم   دــر مقال ره، ول
ر  االنتساب الث األشعرى  دعة، ال سيما وأنه   لك هو م حسنا بكـل مـن مج

، وقــد قــال ذلــك لهيــان أن (3)  انتســب  ــ ه النســبة، وينفــتا  ــ لك أ ــواب شــر
األشعرية حين  صـفدم بعـا ع مـاء السـنة بـوندم جدميـة إنمـا  قصـدون نفـاال 

دـا ف ـي  يية، أما من قال بامبانة ولم   در مقالـة لنـاقا مافلخهر الصفات ا
 : ه د ما بوشعري، وي حظ  نا

                                            

 (ا8/424ال ت و  ) عدمو م( 5)
 (ا291 /2تصر الصواع  )مخ( 1)
 (ا360-35 9/6موع ال ت و  )مدة، ن ( الرس لة المد2)
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ــا حــول -أ  الصــفات الخهريــة التــد أولدــا متــولرو  أن كــ   ا ــن ليميــة  ن
الــ ي كـرر شــيل امسـ   ان االشــعرى  األشـعرية ولــي  الكـ   عــن كـ   هللا

 بذ فيه ال ن ك ب تم
، وال شــك أن ل شــعري  ولم   دــر مقالــة لنــاقا ذلــك أنــه قــال  نــا: -ب

أن    ســأقـواال فــد مسـولة الكــ   لخـالف مــ  ب السـ ف، فدــل هـرى شــيل ام
ــ را -أو ايــره -أن  ع ــن فــد االبانــة ع ــث األشــعري  ه مــن أقوالــه األلــري ءل

 دا ا ن ك ب؟ فيوافق  لتدا
 قربهوشيل امس   ال  جعل أقوال األشعري ك دا بمنزلة واحدال فد  -ج
 
 
 
 
 
 
 

ى أنــه لمــا قــد  بغــدا  ألــ  أمــورا ألــرى مــن هــر  مــن مــ  ب الســ ف، فدــو
ن كــان إواألشــعرى و  ر التــد ألــ  ا فـد البصــرال،  قول:ايـمـ  ب أ ــل الســنة 

، ومـال الـث ةريقـة ا ـن  دمن ل م ال المعتزلة ثم لاب، فتنه كـان ل ميـ  الجبـا
ك ب، وأل  عن  كريا الساجد أ ـول الحـدهث بالبصـرال، ثـم لمـا قـد  بغـدا  

ا ذكـره  ـو وأ ـحابه مـأل  عن حنه بة بغدا  أمورا ألرى، وذلك آلـر أمـره ك
ليسـه كمنزلـة كتبـه التـد  -ل امس  عند شي -  فمنزلة امبانة(1) كتهدم فد 

 ث بغدا  لألفدا قهل قدومه إ
والدليل ع ث أن شيل امس   قصد من قولـه: مـن قـال بامبانـة ف ـي   - 

أن فــــد إمبانــــة أقــــواال فــــد بعـــــا  -يــــةلخهر بــــات الصــــفات اثأل -بوشــــعرى 
                                            

  (ا3/228( مدموع ال ت و  )1)
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اعة فــتن األشـــعرى ســتْدــا مســولة امنالمســا ل، ال لوافــق مــ  ب الســ ف وم
، وكــ لك مســولة (1)  حــدا ال  ســتْذ أن  فعــل شــيئا قهــل أن  فع ــهوان أ قــال:

ووجـــب أن  :لام مـــان وقا  ـــثن عير قـــا ر ايـــ ينالقـــدرال فتنـــه ذكـــر أن الكـــافر 
ر قولـه سـيوفـد لف (2)  بالقدرال ع ـث ام مـان ل مـنمنين صتللعالث ا  كون هللا
 ان هللا قــــال  [56:اتيالــــ ار }ومـــا ل قــــه الجــــن واألنــــ  إال ليعهدون{]لعالث:
، و ــ ا  نــاء ع ــث أ ــل قولــه (3) ين  المــنمنين  ون الكــافر ث نمــا عنــإ ثلعــال

 فد القدرال والتع يل 
ب تــــب كتبــــه وقـــد اة ــــذ ع ــــث مــــا و ـــل اليــــه مــــن كتــــوان ليميــــة ك - ــــ

دــا المقــاالت، وامبانــة، وال مــذ، ورســالته الــث أ ــل التغــر، و لــم نوم األشــعري 
ب،  ــل كتيــرا مــا  متــدح هــ كر فــد مو ــذ أن األشــعرى لــر  ةريقــة ا ــن كــ 

اب امبانـة كتـا والباعا ل سـنة مـن األشـعرى، و لباثأكتر ا ن ك ب وي كر أنه ا
 هندــا ع ــث أشــاعرال عصــره الـــ يالتــد ر  ف تبــهرا لا ــة فــد كيــنقــل عنــه كت

 ر من أقواله يلالفوا األشعرى فد كت
 
 
 
 
 
 

 رى أنـه بقـث ع ـث ك  يتـه فيمـاهـومما سهق  مكـن أن نسـتخ ص أ لـة مـن 
 : ده

وأن  أن األشعرى لم ه كر فـد امبانـة رجوعـه عـن مـ  ب ا ـن كـ ب، -ا
                                            

 (ا23( اإل  نة )ص: 2)
  (ا185ر )ص: دالمص  س( ن3)
 (ا192( ن فه )ص: 4)
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ركزع ث الر  ع ث المعتزلة القـا  ين  عباراله المتع قة بمسولة القرآن وك   هللا
لــر   -بعدــاالالتــد  -بخ ــق القــرآن، ولــو كــان  عتقــد بْــ ن مقالــة ا ــن كــ ب

مــ  ب أ ــل الســنة ال لــه الموافقــة لادــا، وأبْ دــا، فــدل ذلــك ع ــث أن عبار يع 
 لعارض ما  عتقده من م  ب ا ن ك ب 

 أن األشعرى لو كان رجوعه كام  الد م  ب الس ف لمـا شـنذ ع يـه -2
 بعا ع ماء أ ل السنة وأنكروا بعا أقواله 

 ا لترجيا:
قــد  كــون مــن الصــعب ع ــث امنســان التــرجيا فــد  ــ ه المســولة، لا ــة 

مـذ قصـر  -أ لوا  رأهدم، فالفصل  يـندمدا بقولدم و يع ماء أفا ل قالوا ف وأن
أمــر شــدهد ع ــث الــنف ، ولكــن لمــا كــان األمــر ال  ــد  -البــاع و ــعف القــدرال

 الموفق  فيه من لرجيا رأهه أن أ لث  دلوى فد ذلك، ُهللا
م ع ـــث لتبـــذ كـــ   األشـــعرى فـــد امبانـــة، ومقارنتـــه  قـــا ياومـــندج التـــرج

كـ ب ومـن لـ ل المقارنـه  كتبه التد  رح فيدا بما هوافـق قـول ا ـنا  بع
 قث ك  يا ا  أنه رجذ عن ذلك الث م  ب الس ف؟:بهتهين  ل 

 ، ومنذ أن هللادأ ل ومن المع و  أن م  ب ا ن ك ب القول بون ك   هللا
ك م وإذا لإذا شاء  هتك م إذا شاء متث شاء، فعند م ال  جو  أن  قال: إن هللا

 -منـه   ـز هذا شاء لم  خ ـق ألن  ـ ا إا أنه إذا شاء ل ق، و مشاء لم هتك م، ك
 محــــ لعـــالث لـــي   لعــــالث، ُهللا ح ــــول الحـــوا ث  ـــ ات هللا -ع ـــث  عمدـــم

ل حوا ث، وحتث  فروا من   ا قالوا بو لية الصفات، و لم  فرقوا  ين  ـفات 
 الــ ات كــالع م والحيــاال والقــدرال، و ــفات الفعــل كــالك   والر ــا والغلــب، و

ـــون مـــذ  ـــإ ـــ ا فدـــم  قول ـــون الصـــفات  رآن كـــ   هللان الق ـــو ، ويتهت اـــر مخ 
وقــد ال هنتبــه الــث حقيقــة مـ  هدم اال مــن استفصــل فــد ذلــك  ولــ لك ، الـوار ال
 تجر 
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لمــا  (1)مــذ جماعــة مــن كبــار أ ــحابه  -إمــا  األ مــة -قصــة ا ــن لزيمــة

نمــث إلــث ع مــه أندــم مــذ إثبــالدم ل صــفات  قولــون بقــول ا ــن كــ ب، فجــرت 
مــن   تيهوا ورجعــوا، ولدــ ا قــال ا ــن لزيمــة عــندم:لدــم معــه محنــة ةوي ــة اســت
 ، إن هللاال  كـرر الكـ  ، ف  ـم  فدمـون كتـاب هللا  عـم  ـنالء الجد ـة أن هللا

ث، وحمــد نفســه فــد ســقــد ألهــر فــد موا ــذ أنــه ل ــق آ  ، وكــرر ذكــر مو 
، و لــم ألــو م أن مســ ما [الرحمن{]فبــوي آالء ربكمــا لكــ بان}موا ــذ، وكــرر 

مخ ـو ،   هتك م بشدء مرلين و  ا قول مـن  عـم أن كـ   هللاال هتو م أن هللا
  ولمـا اجتمعـوا (2)  شيئا واحدا مرلين ويتو م أنه ال  جو  أن  قول: ل ق هللا

لمصـــالحة ا ـــن لزيمـــة   فقـــال لـــه أ ـــو ع ـــد التقفـــد: مـــا الـــ ي أنكـــرت أهدـــا 
د ي كم الـث مـ  ب الك  يـة، فقـمـاألستاذ مـن مـ ا هنا حتـث نرجـذ عنـه؟ قـال: 

ا ــن ســعيد  ــن كــ ب،  كــان أحمــد  ــن حنهــل مــن أشــد النــا  ع ــث عهــد هللا
ع ـد   ـدوع ث أ حابه متل الحارث وايره، حتث ةال الخْاب  ينه وبـين أ

فد   ا الباب، فق ه: قد جمعه أنا أ ول م ا هنا فد ةهق، فولرجـه إليـه 
ال  الْهق، فول ه وما  ال هتوم ه وين ر فيـه، ثـم قـال: لسـه أرى  ا نـا شـيئا

ك ل ـــتـــب آلـــر فكتـــب ع يـــه لْـــه ان ذلـــك م قبـــه، كأقـــول بـــه، فســـولته أن  
: احــتفظ أنــه  دــ ا الخــط حتــث هنقْــذ ي عمــرو الجيــر   ــداألحــرف، فق ــه أل

الكــ  ، وال هــتدم واحــدا منــا بالزيــا ال فيــه، ثــم لفرقنــا، فمــا كــان بوســرع مــن أن 
الخــط،  ب فـد ذلـكتـفصـده أ ـو فـ ن وفـ ن وقـاال: ان األســتاذ لـم هتومـل ماك

عمـــرو   ــدروا  ـــورال الحــال، فقهــل مـــندم، فبعــث إلـــث أيــوقــد اــدروا بـــك وا
سترجاع لْه منه، فامتنذ ع يه أ ـو عمـرو، ولـم هـر ه حتـث مـات ال  ري يالج

                                            

واعتن  نه  ي د رجنوع األشنعر  عنهنن، أ   309نة سنة  نرا ف الور، وك نن   ( القصة ك ن  الن1)
   ك باالاب مذه

 (ا14/380أع   النب ء ) سير( 2)
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  لعــالث فيــه ا ـن لزيمــة، وقــد أو ــيه أن هــدفن معـد، فوحاجــه  ــين هــدي هللا
(1)  

كـ      القـرآن وقد أور  ال  هد جـزءا مـن  ـ ا االعتقـا  الـ ى كتهـوه وفيـه:
 لعالث، و فة من  فات ذاله، لي  شدء من ك مه مخ وقا، هللا

، فمــن  عــم أن شــيئا منــه مخ ــو  أو محــدث، أو (2)وال مفعــوال وال محــدثا 
 زل هللاهـ عم أن الك   من  فة الفعل فدو جدمد  ال مهتدع، وأقـول: لـم 

 مرال، و لم هـتك م لم هتك م إال من  عم أن هللاو متك ما، والك   له  فة ذات، 
  و ــ ا الكــ   موافــق (3)       إال مــا لك ــم بــه، ثــم انقلــث ك مــه، كفــر بــاهلل

الكــ    ـــفة ذات، ولــي   ـــفة فعــل، وجع ـــه  للمــ  ب الك  يـــة، فقــد جعـــ
لم هتك م إال مـرال ولـم هـتك م إال مـا لك ـم بـه  أ ليا، ثم ذكر كفر من  عم أن هللا

هــدل ع ــث أنــه  لــث ك مــه كفــر بــاهللو ــ ا حــق، لكــن قولــه بعــد ذلــك ثــم انق
ال   ل الــه كــالع م، و ــ ا قــول الك  يــة الــ هن  قولــون لــو   قصــد أن كــ   هللا

 ـ ا محـال ع ـث و ق نا إنه هتك م بك   بعـد كـ   لح ـه فيـه الحـوا ث والتغيـر 
  هللا

 بعد   ا االستْرا  ن كر عبارات األشعرى وك مه فد امبانـة لنن ـر  ـل
   ب ا ن ك ب ا  ال؟:فيه ما هوافق م

عــز   ـو :   ف مـا كـان هللامخايـر   قـول فـد بـاب: أن القـرآن كــ   هللا -ا
 ،ل بخــ ف الع ــم مو ــوفاهــز  وجــل لــم هــزل عالمــا، إذ لــم  جــز أن  كــون لــم

                                            

 (ا381-14/380أع   النب ء ) سير( 3)
 اأط  لرفع، وهو خ يدأل"لوق وال ممخل س شتء م  ك مه ير "وعة م  الفب( في المط1)
 موافن   بنو تأن هنذا االعتقن   النذ  ك ت(، وممن  يندل علن14/381أعن   الننب ء ) سنير( 2)

 -ب الفنلفه عرة ذكنروا أن االن  خ خمنة رجنع النت منذش ة أن  عق علم ء االالالك  لمذهب
قنني فنني يه( والب314)ص:  ي هننؤالء الب نندا ي فنني أصننول النند ومنن  -ذهبذههننو منني الننذ
 (69:صم ء والص  ت )ساأل
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ل بخـ ف الكـ   مو ـوفا، ألن لـ ف الكـ   الـ ي هـز  استحال أن  كون لم
الع ـم الـ ى ال  كـون معـه ا أن لـ ف مـال  كون معه ك   سكوت أو آفـة، ك

ف بخـــ آفـــة، ويســـتحيل أن هو ـــف ربنـــا جـــل وعـــ   وع ـــم جدـــل أو شـــك أ
الع ـــم، وكـــ لك  ســـتحيل أن هو ـــف بخـــ ف الكـــ   مـــن الســـكوت واآلفـــات، 

   (1)  ل عالما هز  وجب أن  كون لم كمازل متك ما،هفوجب ل لك أن  كون لم 
 أن ع ـم كمـا (2)يـا أ ل وي حظ فد   ا النص أن األشعرى جعـل كـ   هللا

 زل بخ ف الك   مو وفا،هأ لد، ثم ذكر أنه  ستحيل أن  كون لم  هللا
 

ول ف الكـ    فسـره بونـه سـكوت أو آفـة، و ـ ا وا ـا الداللـة أنـه قصـد 
ال هــتك م بكــ   بعــد كــ  ،  ــل ك مــه ك ــه قــد م أ لــث، ثــم و ــا ذلــك  أن هللا
ــم مــل متك مــا كهــز فوجــب لــ لك أن  كــون لــم   بقولــه: ل هــز ا وجــب أن  كــون ل
الــ ى ســهق أن  -ابــه ال مــذكت، ويمكــن أن  قــارن بكــ   لــه مشــابه فــد  عالمــا

 قـول فـد  -ه ع ث مـ  ب ا ـن كـ بير نق نا منه نصو ا عدهدال لدل ع ث س
ل متك مـا انـه لـو هـز لعـالث لـم  ومما هـدل مـن القيـا  ع ـث أن هللا ابه   ا: كت

لكان مو وفا  -تحيل ع يه الك  و و ممن ال  س -ل اير متك م هز كان لم 
  (3)  بلد من أ دا  الك   من السكوت أو اآلفة

 ليـل  ر مخ ـو : ايـوأنـه  ويقول فد امبانة فد األ لـة ع ـث كـ   هللا -2
} قل لو كان البحر مدا ا لك مات ربد لنفـد البحـر قهـل أن لنفـد ك مـات آلر:
فـ ت البحـار، ولكسـرت ، ف و كانه البحار مدا ا لكتبه لن[109:الكدفربد{]

لعــالث،  ا ال ه حــق الفنــاء ع ــم هللامــ، كبــداألقــ  ، ولــم ه حــق الفنــاء ك مــات ر 
ــم  جــز ذلــك  ومــن فنــد ك مــه لحقتــه اآلفــات، وجــرى ع يــه الســكوت، ف مــا ل
                                            

 ا- ةنت فو  -(67-66( اإل  نة )ص: 3)
 و دررها تهيشكلذ  متنه يإهذ يقولون نل، لكألزمتكلذ في ا ن هإ( الفلف يقولون 4)
 ا يمن  ر  -ت -(17: صلمع )ل( ا1)
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زل متك مــا، ألنــه لــو لــم  كــن متك مــا وجــب هــع ــث ربنــا ســبحانه  ــا أنــه لــم 
، فقــد ربــط (1)  ة ع ــوا كهيــراالســكوت واآلفــات، لعــالث ربنــا عــن قــول الجدميــ
ال  أ ال وأ ـدا، وك مـات هللا الك   بالع م فد كونه  ـفة أ ليـة قا مـة  ـ ات هللا

ال  دا ال لدل ع ث أن هللالكن ا، ير  له ع ث ذلك   ه اآل ة وا كما ندا ة لدا
ث بعــد أن لــم  كــن ســهــتك م بكــ   بعــد كــ   اذا شــاء متــث شــاء، وأنــه ك ــم مو 

رى جعــل  ــد الكــ   الســكوت و ــ ا هــوحد بونــه  منــذ مــن مك مــا لــه، واألشــع
 ذلك 
 أ ليــة، وال  جع دــا مــن  ــفات األفعــال واألشــعري  قــول ان ارا ال هللا -3 
ا مـــيـــد فـــد وقـــه  ون وقـــه، ويقـــرن امرا ال بـــالك   فـــد  ـــ ا البـــاب كهر  بونـــه
له وأنـه أ لـد وأنـه ال  جـو  ا فة ل  ربْدما جميعا بالع م، فكما أن ع م هللاه
 ن  قال ع مأ

 
 
 

، فكـ لك امرا ال صبـالنق بعـد أن لـم  كـن عالمـا ألنـه هـدل ع ـث و ـف هللا
 لزعمــون أن هللا تمأي ل معتزلــة،: ألســ ] قال لدــم  د امبانــة:فــوالكــ  ،  قــول 

لـم هـزل  : إن مـاتملعالث لم هزل عالما؟ فمن قولدم: نعم، قيل لدم: ف م ال؟ ق ـ
م هـــزل مريـــدا أن  كـــون فـــد ذلـــك عالمـــا انـــه  كـــون فـــد وقـــه مـــن األوقـــات لـــ

 لـم هـزل عالمـا انـه ال  كـون ف ـم هـزل مريـدا أن ال  كـون، وانـه لـم الوقـه، ومـا
فـتن قـالوا: ال  جـو  أن    ثـم قال:(2)  ع ـم؟ كمـا ل مريـدا أن  كـون مـا ع ـمهز 

عالمــا ثــم ع ــم لحقــه النقصــان، قيــل  كــنمحــدثا، ألن مــن لــم    كــون ع ــم هللا
 وقـة، ألن مـن لـم  كـن مريـدا ثـم مخمحدثـة  را ال هللالدم: وال  جو  أن لكون ا

                                            

 ةاون ف -ت -(67 نة )ص:  ( اإل2)
  (ا161  نة )ص: ( اإل1)
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 وقــة مخال  جــو  أن لكــون إرا لــه لعــالث محدثــة  كمــاأرا  لحقــه النقصــان، و 
ث الـ  ن أنـه إل، وقد هتبا ر (1) ك لك ال  جو  أن  كون ك مه محدثا مخ وقا

لكنـه قصـد أ لـا المنـذ  -و ـ ا حـق -قصد الر  ع ث من قال بخ ـق القـرآن 
ــتك م بكــ   بعــد كــ   بترا لــه ومشــيئته، وأن هللا مــن أن هللا ــد إذا شــاء، م ه ري

متد شاء وع ل ذلك بونه ه ز  منه أن ه حقـه النقصـان، وحتـد هتلـا ك مـه 
 -التـد نــص فيدـا فـد موا ــذ -ث أ ــل التغـرإلـ نـا ننقـل ك مـه مــن رسـالته 

 بما هوافق ا ن ك ب، فتنه بعد ذكره لقد  الصفات:
ـــــــم، واملا ـــــــاال، والع   را ال، والكـــــــ  ، والقـــــــدرال، والســـــــمذ، والبصـــــــر،قال:حي
ع ث أن شيئا من   ه الصـفات ال  صـا أن  كـون محـدثا؟ إذ لـو  [وأجمعوا ]

ا لكــان لعــالث قهــل حــدوثدا مو ــوفا بلــد ا ولــو كــان ثكــان شــد مندــا محــد
ث حكـم المحـدثين الــ هن ه حقدـم الــنقص، لــكـ لك  خـرج عــن األ  يـة و ـار إ

ذا اســتحال إ، و والمــدح، و ــ ا  ســتحيل ع ــث هللا ويخت ــف ع ــيدم  ــفات الــ  
ذ كـــان ال  جـــو  ع يـــه إزل بصـــفة الكمـــال، هــلـــم  ذلــك ع يـــه وجـــب أن  كـــون 

ث حــال ويفعــل لــ  والــ ى هنتقــل مــن حــال إ(2) االنتقــال مــن حــال مــن الكمــال
 ث عن   ا بعد أن لم  كن را يا عنه، ويسـخط ع ـث ير بمشيئته وقدرله، ف

   ا بعد أن لم  كن سالْا
 

بعد أن لم  كن مريدا لـه، ويك ـم أحـدا مـن البشـر بعـد أن  ريد أمرا  يع يه، و 
صـف  دـا هترات ال  جـو  أن يـحـوا ث ولغ -عنـد م -لم  كن مك ما لـه،  ـ ه

 ، ألن الحوا ث ال لحل فد ذاله هللا
                                            

 (ا1 63-ا 62: صالمصدر )  س( ن2)
 لو  والينذعبة التابعة من ي( ت: الدلنيد، وف68-67: ص)  ر لة الت أه  الثس( الر 3)

االنت  ل م  ح ل  "ه  أيض :فيا و "خرج ع  اإللهة"له :من(ا و 215: صش كر ) ت: عبد ه
 لهم  أصوباعول "إلت ح ل
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ــــة أ ليــــان -والر ــــا والغلــــب -4 ــــالقول  -عنــــد الك  ي ــــ لك التزمــــوا ب ول
ــم    بالموافــاال  ومقتلــا ا: أن هللا ــا هــز ل ــم أنــه  مــوت منمن ل را ــيا عمــن  ع 

ر عمره كـافرا، سـالْا ع ـث مـن  ع ـم أنـه  مـوت كـافرا وإن كـان أكتوإن كان 
ل را ــيا عــن الصــحابة، حتــث و ــم هــز  ، ومعنــاه أن لــم(1)  عمــره منمنــا أكتــر
، وكـ لك ددم أ لـن، ور ـاه عـس مدم  قـال ون المسـ مين ويشـركون بـاهللإقهل 

إذا قيـل إنـه كـان  لث قول  تجد  الحوا ث فد ذاله لعـاالعك ، و  ا حتث ال 
ثم  قــال لدــم:  سـالْا ع ــث  ــ ا ثــم ر ـد عنــه،  قــول األشــعرى فـد امبانــة:

ن إ: تم؟ ق ــ ايــر مخ ــو  وكــ لك ر ــاه وســخْه ف ــم ال اذا كــان الــب هللا
 ن الــب هللاأمخ ــو  لزمــه  مخ ــو ، ومــن  عــم أن الــب هللا ايــرك مــه 

ال  ثن ر اه عن الم  كة والنهيين  فنـد حتـأنث، و  فوسخْه ع ث الكافرين 
 كــون را ــيا عــن أوليا ــه وال ســالْا ع ـــث أعدا ــه، و ــ ا  ــو الخــروج عـــن 

وســخْه ع ــث الكــافرين  لزمــه أن الــب هللا  ، فقــول األشــعرى:(2)  امســ  
 ش فنــث،  ــ ا عنــده لــاص فــيمن ع ــم أنــه  مــوت كــافرا، أمــا امنســان لــو عــا

ال  -عنــد األشــعري  -أســ م ومــات ع ــث إســ مه، فدــ اســنين ةوي ــة كــافرا ثــم 
كـان سـالْا ع يـه فـد وقـه كفـره، ثـم ر ـد عنـه لمـا   جو  أن  قـال إن هللا

ل را ـيا عنــه حتـث فــد حــال كفـره ألنــه ع ــم هــز  لــم نمــا  قـال: ان هللاوإأسـ م، 
   دأنه  موت منمنا، و  ا  ناء ع ث أ  ه الك 

ـــة ع ـــث قـــو  -5  لدم أن القـــرآن مخ ـــو  قولـــه ولمـــا كـــان مـــن أ لـــة المعتزل
 لعالث:
 [2:األنهيـاءمن ذكر من ربدـم محـدث إال اسـتمعوه  ـم ه عهون{]يدم لو ا }م

عـز وجـل لـي   أجاب األشعرى عن   ه اآل ة بقوله:   ال كر الـ ى عنـاه هللا

                                            

 اال  ك با تلإ ي عر شتر، ونفبه األرخ -ط -(547( المق الت )ص: 1)
 (ا81 -80إل  نة )ص: ا (2)
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 ،(1)  ووع ه إ ا م    - - و القرآن،  ل  و ك   الرسول
ه من أن هو ف القرآن بونه محدث، ث   ا التوويل البعيد لوفلال ى  عاه إ 

والحـدوث: فـد ا ـْ ح أ ـل الكـ   بمعنـث الخ ـق، فالمحـدث  ـو الخ ــو ، 
، لكن الحدوث فـد لغـة العـرب  كـون بمعنـث ي و  ا  و ال ى فر منه األشعر 

، ف مــاذا لــم (2)التجــد ، فيســمون مــا لجــد  حا ثــا، ومــا لقــد  ع ــث ايــره قــد ما 
التــــاند وأن المقصــــو  بــــه القــــرآن؟ وال   ــــ ه اآل ــــة بــــالمعنث ي  فســــر األشــــعر 

ذلك أن  كون مخ وقا، وقـد  ـوب اممـا  البخـارى فـد  ـحيحه لـ لك  لد قت
يدم لو ــا }مــ،[29 :الرحمنن{]شــو  ــو فــد  و كــل هــ}ث:للعا بــاب قــول هللا فقال:
ــه لعالث:[2:األنهياءمحــدث{]دــم رب مــنكــر ذن مــ هللا  حــدث بعــد ل عــل}، وقول

خ ـــــــوقين لقولــــــــه محدثـــــــه ال  شــــــــبه حـــــــدث الن أ، و [ا :الْ  ا{]ر مـــــــذلـــــــك أ
ــــه شــــدء و ــــو الســــميذ الع يم{]  ك}ليلعــــالث: ــــن [11:الشــــورى مت  ، وقــــال ا 

عـز وجـل  حـدث مـن أمـره مـا  شـاء، الن  ن هللاإ: -  -مسعو  عن النهـد 
رين عن ا ن عبا  ثم ذكر البخارى أث،  مما أحدث أن ال لك موا فد الص ال

م كتـاب كهدم وعنـدكتـأ ـل الكتـاب عـن كيل لسـولون  فد  ـ ا، أحـد ما قولـه:
روا ـة  فـد، و (4)      (3)، لقرأونه محلا لم  شب أقرب الكتب عددا باهلل هللا

السـنة:  ل، و  ا  نـاء ع ـث قـول أ ـ(5)  أحدث األلبار باهلل ألرى لد ا األثر 
ن مــن أن ك مــه متع ــق بالمشــيئة، و أهتصــف بالصــفات االلتياريــة، و  ن هللاإ

ا الـ ى قــال بــه االمــا   ل متك مـا اذا شــاء، و ــهــز  لــم نـهأ ثلل لعــاكمــا  ـفات
                                            

 (ا102المصدر )ص:  س( ن 3)
(، و ننند ذكنننر شننن ص 1/374 رض )عنننرء الت (، و 2/36س الل نننة )ي دنننذ مقننن ع نننر: من( ا1)

ق الننذكر عننهنن  رنندل علننت أن  ن لننة " فاعتأن هننذ  اآليننة رنندل علننت نقنن ق  ننول الم   سنناإل
 ا"ولهذ د  ميدأل، وهو   سدأل، و عضه ل مي

 (ا13/499 ، ال تت )ير ب أي لذ يخ لطه  يش( لذ 2)
 (ا396 /13ال تت ) 0( 7522 ب التوحيد، ور ذ األ ر )كت، ي ( صي ت البخ ر 3)
 (ا13/499) ي ت الب ر فت( ان ر: 4)
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  (1)ر ما ور وا ع ث الك  ية ال هن هنكرون   ا ايأحمد والبخارى و 
 محدث{ مدربن مكر ذن م موليد ا }ملآل ة ي وال ا ر أن لوويل األشعر 

 
 
 
 
ك ذكــره ا ــن حجــر لزمــوا  ــ ا األ ــل، ولــ لتتدر عنــد األشــاعرال الــ هن اشــا

وذكـر لـووي ت ألـرى مشـا دة،  - د شرحه لباب البخارى   اف -ندالعسق 
م فـد لد ماء وأقـواعيه ظا ر اآل ة،  ل نقل ر و  الع مما هدل  وكل ذلك فرارا
   كـــك مـــا بمت ه ـــز  منـــه أن  كـــون هللا نآ ـــة القر باآل و لمقصـــأن اقـــول بـــان ا

  (2)  ل فيه الحوا ثفتححا ث 
 مجموعدـا  الـة ع ـث أنـه بقـدب د ـبانـة و ابـه امت  ه أقوال األشعرى من ك

ـــم  ـــرح  ـــ لك ك ـــن كـــ ب، وإن كـــان ل بـــه تك فـــدصـــريحه تع ـــث الباعـــه ال 
نة، وبعـدا لسـإثبالـا والباعـا أل ـل ا أكتـر - ـ  شـك -دو فد امبانةف األلرى،

 الهــدع، لا ــة وأنــه ر  ع ــث المعتزلــة القــا  ين بخ ــق القــرآن، عــن كــ   أ ــل
 ـم، لكنـه لـم لكم ثـا مـك متن كـلـم   : إن هللاال هن  قولـون  راميةلكر  ع ث ا كما

 ار الس ف ع يدم نكال هن اشتدر فد عدده إ ة ي لكهر  ع ث أقوال ا
 جع ه دالت د  -بانة ناه عن امنقفيما  -و  ه الم حوظات التث ذكرنا ا

 ر ــا بمقــدمات ســ مدايبانــة واام دشــعري احــتج فــن األأســ   هــ كر شــيل ام
مـن  د ع ث األشعري بق يو  ا من الك   ال   س  :ل معتزلة   قول شيل اال

م لدم فـث أ ـو  هدبقا ا ك   المعتزلة، فتنه لالف المعتزلـة لمـا رجـذ عـن مـ 
قــرآن لفات والركيــة، وأن الصــكتثبــات ا ةاشــدروا فيدــا بمخالفــة أ ــل الســند التـ

 ــو ، وإثبــات القــدر، وايــر ذلــك مــن مقــاالت أ ــل الســنة والحــدهث، مخ ايــر
                                            

  (ا30ا  -2/291 رض )ع( ان ر:  رء الت5)
 (13/971  حدر في )الح اشر (، وان ر: 13/498) ي ( فتت الب ر 1)
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 والحدهث  ةنه  قول بما ذكره عن أ ل السنأ  المقاالت اب تك دف وذكر
 امـــللكمــا  افتنــه ام مــا  أحمــد، قال:قــول امبوذكــر فــث امبانــة أنــه  ــولم 
داج وقمذ بـه  ـدع منبه الحق، وأو ا به ال والر ي  الفا ل، ال ى أبان هللا

 لمد انكــر قــفــتن قــال قا ــل  ، وقال: تــدعين، و يــ  الــزا فين، وشــك الشــاكينمهال
 دماتبمقـ، واحـتج فـث  ـمن ذلـك  تزلة والقدريـة والمرجئـةعمية والمجدقول ال

   لكـر م مـن أ ـل ايـمدا ل معتزلة، متل  ـ ا الكـ  ، فصـارت المعتزلـة وا س
إن  والحدهث  قولون: ةفث ذلك، وك لك سا ر أ ل السن انه متناقإ: ن قولو  

   (1)  ن   ه بقية بقيه ع يه من ك   المعتزلةإ  ا لناقا، و 
 

 لث م  ب الس ف  لي نإجوعه رجوعا كام  و بقد فد أ لة ال هن قالوا  
 أما بقية األ لة فدد مجم ة ومحتم ة: -مايدال د من التع يق ع  -

ـــة مكتـــوب فـــد ال ـــوح  ي األشـــعر  يااألول: لصـــر  فـــد امبانـــة بـــون كـــ   ال 
فـد فـد الحقيقـة، مت ـو باأللسـن فـد الحقيقـة، محفـو  فـد الصـدور  المحفو 
، فدـل  ـ ا هـدل كـ   هللا ذسم -ع يه الص ال والس   -سثن مو أالحقيقة، و 

ع ث أنه ال  قول بقول ا ن ك ب؟، لقد سهق فد عرض أقوال ا ن ليمية أنه 
 قول عن الك  ية: إندم مذ ذلك  قولون: القرآن محفـو  فـد الق ـوب حقيقـة، 

لــك أن أحــد مت ــو باأللســن حقيقــة، مكتــوب فــد المصــاحف حقيقــة  وشــا د ذ
م  نفســه، وأنــه  قــا ثمعنــ  ــرح بــون كــ   هللا - ندالبــاق  -أعــ   األشــاعرال

ا  ـــو مـــتك م بـــه فيمـــا ال هـــزال، ال أول مـــمـــتك م بـــه فـــد األ ل، ك يأ ـــد دأ لـــ
ومذ ذلك  ـرح بـون    -(2)لوجو ه وال آلر له، وأنه لي  بحرف وال  وت 

ــا (3)  لعــالث مكتــوب فــد المصــاحف ع ــث الحقيقــة كــ   هللا ، و   مســموع لن
                                            

 0( ط ج معة االم   229-12/227ه ج الفنة )من( 2)
رة، المطبوعنننة   سنننذ اإلنصننن   ف مننن  يدنننب اعتقننن    وال يدنننوز الدهننن   نننه ليننن لة اسننن( ر 1)

 (ا110-89،99،109)ص:
 (ا93( المصدر الف ال  )ص: 2)
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مســــموع  ، وقــــال:   إن كــــ   هللا(1)  ع ــــث الحقيقــــة، لكــــن  واســــْة القــــارىء
 ــ   هللا  كــ  ذموســث ســم، و ــو  قــول: إن (2)  بحاســة اآلذان ع ــث الحقيقــة

}وإن أحـد مــن المشـركين اســتجار  واسـْة لكنـه  قــول أ لـا فـد قولــه لعـالث:
القـد م،  ـفة  مسـموع كـ   هللا، بـون ال[6:التوبـةفوجره حتث  سمذ كـ   هللا{]

اع السامذ لدا، وإنما الموجو  بعد أن سملعالث قد مة موجو ال  وجو  قهل  هلل
لعـالث لـه  لعـالث،  حـدث هللا مذ السـامذ وفدـم الفـا م لكـ   هللاسـلم  كن  و 

هـدل   ف ـم(3) ذا أرا  أن  فدمـه ك مـهإعا اذا أرا  أن  سمعه ك مه، وفدمـا سم
 أنه ال  قول بقول ا ن ك ب  ك   هللا ذسمث سقوله:أن مو 

 
 

 ـــــين أ ــــل الحـــــدهث،   المقــــاالت ابـــــه كتفـــــر  فــــد  ي د: أن األشــــعر نالتــــا
والك  يـة، و ـ ا  ليـل مدـم، وي قـد ظـ ال مـن الشـك فـد لبعيتـه ال ـن كـ ب، 

 :د هومذ ذلك في حظ ما 
أن  الكتاب فد مقاالت أ ل امس  ،  حكـد فيـه األقـوال  ون  اان    -1
ــمهــ  ــ لك ل   ع ــث المعتزلــة أو هــر  كر معتقــده فــد كــل مســولة  عــرض لدــا، ول

أو الخـــوارج أو المرجئـــة أو الجدميـــة أو ايـــر م،  ـــل حكـــث أقـــوالدم  الرافلـــة
أن  -ر بمقاالت أ ـل الكـ  يو و الخه -ال نا را  ومن اير المعقولإوسكه 

معتزلـة ال  فر  مقاالت ا ن ك ب أو الك  ية، و م المتميزون عن كل مـن ال
 وأ ل الحدهث 

لـيدم إ را بـوقوال أ ـل الحـدهث، ولـ لك نسـبيـن األشعري لـم  كـن لهأ -2 
                                            

 (ا94( ن فه )ص: 3)
 ن ل فني  -ةخنع علنت األشنعر شن يالذ -(، وخ ح  أن الفد ي 136 لة اليرة )ص: س( ر 4)
منتنوب فني  ك   ه"ولون:يق( إنهذ 136ته الر  علت م  أنكر الير  والصوت )ص:  لسر 

 ا"رو  س  يقة، ول المص حف علت اليق
 (ا9ه  -94 لة اليرة )ص: س( ر 5)
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ــد الحــدهث عــن  -قــولين ليســا مــن أقــوال أ ــل الحــدهث وقــد ســهق ذكر مــا عن
ولمــا ذكــر مقــالتدم بتجمــال  -ومندجــه فــد كتــاب المقــاالت ي ألشــعر امنلفــات 

ــة اإذكــر انتســابه  ــيدم وقولــه بقــولدم، ف مــا ذكــر مقال  ــن كــ ب قــال:   فومــا ل
ر مـا ذكرنـاه عـن أ ـل ت ن سـعيد القْـان فـتندم  قولـون بـوكا أ حاب عهد هللا

ذا  و ال  جعل الك  ية بعيدهن عن أ ل إثم ذكر بعا أقوالدم،  ،(1)  السنة
 الحدهث و السنة 
 ن المسولة التد لميز أ ل السنة عن الك  يـة و ـد مسـولة كـ   هللاإ -3 

األشـعري فـد عر ـه لمقالـة أ ـل الحـدهث،  ـل قـال ك مـا  والقرآن لـم هـ كر ا
ايـــر مخ ـــو ،  ويقولـــون: إن القـــرآن كـــ   هللا مجمـــ  قصـــيرا، و ـــ ا نصـــه: 

فد الوقف وال فظ: من قال بال فظ أو بالوقف فدو مهتدع عنـدقبم، ال  والك  
، لكنـه لمـا ذكـر مسـولة (2)  يـر مخ ـو  ا قال: ال فظ بالقرآن مخ و  وال  قال 

ـــ ـــن كـــ ب فيدـــا لفصـــي  كـــرآن ذالق ـــول ا  ـــره مـــن (3)ر ق ـــوال اي ـــم ذكـــر أق ، ث
عة، ولم هـ كر لنفسـه أو لمـن  قـول متفر ر م، وذكر مسا ل كتيرال ايالمعتزلة و 
ــــه: قــــال أ ــــل الحــــق، أو امثبــــات، أو أ ــــل  كمــــا -بقــــولدم  عهــــر أحيانــــا بقول

 س  ، أو أ ل السنة،ام
 
 

رح قـول أ ـل الحـدهث عنـد شـكن فد ذلك، فتذا لم   قوال -أو االستقامه   
ول قــذكــره لمقــالتدم، وال ذكــر مقــالتدم عنــد لفصــيل القــول فــد ذلــك، فمــا  ــو 

ذكر قوله  راحة فد بعا  ي فد   ه المسولة؟، ع ما بون األشعر  ي األشعر 

                                            

 (ا298( ا لمق  الت )ص: 1)
 (ا292( ا لمق  الت )ص: 2)
 (ا584( ن فه )ص: 3)
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ــــث أن  ، و ــــل هللا(1)  الكســــب  المســــا ل متــــل مســــولة  مو ــــوف بالقــــدرال ع 
  (2) لْر عبا ه الث إ مان وكفر؟ 

 ذكر فد ثنا ا عر ه ل قـوال فـد كتابـه المقـاالت مـا ي إن األشعر ثم  -4
قـــا ر الـــت ف  هـــدل ع ـــث ك  يتـــه، فمـــت : ذكـــر فـــد مســـولة القـــول بـــون هللا

ء بونه قـا ر ع ـث األعـراض، فقـال:   قـال ى المتك مين فد:  ل هو ف البار 
قــــــا ر ع ــــــث األعــــــراض  : إن هللا-امعمــــــر ال إ -المســــــ مون ك دــــــم أجمعــــــون 

ــــاال والمــــوت والصــــحة والمــــرض والقــــدرال والحركــــات و  الســــكون واأللــــوان والحي
، وأنه ال هو ف القد م هللر: بالتعجيز معموالعجز وسا ر ا ألعراض، وقال 

بونــه قــا ر إال ع ــث الجــوا ر، وأمــا األعــراض فــ   جــو  أن هو ــف بالقــدرال 
، فـر  ع يـه األشـعرى  ع يدا    وأن من قدر ع ث الحركة قـدر أن هتحـر    

ء قـا ر ع ــث التحريــك والتســكين، فقــل ى ه:   فيقــال لــه إذا ق ــه: إن البــار بقولـ
قا ر ع ث أن هتحر  ويسكن، فتن كان من قـدر ع ـث لحريـك ايـره ولسـكينه 
ال هو ف بالقدرال أن هتحر ، فك لك من و ف بالقدرال ع ـث حركـة ايـره ال 

ولــالف أ ــل الحــق  : -ي ثــم قــال األشــعر  - هو ــف بالقــدرال ع ــث أن هتحــر 
ـــا فـــد ذلـــك فقالوا:معمـــر القـــدر و  أ ـــل ـــدرال ع ـــث إنشـــاء ق د هو ـــف القـــد م بالق

  والحركـة مـن الحـوا ث التـد ال (3)  الحركة وال هو ف بالقدرال ع ث التحـر 
فـد رسـالته إلـث أ ـل  ي عنـد الك  يـة، ولدـ ا قـال األشـعر   جو  أن لحـل بـاهلل

 ي األشـعر    فـر (4)  لـي  مجيئـه حركـة وال  واال :التغر فد  فة المجدء هلل
ر المعتزلد ثم نسهته إلث أ ـل الحـق  ـ ا القـول هـدل مي ـه إلـث  ـ ا معمع ث 

 كة أة قهلحر ع ما بون لفظ ا  د،األ ل الك 
                                            

 (ا542 -539( ا لمق  الت )ص: 1)
 (ا552( ن فه )ص:2)
 (ا545-548( ن فه )ص: 3)
 (ا73( الرس لة الت أه  الث ر )ص: 4)
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بعا الس ف ومنعه البعا ألنـه لـم هـر ، ويـ كر الع مـاء  ـ ا الكـ   فـد 
 ث متل المجدء والنزول للعا هللفات الفع ية االلتيارية لصمبحث ا

 األشـــعري األقـــوال فـــد أن البـــارى مـــتك م، فـــ كر أقـــوال متـــال آلـــر: ذكـــر
لم هزل متك مـا، بمعنـد أنـه لـم هـزل  المعتزلة ثم قال:   وقاله شرذمة: إن هللا

محـــدث، وافترقـــوا فـــرقتين: فقـــال بعلـــدم  مقتـــدرا ع ـــث الكـــ  ، وأن كـــ   هللا
لـم   و    ثـم قـال:   وقـال ا ـن كـ ب: إن هللامخمخ و ، وقال بعلدم اير 

ــنف  كــالع م والقــدرال  هــزل مــن  ي   وال أ ر (1)  متك مــا، والكــ   مــن  ــفات ال
 و ، اير مخ صد  د ه الشرذمة، لا ة وأن مندم من  قول: إن ك   هللا ق

وب غند عــن بعــا المتفقدــة  وقـد ذكــر فيمــا بعــد قــول  او  األ ــهداند فقــال:
 ـث الكـ  ، لـم هـزل متك مـا بمعنـد أنـه لـم هـزل قـا را ع أنـه كـان  قـول: إن هللا

، (2)د نمحــدث ايـــر مخ ـــو  و ــ ا قـــول  او  األ ـــهدا إن كـــ   هللا ويقــول:
من  فات الفعـل، فدـو أ لـد، ويـتك م إذا  وقول  او  مهند ع ث أن ك   هللا

شــاء، وعــرض األشــعري ل قلــية هــدل ع ــث ميــل عنــده عــن  ــ ا  ثشــاء متــ
 القول 

 روا أن  كـــون فــد معــرض امنكـــار ع ــث المعتزلــة:   وأنكــ ي وقــال األشــعر 
سبحانه لم هزل مريدا متك مـا، را ـيا، سـالْا، مواليـا معا  ـا، جـوا ا،  ي البار 

ـــا، و عمـــوا أن  ـــ ا أجمـــذ مـــن  حكيمـــا، عـــا ال محســـنا،  ـــا قا، لالقـــا، را ق
، فمـــا معنـــد امنكـــار منـــه أن لكـــون أو بعلـــدا  ـــفات (3)  ـــفات األفعـــال

 ؟ أفعال هللا
                                            

 -رختر -(517( المق الت )ص 1)
 (ا583( ن س المصدر )ص: 2)
 (ا505المصدر )ص:  س( ن 3)
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ي    ا ـن ليميـة مـن أن األشـعر فد ه األ لة لدل ع ث مارجحه شيل االس 
يــه بق وإن كــان فــد امبانــة قــد قــرب كتيــرا مــن مــ  ب أ ــل الســنة إال أنــه قــد

 أع م  ع يه بقا ا من م  ب ا ن ك ب، ُهللا
 
 
 
 
 

 ه:لثامنا: عقيد
 قهل  يان عقيدله ال د من لو يا بعا األمور:

 األمر األول:
بـه التا تـة عنـه، أمـا تكليدا فد  يان عقيدلـه  ـد إجذ هر  لتدان المصا ر أ

ليــــه مندــــا ال  خ ــــو مــــن إذلــــك مــــن المصــــا ر فــــالجز   نســــبة القــــول  ماعــــدا
ة لغيـر العبـارات أو نـفـد النقـل مـن م  فو  ما -محاذهر، والسهب فد ذلك 

ــ هن  ي أن األشــعر  -الزيــا ال والــنقص ــ ات لــه منزلــة لا ــة لــدى ألباعــه ال بال
واقتربـوا كتيـرا مـن المعتزلـة، روا فيـه يـهنتسـهون إليـه، والـ هن ةـوروا م قبـه وا

د لخــالف مــا  ــم ع يــه لــن لكــون محــل ارليــاح لدــم ممــا قــد لتــلــ لك فوقوالــه ا
هن ى الث لحريل ك مه وأن هنسب إليه ما لم  ق ـه  وأقـرب متـال ع ـث ذلـك 

رون أن تـولمسولة الصفات الخهرية كالوجه واليدهن والعين فقد نسـب اليـه الم
 تفويا أو التوويل، و  ا اير  حيا مْ قا  له فيدا قولين: امثبات مذ ال

 د:ناألمر التا
فـــد كتـــاب كهيـــر، وذكـــر فيـــه قلـــا ا  ي جمـــذ ا ـــن فـــور  مقـــاالت األشـــعر 

مــن مســا ل العقيــدال، ومــن  قــا ق ع ــم الكــ  ، ممــا لــم هوجــد فــد كتبــه  عدهــدال
د و  ه إلينا، وقد قال محقق الكتاب عن قيمته بالنسبة لفكر األشعري: لتا

أ ميــة  ــ ا الكتــاب البالغــة،  ــحيا أن  - ون كهيــر جدــد -  ســوف لــدر  
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ــم  كــن مجدــوال لــدهنا لمامــا، فــالجو ر  ي فكــر األشــعر  منــه ع ــث األقــل قــد  ي ل
  قـي إال أن ذلك  عد نزرا  سـيرا إذا مـا  و  نا، لصو ا فد كتاب   ال مذ

بالــيا المع ومــات التــد هزو نــا  دــا كتــاب المجــر ، ولع نــا ال نبــال  كتيــرا إذا 
، ذلك أننا  نا إذا كـان ي لحدثنا  د ا الخصوص عن بعث لفكر األشعر نحن 

أننا  - حية ل فكار الخاةئة ي كان األشعر  لفرط ما -البعا ال هزال  شك
الحقيقـد كـام  ايـر منقـوص، ال هنكـد ذلـك فقـط أن  ي  نا أما  فكر األشعر 

ـــا  ـــو ا ـــن فـــور ، وال هنكـــد ذلـــك فقـــط الرجـــوع الكتيـــر إلـــث منلفـــات  مرجعن
وإنمــا   كتــر مــن عشــر مــراتأ  إلــث ث ثــين مندــا، وبعلــدا هــ كر  ي شــعر األ

كــ لك المْابقــة التامــة  ــين اآلراء التــد هور  ــا الكتــاب وبــين اآلراء التــد لــر  
والجــويند وأ ــو القاســم  يفــد ال مــذ أو ل ــك التــد هنق دــا أ ــو منصــور البغــدا 

 ر م   ياألنصاري وا
 
 

  ويتـه الحقيقيـة:  ويتـه ال  و ـفه بصورال ندا ية ي    ك ا  ستعيد األشعر 
ل ميــ ا إمعــا ال ــن حنهــل، وإنمــا باعتبــاره متك مــا حقيقيــا مــن متك مــد عصــره، 

نفســه  يالجبــا د، متك مــا كشــيخه،  قْــذ  ــرأ دول ميــ ا ل يقــا بشــيخه أ ــث ع ــ
   قيـــق خت فـــة، ويخـــوض  هراعـــة شـــيخه فـــد جميـــذ لْـــا ف مد المســـا ل الفـــ

ه ع ـث كـل المدرسـة التـد سمال أن  ْ ق االك  ،  ويته كرجل استحق بجدار 
  (1)  انتسهه إليه

هـــرى أن  ـــ ا الكـــ    ـــحيا فـــد   لمجـــر  اشـــك أن مـــن اة ـــذ ع ـــث  وال
ومندا: لمـاذا كـان موقـف  -المتيرال ل تساكل -الجم ة، ويع ل كتيرا من األمور

التد  -؟، ولماذا نسهه   ه المدرسة  د ه الشدال ي ع ماء الس ف من األشعر 
ــةقربــه كتيــر   ي الحســن األشــعر   ــدلــث أإ -ا فــد مراح دــا األليــرال مــن المعتزل

                                            

 هاخ ان  ل ج م ر  --ت -ه( -4( المدر ، مقدمة الميق  )ص: 1)
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 ؟ ره  ون اي
الدقـة  أال و د مدى -عسير ح دا -ومذ ذلك فالكتاب منْو ع ث مشك ة

فـد  ـ ا الكتـاب ألن ا ـن فـور  لصـرف فـد  ي فد نسـبة األقـوال إلـث األشـعر 
وقـد سـهق شـرح ذلـك  -لث ذلك فد مقدمـة ولالمـة الكتـابإا أشار مك -النقل

  (1) ي فد آلر منلفات األشعر 
ك مـد وأنـه لا ي ل لك فكتاب المجر   عْـد رأ ـا مجمـ  فـد مـندج األشـعر 

لاض فد   ه القلا ا ك دا لوض أ ـل الكـ  ، لكنـه ال  عْـد رأ ـا محـد ا 
اال بعـــد  ي فـــد مســـولة معينـــة  مكـــن أن نْمـــئن ع ـــث أندـــا مـــن كـــ   األشـــعر 

 مقارنات بما نق ه عنه اآللرون 
 لث:األمر التا

ين أقــوال المعتزلــة وأقــوال أ ــل  ــالشــك أن األشــعري جــاء بقــول لوســط فيــه  
 السنة:
 
 
 
 
 
 
يعـــة نشـــوله فـــد أحلـــان االعتـــزال بقـــد لوثير ـــا ع ـــث مندجـــه بعـــد هفْ -أ

 : ولمتل ذلك فد:(2)رجوعه
                                            

 (ا363-359( )ص: 2)
ي أ هنرت إنن " لف نه:مخ رارنه منع ب( ذكر اال  عف كر ع  األشعري: أنه   ل فني  عنق ا1)
عن  هنذا،  ه  االن  عفن كر وجوا نينلع(، وان نر ر97ي  )ص: ين، التب"اله  ك رهذ قدعة أنقال

  له: ك   رخ ل) أه  البدع و د أمرت الهدرهذ أج ب عن  ذلنو  أننه ي  األشعري و ئولم  س
ضن  )ص: يه فني التبيني  أ ن نر: جوانرفة أن أله  الفننة ن صنرا، امعالالد م  إ ه ر الي  و 
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 لهرله بوقوال أ ل الك   ومعرفة  قا ق أقوالدم  -ا
 نقـل أقـوالدم مفصـ ة بـالْر  ال ه كق ة لهرله بوقوال أ ـل السـنة، ولـ ل -2

 التد هنق وندا، ثم قد هنسب إليدم مالم  قولوه 
 قوله بوقوال ا ن ك ب، لا ة فيما هتع ق بالصفات االلتيارية  -3
 ورجوعه عن االعتزال جع ه  قول بكتير من أقوال أ ل النسة ولمتل -ب

 ذلك فد:
 جاءت  كما ومندا الصفات الخهرية وإقرار ا إثبات الصفات هلل -1
 إثبات الع و واالستواء والركية ل فا ل معتزلة  -2
بـات السـمعيات، ومندـا أمـور لــالف فيدـا المعتزلـة أو بعلـدم متــل ثإ -3

 ر ا يالشفاعة، وع اب القهر، وا
 االستدالل بالنصوص من الكتاب والسنة، وموافقة إجماع الس ف  -4
 :لهيدعقصار تن كر بال نواآل
 :وجو  هللا إثبات -أ
 بخ ـق امنسـان،  قـول فـد ال مـذ   إن سـول ع ث وجو  هللا ي تج األشعر  ح

سا ل فقال ما الدليل ع ث أن ل خ ق  انعا  نعه ومد را   ره؟ قيـل: الـدليل 
ا  كـان نْفـة ثـم ع قـة تمـا ة الكمـال والا و فد  يع ث ذلك أن االنسان ال 

حـال الـث  ثم ملغة ثم لحما وع اما و ما، وقد ع منا أنه لم هنقـل نفسـه مـن
ل قولــه ولمــا  عق ــه ال  قــدر أن  حــدث لنفســه كمــا حــال، ألنــا نــراه فــد حــال

 عا وال بصرا،سم
 
 
 

                                                                                                               

  (ا116
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وال أن  خ ق لنفسه جارحة، هدل ذلك ع ث أنـه فـد حـال  ـعفه ونقصـانه 
ألن مــا قــدر ع يــه فــد حــال النقصــان فدــو فــد حــال  ؛عــن فعــل ذلــك أعجــز

فدـو فـد حـال النقصـان  الكمال ع يه أقدر، ومما عجز عنه فد حال الكمـال
عنه أعجز، ورأهناه ةف  ثم شـابا ثـم كدـ  ثـم شـيخا، وقـد ع منـا أنـه لـم هنقـل 

يـل هز  نفسه من حال الشباب الث حال الكهر والدر  ألن امنسان لـو جدـد أن
ث حال الشباب لم  مكنه ذلك فدل ماو فنا لر  ا إيعن نفسه الكهر والدر  و 

د  ـ ه األحـوال وأن لـه نـاق  نق ـه مــن ع ـث أنـه لـي   ـو الـ ى هنقـل نفســه نـ
 إلـث ـو ع يـه، ألنـه ال  جـو  انتقالـه مـن حـال  حال الث حال و  ره ع ـث مـا

ذلــك بـــون القْــن ال هتحـــول اـــزال  ح، ثــم  شـــر (1)  ر ناقــل وال مـــد ريـــحــال بغ
   (2)مفتوال ثم ثوبا منسوجا بغير ناسج وال  انذ 

 ددم ع ـث حـدثدمهون  قال:أ ل التغر ف إلثواحتج  نف  الدليل فد رسالته 
بمــا فــيدم مــن الــت ف الصــور والديــعت، واــرر ذلــك مــن الــت ف ال غــات، 

ر م بمـا  قتلـث ايـوكشف لدم عن ةريق معرفة الفاعـل لدـم بمـا فـيدم وفـد 
}وفد أنفســـكم أفـــ  را لـــه ولـــد يره حيـــث قـــال عـــز وجـــلإوجـــو ه، ويـــدل ع ـــث 

ســا ر الديئــات التــد هددم عــز وجــل  تق ــهدم فــد نــ، ف[21:ال ارياتلبصــرون{]
}ولقد ل قنا امنسان من سـ لة رح بقوله عز وجل: دا ع ث ذلك و يكانوا ع 

مـن ةـين   ثــم جع نـاه نْفــة فـد قــرار مكـين   ثــم ل قنـا النْفــة ع قـة فخ قنــا 
الع قـة ملــغة فخ قنـا الملــغة ع امــا فكسـونا الع ــا  لحمــا ثـم أنشــوناه ل قــا 

لمـا  ي   لكن األشعر (3) [14-12ون:آلر فتبار  هللا أحسن الخالقين{]المنمن
ـــــك أشـــــ ـــــات  ث باســـــتدالللـــــرح ذل ـــــث اآل  ـــــال مع قـــــا ع  ـــــه حـــــين ق ال  ســـــ م ل

و  ا مــن أو ــا مــا  قتلــد الداللــة ع ــث حــدث امنســان ووجــو   الســابقات:

                                            

 ا يمن ر  -ط -(6: ص( اللمع )1)
 (ا7-6المصدر )ص:   س( ان ر: ن2)
  (ا 3ه  -3( الرس لة الت أه  الث ر )ص:،3)
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ر ال  كون قد ما، وذلـك غيالمحدث له، من قهل أن الع م قد أحاط بون كل مت
ره، وكونـه قـد ما هنفـد ل ـك غيـل لأن لغيره  قتلد مفارقة حـال كـان ع يدـا قهـ

 بات حدثث  فقد ذكر أمرين: إ(1)     الحال
 
 
ر الـ ى  حــدث يبــات وجـو  المحــدث لـه، فاســتدل لـ ول بــالتغإثنسـان، و ام

لـد حدوثـه، ثـم اسـتدل  ـ لك  قت ن  ـ اأنسان ولق به من حال الث حـال و ،ل
ع ـث مـا  ر ال  كـون قـد ما، و ـ ا مهنـديـع ث وجو  المحـدث لـه ألن كـل متغ

، والخ  ـة أن ي سهق  يانه من نفـث ح ـول الحـوا ث الـ ى  قـول بـه األشـعر 
جـاء  ياالستدالل بحدوث االنسان ول قه ع ـث لالقـه  ليـل  ـحيا و ـو الـ 

ر يــــبــــه القــــرآن، أمــــا االســــتدالل ع ــــث حــــدث االنســــان  تغيــــره، ثــــم ربــــط التغ
 ر مس م اي ؛ وانه ال  كون متغيرا واال لكان محدثا -بالمحدث )الخالق(

ن إ أما  ليل األعراض وحدوث األجسا  ال ى احتج به المتك مون، وقالوا:
ـــتم إ ـــات حـــدوث األجســـا ، وال ه ـــتم اال بتثب ـــات الصـــانذ ال ه ـــات حـــدوث إثب ثب

ـــث ذلـــك نفـــث  األجســـا  إال بتثبـــات حـــدوث  ـــفالدا )األعـــراض(، ورلهـــوا ع 
ــم هــدعو  ي أو بعلــدا، فقــد  ــين األشــعر  الصــفات عــن هللا ا إليــه، أن الرســل ل
ليه ع يه الص ال والس   مـن معرفـة حـدثدم ومعرفـة إ عا م   قول:   فوما ما

و ــفاله الع يــا، وعدلــه وحكمتــه، فقــد  ــين  ثا ه الحســنســممحــدثدم، ومعرفــة أ
د جميعه حتد ث جـه  ـدور م بـه واسـتغنوا عـن اسـتئناف فلدم وجوه األ لة 

لـث مـن جــاء إقـوا ع يـه وقفـوا ع يـه مـن ذلـك والف األ لـة فيـه، وب غـوا جميـذ مـا
 -نـهددم النهـد (2)بعد م، فكان ع ر م فيمـا  عـوا إليـه مـن ذلـك مقْوعـا بمـا 

                                            

 (ا35( ن س المصدر )ص: 4)
(، و رء التعنن رض 6طواننة )ص: لمخخب منن  او والتصنن  "هنن "الوعننة، الدليننند ب( فنني المط1)
 (ا7/207)
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-  من األ لة ع ث ذلك وما شا دوه من آ اله الدالة ع ث  ـدقه    وجميـذ
مــا الفقــوا ع يــه مــن األ ــول مشــدور فــد أ ــل النقــل الــ هن عنــوا بحفــظ ذلــك 

د ة ـب الْـر  الصـحيحة إليـه مـن لث االحتياط فيـه، واالجتدـا  فـإوا ْعوانق
هياندم فد كتـاليهدم  كا ر م أ اار م ويدرسونه أالمحدثين والفقداء،  ع مه 

لتقــرر ذلــك عنــد م وشــدرله فــيدم، واســتغنا دم نــد الع ــم بصــحة جميــذ ذلــك 
، ثـم بعـد  ـ ه (1)  باأل لة التد نهددم  احب الشريعة ع يدا فد وقه  عوله

اء الصــحابة ومــن بعــد م بو لــة الكتــاب والســنة المقدمــة المركــزال لهيــان اســتغن
أن مــــا  ل ع ــــث  ــــد   م هللاكقــــال عــــن  ليــــل األعــــراض:   واع مــــوا أرشــــد

 من المعجزات بعد لنهيده لسا ر المك فين ع ث حدثدم - -النهد
 

د بـه مـن لـووجو  المحدث لدم قد أوجب  حة الباره و ل ع ـث أن مـا أ
ذا ثهــه باآل ــات  ــدقه فقــد ع ــم عــز وجــل، وإ الكتــاب والســنة مــن عنــد هللا

ـــاره ع يـــه الصـــ ال  - - ـــحة كـــل مـــا ألهـــر بـــه النهـــد ـــه و ـــارت ألب عن
والس   أ لة ع ث  حة سا ر ما  عا اليه مـن األمـور الغا بـة عـن حواسـنا، 

 إلـــثو ـــفات فع ـــه، و ـــار لهـــره ع يـــه الصـــ ال والســـ   عـــن ذلـــك ســـهي  
به مـن البـاره ع يـه الصـ ال ث الع م بحقيقته، وكان  ستدل إلإ راكه، وةريقا 

ـــث ذلـــك أو ـــا  اللـــة مـــن  اللـــة األعـــراض التـــد اعتمـــد ع ـــث  والســـ   ع 
االسـتدالل  دـا الف سـفة ومـن البعدـا مـن القدريـة وأ ـل الهـدع المنحـرفين عــن 

 ع ـل ذلـك لـي   بْ ندـا فـد ذالدـا  ي لكن األشـعر  ،(2)  الرسل ع يدم الس  
مــن قهــل أن األعــراض ال  :-لســا قبعــد الكــ   ا -وإنمــا ألمــور ألــرى  قــول

 ف فيدــا، ويــد  الكــ   خــيــرال  ْــول الت صـا االســتدالل  دــا إال بعــد رلــب ك

                                            

 (ا54-52لت أه  الث ر )ص: إ لة س( الر 2)
 (ا55-54: صلت أه  الث ر )إ( الرس لة 1)
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وإذا كـان ذلـك ع ـث مـا و ـفنا بـان لكـم  :-رح ذلـك ثـم قـالشـثـم  -(1)  ع يدا
أن ةر  االستدالل بالبار م ع يدم الس   ع ـث سـا ر مـا  عينـا  هللا كمأرشد
ذ إ ؛ حوا ، أو ــا مــن االســتدالل بــاألعراضث معرفتــه ممــا ال هــدر  بــالإلــ

لـــث الهيـــان ع ـــث حكـــم مـــا شـــو د مـــن أ لـــتدم المحسوســـة ممـــا إكانـــه أقـــرب 
  (2)    اعتمدت ع يه الف سفة ومن البعدم من أ ل األ واء

 :ة هللانيوحدا -ب
ال  ألن االثنـــين مـــانذ، وقـــد شـــرحه بقولـــهتلـــ لك  ـــدليل ال ي  ســـتدل األشـــعر 

 حقدمـا العجـز ه، وال هتسـق ع ـث احكـا ، وال ـد أن  جري لد ير ما ع ـث ن ـا 
أو واحدا مندما، ألن أحـد ما اذا أرا  أن  حيـث انسـانا وأرا  اآللـر أن  ميتـه 

م مـرا  أحـد ما  ون يـتمرا  مـا، أو  تممرا  مـا جميعـا، أو ال هـ تملم  خل أن ه
مرا  مـا جميعـا ألنـه  سـتحيل أن  كـون الجسـم حيـا  تماآللر، ويستحيل أن هـ

مرا  مـا جميعـا وجـب عجز مـا، والعـاجز ال  تما فد حال واحدال، وإن لم هميت
 ون اآللـر وجـب العجـز لمـن لـم   ماا  أحـدمر ن لم وإ ،د ما قلدا وال إ كون 

 ه مندما، م مراهت
 

والعــاجز ال  كــون إلدــا وال قــد ما، فــدل مــا ق نــاه ع ــث أن  ــانذ األشــياء 
، فدـ ا [22:األنهياء هللا لفسـدلا{]}لو كان فيدما ألدة إالواحد، وقد قال لعالث:
  (3)  معنث احتجاجنا آنفا

مــانذ احــتج بــه الع مــاء، و ــو  ليــل  ــحيا، أمــا االســتدالل لــه تو ليــل ال
ع ــث رأ ــه فـــد  ي ، فقــد  نــاه األشـــعر }لو كــان فيدمــا ألدـــة إال هللا لفســدلا{بع ــة

                                            

 (ا55: ص( المصدر الف ي  )2)
 (ا57( المصدر الف ال  )ص: 3)
 أهن  إلنت لة سنة فني الر ين  منع اإلحتدن ج   آليضنأ  وذكنر  ، يت منن ر  -(8( اللمع )ص: 1)

 (ا41:صالث ر )
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وقيـة معنث امله وأن المقصـو  بـه: القـا ر ع ـث االلتـراع والخ ـق، ففسـر األل
ـــد الربوبيـــة،  قـــول الشدرســـتا اعيل ســـمقال أ ـــو الحســـن ع ـــد  ـــن إ د:ن توحي

د فـــلعـــالث، ال  شـــركه  ي ذا كـــان الخـــالق ع ـــث الحقيقـــة  ـــو البـــار إ:ي األشـــعر 
الخ ق ايره، فولص و فه لعالث  و: القدرال ع ث االلتراع، قـال: و ـ ا  ـو 

   (1)  ه لعالث: هللاسملفسير ا
ــــد األل دواآل ــــة إنمــــا  ــــ ــــوقيــــة، وأمــــا لوحيــــد الربو فــــد لوحي ة فقــــد كــــان بي

ـــ لك جـــاءت الرســـل  تقر مقـــم مـــوجميـــذ األ المشـــركون  ر لوحيـــد يـــرين بـــه، ول
األلوقية والر  ع ث المشركين فيه، واحتجوا ع ـث ذلـك  توحيـد الربوييـة، ألنـه 

ـــه، أمـــا لوحيـــد األلوقيـــة فدـــو متلـــمن  -الـــ ى  لـــه ع يـــه اآل ـــة -مســـت ز  ل
 لتوحيد الربوبية 

 ء والصفات:سماد األف لهعقيد -ج
 :سماءأما األ

 لعالث، ويعتمد فد ذلك ع ث اء هللاسمجميذ ما ور  من أ ي فيتهه األشعر 
ــهتــه، ومــالم ثالســمذ فقــط، فمــا ور  أ ــا ثر  ســكه عــن إه بالــه، ولــ لك نــاظر أب

  (2)عاق  مستخدما   ا المندج  هللا ثحول  ل  سم  دالجبا دع 
 وأما الصفات:

فـــد النصـــوص، وإن كـــان قـــد اســـتدل لبعلـــدا  ور  فتنـــه أثهـــه أ لـــا مـــا
 باأل لة
 
 
 
 

                                            

فني  ر و   فنالا ذكر  كم  (،91اإل دا  )ص:  نه يةفي  كر (، وذ100 /1( المل  والني  )2)
 (ا123: صفي أصول الدي  ) ي(، والب دا 47: صالمدر  )

  اي ر شعب ب رجوع األسع  أ يث( سب  عند اليد3)
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صـيل أقوالـه فــد لفال أنـه جعـل أ لـة السـمذ  ــد المقدمـة، ويمكـن إالعق يـة 
 :ه د كماالصفات 

 ة:ي عقالصفات ال -1
 د، و ـدنلمعـااك مون  فات لمتق ية التد  سميدا اعو د  فات ال ات ال

 والك   وامرا ال   سبذ  فات: الع م والحياال والقدرال والسمذ والبصر
 صوص وبالعقل،  قـول عـنلنواألشعري هتهه   ه الصفات ويستدل لدا با

زل  دا حيا، وع مـا لـم هعز وجل لم  بات حياال هللثوأجمعوا ع ث إ أ ل السنة:
را ال لـم وإل بـه متك مـا، هـز ل  دـا قـا را، وك مـا لـم هـز به عالما، وقـدرال لـم  لهز 
، ثم ذكر قد    ه (1)  يعا بصيراسمل به ز هعا وبصرا لم سمزل  دا مريدا، و ه

ـــوقينمالصـــفات، وأن  ـــفاله ال لشـــبه  ـــفات ال أن نفســـه ال لشـــبه  كمـــا خ 
الصــــــفات  ســــــماء ع ــــــثخ ــــــوقين، ويحــــــتج ع ــــــث ذلـــــك  داللــــــة األمأنفـــــ  ال
فات لـم  كـن لصـله عز وجل   ه ا واستدلوا ع ث ذلك بونه لو لم  كن فيقول:

لـه فعــل لــم  كـن فــاع  فــد  م  كــند الحقيقــة، ومـن لــفــدـا نمو ـوفا بشــدء م
لـم  كـن لـه كـ   لـم  الحقيقة، ومـن لـم  كـن لـه إحسـان لـم  كـن محسـنا، ومـن

 كـن متك مــا فــد الحقيقــة، ومــن لــم  كــن لــه إرا ال لــم  كــن فــد الحقيقــة مريــدا، 
لـه  د لوجـب  ـ ه األو ـافلتدء من ذلك مذ عد  الصفات اشوإن و ف 

ا  كــون و ــفه مجــا ا أو كــ با    مــوإنال  كــون مســتحقا لــ لك فــد الحقيقــة، 
ــــة ســــمأن  ــــ ه أو ــــاف مشــــتقة مــــن ألــــص أ كلــــوذ اء  ــــ ه الصــــفاث و ال

   (2)ع يدا      
ع ـم؟  لعـالث ع مـا بـه ي ن ل بـار أ: تمفتن قال قا ـل: لـم ق ـ ول فد ال مذ:يقو 

 ال مـن عـالم كـ لك ال لحـدثإال لقـذ منـا  كمـا قيل له: ألن الصنا ذ الحكمية
                                            

  (ا67لت أه  الث ر )ص: إ( الرس لة 1)
 -(151 نننة )ص:  ذلننو فنني اإل إلننت(، وأشنن ر 69-68ر )ص:  ننأهنن  الث إلننت لة سنن( الر 2)

 ةان فو  -ت
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 و لم لدل الصنا ذ ع ث ع م من ظدـرت منـه منـا، لـم ال من ذي ع م، فإمنا 
والـدليل ع ـث أن    ثـم قـال: (1)  لدل ع ث أن مـن ظدـرت منـه منـا فدـو عـالم

 جل ذكره ث ع ما، وقد قال هللاللعا هلللعالث قدرال وحياال كالدليل ع ث أن  هلل
 
 

}ومـــا لحمـــل مـــن أنتـــث وال للـــذ إال ال:ق، و [166النســـاء:}أنزلـــه بع مه{]
}أولم هــروا ، فتهـه الع ــم لنفسـه، وقـال لعـالث:[47:، فصـ ه11:فاةربع مـه{]

  (2)  ، فتهـه القـوال لنفسـه[15:فصـ هأن هللا ال ي ل قدم  و أشد مـندم قوال{]
ه كر فـد معـرض  ثم، (3)بانة ه كر األ لة السمعية ع ث الع م وايره وفد ام

عـالم ألنــه  هللا فــتن قـالوا: ق نــا: ان  الـر  ع ـث المعتزلــة الـدليل العق ــد فيقـول:
ر، قيـل لدــم: ف ــم ال يسـا  التــد ل ـنذ العــالم ع ـث مافيــه مـن آثــار الحكمــة وأ

ألن الصـنا ذ  ؛؟  ع ما بما ظدر فد العالم من حكمة وآثار لـد يرههللن إ تمق 
الحكميـــة ال ل دـــر إال مـــن ذى ع ـــم كـــا ال   دـــر اال مـــن عـــالم، وكـــ لك ال 

  (4)  ا رل در اال من ذى قوال كا ال ل در إال من ق
 ة:يالصفات الفع  -2

 ــفة ذات  وو ــ -ومشــيئته متــل الكــ   و ــد الصــفات المتع قــة بــترا ال هللا
و ا الستواء، و ا لنزول، وا لمجدء، و ا للـحك، و ا لغلـب، و ا  -أ لا

  ما ير لر ا، و ا لمحبة، و ا لتعجب، وا
  ثند ذلك عيهال  قول بالصفات االلتيارية و  ي وقد سهق  يان أن األشعر 

                                            

 ةا را  -ت -(27 -26 ، و )ص:- يمن ر  -(12: ص( اللمع )3)
 ا- يمن ر  -(14 -13: ص( اللمع )1)
 فون ةا -ت -(23،141-22( ان ر: اإلي نة )ص: 2)
ضنن  اللمننع )ص: ا يأ (، وان ننر:159-156(، وان ننر: )ص:149-148:صة )ننن( اإل  3)
  ا- يمن ر  -(12-ا
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  (1)ال لح ه الحوا ث  أن هللا
 ندا، ويتوولدا بوحد أمرين:مد النصوص فهتهه ما ور   ي عر شلكن األ

ا مـك ، ال هتجد  لـه فيدـا حـالإما أن  جعل الصفة أ لية، قد مة مذ هللا -أ
  شاء، وذلك متل الك  ، والمحبة، والر ا 

 
 
 

 
 
 
 
ه لـو    ا قـال ما أن  جعل مقتلد الصـفة مفعـوال منفصـ  عـن هللاإو  -ب

ــــتن هللا ــــق ف ــــم لحــــل    كــــالخ ق، ف ــــق الخ  ــــقال  ــــه حــــوا ث ألن الخ   ــــو  ل
نمــا إ ــفة و  نــه ال لقــو  بــاهللإخ ــو ، وكــ لك  قــول فــد االســتواء والنــزول: مال

ه ســمافعــ   اء الــدنياســمفعــل فــد  كمــا اه اســتواء،ســم شفعــل فعــ  فــد العــر 
 نزوال 

 ون كر نماذج من ك مه فد   ه الصفات:
   :الك -

  ـو ، ويــ كر لــ لك األ لــة مــن القــرآن،مخ يــرهتهـه أن القــرآن كــ   ال ــة ا
ل هـــز  لعـــالث لــم ن قـــال قا ــل: لـــم ق ــتم إن هللاإع ــث المعتزلـــة،  قــول:    ر يــو 

}إنمــا لعــالث قال:  ــو ؟ قيــل لــه: ألن هللامخ يــرلعــالث ا ن كــ   هللاإمتك مــا و 
، ف ـو كـان القـرآن [40:حـلالنقولنا لشدء إذا أر نـاه أن نقـول لـه كـن فيكون{]

ا   له: كن، والقرآن قولـه، ويسـتحيل أن  كـون قولـه قلعالث  مخ وقا لكان هللا
                                            

 اي ث ع  أاوار األشعر ي( عند اليد4)
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د وفد لع قـه بقـول نمقوال له، ألن   ا هوجب قوال ثانيا، والقول فد القول التا
مـاال ندا ـة لـه  دثالث كالقول فد القول األول ولع قـه بقـول ثـان، و ـ ا  قتلـ

  (1)  سد، وإذا فسد ذلك فسد أن  كون القرآن مخ وقامن األقوال، وذلك فا
ـــــ كر أ ـــــة ه ـــــة ألـــــرى و  وفـــــد امبان ـــــه لعـــــالث:مل ـــــق ندـــــا، قول ـــــه الخ  }أال ل

ا  حـتج بقولـه لعـالث مـ، ك(2)، ففر   ين األمر والخ ق [54:األعرافواألمر{]
والتك ــيم  ــو المشــافدة بــالك  ، وال  ، [164:النســاء}وك ــم هللا موســث لك يما{]

ا ال مـ كون كـ   المـتك م حـاال فـد ايـره مخ وقـا فـد شـدء سـواه، ك  جو  أن
فــد القــرآن،  اء هللاســما هــ كر مــن األ لــة أن أمــ، ك(3)   جــو  ذلــك فــد الع ــم

  (4) وقا مخ      فكيل  كون 
 
 
 
 
     ايـرره فـد أن القـرآن يـوي كر ما ور  من الروا ات عن االما  أحمـد وا     

  (5)مخ و  
نـه ايـر إنـه مخ ـو  وال إف فـد القـرآن، وقـال ال أقـول: ر  ع ث من لوقـيو 

 ـف ته ـزمكم أن لتوقفـوا فـد كـل مـا ال  :-بعد المناقشـة -مخ و ، ويقول لدم
النــا  فيــه وال لقــدموا فــد ذلــك ع ــث قــول، فــتن جــا  لكــم أن لقولــوا  ــبعا 

ر ايـــن القـــرآن إ: تملوويـــل المســـ مين اذا  ل ع ـــث  ـــحتدا  ليـــل، ف ـــم ال ق ـــ

                                            

 (ا65ة )ص: ، وان ر: اإل  ن- يمن ر  -(15( اللمع )ص: 1)
 (ا64 -63( ان ر: اإل  نة )ص: 2)
 (ا72المصدر )ص:  س( ن 3)
 (ا73( ان ر: ن س المصدر )ص: 4)
 (ا96 -87إل  نة )ص: ا( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجزء األول   –موقف ابن تيمية من األشاعرة   

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net 

525 

  (1)  ا نا   ا كتج التد ذكرنا ا فد  و  بالحجمخ
 فد ال وح المحفو ، وفد  دور ال هن أولوا الع م ثم ه كر أن ك   هللا

مصــاحفنا فــد الحقيقــة،  فـدوالقــرآن مكتــوب  و ـو مت ــو باأللســنة، ويقـول: 
 دورنا فد الحقيقة، مت و بولسـنتنا فـد الحقيقـة، مسـموع لنـا فـد  فدمحفو  

  (2) [6:التوبةره حتث  سمذ ك   هللا{]}فوجالحقيقة؟ قال لعالث:
 القرآن  قــرأ فــد الحقيقــة فــظ بــالقرآن فتنــه هنكــر ذلــك ويقــول: وأمــا مســولة ال

ن كـ   إويت د، وال  جو  أن  قال ه فظ به ألن القا ل ال  جو  له أن  قول: 
ذا قـــال قـــا  دم لف ـــه بال قمـــة مـــن فمـــد فمعنـــاه إم فـــو  بـــه، ألن العـــرب  هللا

ـــه  دـــا، و  نمـــا  قـــال:  قـــرأ ويت ـــد ويكتـــب إال  قـــال ه فـــظ بـــه، و  كـــ   هللارمي
زينـــوا  ـــدعتدم يبـــالقرآن ليتهتـــوا أنـــه مخ ـــو  و   نـــاويحفـــظ، وإنمـــا قـــال قـــو : لف

  (3)  وقولدم بخ قه   
نيـــه ع ـــث مســـولة هوي دوأنـــه أ لـــ وفـــد ال مـــذ  شـــرح عقيدلـــه فـــد كـــ   هللا    
  (4)الحوا ث  ح ول
 
 
 
 
 
 

 من أنـه  قـول: إن كـ   ي األشعر  إلثك   ما نسب لة الولكن بقد فد مس
ل متصـفا بكونــه أمــرا هــز  نـه لــمألعــالث، و  م  ــ ات هللا نــه معنــث قـاأواحـد، و  هللا

                                            

 (ا99( المصدر الف ال  )ص: 2)
 (ا101 -( ن س المصدر )اا ا3)
 (ا101( ن فه )ص:4)
 - يط من ر  -(23-22( ان ر: اللمع )ص: 5)
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 نه لي  بحروف وال أ وات أونديا ولهرا، و 
فــد كتبــه الموجــو ال، لكــن  دــافدـ ه األقــوال  ــ الدا لــم نجــد ا منصو ــا ع ي

د، ن ن فــور ، والجــوينث، والشدرســتاإليــه أعــ   األشــاعرال وايــر م، كــا داســهن
 ، ونق دا عن  نالء من جاء بعد م (1) ي نصر السجز   دوأ

 االستواء والع و: -
 لعالث،  قول:   إن ثبات ع و هللاإأثهه االستواء واستدل به وبغيره ع ث 

عز وجل مسـتو  ؟ قيل له: نقول إن هللا قال قا ل: ما لقولون فد االستواء
عـــز  ، وقــد قــال هللا[5:ةهمن ع ــث العـــش اســتوى{]}الرحع ــث عرشــه؟ قــال:

} ــــــــل رعــــــــه هللا ، وقال:[10:فــــــــاةر}إليــــــــه  صــــــــعد الك ــــــــم الْيب{]وجــــــــل: 
}هد ر األمر من السماء إلـث األرض ثـم ، وقال عز وجل:[158:النساءإليه{]

} ــا  امــان ا ــن لــد  ــرحا وقــال حكا ــة عــن فرعون: [5 :الســجدال عــرج إليه{]
لســموات فــاة ذ إلــث إلــه موســث وإنــد ألظنــه لع ــد أ  ــ  األســباب   أســباب ا

عــز  ث ع يــه الســ   فــد قولــه: إن هللاســ، كــ ب مو [27 -26 :اــافركاذبا{]
}أأمنتم مـن فـد السـماء أن  خسـف بكـم وجل فو  السموات، وقال عز وجـل:

وات فوقدـــــا العـــــرش ف مـــــا كـــــان العـــــرش فـــــو  م، فالســـــ[16:الم ـــــكاألرض{]
فــو   يالــ  شنــه مســتو ع ــث العــر أل  فــد الســماء{ن مــم أمنتأ}الســموات قــال:
 ير م فد لووي دم االستواءا، ثم ر  ع ث المعتزلة والجدمية و (2)  السموات   

 
 
 

                                            

ة ا إل نننننننننننندا  ينننننننننننن(، و نه 120رشنننننننننننن   )ص: ، و ا إل(67مدننننننننننننر  )ص: ل( ا ن ر:ا1)
(، والنننر  علننننت منننن  أنكننننر 1/96ي )نت سنننن(، والملننن  والنينننن  للشهر 304،313،320)ص:

 بةاربوع علت اآللة الك ط( م119، 95: صالير  والصوت )
 ا-ةيط هند -(46-45( اإل  نة )2)
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فـد كـل مكـان، وناقشـدم نقاشـا  باالستي ء والم ـك والقدـر، وقـولدم: إن هللا
قويــا مركــزا، ثــم احــتج ع ــث االســتواء والع ــو بوحا هــث النــزول، وبو لــة ألــرى 

ألشــعرى وقولــه فــد االســتواء نــم ذكــره فــد امبانــة والرســالة ا   ــ ا مــ  ب (1)
ا ل سـتواء، نـ كره ألن ير ليه لفسإأ ل التغر، لكن نجد أن ألباعه هنسهون  إلث

ب أ ــو الحســن ع ــد  ــن  ــوذ دقد:يمجموعــة مــندم نســب اليــه ذلــك،  قــول اله
اه ســمفعـ   شلعـالث جـل ثنـاكه فعـل فـد العـر  لـث أن هللاإ ي اعيل األشـعر إسـم
 مـا مـن أفعـال، ثـم ير اه ر قـا ونعمـة أو اسـمفعـ   يـرهفعـل فـد ا كما واءاست

ــه: }ثم اســتوى ع ــث لــم  كيــل االســتواء اال أنــه جع ــه مــن  ــفات الفعــل لقول
، 4:، الســــــجدال59:رقــــــانف، ال2:، الرعــــــد3 ون :، هــــــ54:األعــــــرافالعرش{]
 نمـــا  كـــون فـــد األفعـــال، وأفعـــال هللاإ، وثـــم ل تـــرا لـــد، والترالـــد [4:الحدهـــد

، وأشـار الـث ذلـك البغـدا ي، (2)  رال منـه إ ا ـا وال حركـةشعالث لوجد    مبال
  (3)د ينوا ن فور  وا ن عساكر، والجو 

 :لمجدءالنزول وا -
 كمـــا ث الــوار ال فــد ذلــك، والتــد هــ كر ا،هــالنــزول ل حا  ي ر عاألشــ ههتهــ

                                            

ة عبطال ت نة عل اإل فيم   ت، وك ن االع-ةيهند -(50 -46 نة )ص:  ( ان ر: اإل1)
، -هذ  ال صول فية صخ  -ية صي ير  ات  خه  ز في ققةيملة ان ة فو عألن اب ةيالهند

 (ا76-75)ص:   ره  الثألت إ لة سوان ر: الر 
  راتش  اإلي    "صر  المفمي:تخم(، وان ر: 410هقي )ص: ي ء والص  ت للبسم( األ2)

هن  724نة سلي، روفي خليال ي د األنص ر بال  ع لعبد ه " ء والص  تسماألإلت مع ني 
 ةا ( مطبوع اب عة أول312: ص)
ري تالم  بكذ ربيي (، و 326-325:صر  )لمد(، وا113: ص  )ي( ان ر: أصول الد3)

 (ا556-555(ا والش م  )ص: 150)ص:
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  (1)لته من القرآن  وي كر أ ثلعال هللهه المجدء هت
 لث أ ل التغر بما هو ا م قبه فد أنه ال لقو إ رحدما فد رسالتهشوقد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولي  مجيئـــه حركـــة وال  واال    ولـــي    ـــفات الفعـــل فيقـــول:  ـــ ات هللا
  (2)  نزوله لعالث نق ة ألنه لي  بجسم وال جو ر    

فــد معنا مــا متــل مــا ور  فــد االســتواء  ي ث األشــعر لــدقــد إيوقــد نســب اله
يانـا ومجيئـا، ال بـون هتحـر  إليامـة فعـ   سـميه لعالث هـو  الق  حدث هللا بون 

عـز  ن المـرا  بـه فعـل  حدثـه هللاأأو هنتقل    و ك ا قال فـد ألبـار النـزول: 
و ــو  (3)     اء الــدنيا كــل لي ــة  ســميه نــزوال  ــ  حركــة وال نق ــةســموجــل فــد 

 موافق لتووي ت األشعرى السابقة 
 لب:غالر ا وال -

را لـــه لنعـــيمدم، إرا ال، فر ـــاه عـــن الْـــا عين هتهتدمـــا لكـــن هتوولدمـــا بـــام
، ولووي ـه لدمـا مخـالف لمـ  ب أ ــل (4)والـبه ع ـث الكـافرين إرا لـه لعـ ا دم

السنة والجماعـة، لكـن األشـعري هتوولدمـا ليسـ م لـه األ ـل الفاسـد الـ ى قـال 
                                            

 (ا48، 47، 11)ص: -ةيهند - نة ( ان ر: اإل4)
 (ا74-73لت أه  الث ر )ص: إ لة س( الر 1)
 (ا449-448قي )ص: ء والص  ت للبسم ( األ2)
 (ا7ه  -74: صلت أه  الث ر )إ لة س( ان ر: الر 3)
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 به 
 هرية:لخالصفات ا -3

، ويسـتدل الصفات الخهريـة، كالوجـه، واليـدهن، والعينـين هللهتهه األشعري 
ر م، وأةـال بصـفة ايـل لك بالنصوص، وير  ع ث مـن لوولدـا مـن الجدميـة و 

ـــاب  ـــاقش مـــن لوولدمـــا مســـتدال  نصـــوص الكت ـــدهن، ون لا ـــة فـــد  ـــفة الي
  -(1) رحمدم هللا -والسنة، و  ا  و م  ب الس ف

 قوال آلر فيدا و و القول ي بقث أن بعا المتولرين  عم أن ل شعر 
 
 
 
 
 
 
 

األشـعرية  ي نمـا  ـو قـول متـولر إ  ا اير  حيا، والتوويـل ، و (2) تووي دا 
 ف ي  له فيدا إال قول واحد  ي فقط كالجويند ومن جاء بعده، أما األشعر 

 د الركية:فقوله  - 
عـــز وجـــل هـــو  القيامـــة  ن المـــنمنين هـــرون هللاأالركيـــة، و  ي هتهـــه األشـــعر 

ــ لك بعــد  كه(3)بــوعين وجــو دم ع ــث مــا ألهــر بــه لعــالث  يــر مــن ، ويحــتج ل

                                            

 ننننننة، نفو  -ت -(140 -120، و )ص:-نديننننننةه -(58-51( ان ننننننر: ا إل  نننننننة )ص:4)
 (ا73-72ر )ص:  لت أه  الثإ ر: الرس لة نوا
رحه، والب   نني فننني شنن( مننع 112-8/110اننن  )و ذلننو: اإليدنني فنني الم كننر( ممنن  ذ1)
 (ا188المر ا  )ص:  ش راتإ
 (ا76لت أه  الث ر )ص: إ لة س( ان ر: الر 2)
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  (1)النصوص من الكتاب والسنة، ويناقش المعتزلة ةوي  
لمـا   ـين ام را  والركيـة، ولـ لك -أحيانـا -ال  فـر   ي وي حظ أن األشـعر 

 [103:األنعا }ال لدركـه األبصـار{]قولـه لعـالث: ثأور  سنال سـا ل عـن معنـ
ــــــدنيا ولدركــــــه فــــــد  ــــــه:  حتمــــــل أن  كــــــون ال لدركــــــه فــــــد ال ــــــل ل قــــــال:   قي

 }ال لدركــه األبصــار{لعــالث أرا  بقولــه: ويحتمــل أن  كــون هللا ، (2)  اآللــرال  
، و ــــ ان جوابـــان  ــــعيفان، (3)  عنـــد ال لدركــــه أبصـــار الكــــافرين المكـــ  ين

ول لك لما أةال فد مناقشة المعتزلة وذكر اعترا الدم حول   ه اآل ة ألما 
هوجب صـار{} اللدركـه األبفتن قالوا قولـه لعـالث: لث الجواب الصحيا فقال:إ

أن ال هدر   دا فـد الـدنيا واآللـرال ولـي  هنفـد ذلـك أن نـراه بق وبنـا، ونبصـره 
 دا وال ندركه  دا؟ قيل لدـم: فمـا أنكـرلم أن  كـون ال ندركـه بوبصـار العيـون، 

بصــارنا لــه أوال هوجـب إذا لــم ندركـه  دــا أن ال نـراه  دــا، فركيتنـا لــه بـالعيون و 
صــارنا لــه بــالق وب وركيتنــا لــه  دــا لــي  أن إب كمــا  دــا لــي  بــت را  لــه  دــا،

  را  البصر، قيل لدم: ما الفر  إبت را  له، فتن قالوا: ركية البصر  د 
 
 
 
 
 

حاةته؟، فتذا كـان وإبصاره  و إ راكه وإ ينكم وبين من قال: إن ركية الق ب 
ــم الق ــب بــاهلل بصــار الق ــب لــه ركيتــه إ ــاه لــي  بتحاةــة وال إعــز وجــل و  ع 
بتحاةـة   عز وجل لـي بصار ا هللإرلم أن لكون ركية العيون و ا را  فما أنك

                                            

و  ،-ةينهند -(24-ا 3ة أالوا ن  مفنتقلة فني اإل  ننة )ص: خنلمفألة الر:  ي ( عقد األشعر 3)
 ا- يط من ر  -(36-32 ة، وفي اللمع )ص: نفو  -ت -(62-35)ص: 

 ا ي( من ر 35ن ر: ا للمع )ص: افون ة،  -(47إل   نة )ص: ا( 4)
 ا(47إل  نة )ص: ا( 5)
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يــق  ــين ام را  والركيــة لو ــا فر ، ف ــو  نــث الجــواب ع ــث الت(1)  وال ا را 
ثبــات  اللتدــا إاألمــر وأل ــبحه اآل ــة  الــة ع ــث الركيــة، فيكــون الكــ   فــد 

 فد  يان عد   اللتدا ع ث نفث الركية   ع ث الم  ب الحق، ولي
 ثبات الركية فقد ذكر  لي ين:إلة العق ية ع ث أما األ 
عـز  رينـاه هللاهال وجـا ز أن إأنـه لـي  موجـو ا   ما:  اللة الوجـو ، و أحد
عـز وجـل موجـو ا متهتـا  رى المعدو ، ف ما كـان هللاهنما ال  جو  أن إوجل، و 

  (2)  كان اير مستحيل أن هرينا نفسه عز وجل
ينا نفسه، هر  كان لنفسه را يا فجا ز أن هرى األشياء، فتذا لر: أن: أن هللا

ذا كــان إعــز وجــل را يــا ل شــياء كــان را يــا لنفســه، و  ويقــول:   ولمــا كــان هللا
ا أنـــه لمـــا كـــان عالمـــا  نفســـه جــــا  أن مـــرا يـــا لدـــا فجـــا ز أن هرينـــا نفســـه ك

  (3)   ع منا ا
ــــث جــــوا  الركيــــة    ــــ ا ك مــــه فــــد امبانــــة، لكنــــه فــــد ال مــــذ  ســــتدل ع 

 قــو  ع ــث أن الركيــة ال ه ــز  مندــا إثبــات حــدث البــاري، أو اثبــات  باســتدالل
نـه  سـتحيل أن هتصـف بـه، إحدث معند فيه أو لشهيده أو ايـره ممـا  قـول: 

، ولــ لك ذكــر (4)وذلــك احتــرا ا مــن ال ــوا   الباة ــة التــد   ندــا نفــاال الركيــة 
 م اذا كـانشـوالـ و  وال    ال مـاعن بعـا أ ـحابه انـه التـز  جـو  ي األشعر 

  (5) ي حداث معنث فد البار إذلك ال  قتلد 
 
 
 

                                            

 -ةيهند -(23 -22فون ة، و )ص:  -ت -(59إل  نة )ص: ا( 1)
  ةانفو  -ت -(52( المصدر الف ال  )ص: 2)
 ( المصدر ن فها3)
 ا- يمن ر  -(33-32( ا للمع )ص: 4)
 (ا33: ص( ان ر: ن س المصدر )5)
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  ــفة الع ــو واالســتواء، والمباهنــة ل مخ وقــات واذا كــان األشــعري هتهــه هلل
أثهتـــوا  هنفتثبـــات الركيـــة مســـتقيم ع ـــث م قبـــه ل فـــا لمتـــولرى أ ـــحابه الـــ 

 الركية ونفوا الع و فتناقلوا 
 رط أنتشــ  ألنـه ال ة التجســيميـأنــه ال ه ـز  مــن اثبـات الرك  ي هـرى واألشـعر 
 قول:   فتن قال قا ل: فدل شا دلم مر يا إال جو را أو  ا مسج  د كون المر 

ــم  كــن المر  ــا   ــدار ــا محــدو ا أو حــاال فــد محــدو ؟ قيــل لــه: ال، و ل مر ي
ألنه محدو  وال ألنه حال فـد محـدو  وال ألنـه جـو ر، وال ألنـه عـرض، ف مـا 

ذا لـم إا لـم  جـب مـث الغا ـب، كلم  كن ذلك ك لك لم  جب القلاء  ـ لك ع ـ
ال جسما، وال شيئا اال جـو را أو عر ـا، وال عالمـا قـا را حيـا اال إنجد فاع  

ة، أن نقلـد  ـ لك ع ـث الغا ـب، إذ لـم  كـن الفاعـل ثـبع ـم وحيـاال وقـدرال محد
  (1)  فاع  ألنه جسم، وال الشدء شيئا ألنه جو ر أو عرض

 د القدر:فقوله  - ـ
ــإلقــدر وأفعــال العبــا  ةويــل جــدا ومتفــرع فــد ا ي كــ   األشــعر   مســا ل ثل

،؟ هتهـه الكتابـة فـد (2) شـدءالشامل المحـيط بكـل  كتيرال، و و هتهه ع م هللا
هـو  القيامـة، وقـد  ل إلث أثهه فيه جميذ ما و كا ن  ال وح المحفو  وأن هللا
ـــــه لعالث: ـــــه قول ـــــر ع ي ـــــر  وكـــــل  ـــــغير وكهي ـــــوه فـــــد الزب }وكـــــل شـــــدء فع 

 -دءشــالشــام ة لكــل  انــه هتهــه إرا ال هللا كمــا،(3) [53 -52:رمســتْر{]القم
 ي يناقش المعتزلة ةـو و وي كر األ لة ع ث ذلك،  -و د التد بمعنث المشيئة

                                            

 (ا36للمع )ص: ا( 1)
 (ا81: صر ) لت الثإ لة س( ان ر: الر 2)
 (ا79: ص  )ال( المصدر الف 3)
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ر ارا ال منـه يـيـد الكفـر وال المعا ـد واندـا كا نـة بغهر ال ن هللاإال هن  قولون: 
ر ـا ور  يدء من أفعال العبـا  واشلالق كل  وأن هللا ا أثهه قدرال هللام، ك(1)

 ع ث القدرية المعتزلة ال هن
 
 
 
 

ويقـال أل ـل القـدر: ألـي   اير لالق ألفعال العبـا   قول: ن هللاإ قولون: 
ال إهـــدل ع ـــث أنـــه ال مع ـــو   [29 :البقـــرال}بكـــل شـــدء ع يم{]لعالث: قـــول هللا

}ع ث به عا لم، فتذا قالوا نعم، قيل لدم: فما أنكرلم أن هدل قوله لعـالث: ُهللا
ع يه قا ر، وأن هـدل  ال ُهللاإع ث أنه ال مقدور  [20:البقرالقدهر{] كل شدء
ــه لعا ال إع ــث أنــه ال محــدث مفعــول  [62 :الزمر}لــالق كــل شــدء{]ث:لقول

  (2)  محدث له فاعل لالق ُهللا
 ــات الــوار ال فــد القــدر، متــل حجــاج آ   انــة بابــا فيــه الرو باويــ كر فــد ام

دــــا، وكــــل ميســـر لمــــا ل ــــق لــــه، ث، وحــــدهث النْفــــة فـــد الــــرحم ولق هســـومو 
 السا ق الشامل  ، و د  الة ع ث قدر هللا(3) اير وا

الفـــا ل معتزلـــة وموافقـــا مخ -مـــذ قولـــه  دـــ ه المرالـــب ل قـــدر ي لكـــن األشـــعر 
 ف أ ل السنة فد بعا المسا ل ومندا:لمال الث الجهر، ولا -السنة أل ل

 القول بالكسب:
 ألــ   دــا األشــعرية مــنو ــو مــن المســا ل التــد اشــتدرت عــن األشــعري، و 

،  قـــول ءدشـــالشـــام ة لكـــل  بعـــده، وقـــد جـــاء قولـــه بالكســـب مثبـــات قـــدرال هللا
لـالق، فقـال  ن هللاإالقـول:  ثوالت ف النا  فد معنـ األشعري فد المقاالت:

                                            

  ةانفو  -ت -ده  ع( وم  161 نة )ص:  ( ان ر: اإل4)
 (ا82: ص لة )س ر: الر ن(، وا51 -50لمع )ص: ل( ا1)
 (ا237-225 نة )ص:  ( ان ر: اإل2)
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فعـل   د مـة فتنـه الققا  ون: معنث أن الخالق لالق أن الفعل وقذ منـه بقـدرال 
كون الفعل بقدرال محدثة، فكل من  أن  بقدرال قد مة اال لالق ومعنث الكسب:

وقذ منه الفعل بقدرال قد مة فدو فاعل لالق، ومن وقذ منه بقدرال محدثة فدو 
، وبعــد أن هـ كر عـد ا مــن األقـوال أل ــل (1)  مكتسـب، و ـ ا قــول أ ـل الحـق

ذ الشـدء  قـسـاب  ـو أن الكتالحق عندي أن معنث ا و ول: ق  مير امثبات وا
  (2)  بقدرله          ا لمن وقذبقدرال محدثة، فيكون كسب

 
 
 

  فر   ين حركة ام ْرار كحركة المرلعش، وحركـة االلتيـاري واألشعر 
حــدى إفــتن قــال قا ــل: فيجــب إذا كانــه  متـل ذ ــاب االنســان ومجيئــه،  قول:

ـــه إين  ـــرورال أن لكـــون األلـــري كـــ لك، و تالحـــرك حـــدا ما كســـبا أن إذا كان
ذلــك الفتراقدمــا فــد معنــد اللــرورال لكــون األلــرى كــ لك، قيــل لــه: ال  جــب 

 كره وجهر ع يه، ولو جدـدأ، ألن اللرورال ما حمل ع يه الشدء و الكتسابوا
فـد الـتخ ص منــه وأرا  الخـروج عنــه واسـتفرم فـد ذلــك مجدـو ه لــم  جـد منــه 

ين  د ا الو ف كتحدى الحر إانفكاكا وال الث الخروج عنه سهي ، فتذا كانه 
ج والمرلعــد مــن لمــن الفــا عشكــة المــرلالــ ي  ــو و ــف اللــرورال و ــد حر 

ذا كانه الحركة األلـرى بخـ ف  ـ ا الو ـف لـم إالحمد كانه ا ْرارا، و 
 بــــاره بخــــ ف إلكــــن ا ــــْرارا، ألن االنســــان فــــد ذ ابــــه ومجيئــــه واقبالــــه و 

نسـان التفرقـة  ـين الحـالين والمرلعـد مـن الحمـد،  ع ـم ام لجمن الفا عشالمرل
ذا كان العجز إ جو  معه الشك، فقد وجب  ره ع م ا ْرار الايمن نفسه و 

، ألن ى الحالتين أن القدرال التد  د  ده حا ثـة فـد الحـال األلـر  ىحدإفد 
                                            

 (ا39: ص الت )ق( الم3)
 (ا542س المصدر )ص:  ( ن4)
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مـا سـهي  واحـدال، فيدالعجز لـو كـان فـد الحـالين جميعـا لكـان سـهيل امنسـان 
ين وجــب أن لكــون تالحــرك ىحــدإف مــا لــم  كــن  ــ ا  كــ ا وكانــه القــدرال فــد 

ســـب لـــه بقـــوال محدثـــة تأن الشـــدء وقـــذ مـــن المككســـبا ألن حقيقـــة الكســـب: 
اللرورال وجب أن لكون  ثحدا ما بمعنإين، وألن كتالفترا  الحالين فد الحر 

بمعنــث الكســب وجــب أن لكــون كســبا، و ليــل الخ ــق  ى  ــرورال، وألن األلــر 
حدا ما إذا كانه إواحد، ف  لك وجب  الكتسابفد حركة اال ْرار وحركة ا
لعـــالث  هللو ـــا أن كـــ  مندمـــا ل ـــق ي، و (1)  ل قـــا أن لكـــون األلـــرى ل قـــا

 لي  العجـز بـون هـدل ع ـث أن هللا سواء كان ا ـْرارا أو التيـارا، ثـم  قـول:
لعـالث  ث ل ـق المعجـو  عنـه بـوولد مـن أن لكـون القـدرال التـد جع دـا هللاللعا

القـدرال فينـا ع يـه فدـو  ل ق المقـدور ع يـه، ألن مـال ق هللا  اللة ع ث أن هللا
 أن مال ق فينا الع م به فدو به أع م، وما ل ق كما ر،ع يه أقد

 
 
 
 

لعـالث وجـب إذا  قـدرال هللا فدفتذا استوى ذلك سمذ فينا السمذ له فدو له أ
ســـــاب أن  كـــــون  ـــــو الخـــــالق لدـــــا فينـــــا كســـــبا الكتع ـــــث حركـــــة ا ا هللادرنقـــــ
والســ ف  ي كــون ظــا ره أن الخــ ف  ــين األشــعر    و ــ ا الكــ   قــد (2)    لنــا
ــا  ألــالق كــل شــدء ومــن ذلــك أفعــال العبــا ، و  ن هللاإولــون:  ق هنالــ  ن العب

، لكـــن أقـــوال -(3)لـــ ف فـــد العبـــارات واأللفـــا   -فـــاع ون ألفعـــالدم حقيقـــة
                                            

 ا- يمن ر  -(42 -41( اللمع )ص: 1)
 (ا43للمع )ص: ا( 1)
  الني ي عر شنو اليفن  األالن: أفنتيرفي رسن لته للم جص ه  ي ا لبي  ( مم  رجت ذلو الش2)

  ا-لك ربةااآللة  تبوعة علطم -(114: صت لة والفلف )عالم
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 ف لــي  خــاأللــرى ممــا لــه ع قــة فــد المو ــوع لــدل ع ــث أن ال ي األشــعر 
 ا، ومن ذلك:  لف

 ْاعة:تمسولة االس -أ
 ال مـــذإال لكـــون  -د قـــدرال العهــدالتــد  ـــ -أن االســـتْاعة ي ري األشـــعر هــ

ه ـه، و ـ ه االسـتْاعة التـد هتهتدـا  ـد التـد  دـا قالفعل، ولي  لـه اسـتْاعة 
نـــد ذلـــك ع ـــث أن امســـتْاعة والقـــدرال عـــرض، والعـــرض ههتحقـــق الفعـــل، وي

ه ف ـم يـر لـه اسـتْاعة  ـد ا أثهـتم فـتن قـال قا ـل: فـتذا ول:  قـقد  مانين، هبال
، قيـل لـه:  عمنـا ذلـك مـن قهـل أن الفعـل ال سـتحيل لقـدمدا ل فعـل م أنه مت ع

 خ ـو أن  كــون حا ثـا مــذ االســتْاعة فـد حــال حــدوثدا أو بعـد ا، فــتن كــان 
ن كـان حا ثـا إوثدا فقد  ا أندا مذ الفعـل ل فعـل، و دحا ثا معدا فد حال ح

بعد ا وقد  له الداللة ع ث أندا ال لبقث وجب حدوث الفعل بقدرال معدومـة، 
ـــو جـــا  ذلـــك لجـــا  أ ن  حـــدث العجـــز بعـــد ا فيكـــون الفعـــل واقعـــا بقـــدرال ول

دا عاجز بقدرال معدومـة لجـا  أن يمعدومة، ولو جا  أن  فعل فد حال  و ف
ن كــان عــاجزا فــد المئــة ســنة إ فعــل بعــد مئــة ســنة مــن حــال حــدوث القــدرال و 

، ثم ه كر لماذا القدرال ال لبقـد (1)  ك دا بقدرال عدمه من مئة سنة و  ا فاسد
   (3)ا األ لة ع ث قوله  كر بعي، و (2)

   قث  مانينب يان فسا  القول بون العرض ال ه لدوسيو
 
 
 رال أو ال؟:ث ل القدرال من  -ب

 ى األشـعري أندــاهـر كسـب أعمالـه،  أثهتدـا ل عهـد وبدــا  دالقـدرال المحدثـة التـ
                                            

 (ا54( اللمع )ص:3)
 (ا55: ص  )ال( ان ر: المصدر الف 4)
 (ا58-56( ان ر: ن س المصدر )ص: 5)
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خنا أ ـــو يولم هتهـــه شـــ الـــ ي قـــال: ندحكـــث عنـــه الشدرســـتا كمـــا مـــنثرال يـــرا
رال الحا ثــة  ــ حية أ ــ ، ال لجدــة الوجــو ، وال ل قــد -رحمــه هللا -الحســن 

رح ذلـك شـ، و (1)   زمـه التعمـيم والتخصـيصهلصفة من  ـفات الوجـو ، ف ـم 
ر ل قـــدرال الحا ثــة فـــد امحــداث، ألن جدـــة يال لــوث  فــد الم ـــل والنحــل فقـــال:

 ــف بالنســبة إلــث الجــو ر والعــرض، ف ــو أثــرت تالحــدوث قلــية واحــدال ال لخ
ت فــد حــدوث كــل محــدث، حتــد لصــ ا محــداث فــد قلــية الحــدوث ألثــر 

لــث إو  والــروا ا، ولصـ ا محــداث الجـوا ر واألجســا ، فيـن ي ْعـاأللـوان وال
 ى لعـالث أجـر  أن هللا يـروقوع السماء ع ث األرض بالقـدرال الحا ثـة، ا يزلجو 

ذا إسنته بون  حقق عقيـب القـدرال الحا ثـة أو لحتدـا أو معدـا الفعـل الحا ـل 
 ــداعا إلعــالث  لــه، ويســمد  ــ ا الفعــل كســبا، ل قــا مــن هللاأرا ه العهــد ولجــر  

، و ــ ا هنيــد مــافد المجــر  (2) حــداثا، وكســبا مــن العهــد حصــوال لحــه قدرلــهإو 
سـب، كقـول ا ـن تمن أنه لم ه كر مذ القدرال المحدثة سوى الع ـم وامرا ال ل مك

تسـاب الكسبة من و ف اتن ما استحق   ه العين المكإول:  ق وكان فور :
ســـبة تجـــل لع ـــق القـــدرال المحدثـــة  دـــا، والت ـــف جوابـــه فـــد أن العـــين المكف 

دــا، يلإران أو ــاف ألــر قتســبة  تع ــق القــدرال المحدثــة فقــط أ  بــات ــارت مك
نـه ال إفد ذلك ل قدرال المحدثة، وربما قـال:  يرك مه ع ث أن التوث أكترفدار 

ن أ يالمحدثـة أ ل قـدرال ير، وقولـه التـوث(3)  را ال المكتسب وع مهإ د معدا من 
القـــدرال المحدثـــة، ال أن القـــدرال المحدثـــة  يرســـبة  تـــوثتالعـــين و ـــفه بوندـــا مك

 ال أنه  قول بونإد لم ه كر ن، دليل أن ا ن فور  لما ذكر قوله التا(4)ثرالن م
                                            

 (ا87، وص: 78(، وان ر: أيض  )ص: 72اإل دا  )ص:  ية( نه 1)
 (ا1/97( المل  والني  )2)
 (ا93: صر  )دمل( ا3)
نمنن  إيء، و شن ل  لكن  خنن لت الرعن هللداع ألن هنذا الن إل االن ننرا    يرتنأل  س المقصنو   ( لن4)

درة، ولنذلو الالند قنال   لت ال عن  الهنذرعن  درة العبند سنبب وواسنطة فني خلن  ه المقصو  أن
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ا  ـو وا ـا ال ع قـة لدمـا بالقـدرال مـرا لـه، وكإمذ القـدرال ع ـم المكتسـب و 
فــتن قــال: فدــل  فــد ال مذ: ي األشــعر  ــل  ــد مــنثرال أو ال، هو ــا ذلــك قــول 

اكتسب االنسان الشدء ع ث حقيقته كفرا بـاة  وإ مانـا حسـنا؟ قيـل لـه:  ـ ا 
لْـو، وإنمــا معنــث اكتسـب الكفــر أنــه كفـر بقــوال محدثــة وكـ لك قولنــا اكتســب 

ــاه أنــه آمــن بقــوال محدثــة مــن ا ــام مــان إنمــا معن ر أن  كــون اكتســب الشــد ي
  (1)  حقيقته  و رب العالمينع ث حقيقته  ل ال ى فع ه ع د 

 ْا : ل ماال لك ي -
 ، ويســتدل لــ لك بعــدال أ لــة(2) ْــا   بجــوا  لك يــل مــاال ي  ــرح األشــعر 

لبار   لدب ونزول السورال فيه،  قول:   ويقال لدم قد قال هللا  دمندا قصة أ
}لهه هدا أ ـد لدـب ولـب  مـا أانـث عنـه مالـه وممـا كسـب  سيصـ ث ولعالث:

وأمره مـذ ذلـك بام مـان، فووجـب ع يـه أن  ع ـم  [3 -ا:لمسدانارا ذات لدب{]
لباره عنه أنه ال هنمن، وأمره مـذ ذلـك أن إا   فد   ن هللاأنمن، و ه أنه ال

هنمن وال  جتمذ اال مان والع م بونـه ال  كـون وال  قـدر القـا ر ع ـث أن هـنمن 
بـا لدـب بمـا سـبحانه أ ذا كان   ا  ك ا فقـد أمـر هللاإنمن، و ه م أنه ال  عوانه 
 فـر   ي ، واألشـعر (3) نمنهـ نمن وأنه  ع م أنـه الهقدر ع يه ألنه أمره أن   ال

االسـتْاعة ل شـتغال بلـده،   الشـدء وعـد عن ين عد  االستْاعة ل عجز 
لعالث الكافر ام مان؟ ق نا له: نعـم،  فتن قال قا ل: ألي  قد ك ف هللا فيقول:

ْاعه آلمــن، فــتن قــال: فك فــه مــاال ذ ام مــان، قيــل لــه: لــو اســتيقــال: فيســتْ
                                                                                                               

 (ا488-8/487) دموع ال ت و  مة وزوال الم نع، ان ر: در م  اإلرا ة الد زمة، ووجو  الق
 (ا40:صللمع )ا( 1)
 (ا68( ان ر: المصدر الف ي  )ص: 2)
 ا-ةن و ف -(195 نة )ص:  إلا (3)
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ذ ينــه ال  ســتْإ: إن أر ت بقولــك: ين ســتْيذ؟ قيــل لــه:  ــ ا كــ   ع ــث أمــر 
عه لتركـه واالشـتغال بلـده يام مان لعجـزه عنـه فـ ، وان أر ت أنـه ال  سـتْ

ـــجيـــد ل ، و ـــ ا لفصـــي(1)  فـــنعم ل امشـــكاالت الـــوار ال حـــول لك يـــل مـــاال هزي
 ا   ْ
 
 
 ل:يع تال كارإن -

 ل فــا أل ــل الســنة الــ هن - نفــد التع يــل فــد أفعــال هللا ي ح األشــعر  صــر 
شـدء ممـا  إلـثمحتـاج  يـروأجمعوا ع ث أنه عـز وجـل ا ويقول: - قولون به

مــن  شــاء، ويــنعم ع ــث مــن  شــاء ويعــز  يل ــق، وأنــه  لــل مــن  شــاء ويدــد
ء مـن شـدمن  شاء، ويغفر لمن  شـاء، ويغنـد مـن  شـاء، وانـه ال  سـول فـد 

يــر مم ــو ، وال مـــومور وال افعــل، وال ألفعالــه ع ــل، ألنــه مالــك ذلــك عمــا  
، ول لك هتوول اآل ة الوار ال فد ذلك و د قوله (2)  مندد، وانه  فعل ما  شاء

بـون المقصــو :  [56:اتيالـ ار }ومـا ل قـه الجـن واألنـ  إال ليعهدون{]لعالث:
عنــــد ، أى انــــه (3)  مــــندم هللو ــــم العا ــــدون   أنــــه أرا  بعــــا الجــــن وامنــــ

فـد ل ـق الجـن  بات حكمـة هللاإث  واآل ة نص فد (4)المنمنين  ون الكافرين 
 ي ثبــات التع يــل، وقــول األشــعر إم ل عبــا ال فدــد نــص فــد دــواالنــ ، وانــه ل ق

 د لسيو كما  عيل
 ا:لتقهيالتحسين وا - 

ع ـث  وأجمعوا قال بالتحسين والتقهيا الشرعد فقط،  قول عن أ ـل السـنة:

                                            

 (ا59-58:صللمع )ا( 4)
  (ا 77ر )ص:  لت أه  الثإ( الرس لة 1)
 (ا68للمع )ص: ا( 2)
 (ا192 نة )ص:  ن ر: اإلا( 3)
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ل ل قه ك دا ماندا م عنـه و جـر م عـن فع ـه، وأن الحسـن أن القهيا من أفعا
عـز وجـل ع ـث ذلـك  أباحه لدم، وقد  ل هللاو لث فع ه إند دم  وما أمر م به أ

  (1) [ 7: الحشر}وما ألاكم الرسول فخ وه وما نداكم عنه فانتدوا{]بقوله: 
 نيقبا منه أن  ع ب المـنمنين ويـدلل الكـافر  ف   دء،ش قبا من هللا  وال

ن و ـو ياقـب الكـافر  ععـل ذلـك ألنـه ألهرنـا أنـه  فالجنان، وانمـا نقـول: انـه ال 
 و المالك القا ر وانه  ،ويع ل ذلك بون هللا(2) ال  جو  ع يه الك ب فد لهره

 ال آمر
 
 
 
 

والدليل ع ث أن كل مافع ه ف ه فع ه أنه المالك القا ر ال ي   فوقه،  قول:
وال  اجــر وال حـــاظر وال مـــن رســـم لـــه  لــي  بمم ـــو  وال فوقـــه مهـــيا وال آمـــر

كــان  (3)ذ إالرسـو  وحـد لـه الحــدو ، فـتذا كـان  ــ ا  كـ ا لـم  قــبا منـه شـدء 
ليانـه، إالشدء انمـا  قـبا منـا ألنـا لجاو نـا ماحـد ورسـم لنـا، وألينـا مـالم نم ـك 

دء، فـتن قـال: فتنمـا شـمم كا وال لحه آمر لـم  قـبا منـه  ي ف ما لم  كن البار 
؟ قيل له: أجـل، ولـو حسـنه لكـان حسـنا ولـو أمـر بـه  ه قبحه قبا الك ب ألن

 ـ ا  ـولد فـد الْـرف المقا ـل  ي ، ومـ  ب األشـعر (4)لم  كـن ع يـه اعتـراض 
لم  ب المعتزلة ال هن قالوا بالتحسين والتقهيا العق د، والحق م  ب السـ ف 

 و و التفصيل 
 د ام مان:فله قو  -و 

                                            

 (ا78ر )ص:  لت أه  الثإ( الرس لة 4)
 (ا71للمع )ص:ا (5)
 ذ وهت الصواباإحد  النفص إة أن فت  الي ش فيذا، وذكر إ  ية من ر عاب يف (1)
 ا(71ص: )( اللمع 2)
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ذلـك  ، وفصـل(1)  يد ويـنقصهز  أن ام مان قول وعمل   رح فد امبانة 
ــــــال: ــــــد الرســــــالة فق ــــــد  الْاعــــــة ويــــــنق ف ــــــث أن اال مــــــان هزي  صوأجمعوا ع 

بالمعصية، ولي  نقصانه عندنا شكا فيمـا أمرنـا بالتصـدهق بـه وال جدـ  بـه، 
 خت ـف  كمـا نما  و نقصـان فـد مرلبـة الع ـم و يـا ال الهيـان،إألن ذلك كفر، و 

، وقولــه: (2)  ن ل واجــب ع ينـاهمـن  ن كنـاوإ - -و ن ةاعتنـا وةاعـة النهــد
 يد، وينقص  و قول أ ل السنة والجماعة يز ن ام مان قول وعمل، و إ

 ، واحـتج بتجمـاع أ ـل ال غـة ع ـث أنولكنه فد ال مذ فسره بالتصـدهق بـاهلل
ــــــــه بمــــــــنمن احــــــــتج بقولــــــــه لعالث: كماام مــــــــان  ــــــــو التصــــــــدهق، }ومــــــــا أن

فـ ن هـنمن بعـ اب القهـر   بمصد  لنـا، ويقـول النـا : يأ [ 17:وسفلنا{]ه
  (3)يدون:  صد  ير ، و  والشفاعة

  مير كتبه، وقد نسب اليه متولرو األشعرية وا فد  ا ما  و موجو  
 
 
 

انـه التصـدهق وان  ؛ليـه قـوال آلـر إا نسـهوا مـ، ك(4)ول: إنـه المعرفـة  قـانه 
  (5)ه فيالقول بال سان والعمل باألركان اير  ال ين 

مانـه فاسـق  ال فدو قول أ ل السنة: انـه مـنمن بوير لكهأما قوله فد مرلكب ا
  (6)رله وانه ال  خ د فد النار يبكه

                                            

 ا-ةن فو  -(27: ص نة ) إلا (3)
 (ا93ت أه  الث ر )ص: إل لة س( الر 4)
 (ا75: ص ر: اللمع )ن( ا5)
(، وال ص  الال  ح   472(، ونه ية اإل دا  )ص: 151: صر  )د( ان ر: الم1)
 ةالميققا -ط - (2/266)
(، والمل  والني  150ر  )ص لمد(، وا248: ص  للب دا ي )ي( ان ر: أصول الد2)

 (ا472: صة اإل دا  )يه ن(، و 101 /1ي )نت سللشهر 
 (ا94 -93: ص لة )س(، و الر 75: ص(، و اللمع )26: ص نة ) ( ا ن ر: اإل3)
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 د: الشـــفاعة، وعـــ اب القهـــر، والحـــوض، والصـــراط، واممامـــةفـــولـــه ق - 
 والصحابة:
 ذكــر ذلــك كمــا -لعــالث رحمدــم هللا - فســدــا جميعــا:  ــو قــول اليوقولــه ف

 فد أوالر كتبه ك دا 
لنسـب اليـه ةا فـة األشـعرية ولعـل مـا  يالـ  ي عر   ا  و أ و الحسـن األشـ

عر ه من حياله، وأةواره وعقيدله  عْد  ورال وا حة نوعا ما لد ا  سهق
 ه سمالع م ال ي لكونه من بعده مدرسة مشدورال انتسهه اليه واشتدرت با

 
 
 
 
 

*    *    * 
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 ذبالفصل الرا
 ملددعقية و يعر شنشوال األ

 ف الس ف مندم  قومو   ه يالك  ة ير شع ف األس: أالمبحث األول
 ة يعر شاألبدم تق د ة وعير ال: المالمبحث التاند
 ه ر شاتعري وانش ب األم ال ال: نشوالمبحث التالث
  الاعر شدال األعقي: المبحث الرابذ
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 ولاألث مبحال
 وموقف الس ف منم  ة ي لكا عرية شأس ف األ

ي الـ  -رحمـه هللا -الحسـن األشـعري   ـده نشوال األشـعرية بالشـيل ألبْار 
 يراولون السـيحـث أقواله، و إلرجعون هما بعد شيخدم عند امة  ، فيأ با 
 به من آراء تك فدما سْره  ع ث
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 لصــفلد  ــ ا افــيدلـه، و عقوالفصـل الســا ق كــان عـن  ــ ا اممــا  وحيالــه و 
وال فـد الحـدهث عـن الـ هن لـوثر  دـم األشـعري لنشـع امحاولة اسـتكمال مو ـو 

ــم لــ ثر  دــم ل م لــه مــن بعــده، وأ ــم الْوا ــف التــد هوجــد لدــا  ــدي فــد وث
 عقا د األشعرية  د:

 ية مالمعتزلة والجد -1
  ةأ ل السن -2
 ية   لكا -3

ر أو شـر مباثـ مـد والعق ـد كـان ذا ألكأما المعتزلة ف  شك أن مندجدم ا
ـــث شـــمبايـــر ا ـــث المعتزلـــة ر ع  ـــم األشـــعرية، و ـــنالء وإن ر وا ع  الك  يـــة ث
لـرج أعـ    كمـا وا فسا  أقوالدم اال أندم لم  خرجوا سـالمين مـن المعركـةبينو 

ة أن يـــ عقال الـــر و  الك ميـــة والمناقشـــات الوالســـ ف،  ـــل ا ـــْروا لحـــه وةـــ
ـــــوا ر هن اســـــ موا لدـــــم بعـــــا أ ـــــولدم و   ـــــدأت   ـــــ لك    تزمـــــوا لوا مدـــــا، وب

 م  ب الس ف الخالص  دم عن د لبعدم هم   فداالنحراف االلت ف و 
زلـة، وفـد القـدر ع ـث النقـيا معتفات شـيوخ اللصـة فدـم فـد اجدميـأمـا ال
 ر هث م  ب الجلم، واألشعرية فد مسولة القدر مالوا إ هيدمن م 

ن ع ــث و ر يــ ــف مــن حــق، و اعــون مــا عنــد الْو مج م فدــوأمــا أ ــل الســنة 
 -تزلـةعلمـا رجـذ عـن مـ  ب الم ي ة، واألشـعر الموجو  عنـد كـل ةا فـ الباةل
 كوك ل
 
 
 
 
 

دجدم فــد مــنســاروا ع ــث مــ  ب الســ ف والبعــوا  -بعــوهلاألشــعرية الــ هن أ
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 ـف ار من المسا ل، وقد وقفوا مـذ أ مـة السـ ف فـد الـر  ع ـث سـا ر الْو كتي
ل، وال شــــك أن لــــوثر م بو مــــة أ ــــل الســــنة وانتســــا دم الــــيدم  فـــد  ــــ ه المســــا
ــا، وقــد  مشــدور ال  حتــاج ــة  أمــا الك  يــة فدــم أســ ف األشــعرية حق إلــث أ ل

الــث أن  -بعــد انتشــار مــ  ب األشــعرية -دم حتــد و ــل األمــريانــدمجوا فــ
 ْ ق اسم الْـا فتين ع ـث األلـرى، وإن كـان الغ ـب فـد التسـمية ل شـعرية، 

را  نشـوال الك  يـة كـان ال ـد مـن الحـدهث يـولما كانه نشوال األشـعرية لـرلبط كت
أع     ه الْا فة وأ م أقوالدم وآرا دم، أما المعتزلة والجدميـة وأ ـل عن أ م 

ـــة وقـــد ك ـــوقوالدم وآراك ـــم معروف ـــالســـنة ف ـــر، ومـــن أ ـــم أعـــ   تب عندـــا الكت ي
 الك  ية: ا ن ك ب، والمحاسهد، والق نسد 

 أوال: ا ن ك ب:
، ويقـال: (1)مـد مح ن سعيد  ن كـ ب القْـان البصـرى، أ ـو   و عهد هللا

و نــا  -متــل لْــاف - قــب ك بــاي، واألول أشــدر، و (2)مــد مح ــن  عهــد هللا  
ا مـألنه كان لقوله فد المناظرال  جت ب من هناظره ويجره إليـه ك      ومعنث،

  (3) جت ب الك ب الشدء 
 
 

                                            

  الن(، وا3/290)حدنر فني اللفن ن   (، واالن11/174) يرالفن فني( هنذا ررجمه الذهبي 1)
النن   فنني المقنن الت: عبنند ه ي م   األشننعر سنن(، وكننذلو 1/33ة فنني الطبقنن ت )ب   نني شننه

 (ا298:يد، ان ر: )صسع
 اهران، وذكر القولي  الفنبني -ط -(230ال هرس  )ص:  في  النديذ ال  اسم ( هنذا 2)

لنوافي د، اعي  سنالن ررجمه الصن د  منرري : منرة   سنذ عبند ه كم  (،2/299ق ت )بفي الط
 (ا17/492مد )مي  ال ذ عبد هس  (، ومرة 17/197)
حدننر  النن (، واللفنن ن ال2/299قنن ت للفننبني )ب، والط(1/174للننذهبي ) ير( ان ننر: الفنن3)
 (ا3/291)

س لنه  دل عن  أن هنذا اللقنب لنين ، ممن   نس ك    كن ب ولنال ل له ايق ح  هن  أنه يومم  
    ن راميلي  الذ  ذكرو    التيعه أو أحد أجدا  ، وهذا يدال أل نم وإ
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ـــ  هد: ـــال عنـــه ال ا ـــن  ، وذكـــر(1)  رأ  المتك مـــين بالبصـــرال فـــد  مانـــه ق
، ونقــل (2)منــاظرات  -المعتزلــد -ســ يمانالنــد م أنــه كانــه لــه مــذ عبــا   ــن 

ة المـرا  فـد  ـابه   ااتأنه قال فد آلر ك ؛(3) ي السبكد عن والد الفخر الرا  
 ــن ســعيد  ا  المــومون عهــد هللا ــمتك مــد أ ــل الســنة فــد أ مــنو  : ع ــم الك  

ــ لتما ــة فــد مج ــ  المــومون، وفلــحدم  هيانــه، و ــو  ييمــد، ال  مــر المعتزل
  قْـان، وارث ع ـم الحـدهث و ـاحب الجـرح والتعـدهل ن سعيد ال يثألو  ح

 ـــن ســـعيد القْـــان  ـــل لـــه أخ يـــث وكشـــفه عـــن  ح ، قـــال الســـبكد مع قا:(4)
ن لحققه شـيئا ألحقتـه إن شـاء إث اآلن شيئا، و إل؟ ف م ألحقق  ه عهد هللاسما
  (7)والزبيدي  (6)حققه ا ن حجر كما ، والصواب أنه لي  ألا له(5)   هللا

 دـم بونــه ا تــدع أقوالــهلالفتــه لدــم فقــد امخزلـة و عتن كــ ب ل مولمناقشـات ا ــ
                                            

 (ا11/174) ير( الف1)
 (ا230: ص  )س ر: ال هر ن( ا2)
ب ينالق سنذ، خط النوي،  ن  ء الندي ، أع  حفي  الن  اليفن  النراز ، الشن فال( هو: عمر 3)

 رفي  عنة اليني هدفنا، ذكنر ثينر مدحنه الفنبني ك يالذ "ة المرا ي  "  بتم  آ  ر  هذا الكي الر 
(، 784:ص(، وهدينة العن رفي  )7/242ر: ابقن ت الفنبني )هنن، ان ن 559نة سنأنه رنوفي 

 (ا7/282  )يومعدذ المؤل 
: صم منننه فننني أصننول الننندي  للب ننندا   )تنص اللنن(، وهنننذا ا2/300( ابقنن ت الفنننبني )4)

 ا429نة س فيرو  ينقله عنه، ألن الب دا  ي ولع  والد ال خر الراز  (،309
  (ا2/300( ابق ت الفبني )5)
 (ا3/291)ي لف ن المي ان ف( 6)
 (ا2/6  )يري   الف  ة المتقإ، وفي "م  ة " كلب سرو لع( في ر ج ا7)
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فــد م ــة المسـ مين، وأنــه أر ــد ألتــه النصــرانية  ــ لك  ى ن النصــار هــليـد   
د فنـــد  ـــ ا القـــول وك بـــه شـــيل امســـ   ا ـــن وقلمـــا اعتر ـــه ع ـــث اســـ مه،

  (2)، وال  هد(1)ليمية
 
 
 
 
 
 
 

 ثإلله فوشار ال  هد ث شيوخ ا ن ك ب، أما ل م إلو لم لشر المصا ر 
أن ممـن قيــل انــه ألـ  عنــه الكــ  :  او  ال ـا رى، والحــارث المحاســهد، ثــم 
ذكــر الــ  هد أن ا ــن النجــار ذكــر ال ــن كــ ب لرجمــة لــم  حرر ــا وأنــه ذكــر 

وذكـر السـبكد أنـه  -سيد الْا فة الصـوفية -(3)فيدا أنه كان فد أ ا  الجنيد 
لنجار كتب فيدا بت اء ما ذكره من وجد بخط ال  هد حاشية ع ث لاريل ا ن ا

فتن ا ن كـ ب  ؛ ال  صا مانصه: - ين ا ن ك ب والجنيد -حكا ة ةوي ة 

                                            

(، 6/155 رض )عن، و رء الت-ط األولنت -(، ت رشن   سن لذ2/397ه ج الفنة )مني ف( 8)
 (ا5/555،8/115ومدموع ال ت و  )

 (ا11/175) ير( الف9)
 ييننند النه ونننندمننند الننن  الدنمي(، والدنيننند هنننو: الدنيننند الننن  11/175)ير ( ان نننر: الفننن1)

 يررنرجذ لوال رنه اال النذهبي فني الفن من الب دا ي القوارخر ، وملقب   لخ از، لذ أالع علنت 
هننن و لنن)  298نة سننينن   هننن و  297سنننة  فيرخ ، ورننو شنننة ن نن  وعسننفانننه ذكننر أنننه ولنند 

: ص(، وابقن ت الفننلمي )7/241دا  )  نن خصهنننا ان نر: رن ر  297النذهبي من  أرخننه  فننة 
ري، وصنن ة الصنن وة خ( فنني نفننب القننوار 10/254(، واألنفنن ب )10/255(، واليل ننة )155

د أ خنن   نن( و 77-14/66أعنن   النننب ء ) سننير(، و 1/373(، ووف نن ت األا نن ن )2/416)
  عد ا يفي ررجمته ررجمة الذ
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، قــال (1)  لــه  ــ ا مــذ الجنيــد تملــه ذكــر فــد  مــان أحمــد  ــن حنهــل، فكيــل هــ
المع ــو  ان الحنيـد قــد لــوفد ســنة  مــن  و (2)  ا قــالمـواألمــر ك السـبكد منيــدا 

نـه سـنة نيـل وعشـرين ومئتـين، وأمـا ا ـن كـ ب  ـ، أما وال لـه فقـد كا 298
، وحــد  ا  ــاحب  د ــة العــارفين بســنة (3)بعــد األربعــين ومئتــين  فدفقــد لــو 
أن ه تقـد بـه  -مـن الناحيـة التاريخيـة -، ومـن ثـم ف ـي  مسـتبعدا(4) ـ  241
 شبابه   فدو و 

وقــد ذكـــر عهــد القـــا ر البغــدا ي أن مـــن ل مــ ال ا ـــن كــ ب عهـــد العزيـــز 
 ،(5)المكد
 
 
 
 
 

نقـل  كمـا-، وقد قرن الك عـد(7)، والجنيد (6)والحسين  ن الفلل البج ث 

                                            

 (ا2/299( ابق ت الفبني )2)
 ( ن س المصدر والص يةا3)
 ( ان ر: ن س المصدرا4)
 (ا440( )ص:5)
ل االنن  كنن ب، وول  قننيقننانننه ال :(257-2/245ة فنني  رء التعنن رض )م ننر   النن( ذكننر ا6)
تبنر يعي المنني، نالن  عبند الع خن  الن  مفنلذ الن  م منون الكنن  ييينت  الاع خ  عبد ال ه:سما

 نندا    خصهننن، ان ننر: رنن ر  240ب الشنن فعي، وهننو صنن حب اليينندة، رننوفي سنننة  أحنند أصنني
(، وابقننننن ت 103:ص) ي از شنننننير (، وابقننننن ت ال2/639ال )تننننند(، وميننننن ان االع10/449)

( ومننن  9: صيننن  الييننندة )يق(، ومقدمنننة ر2/144(، وابقننن ت الفنننبني )1/41) ي نو سننناأل
 ده ا ع
 282رنوفي سننة  ي الكنوفي  نذ الن فن الور  يالم فنر أالنو علنت البدلن ي ( هو: اإلم   الل و 1)

 (ا13/414أع   النب ء ) سير(، و 13/27(، والوافي )1/156  )خهن، ابق ت الم فر 
 (ا309:ص) ي صول الد( ان ر: أ2)
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والحــارث المحاسـهد وا ـن كــ ب  دالمكـ يـز ــين عهـد العز  -عنـه ا ـن عسـاكر
شارله إلـث محنـة ل ـق القـرآن ولـورع إفد الز د ومقاومة أ ل الهدع فقال بعد 

وكـان فـد   ـو : واندـم مو ـوا  ـ لك ع ـث الم -أحمد ا ن حنهل عن مجـا لتدم
ذلــك الوقــه مــن المتك مــين جماعــة كعهــد العزيــز المكــد والحــارث المحاســهد 

واحــد  هــر   ــد ولقشــف لــم د ــن كــ ب وجماعــة ايــر م وكــانوا أولــ وعهــد هللا
ــــيدم  مــــندم أن  ْــــو أل ــــل الهــــدع بســــاةا وال أن هــــدال دم، فكــــانوا هــــر ون ع 

ر بعلــدم اض حججدــم إلــث أن نشــو بعــد م وعا ــحــ إوينلفــون الكتــب فــد 
  داعيل  ن أسماعيل القا د  بغدا  أ و الحسن ع د  ن إإسمبالبصرال أ ا  
وســيا   ــ ا الكــ   جــاء لهيــان فلــا ل  (1)    عنــه ر ــد هللا ي بشــر األشــعر 

، وإال فعهـد العزيـز (2)وأنه  ار هنلف ويقصد أ ل الهدع ليناظر م  ي األشعر 
، (3)د كتابـه الحيـدال المعتزلة فـد مج ـ  المـومون وأثهـه ذلـك فـ شالمكد ناق

ــــ نوا ــــ ــــة فــــد مج    كــــ ب ذكــــر بعــــا مترجميــــه أنــــه  مــــر ع ــــث المعتزل
 ن و الموم
 

                                            

 (ا116( ربيي  كذب الم تري )ص: 3)
 ( ان ر: ن س المصدر والص يةا4)
  الننذهبي فنني مينن ان يننر ي، فنالكننن  خنن  ب اليينندة لعبنند الع  كتنن( هننن   خنن   حننول نفننبة 5)

(، أمن  2/145ه  ال ه ور  عه الفبني فني الطبقن ت )ت( أنه  لذ رصت نفب2/639االعتدال )
(، 10/449ب في ر رخص   ندا  )يلم ء ومنهذ: الخطعال هيرذ جم فهإل ه الذي  أ بتوا نفبته 

(، 2/95من   فني الشنذرات )ع، واالن  ال-ط اهنران -(236ذ فني ال هرسن  )ص: يواال  النند
(، وفنني 6/363ب )ي(، واالنن  حدننر فنني التهننذ467-5/466ي فنني العقنند الثمنني  )سننوال  

(، وم  عننده  حيننث نقنن  منننه 2/245(، واالنن  ر م ننة فنني  رء التعنن رض )2/513التقرخننب )
( حينننث  ننن ل عننننه 1/146(، الننن  والنننذهبي فننني  ول اإلسننن   )6/115ضننن  )ينصوصننن ، وأ

( النت أننه فني عهند القن  ر 8/81 ر االن  الدنوزي فني المننت ذ )ش ب الييدة،، وأكتص حب "
ي نرأو  المن  رة التي جرت الني  الكنن  هن اجتمع العلم ء والقض ة وك ن مم   420نة س   ه
  (ا23-ا 7ليب  )ص: ص، وان ر: مقدمة ريقي  الييدة: جمي  يفخمر وال
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 اب الصــفات،كتــأمـا منلفــات ا ـن كــ ب فقـد ذكــر لـه  ــاحب الفدرسـه: 
، أمـــا  ـــاحب  د ـــة (1)اب الـــر  ع ـــث المعتزلـــة كتـــوكتـــاب ل ـــق األفعـــال، و 
ه كر الر  ع ـث المعتزلـة  اب الر  ع ث الحشوية، ولمكتالعارفين فقد ذكر له 

(2)  
  ـــ وحــد  ا الــبعا 240وقــد لقــد  أن وفــاال ا ــن كــ ب كانــه بعــد ســنة 

  ـ  241بسنة 
 وال ا ن ك ب:قأ م أ -

 دء ممــا ذكــر مـن منلفــات ا ــن كــ ب، ولــ لك فاالعتمــا نــا شــلـم  صــل الي
فـد  يـان آرا ـه وأقوالـه إنمـا  كـون  واسـْة النـاق ين عنـه أو عـن بعـا كتبــه، 

مصــدر لــ لك ماكتبــه األشــعري فــد المقــاالت، والنتــف التــد نق دــا شــيل  وأ ــم
 به كتامس   ا ن ليمية عن بعا 

 عنــد الحــدهث عــن األشــعري ذكــر أ ــم -فــد الفصــل الما ــد -وقــد ســهق
 :ه د آراء ا ن ك ب بتجمال، ويمكن لفصيل ذلك فيما

 ء والصفات:ماد األسفقوله  -أ
عهـد  :   قـالي لعالث،  قول األشـعر  اء والصفات هللسمهتهه ا ن ك ب األ

ا، يـز يعا، بصـيرا، عز سـملعـالث عالمـا قـا را، حيـا،  ل هللاهـز   ن كـ ب: لـما هللا
ي ، متكهــرا، جبــار ا، كريمــا، جــوا   ا، وا حــدا،  ــمد ا، فــر  ا،  ــمــا، ج يع

                                            

 (ا492 /17(، والوافي )176 /11) ير(، والف230  )ص: س( ان ر: ال هر 1)
 (ا440ة الع رفي  )ص:ي( ان ر: هد2)
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ن إا و نــعمـن ع ـم أنـه  مـوت منم ياباقيـا، أوال، ربـا، الدـا، مريـدا، كار ـا، را ـ
 أكتـره كافرا، سالْا ع ث مـن ع ـم أنـه  مـوت كـافرا وإن كـان عمر  أكتركان 

، متك مــا، رحمــا نــا، بع ــم عمــره منمنــا، محبــا، مبغلــا، مواليــا، معا  ــا، قــا  
وبصــر وعــزال وع مــة وجــ ل، وكهريــاء، وجــو ، وكــر ، ســمذ وقــدرال وحيــاال و 

 را ال وكرا ة، ور د وسخط، وحب وبغا، ومواالال ومعا اال، وقولإوبقاء، و 
 
 
 
 
أن  ثا ه و فاله، وكان  قول: معنسمزل بوهقد م لم  نه، وأحمة  ، ور وك
عــالم أن لــه ع مــا، ومعنــد أنــه قــا ر أن لــه قــدرال، ومعنــث أنــه حــد أن لــه  هللا

  (1)  ا ه و فالهسمحياال، وك لك القول فد سا ر أ
ن والعــين وقــال:   أة ــق اليــد ها هتهــه الصــفات الخهريــة كالوجــه واليــدمــك

ول:  د  فات قره، فوايأة ق ذلك، وال أة ق  لهرا، ألن هللاوالعين والوجه 
  (2)  قال فد الع م والقدرال والحياال أندا  فات كما عز وجل هلل

 فـد بـاب -اب الصـفاتتـ ـفة االسـتواء والع ـو،  قـول فـد ك هللا هتهه مك
رله مـن يمن ل قه، ول ، و و  فوال هللا :   فرسول هللا-القول فد االستواء

ـــه، ويستصـــوب قـــول  ريتـــه، وأع  مدـــم جميعـــا بـــه،  جيـــز الســـنال بـــوهن، ويقول
ــد ذلــك، وجدــم  ــن  ــفوان شــالقا ــل: انــه فــد الســماء، وي دد لــه بام مــان عن

وأ ـحابه ال  جيـزون األهــن  عمـوا، ويحي ــون القـول بــه، ولـو كــان لْـو كــان 

                                            

 ا-ترخر  ط -(169)ص:  ي ( المق الت لألشعر 1)
ف ني ابقنن ت ع  األصنن  "(، أمن 522: ص ننر: )ن(، وا218-217( ن نس المصندر )ص: 2)

 ا"وله يؤ  رة الت أنه ش( ا2/133ة )اللالين 
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: ال لقـولث ذلـك (1)أحق باالنكار له، وكان هنبغـد أن  قـول لدـا   رسول هللا
ن مكان، ولكن قولث إنه و أنه فد مكان  و عز وجل محدو ،  مين أن هللافتو 

مــذ   ، كــ  لقــد أجــا ه رســول هللاهفــد كــل مكــان ألنــه الصــواب  ون مــا ق ــ
ر ال ى  جب ام مـان لقا  ـه، ومـن مع مه بما فيه وانه أ وب األقاويل، واأل

ــه شــدد لدــا بام مــان حــين قالتــه، فكيــل  كــون الحــق فــد لــ ف ذلــك،  أج 
  (2) والكتاب ناةق به وشا د له؟

 
 
 
 
 
 
 
 

ــم  شــدد لصــحة مــ  ب الجماعــة فــد  ــ ا الفــن  وقــال ا ــن كــ ب: ــو ل  ول
لا ة اال ماذكرنا من   ه األمور لكان فيه ما  كفـد، كيـل وقـد اـر  فـد 
 نيه الفْرال ومعارف اآل ميين من ذلـك مـاال شـدء أ ـين منـه وال أوكـد؟ ألنـك 

عربيـا وال عجميـا، وال منمنـا وال كـافرا فتقـول:  ال لسول أحدا من النـا  عنـه،
أهن ربـك؟ إال قـال: فـد السـماء إن أفصـا، أو أومـو  يـده أو أشـار بْرفـه إن 
كــان ال  فصـــا، ال  شـــير إلـــث ايــر ذلـــك مـــن أرض وال ســـدل وال جهـــل، وال 
رأهنا أحدا  اعيا له إال رافعا هد ه إلث السـماء، وال وجـدنا أحـدا ايـر الجدميـة 

                                            

 ل: فقني الفنم ء، فن؟   لن     هينأ ل سنوسنأله  الر  التية خر لد ث ادي رة الت حش( اإل3)
 ب رينرخذ الكن   فني  ن ب المفن جد وموا نع الصن ة، كتنروا  مفنلذ، ، فانه  مؤمننة اعتقه 

 ا ير روا   كم (، 537الص ة ور مه )
   فور اال(، و د نقله ع  ا194-6/193تع رض )(  رء ال4)
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ا  قولـون، و ــم هـدعون أندــم أفلــل مــبـه فيقــول: فـد كــل مكـان ك سـول عــن ر 
النا  ك دم فتا ه العقول، وسقْه األلبـار، وا تـدى جدـم وحـده ولمسـون 

  (1)  من مل ت الفتن رج  معه، نعوذ باهلل
فقال:    ال  الل العالم وال لارجه، ور  ا ن ك ب ع ث من  قول: إن هللا
ال: ال فـد العـا لـم وال لـارج منـه، فنفـاه وألرج من الن ـر والخهـر قـول مـن قـ

منـه،  أكتـرناليا مستويا، ألنه لـو قيـل لـه:  ـفه بالعـد  مـا قـدر أن  قـول فيـه 
نصا، وقال فد ذلك ماال  جو  فد لهر وال معقول، و عم أن  ور  ألبار هللا

  ا  و التوحيد الخالص  والنفد الخالص عند م  و امثبات الخالص، و م 
  (2)  ون عند أنفسدم قياس

 وقـال مجيبــا ع ــث شـهدتدم:   فــتن قــالوا:  ــ ا إفصـاح مــنكم بخ ــو األمــاكن
لعنــون ل ــو األمــاكن مــن لــد يره وأنــه  تمن كنــإبــه، قيــل:  شمنــه، وانفــرا  العــر 
اســتوى  كمـا لـ  هون الــث ل و ـا مــن اسـتوا ه ع يدــا تم ن كنــإعـالم  دــا فـ ، و 

 ـث العـرش، ونحتشـم أن ع فنحن ال نحتشم أن نقول: استوى هللا شع ث العر 
  (3)  نقول: استوى ع ث األرض، واستوى ع ث الجدار، وفد  در الهيه

 
 
 

  (4)لنفاال الع و  ى ه كر مناقشات ألر  كما
  فات الفعل: -ب

مـا  ا سهق اال أنه هنفد منداماء والصفات كسممذ أن ا ن ك ب هتهه األ
                                            

 (ا6/194(  رء التع رض )1)
 (ا6/119( المصدر الف ال  )2)
ش ر عننكونننه فننوق ال (، وخننر  االنن  كنن ب ان اسننتواء ه12ا -6/119( ن ننس المصنندر )3)

 (ا113: ص  )يال  مم سة، ان ر: أصول الد
  ده اع( وم  6/120) ي ( ان ر: أصول الد1)
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لعــالث،   ــ ات هللا را لــه،  نــاء ع ــث نفــد ح ــول الحــوا ثإو  هتع ــق بمشــيئة هللا
و ــو  دــ ا قــد وافــق المعتزلــة ع ــث  ــ ا األ ــل المقــرر عنــد م المهنــد ع ــث 
 ليــل حــدوث األجســا  و ــو أن مــن قامــه بــه الحــوا ث ال  خ ــو مندــا، فنفــوا 

ث  نــاء ع ــث ذلــك، أمــا ا ــن كــ ب فقــد لــالفدم للعــا جميــذ الصــفات عــن هللا
، ونفــــد الصــــفات (1)ة الصــــفات ال اليــــة والمعنويــــة وجع دــــا أ ليــــ فوثهــــه هلل

االلتيارية لموافقته لدم ع ث   ا األ ل، ويمكن عرض م قبه وبيان األ لة 
 :د ه ، من ل ل مالع ث أنه  قول  د ا األ 

قولــه بو ليــة الصــفات ك دــا  ون أن  فــر   ــين  ــفات الــ ات و ــفات  -ا
الفعل، فيجعل  فات الر د والسخط والمحبة والكر  والجو  أ لية كالسـمذ 

ــة لــه وا ــاال، حتــث ال  فدــم مندــا مــا هــدل ع ــث الصــفات االلتياري لبصــر والحي
  (2)ثلعال
 ا،نـل را ـيا عمـن  ع ـم أنـه  مـوت منمهـز  قوله بالموافاال: وأنـه ال ـة لـم -2
عمره كـافرا، سـالْا ع ـث مـن  ع ـم أنـه  مـوت كـافرا وإن كـان  أكترن كان إو 

ال ى كان  -المنمنر د عن هال  ، ومعنث ذلك أن هللا(3)ره منمنا عم أكتر
 كن موجـو ا مـن  محدث له أمر ل بعد سخْه ع يه لئ   قال: إن هللا -كافرا
 قهل 
 انه حين أثهه الع و واالستواء ربْدما بما هدل ع ث أنه  قول  نفد -3 
 
 
 
 

                                            

ه  تب وا الص  ت كله  أعرا   ون وه ، أم  اال  ك ب فلذ يفمه  أعرا   وأعلج ت لةع( الم2)
 ا(6/36ي )و ، ان ر: مدموع ال ت هلل أزل ة

 (ا584، 546، 169ن ر: المق الت )ص: ا( 3)
 (ا45  فور  )ص: ال(، وان ر: المدر  ال298،547( ن س المصدر )ص: 4)
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وكـان  عـن ا ـن ك ب: ي شـاء،  قـول األشـعر   كمـا لعالث هلل فات الفعل 
ل، هـز ع ث مـالم  نهن وال  مان قهل الخ ق، وأزل وال مكاهعم أن الباري لم يز و 
، ولـو ألـ ت  (1) قال، وأنه فو  كل شدء لعـالث كما مستو ع ث عرشه نهوأ

العبـــارات األولـــث لتـــو م أن ا ـــن كـــ ب هنفـــد الع ـــو واالســـتواء لناليـــه الزمـــان 
ســتواء ،بالــه لإثزل، لكــن هــوالمكــان قهــل الخ ــق وانــه بعــد الخ ــق ع ــث مــالم 

لـا م قبـه فـد نفـد أن هتالتـو م، ولكـن مـن مجمـوع الكـ   والع و ففد   ا 
 ية  ر لتياا فة  هلللكون 
 :ي ناليه لبعا  ـفات الفعـل أن لكـون مـن  ـ ا النـوع،  قـول األشـعر  -4

، وال (2)  بونــه كــريم لــي  مــن  ــفات الفعــل هللوقــال ا ــن كــ ب: الو ــف  
ا  شـاء متـث مـه بما  شاء ك كر  ع ث عباهتكريم أ ال، لكن أ لا  شك أن هللا

  فة فعل  فدو أ لا شاء
 وعداولــه ور ــاه وســخْه مــن  ــفات الــ ات ال مــن جع ــه وال ــة هللا -5

 ، و  ا معنث قوله: إندا أ لية (3) فات الفعل 
ــــم والقــــدرال،  قــــول  -6 ــــه متــــل  ــــفة الع  قولــــه فــــد مســــولة الكــــ  ، وجع 

ــم  وقــال ا ــن كــ ب: ان هللا  : ي األشــعر  فات زل متك مــا، والكــ   مــن  ــهــل
م بــه،  ا أن الع ــم قــامــم بــه ك إن ك مــه قــا ، ويقــول:(4)  الــنف  كــالع م والقــدرال

                                            

 (ا299 -298 الت )ص:ق( الم1)
 (ا179: ( ن س المصدر )ص2)
 (ا582( ن فه )ص: 3)
 (ا517( ن فه )ص:4)
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  (1)  والقدرال قا مة به
 - لـة والنقـول السـابقة عـن ا ـن كـ ب هتهـين أن ا ـن كـ باألومن لـ ل 

قـد التـز   ـ ا األ ـل وقـال بـه، و ـ ا مـا لـم  مـار فيـه  -مذ مخالفته ل معتزلة
  (2)أحد من الباحتين 

 
 
 

ا مـك   ه أ م مسولة لميز  دا مـ  ب ا ـن كـ ب، وقـد ل قا ـا عنـه ل ميـ ه
هدم، وقــد كانــه مــن أ ــم  ل قا ــا بعــد ذلــك األشــاعرال و ــارت جــزءا مــن مــ 

د موقـــف ع مـــاء الســـ ف مـــن الك  يـــة ورمـــيدم باال تـــداع واألمـــر فـــاألســـباب 
كانه أ لا مـن أ ـم األسـباب فـد عـد  قهـول مـ  ب األشـعرية  كما دجر م، 

 لْعن فيه من جانب ع ماء الس ف وا
 د الك   والقرآن:فقوله  -ج

  نث ا ن ك ب قوله ع ث الك   والقرآن فث نفد الصفات االلتياريـة لـئ 
 م بـاهلل لعالث لحل فيه الحوا ث، ل لك قال بو لية الك   وأنه قا ن هللاإ قال: 

تجزأ وال هتبعا كالع م والقدرال، وأنه لي  بحروف وال أ وات وال هنقسم وال ه
 واحد، وأن القرآن ال ى هت ـث  ـو حكا ـة عـن كـ   هللا ث، وأنه معنهروال هتغا

ن القــرآن ايــر مخ ــو ،  قــول األشــعري مفصــ  م قبــه فــد ذلــك: إمــذ قولــه:
ــــم  ــــن كــــ ب: إن هللا قــــال عهــــد هللا   ل متك مــــا، وأن كــــ   هللاهــــز  ســــبحانه ل

ــه قا مــة بــه، وأنــه قــد م بك مــه، أن  كمام بــه، وأن ك مــه قــا ســبحانه  ــفة ل
                                            

  (ا584( ن فه )ص: 5)
 (42ة ورطورهنن  )ص:خ(، ونشننأة األشننعر 1/217أة ال كننر ال لفنن ي للنشنن ر )نشنن( ان ننر: 6)

ط علننت اآللننة  -(87: صرهنن  فنني المدرسننة األشننعرخة ) ة وأال ننده ، ورسنن لة: الك  عننومنن  
 ا -الك ربة

This file was downloaded from QuranicThought.com



الجزء األول   –موقف ابن تيمية من األشاعرة   

 جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net 

559 

م بــه، والقــدرال قا مــة بــه، و ــو قــد م بع مــه وقدرلــه، وأن الكــ   لــي   الع ــم قــا
بحــروف وال  ــوت، وال هنقســم وال هتجــزأ وال هتــبعا وال هتغــاهر، وأنــه معنــد 

قــراءال القــرآن،  وال، و ـهر روف المتغــالحــعـز وجــل، وأن الرســم  ـو ا واحـد بــاهلل
 ـو  ـو أو بعلـه أو ايـره، وأن العبـارات عـن  وأنه لْو أن  قـال: كـ   هللا

ســــبحانه لــــي  بمخت ــــف وال  ســــبحانه لخت ــــف ولتغــــاهر، وكــــ   هللا كــــ   هللا
، والمـ كور ال  خت ـف وال هرعـز وجـل  خت ـف ويتغـا أن ذكرنا هلل كما،هرمتغا
سبحانه عربيا ألن الرسـم الـ ى  ـو العبـارال عنـه  ث ك   هللاسم، وانما هرهتغا

ــة، وكــ لك بــدعر  -قراءلــهو ــو  -(1) ث عهرانيــا لع ــة، ســم، فســمث عربيــا لع 
 و د أن الرسم ال ي  و

 
 

ا لع ـة، ولهـرا لع ـة، يـدنث سـمث أمرا لع ة و سمد، وك لك نعبارال عنه عهرا
متك مــا قهــل أن  ســمث ك مــه أمــرا وقهــل وجــو  الع ــة التــد لدــا  و لــم هــزل هللا

ديــا ولهـــرا، وأنكـــر أن نث ك مـــه أمــرا، وكـــ لك القــول فـــد لســمية ك مـــه ســم
ال  خ ـق شـيئا إال  ن هللاإل ناقيـا، وقـال: هـز زل مخهرا أو لم هلم  ي  كون البار 

  (2)  قال له كن، ويستحيل أن  كون قوله كن مخ وقا
لْويل هو ا كيل كان م  ب ا ن ك ب فـد  ـ ه المسـولة او  ا النص 

وكيـل لـوثر  منحرفا عن مـ  ب السـ ف، -والقرآن مسولة ك   هللا -مة يالع
به األشعرية فيما بعد، مذ م ح ة الفر   ينـه وبيـندم فـد  ـ ه المسـولة فتنـه 

متك مـا قهـل أن  سـمد ك مـه أمـرا وقهـل وجـو  الع ـة  ل هللاهـز  قال  نـا:   ولـم
                                            

 ننعم ي ، وأن األشنعر ننه حن ينة عن  كن   هإع  القنرآن: ول يق( المشهور أن اال  ك ب 1)
(، ومدمننوع 60ر  الالنن  فننور  )ص: المدنن، ان ننر: ذلننو و نن ل: هننو ابنن رة عنن  كنن   ه منن 

 (ا2/290ختصر الصواع  )م(، و 87: ص(، والتفعين ة )12/272ال ت وي )
 (ا585 -584( المق الت )ص: 1)
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ال هتصف بـاألمر  ن ك   هللاإ، فدو  قول: اللد ك مه أمرا    سمالتد لدا 
د  الكــــ  ، أمــــا قــــمــــور حا ثــــة مــــذ ر فــــد األ ل، وان  ــــ ه األهــــوالندــــد والخ

األشعرية فيقولون بو لية الك   النفسد وكـ لك و ـفه بكونـه أمـرا أو نديـا أو 
لهــرا كــل ذلــك أ لــث، وقــد أشــار الســبكد الــث  ــ ه المســولة فــد لرجمتــه ال ــن 

ثم  ا   و وأ و العبا  الق نسد ع ـث سـا ر أ ـل السـنة فـ قبا   ك ب فقال:
لحــدوث  ؛فــد األ ل لخهــرتصــف بــاألمر والندــد واالــث أن ك مــه لعــالث ال ه

زال فولزمدمــا هـنمــا هتصـف  ـ لك فيمـا ال إ ـ ه األمـور وقـد  الكـ   النفسـد، و 
ــا أن  كــون القــدر المشــتر  موجــو ا بغيــر واحــد مــن لصو ــياله ، (1)  أ متن

 ويقصد السبكد بو ل السنة األشعرية 
   ع ث المعتزلـةير و  (2)اير مخ و   قرآن ك   هللالوا ن ك ب  قول بون ا

معند واحد  هللا  : إن ك ول ق كمابصوت، فد ذلك، لكنه هنكر أن هتك م هللا
 ان ما نسمذ التـالين هت ونـه  ـو عبـارال عـن كـ   هللا لعالث، و  م   ات هللاا ق

 ثمتك مـــا بك مـــه، وأن معنـــ هللاســـمذ  ث ع يـــه الســـ   ســـعــز وجـــل، وان مو 
 قوله:
 
 
 

 معنــاه: حتــث  فدــم كــ   هللا -[6 :التوبــة هللا{]}فــوجره حتــث  ســمذ كــ   
، وال (3)ويحتمـــل ع ـــث م قبـــه أن  كـــون معنـــاه حتـــد  ســـمذ التـــالين هت ونـــه   

عبـارال  رآنبصوت، قولـه إنـه معنـث واحـد، وان القـ أن إنكاره أن ك   هللا شك
 ، كل ذلك مما أحدثه ا ن ك ب و و مخالف لم  ب الس ف عن ك   هللا

                                            

(، واإلرشننن   108دي  للب نندا   )ص: (، وان ننر: أصنننرل النن2/300( ابقنن ت الفننبني )2)
 (ا328(، والمدر  )ص: 30 4-303دا  )ص:  ة اإلي(، ونه 120-119ني )ص:وخللد

 (ا298لمق الت )ص: ا( 3)
 (ا585( المق الت )ص:1)
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مرلبْة بالمسولة السابقة مسولة الصفات  -مسولة ك   هللا -و  ه المسولة
ــــة وبســــههدما أع ــــن الســــ ف الهــــراءال مــــن مــــ  هدم  ــــ ا، و جــــرو م  االلتياري

 ونسهو م إلث االعتزال واال تداع 
   الصفات:كارأ ه فد أح - 

  قصـد بوحكــا  الصــفات مــا هتع ــق  دــا مـن أمــور كالقــد  و ــل الصــفة  ــد
 متغاهرال أ  ال؟: ال ات أو اير ا، و ل  د

 وحــد ا إندــا هــرى ا ــن كــ ب أنــه ال هنبغــد أن  قــال عــن  ــفات هللا -1
، وا ــن كـ ب أرا  الدــرب مـن القــول (1)بصــفاله قـد م  قد مـة، وإنمــا  قـال: هللا
حــين  ْ ـق ع ــث كـل  ــفة لوحـد ا أندــا قد مـة، و ــ ا   تعـد  القــدماء مـذ هللا
النصـرانية سـرا،  ثنه هدعو إلـالدمه  دا لصومه من ا دههين وجه التدمة الت

 سهق  كما ، و  ا ك ب ع يهباله الصفات هللثفنفاال الصفات الدموه   لك م
 وال  ــد ايــره واندــا اء ال  قــال  ــد هللاســمهــرى أن الصــفات واأل كمــا-2

، و ــ ا القــول موافــق لمــ  ب الســ ف ألن إةــ   أحــد (2)لعــالث  قا مــة بــاهلل
  (3)ف  د من االستفصال  األمرين  حتمل معنث باة ، ومن ثم

ا ــن  أمــا مســولة كــل  ــفة و ــل  ــد الصــفة األلــرى أو اير ــا فيــرى  -3
 ال لتغاهر، وأن الع م ال  و القدرال وال اير ا،ي أن  فات البار  ك ب  

 
 
 

 
، (4) وك لك كل  فة مـن  ـفات الـ ات ال ـد الصـفة األلـرى وال اير ـا

                                            

 ط األولتا -ت رش   س لذ -(2/391 ج الفنة )منه( ان ر: 2)
 (ا546وص:   169( المق الت )ص: 3)
 (ا2/270 ر:  رء التع رض )ن( ا4)
 (ا546وان ر: ص  170( المق الت )ص: 1)
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ده فـد الفقـرال السـابقة مـن و  ا قول مو م، فـا ن كـ ب وان قصـد  دـ ا ماقصـ
عـد  القـدماء، اال أنـه بقولـه: هت وال ايـره حتـد ال أن الصفات ال  قال  ـد هللا

ر ا  قـرب ق ـي  مـن أقـوال النفـاال الـ هن ينه ال  قال الصفة  د األلرى وال اإ
ك دـا إلـث  ـفة واحـدال كـالع م أو امرا ال، ولدـ ا لمـا نقـل  فات هللا ـرجعون ه

فــد  ــ ه المســولة قــال:   وأمــا  لــددــ هل العــ ف المعتز ال  ــدمقالــة أ ي األشــعر 
أ و الد هل من المعتزلة فتنه أثهه العـزال والع مـة والجـ ل والكهريـاء، وكـ لك 

ا قـال فـد مـ، كيءفد سا ر الصفات التد هو ف  دا لنفسه وقال:  د البـار 
 الع م والقدرال، فتذا قيـل لـه: الع ـم  ـو القـدرال؟ قـال: لْـو أن  قـال  ـو القـدرال،

 ــن  ولْــو أن  قــال  ــو ايــر القــدرال، و ــ ا نحــو مــا أنكــر مــن قــول عهــد هللا
 رال لي  والشا د من   ا عبارال األشعرى األ(1)  ك ب
 ا لركية: - ـ

 ذلــك ع ــث أن دنــه، وي(2)ا أثهتدــا أ ــل الســنة مــهتهــه ا ــن كــ ب الركيــة ك
  هــر  ، وا ــن كــ ب هتهــه الع ــو واالســتواء ولــ لك ال(3)ى هــر  م  نفســه كــل قــا
الركيــة ونفــوا  ااألشـعرية الــ هن أثهتـو  ي ثبالــه ل ركيـة مــا ور  ع ـث متــولر إع ـث 
  (4)ستواء واال الع و
 والقدر: لاءالق -و

 أن ا ن ك ب  قول فيه بقول أ ل السنة و و اثبات القدر ي ذكر األشعر 
 

                                            

 (ا177( ان ر: المصدر الف ال  )ص: 2)
 (ا292مع ص  298ص:) ( المصدر ن فه3)
(، ومنهن ج 97)ص:  يللب ندا  ي (، وأصنول الند333( ان ر: المدر  الال  فنور  )ص: 4)

  ا- لذست رش    -(3/254الفنة )
( ومنن   عننده ، والعديننب أن 222عرخة )ص: ة األشننسنن( ان ننر: الك ال ننة وأ رهنن  فنني المدر 5)

افقننن  لمتنننأخري و ل   لدهنننة ل ننننون موول إن االننن  كننن ب ال يقنننيقنننالب حنننث حنننرص علنننت أن 
 األشعرخةا
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لعـــالث،لكن ســيا  األشـــعري لمـــ  ب أ ــل الســـنة فــد القـــدر لـــي   مــن هللا
جانبــــا مـــن مــــ  ب ا ـــن كــــ ب فـــد القــــدر  يأو ــــا البغـــدا ، وقـــد (1) قيقـــا
أرا    ن سـعيد: أقـول فـد الجم ـة: إن هللا قال شيخنا أ و محمد عهد هللا فقال:

حــــدوث الحــــوا ث ك دــــا لير ــــا وشــــر ا، وال أقــــول فــــد التفصــــيل: انــــه أرا  
أقـــول فـــد  كماالمعا ـــد وان كانـــه مـــن جم ـــة الحـــوا ث التـــد أرا  حـــدوثدا،

اء:  الــالق األجســا  وال أقــول فــد الــدعاء  ــا لــالق القــرو  الجم ــة عنــد الــدع
ــد  والنجاســات، وان كــان  ــو الخــالق لدــ ه األشــياء ك دــا ، (2)  والخنــا ير وال

 و  ا موافق لقول أ ل السنة 
ــم لــ كر المصــا ر أن لــه ك مــا فيــه، والمشــدور أن  أمــا مســولة الكســب ف 

 من بعد  ي المسولة مما أحدثه وقال به األشعر    ه
 ام مان: - 

ب إلــــث أن ام مــــان  ــــو أول مســــا ل ام مــــان لعريفــــه، ويــــ  ب ا ــــن كــــ 
 ـن سـعيد  قــول:  :   وكـان عهـد هللايول البغـدا قـامقـرار بال سـان والمعرفـة،  
عـــز وجـــل وبكتبـــه وبرســـ ه إذا كـــان ذلـــك عـــن  ان ام مـــان  ـــو امقـــرار بـــاهلل

صـــحته لـــم  كـــن معرفـــة ولصـــدهق بالق ـــب، فـــتن لـــ  امقـــرار عـــن المعرفـــة ب
د مهينـــــا رأي ا ـــــن كـــــ ب وأنـــــه ال  خـــــالف قـــــول ك، ويقـــــول الســـــب(3)  إ مانـــــا

                                            

  ئيشننعنن  ي ع أن  فننتطين أحنندا ال او نن لوا " لت   ل:عننر ( ألننه لمنن  ذكننر عمننو  مشننيئة ه1)
   لهذاعتقد  هو ول س مذمبيهذ  يفب م  نة عيله، وهذ  حن عأن ي   ب 

 (ا104)ص:  ي ( أصول الد2)
 (ا149)ص:  ي ل الدو( أص3)
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قــرار بال ســان والمعرفــة و ــ ا المــ  ب  عــزي إاألشــعرية انــه التصــدهق:   انــه 
 ـــن ســعيد  ـــن كــ ب، وكـــان مــن أ ـــل الســنة والجماعـــة ع ـــث  ى عهــد هللاألإ

بعـد  دهتلـا لـ الجم ة، وله ةـول الـ هل فـد ع ـم الكـ   وحسـن الن ـر، ولـم
شدال البحث انفصال م قبه عن مـ  ب القـا  ين بونـه التصـدهق، فـتن امقـرار 

 ،(1)  بال سان والمعرفة  ستدعد سهق المعرفة   
 
 
 
 

والسـبكد هريــد أن ال  جعــل ا ــن كـ ب مخالفــا لجمدــور األشــعرية، و نــا  
فــر   ــين مــن  جعــل ام مــان  ــو التصــدهق فقــط ومــن  لــيل إليــه امقــرار 

ا  ـين مـ  ب  ـنالء ومـ  ب السـ ف الـ هن هـدل ون قأن  نا  فر  كماسان،بال 
 -هرى جمدور أ ل السنة كما-األعمال فد مسمث ام مان  ويرى ا ن ك ب

، وكــ لك م قبــه فــد مرلكــب (2) حكــم لــه بامســ    المق ــد وأنــه ن ــحة إ مــا
  (3)الكهيرال 

 ب الناق ـةالكتـ دا  ه أ م آراء وأقـوال ا ـن كـ ب كـان المصـدر فـد عر ـ
لم قبه سـوى بعـا النصـوص الق ي ـة مـن كتبـه فـد اثبـات الع ـو واالسـتواء، 

، وأن المسـا ل الكهـرى التـد ي وبدا هتهين كيل كان ا ن كـ ب شـيخا ل شـعر 
قــد ســبقدم  -كمســولة الصــفات االلتياريــة والكــ   -ي ميــزت المــ  ب األشــعر 

، ي األشـــعر  إليدـــا ا ـــن كـــ ب، و ـــ ا  فســـر جانبـــا مـــن جوانـــب نشـــوال المـــ  ب
 الحسن نفسه   دلسهق وجو  أ

   ا فـد مـ  ب ا ـن كـ ب نفسـه،  ـل فـد مدرسـته التـث سـار ع ـث  ولي
                                            

 (ا1/95( ابق ت الفبني )4)
 (ا254  )ص: ي( ان ر: أصول الد1)
 (ا293مع ص:  298( ان ر: المق الت )ص: 2)
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 ر ما يةريقه فيدا ع ماء آلرون، كالمحاسهد والق نسد وا
 ا: الحارث المحاسهد:يانث
 رجمته:ل -أ

 ، ولـد بالبصـرال، أ ـو عهـد هللا(1)البغـدا ي   سـهد و الحارث  ن أسد المحا
 ــ لقرييـا، أمـا  165دـا، وكانـه وال لـه سـنة يف شعـاو نتقل إلث بغـدا  ولكنه ا

  ـ  243وفاله فقد كانه سنة 
 
 
 
 

  ترجمــات عدهــدال فــد -ن ــرا الشــتداره بالتصــوف -وقــد ح ــث المحاســهد
، و ـ ا مـا لـم (3)أفر ت عنه  راسات  كما،(2)قات بكتب الرجال والتراجم والْ
  ةي ن الك واير ما م د حظ به ا ن ك ب والق نس

 ويمكن امشارال إلث لمحات فد حياله:

                                            

   نندا  خص(، ورنن ر 10/73ليل ننة )ا(، و 56: )ص: ابقنن ت الصننوف ة جمتننه( ان ننر: فنني رر 3)
(، وابقنن ت الشنن فع ة الالنن  12/103(، واألنفنن ب )1/78ة )رخ(، والرسنن لة القشنني8/211)

للنننذهبي  ير(، والفننن1/430(، وميننن ان االعتننندال )7/84(، والك مننن  )1/8   ننني شنننهبة )
(، وابقننننننن ت الفنننننننبنت 11/257(، والنننننننوافي )2/57 ن ) ننننننن(، ووف ننننننن ت األا12/110)
(، 2/134ب )يهننذتب اليهننذرو  -المطبوعننة -(5/208(، ورهننذب الكمنن ل للمنن   )2/275)

 ه ا ير ( و 1/64ي )نراع(، والطبق ت الكبر  للش331،345 -10/330ة )ينه لة وايبداوال
  ي صنتصرا ألحواله  ب  سلوكه ارخ  التصر ، ان ر الو مخسد  هو ن فه عر   كم   (1)

 (ا64-59)ص: 
رجمة  قندر م ك نن  ررك   لذ ، و خمو   عنوان: أست ذ الف  ر ميه   راسة لعبد اليل ذ ن( م2)

فنني مقدمتننه  يرلو ة حفنني  القننسننهنن   رانتننه فنني مؤل  رننه، ومخقار  تتصننو  علننالننت ال  عننوة
بي العق  وفهذ القنرآن، وهني  راسنة جيندة وعم قنة وان ك نن  ال رخلنو س ب المي تي  كقلتي

 اليه م  م ح  ت ع
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ا، ولكنه لم  كن ع ث وفا  مذ ا نه فـد المـ  ب سر كان أ وه رج  مو  -1
ــة فــد القــدر  ــدالك  ــاه كــان قــدريا  قــول بقــول المعتزل ، (1)، والمشــدور أن أب

ف فد مسولة القـرآن فـ   قـول:  ـو مخ ـو  ق، أي هتو (2)وقيل  ل كان واقاليا 
ــاه كــان رافلــيا وال ايــر م ، وكــان مــن (3)خ ــو ، وشــ  الســبكد فقــال: إن أب

ث أن لـــرث معــه حــين  عــاه أمــا  النــا  إاآثــار ذلــك مــا ور  مــن قصــة الحـــ
 ْ ق أمه، وك لك لما لوفث لـم  ولـ  مـن لركتـه شـيئا لدـ ا السـهب، وقـد كـان 

 رى كفر المعتزلة ه نهمبعث   ا أ
مــندم  ى عــن جماعــةذا  ــ ة بو ــل الحـدهث، وقــد رو  دكـان المحاســه -2

، وال ــا ر أنــه انصــرف عــن ذلــك بانشــغاله فــد التصــوف والتــوليل فيــه، (4)
 ب الرجال، وقال فيه ال  هد:    دو  فد نفسهكت ومذ ذلك فقد لرجم فد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) ،وقال فيه ا ن حجر مقهـول(5) وقد نقموا ع يه بعا لصوفه ولصانيفه
                                            

)ص:   ذي نننن(، والتعننننر  للك 2/57(، والوف نننن ت )1/78) ي ر ي( ان ننننر: الرسنننن لة للقشنننن3)
 (ا147

 (ا12/1102) ير(، والف11/257افي )لو (، وا8/241 دا  )( ان ر: ر رخص  4)
 (ا2/277( ا ن ر: ا لطبق ت )5)
   العقنن ين(، ومقدمننة ريق2/134ب )يب التهنذي(، ورهنذ5/218ب المنن   )ي( ان نر: رهنذ6)

 (ا18-13رآن )ص: قوفهذ ال
 (ا1/130( مي ان اإلعتدال )1)
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 ستة وليسه له روا ة عن أحد من أ حاب الكتب ال
كان معار ا ل فر  المنحرفة فد عصره ولا ة المعتزلة والرافلـة،  -3

، وأشـد مواقفـه ماكـان مـذ المعتزلـة، وقـد ر  (2)والجدمية، والخـوارج والمرجئـة 
ا لـم لخـل كتبـه الصـوفية مـن فلـا مـا ةوي  فد كتابه )فدم القـرآن(، كيدع 

، ال لفْـــن فرقـــة  ـــالة ملـــ ة  ولـــه فـــيدم:قرور م، ومـــن ذلـــك اـــألحـــوالدم و 
د الحجــاج، ومعرفتدــا  ــدقا ق مــ ا ب الكــ  ، وحســن فــللـ لتدا، اللســاعدا 

عــز  العبــارال بــالر  ع ــث مــن لالفدــا، فدــم عنــد أنفســدم مــن القــا  ين ع ــث هللا
، وال أولــث بـــه وجــل بــالحق، والـــرا هن لكــل  ــ لة، ال أحـــد أع ــم مــندم بـــاهلل

ـــل  عـــ عـــز وجـــل ال  ـــالة ســـوا م، وان هللا ممـــندم، وكـــل األمـــ  ب مـــت دم،  
هــدعد ذلــك وينتح ــه،  ين م مــن المغتــر يــر  م، واايــر و أحــد فــد  مــاندم هنجـال
ال كفـر بعلـدا بعلـا، وكـل فرقـة مندـا يـر ار  فدم فـر  كتالكفدم بايدد ع يشو 

، والمحاسـهد الـ ى  قـول (3) ه بـالحق اير ـايـول ع  قـمغترال، اللـرى أن أحـدا 
ن، مــن أولدــا الــث نداهتدــا،  ــ ا الكــ   ممــن عا ــر محنــة القــول بخ ــق القــرآ

دا ين لم هن ه فإر بوحوالدم، ول لك لم هوافق ع ث القول بخ ق القرآن،يفدو له
  (4)ما نال أ مة أ ل السنة من المحنة

لـر  المحاسـهد مجموعـة مـن المنلفـات، واالهدـا ذو  ـبغة  ــوفية،  -4
 ول لك عند  نشر ا من لدم ا تما   د ا الشون، ومن كتبه:

                                                                                                               

 (ا1/139ب )خر تق( ال2)
(، وفهنننذ القنننرآن 109-108(، والمن سنننب )ص:97 )ص:بي مي سنننللة يننن( ان نننر: الرع 3)

 (ا333)ص: 
 (ا358)ص:  ية( ا لرع 4)
د رف ءل هنذا التفن :ل عبند القن  ر عطن ا ان نر مقدمنة ريقين  آ اب الن نوس )ص:  ( و 5)

(، و د أج ب عن  ذلنو  نأن العنداء النذي و نع اليننه و ني  اإلمن   13(، والمن سب )ص: 13
ضننن   النننت هنننذا أن ي  المي سنننبت، وخمنننن  أن أحمننند جعننن  الفنننلطة رنننر  أننننه ال خطنننر مننن

 ر ه م  المعت لةا المي سبي ك ن ك ال   يمي  الت الن ي لبعق الص  ت وهذا 
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 ن، حققدا عهد الفتاح أ و ادال هة المسترشدرسال -
عـــز وجـــل، ةبـــذ عـــدال مـــرات آلر ـــا  تحقيـــق عهـــد  الرعا ـــة لحقـــو  هللا -
 عْا القا ر
 المسا ل فد الز د  -
 المسا ل فد أعمال الق وب والجوارح  -
  [ةبذ  تحقيق محمد عتمان الخشه باسم الر   الح ل]المكاسب  -
المكاسـب  ذعا عهد القا ر عْا، ثـم ةبـالعقل، و  ه األربعة نشر ا جمي -

 ث عهد القا ر عْا ْفةبذ الز د  تحقيق مص كمامستق ،
 التوبة، لحقيق عهد القا ر عْا  -
 د القا ر عْا عهالنفو ، ةبذ  تحقيق  -
 صا ا الدهنية، ةبذ باسم الو ا ا، لحقيق عهد القا ر عْا نلا -
  ق ، ةبذ مذ الكتاب الساهللا ثصد والرجوع القلا -
 ، ةبذ مذ كتاب الو ا ا هللا ثمن أناب إل -
 ةبــذ  تحقيــق   محمــد عتمــان كماةبــذ مــذ كتــاب الو ــا ا، -الصــ ال -

 الخشه 
بعـة مكتبـة الندلـة امسـ مية ةبعـة ةت، ومندـا ا م، ةبذ عدال مر التو  -

   الو ا ا  ار الوعد بح ب، وبتحقيق عهد القا ر عْا مذ مجموع
 العقل  تحقيق شكرى القول د  ابكتالقرآن، ةبذ مذ فدم  -
  دلع م، ةبذ لحقيق محمد المعا د مزالكتاب ا -
 والنشور، ةبذ  تحقيق محمد عيسث ر وان  ثعبلا -
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 النف ، ةبذ مذ الكتاب السا ق  معالبة -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بعا آراء المحاسهد الك ميـة، وع يـه ي  حو  يوكتاب فدم القرآن  و ال 
  (1)فد نقل أقواله اعتمد شيل امس   ا ن ليمية 

 وأ ر  قلية فد حياال المحاسهد  جر اممـا  أحمـد لـه، وأمـره النـا  -5
 دجره حتث انه لما مات لم  صل ع يه إال أربعة نفر، وقل من هترجم له إال 
ويتعرض لد ه المسولة، ومن أ م أسباب ذلك  لوله فد ع م الك   وموافقته 

 لبعا أقوالدم وك مه فد التصوف 
 واله:قلحارث وأا بم  

 عتهـر الحــارث مــن متقـدمد أ ــل الكــ   الــ هن عا ـروا أ مــة أ ــل الســنة، 
ا معدــم  ــد كتيــر مــن أقــوال المعتزلــة ولا ــة فــد مســا ل القــرآن وأنــه و ووقفــ

وقفـوا معدـم  ـد الْوا ـف األلـرى  كمااير مخ و ، والقدر والوعـد والوعيـد،
الـا وأحسـن الباعـا ممـن إثب أكتـرالمنحرفة، ول لك فالمحاسهد ومن فد ةبقته 

                                            

 ر إل ننه فنني مدمننوع شنن  أمنن  منننه نصوصنن ، كقنن(، فقنند ن2/45 رض )عنن( ان ننر:  رء الت1)
 (ا5/557ال ت وي )
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 وةبقته  ي جاء بعد م كاألشعر 
ـــك إال أن  فـــدولكـــن مـــذ موافقتـــه أل ـــل الســـنة  أقوالـــه مـــا  خـــالف  فـــدذل

كل  فدمن جانهين، أحد ما: التصوف، واآللر: آراكه فد العقيدال، و  مندجدم
  (1)ا  قول البغدا ي ممن الجانهين كان المحاسهد شيخا ل شعرية ك

 هد:حاسمالتصوف عند ال -
أمـــا الجانـــب األول فقـــد كـــان المحاســـهث أحـــد روا ه الكبـــار، الـــ هن كونـــوا 
مدرسة كهرى ربْـه  ـين الكـ   والتصـوف فيمـا بعـد  و ـ ا مـن أ ـر  مـاةرأ 

  -د إن شاء هللالسيو كما-من لْور ي ع ث الم  ب األشعر 
 
 
 
 
 
 

 :د هلا الصورال بالنسبة لتصوفه ال د من امشارال إلث ما لتوحتث 
 ه فـد الغ ـو واالنحـراف،يـر صـوف اكتصوف المحاسـهد لـم  كـن أن ل -1

ث وجـوب االلتـزا  بالكتـاب والسـنة، ومتابعـة الشـرع، إلـر ييرا ما  شت ل كان ك
ركــز ع ــث أعمــال الق ــوب ولْــرات النفــو ، ومســا ل هذا كــان المحاســهد إو 

دــا كالنيــة، والمراقبــة، والتوكــل، يلتع ــق  هــواةن األعمــال ومقا ــد امنســان ف
ل الكــ   فــد كــل واحــدال يــويْ -يقظ، والعجــب، والريــاء، والحســد واير ــاوالتــ
ــومر مــذ ذلــك بالبــاع  - ــ ح الــنف إاه مــن وســا ل  هــر دــا بمــانم اال أنــه  

ثم اع ــم  ــا  الشــرع بفعــل األوامــر واجتنــاب النــوا د،  قــول فــد آ اب النفــو :
                                            

د سننرت االن  أب الينن تنك توعلنن "( 209-208  )ص: يل الندوفني أصنن يل الب نندا يقنو( 2)
 ا"هذتث معول متكلمي أصي الن  وفقه  هذ وصوفييفي الك   وال قه واليد
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،  ذار شـقـد افتـرض فـرا ا ظـا رال وباةنـة، وشـرع لـك  جل ذكره ألد أن هللا
 دـا جزيـل التـواب، وأوعـد   ا، وأمـر   دـا، ووعـد  ع ـث حسـن أع يدـا ك لـ 

، وح ر  نفسه شفقة منـه ع يـك، فقـم  ـا لكع ث للييعدا أليم العقاب رحمة 
، والبـذ آثـار أ ـحاب نهيـه ألد بفرا له، والـز  شـرا عه، ووافـق سـنة نهيـه 

ن أول منزلـة ويقـول عـ (1)ب بـع ا دم واسـ ك ةـريقدم       رلدم، ولـويوالز  س
الرعا ــة عنــد الخْــرات، بعــد اعتقــا   عــز وجــل أندــا:  مــن الرعا ــة لحقــو  هللا

لعــالث، فــ  لخْــر بق بــه لْــرال مــن أعمــال ق بــه اال جعــل  جمــل حقــو  هللا
، وال هتركدــا  ســكن ير دــا باعتقــا  اللــم قهدــا، ف ــم يالكتــاب والســنة  لي ــين ع 

لعـالث  دد لـه الع ـم أن هللاشـ  ه، اال أنيـر منـد واتق به فد مجال الفكـر مـن ال
فتنـه  فيدا؛را له إا بوسبا دا وع  دا ووقتدا و فيددا أو أذن يقد أمر  دا وندب إل

ى أندـا  اعيـة هـر  ى أندـا  اعيـة الـث سـنة و ـد  دعـة، وقـدهـر  قد  قهـل الخْـرال
ــإلــث ةاعــة و ــد معصــية، وقــد   (2)    رشــر و ــد يــرى أندــا  اعيــة إلــث له

اب والســنة تــاألمــور التــد هــ كر ا مــن الك ا ــث بعــوكتيــرا مــا هــ كر األ لــة ع
  (3)حابة لصوأقوال ا

 
 
 
 
 
 

ــالدم، فــ كر  ــ لك شــنذ المحاســهد ع ــث بعــا متصــوفة عصــره وانحراف ول
ة أقــوالدم وقــال بعــد كــ   ةويــل قــمــن اــرور م بمــا عنــد م وعــد  مْاب أنواعــا

                                            

 (ا38: ص( آ اب الن وس )1)
 (ا96ة )ص: يع ر ( ال2)
 ده اع( وم   36: ص ر: رس لة المفترشدي  )ن( ا3)
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وإنمــا أة ــه الو ــف فــد  ــ ه الفرقــة ألندــا ع يمــة ارلدــا، قــد ا ــب  عندم:
  عــز وجــل هلللــك ع ــث كتيــر ممــن هتعهــد ويــرى أنــه مــن النســا  العــام ين ذ
هـر  ع ـث الـ هن  قعـد  دـم لـوك دم الـث التواكـل ولـر  الكسـب والعمــل  كمـا،(1)

ر  -،  ــل(2)متــل شــقيق اله خــد الــ ي  عــم أن الحركــة فــد الكســب معصــية 
ع ث من  عم أن القعو  ولر  العمل أفلل من الحركة، ويفصل ر ه ع ـيدم 

ر الجـــدال تـــال الع مـــاء فـــد مســـا ل عم يـــة كو ، ثـــم  عـــرض ألقـــ(3)ن وجـــوه مـــ
ه، والعزلــة عــن النــا  ومجــانهتدم، والشــهدة ومعنا ــا، دحولدــا متــل الــورع وحــ

ا مـ، وقد عرض لد ه المسا ل بشـكل جيـد، ك(4)وجوا ز الس ْان، واير ذلك 
يحون ألنفسدم بعا المحرمات متل الن ر هية ال هن هوفر  ع ث بعا الص

  ع ـث بعـا الصـوفية الـ هن  قولـون كماهر ،(5)المحر  وير  حججدم الباة ة 
  (6)بت مان فرعون 

 ك، و ول، وله كتاب فد ذ ة   العقللهركز المحاسهد ع ث مسو -2
  ن كــان  ميــل إلــث أقــوال أ ــل الكــ   إال أنــه هركــز فــد مســولة   العقــلإو 

ى  خافه ويع مه، ع ث ربْه بوعمال الق وب وأن ال ى عقل عن ربه  و ال 
 د العقل الوار ال فيه و د:نول لك ذكر معا

 عــز وجــل فــد الممتحنــين مــن عبــا ه، أقــا  بــه زال جع دــا هللايــار   انــه  -أ
  (7)  ع ث البالغين ل ح م الحجة   

 
                                            

  (ا455)ص:  ية( ان ر: الرع 1)
  (ا61( ان ر: الكفب )ص: 2)
 (ا64: ص( ان ر: المصدر الف ال  )3)
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 ذسـمالفدم م ابة المعنـث، و ـو الهيـان لكـل ما د: أنه نوالمعنث التا -ب

موا فاع ـه سـشـم، فسـماه الخ ـق عقـ ، و   أو ذا  أو مـأو  هنمن الـدنيا والـد
   (1) لعاق
 ال والمعرفــة  تع ــيم قــدر األشــياء النافعــةير والمعنــث التالــث:  ــو البصــ -ج

رح شـويسـتمر فـد  (2)  لعالث واللارال فد الدنيا واآللرال، ومنه العقل عن هللا
الخــوف واليقــين،  نذلــك مركــزا ع ــث جوانــب مــن أحــوال الــنف  ولْرالدــا مــ

 ، وما هتع ق   لك ن هللاهدوحسن البصر  
ر ـا ممـا هتع ـق بـومور ايفالمحاسهد  د ا التركيز ع ث   ه الجوانب  ون 

وأحكـا  الشـريعة، انمـا  فـتا الْريـق  العقيدال وام مان، ومعرفة سنة رسـوله 
 لمندج س وكد  وفد قد ال قف عند حد معين 

 رهث أن لكون له مواقف من ع ماء عصـلالتصوف بالمحاسهد ا  ىأ -3
دــا، يدــا ا تمــامدم  دــ ه األمــور ولركيــز م ع يمــن أ ــل الحــدهث والفقــه هنعــد ف

فومــا المغتــرون بــالع م فدــم فــر  شــتث ع ــث قــدر منــا لدم فيـــه،   قــول عندم:
عز  رال الروا ة وحسن الحفظ مذ للييذ واجب حق هللاتدم: فرقة لغتر بكنفم

مــن الع مــاء وجــل، ولخيــل نفــ  أحــد م اليــه وعــدوه أن مت ــه ال  عــ ب ألنــه 
ن ع ث المس مين ع مدم    والفرقة التانية:  غتر أحد م ي ا مة العبا  الحاف 

بالفقــه فــد الع ــم بــالح ل والحــرا ، وبالبصــر فــد الفتيــا والقلــاء، فدــو  غتــر 
عـز وجـل  رى أن أحدا أع م باهللهكغرال الحافظ ل ع م وأع م منه ارال حتد ال 

                                            

 (ا208: صذ القرآن )فهق  مطبوع مع لع( ا1)
 (ا210:صفه ) ( المصدر ن2)
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ذا كـــان فـــد إ، و (1) 000تيـــا والقلـــاءمنـــه ألنـــه قـــد ع ـــم الحـــ ل والحـــرا  والف
عصر المحاسهد قد هوجد مـن لكـون فيـه متـل  ـ ه الصـفات التـد ذكر ـا إال 
أن ما  عتـرض ع يـه أسـ وبه فـد العـرض حـين  قـول بعـد ك مـه حـول ةـر  

فــتذا ألــز  ق بــه ذلــك انتفــه عنــه الغــرال بمــا  نفــد االاتــرار عنــد أ ــل الحــدهث: 
 والتفكر فيه والقيا بْ ب معانيه  تمحفظ من الع م، وا 

 
 
 

بــه، ف ــم  غتــر بمــا حفــظ، وعــد نفســه جــا   بــالع م بعــد حف ــه لــه، وأســوأ 
  (2)  وههر  حاال ممن لم  حف ه ولم هدرسه ولم

سـم مندجـا ارللـاه وينتقـد مـن لالفـه، ولــو هر  لكـ   إنمـاافالمحاسـهد  دـ ا 
 مـــن أ ـــل الحـــدهث والســـنة، والشـــك أن  ـــنالء  ـــم الـــ هن حف ـــوا ل مـــة كـــان

الحدهث النهوى وميزوا  حيحه من  ـعيفه، وفـد  ـ ا مـن الجدـا  والْاعـة 
ــده مــاال ه والتقــرب إلــث هللا لاوالعمــل الصــا  غــه   ــد هعــز وجــل والمنزلــة عن
 دم  تالزا دهن وعزل

بالفقـــه ومعرفـــة الحـــ ل  تماب الع ـــم مـــن هدـــكتـــوقـــد عـــاب المحاســـهد فـــد 
أى مــن أحكــا   ]د مــن ذلــك لولــ أمــا مــا فيمــا هتنــا ع النــا  فيــه فقال: والحــرا 

لتنا ع النا  ولجاذ دم ل دنيا فقد  ستغنث عنـه بعـا النـا   [الح ل والحرا 
إذا قـــا  بـــه الغيـــر، وقـــد  كـــون الرجـــل فـــد جميـــذ عمـــره ال لنوبـــه مســـولة مـــن 

ف و أن رجــ   ، ثــم بعر ــه مندجــه ونقــده لدــم بقولــه:(3) بعــا ل ــك المســا ل
وندـــا فقيـــل لـــه: مـــا النيـــة؟ ومـــا لبحــر فـــد نحـــو  ـــ ه المســـا ل واـــاص فـــد فن

                                            

 (ا445-441:صة )ي( الرع 3)
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دــا مــن الفســا  مــن يدء مح دــا مــن الق ــب؟ ومــاذا هــدلل ع شــعزيمتدــا؟ وأى 
قهل النف  ومن قهل العدو؟ أو قيل له: مـا الـورع؟ عجـز عـن جوابـه، ف  ـورع 

دـا يمنا ل  حتاج إلث معرفتدـا، فدـ ه أ ـول مـن أ ـول الـدهن التـد  حـدث ف
دــا  تفــرع القــول ي  هنبغــد أن هــدلل فعنــد منا عــة الــنف  وا لالدــا فدــا مــالي

من لفرعه فد الح ل والحرا ، و و أولث فد التع ـيم والحفـظ ع ـث  أكتردا يف
وال   اعهـــد هللا فـــالق هللا ، ويقـــول فـــد مو ـــذ آلر:(1) 000األمـــة مـــن ذلـــك 

، ويـدعو الــث (2)  عـز وجــللـدع الع ـم بمعرفــة الفتيـا فـتن الع ــم  ـو الع ــم بـاهلل
  (3)ة ال هن  م الخا ة ويومر بس و  ةريقدم ألباع آثار الصوفي

 
 
 
 
 

اب الع ــم  ــ ا الدجــو  بونــه موجــه مــن المحاســهد الــث كتــوقـد فســر محقــق 
، وسواء قصد المحاسهث اممـا  أحمـد أو (4)أحمد  ن حنهل وأ حابه  امما 

لم  قصده فوا ا مـن أقوالـه أنـه  قصـد ةا فـة مـن أ ـل الحـدهث الـ هن عنـوا 
 اء النا  ع ث  و دا فتولمحيصدا وإ بالروا ات ونق دا

وب لك هتلا أن لصوف المحاسـهد ومندجـه ما ـل عـن مـندج أ ـل السـنة 
 ة والتوا ن والجمذ  ين الع م والعمل ي قو  ع ث الوسْي ال 

 دال:عقيال فدأقواله 
ــلــر  أ ــ لك فدمــا  يوال المحاســهث فــد الغالــب مقرونــة  ــرأق ا ــن كــ ب، ول

                                            

 (ا87-86: ص( المصدر الف ي  )3)
 (ا92( المصدر ن فه )ص: 4)
 (ا27ا -267ذ القرآن )ص: فه( ان ر: 5)
 (ا61 -59( ان ر: العلذ، المقدمة )ص: 1)
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لعقيدال، ول ا سيقتصر الكـ    نـا ع ـث بعـا من مسا ل ا يرمتقاربان فد كت
  (ابه )فدم القرآنكتأقواله التد ذكر ا فد 

 ل صفات: إثباله -ا
و ــــفوه بصــــفاله   صـــف المحاســــهد مــــن  متــــدحدم مــــن الخا ــــة بــــوندم 

ــــة ونز ــــوه مــــن كــــل مــــاال ه يــــق ، فدــــو هتهــــه الصــــفات بتجمــــال، (1)  الكام 
 الصفات االلتيارية  من مشيئة هللابع ق هتوسيتلا أنه هنفد مندا ما

 عـز وجـل بـه لك يمـا مـن نفسـه   إذ لك ـم هللا هه أن القرآن كـ   هللاهتا مك
  (2)  اوالهسممن فو  عرشه، من فو  

أن  تقــد عال  حــل ألحــد أن   ســخدا فيقــول:نويقــرر أن الصــفات ال  جــو  
سـل جـل وعـز و ــف هن حـو  أن  ءهاسـمجـل ثنـاكه وال  ـفاله وال أ مـدح هللا

ا ه الحســنث، فمــن ســماله الكام ــة ومــدح نفســه بمدحــه الْــا رال وبونفســه بصــف
اءه الحسنث فيهدلدا قهيحـة سـوى و ـفاله سمدل أههدا أجا  أن  أجا  النسل 

 الكام ة
 
 
 
 
 
 

كــون م مومــة  نيــة، فيكــون  نيــة ناقصــة ســف ث، ومدحــه الْــا رال فيالع يــة 
  (3)يرا ث عن ذلك ع وا كهلجل ولعا

                                            

 (ا267ن )ص: قرآذ الفه( 2)
 (ا309(، وان ر: )ص: 302 :( المصدر الف ي  )ص3)
  (ا332: )ص فهذ القرآن( 1)
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  (1)قل مذ  ليل السمذ متل  فة الع م ويحتج لبعا الصفات بالع
 واالستواء:إثباله ل ع و  -2

كل  فد ن هللا إلون: قو  هنذكر أ لة ذلك من نصوص القرآن ور  ع ث ال 
[  } و ـو القـا ر 5  وأما قوله} ع ـث العـرش اسـتوى{]ةه: قال: م، ث(2)مكان 

ذا [و }إ16[و }أأمنـــــتم مـــــن فـــــد الســـــماء{]الم ك: 18األنعـــــا : فـــــو  عبا ه{]
[فدــ ه واير ــا متــل قولــه: }إليــه  صــعد 42ال تغــوا إلــث ذي العرش{بامســراء: 

فدــ ا مقْــذ [، 5[وقولــه: }ثــم  عـرج إليــه{] الســجدال: 10الك ـم الْيب{]فــاةر: 
هوجب أنه فو  العرش، فو  األشـياء، منـزه عـن الـدلول فـد ل قـه ال  خفـد 

فـو  عبـا ه ألنـه ات أن ذالـه  نفسـه  ع يه مندم لافية، ألنه أبان فد   ه اآل
ند فو  [، ع16الم ك: } أأمنتم من فد السماء أن  خسف بكم األرض{]قال:
دء ع ث السـماء فدـو فـد ش، والعرش ع ث السماء ألن من كان فو  عرشال

،  عنــد ع ــث [2ة: بــالتو }فســيحوا فــد األرض{]الســماء، وقــد قــال متــل ذلــك 
ــــدلول فــــد جوفدــــايــــد ر هاألرض، ال ــــة،  األ ســــتمر فــــد عــــرضيو  (3)     ال ل

}ما  كون من نجوى ث ثة إال ة أ لة الح ولية فد مسولة المعية وان آ يناقشو 
بالع م ومختومـة  ءالمهدو  [7ا لة: لمجا و رابعدم وال لمسة إال  و سا سدم{]

  (4) ي اقش ذلك بشكل موسذ وقو ينبه، و 
 
 
 
 
 

                                            

 (ا338( ن فه )ص: 2)
 (ا349-6،3ذ القرآن )ص: فه( ان ر: 3)
 (ا350 -349  )ص: الالف  در( المص4)
  (ا356-352ر )ص: دس المص  ر: نن( ا5)
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م يدســم ن هالمعتزلــة الــ  ثر  ع ــيــمخ ــو  و  يــر كر أن القــرآن اهــ كمــا-3
  (1)دا بالتفصيل شاقينالتدم و   كر أي ل، و الل
ــهــ كر مســولة الوعــد والوعيــد و  كمــا -4 ــة و ي  كر مــ  ب يــر  ع ــث المعتزل
د مرلكــب فــد مــ  هدم فــر  أقــوالدم وأقــوال الخــوارج و الســنة فــد ذلــك ويــ أ ــل
 ــوء ذلــك مســولة الشــفاعة وكيــل أنكر ــا المعتزلــة  ثع ــ ينــاقش، و (2)اليــر الكه

  (3)الكبا ر  أ ل ثالوعيد ع بلقولدم 
 :ريةاتيالصفات االل فدقبه  م -5

هوافق المحاسهد ا ن ك ب فد نفد  ـ ه الصـفات،  نـاء ع ـث نفـد ح ـول 
 لعالث، ونصوص المحاسهد فد ذلك وا حة جدا: الحوا ث   ات هللا

فقــد  جــل ذكــره مــا قــال ومن عقــل عــن هللا  قــول عــن القــرآن وع متــه: -أ
ح ولـه، وال لخ ـق  يركل ذل، ال لتغبه من  زاستغند به عن كل شدء، وع

رال التــر ا  والتكــرار لت ولــه، ألن قا  ــه تــجدلــه فــد ق ــوب المــنمنين بــه ع ــث ك
، و ـ ا منْ ـق الك  يـة (4)ر، وال هنقص، وال  حدث بـه الحـوا ث يم ال هتغ  ا

 يئته وقدرله شفد نفد ما هتع ق بم
يــه الحــوا ث، جــل ذكــره ال لحــدث ف ُهللا :ويقــول فــد مســولة ع ــم هللا -ب

ألنـا لــم نجدــل مــوت مــن مــات أنـه ســيكون، وكــ لك ع منــا أن الندــار ســيكون 
جدـــل منـــا لقـــد  أنـــه  ايـــر ـــهيحة لي تنـــا، ثـــم  كـــون فـــنع م أنـــه قـــد كـــان مـــن 

دء مــن شــالــ ي ال  كــون مــوت وال ندــار وال  دســيكون، فكيــل بالقــد م األ لــ

                                            

 ( وم   عده ا363: صذ القرآن )فه( ان ر: 1)
 ده ا ع( وم  370: ص( ان ر: ن س المصدر )2)
  (ا390:صدر )صالم س ر: ن ن( ا3)
 (ا307:صرآن )قذ الهف( ان ر: 4)
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تــدل ن المســجد }ل ـق شــيئا، وكــ لك قوله:نخاألشـياء إال و ــو  خ قــه ونحــن ال 
}وإذا أر نـــا أن ند ـــك قريـــة وقولـــه: [27 :الفـــتا] الحـــرا  إن شـــاء هللا ءامنـــين{

 أمرنا
 
 
 
 

لشــدء إذا أر نــاه أن نقــول لــه  (1)}إنما قولنــاوقولــه: [16اء: ر امســمترفيدا{]
ذلك  هدء منه لحدوث إرا ال حـدثه لـه وال أن   ، لي[40النحل: كن فيكون{]

ريـد الشــدء هك فعـل الجا ــل بالعواقـب الــ ى  سـتونف مشــيئة لـم لكــن لـه، وذلــ
يــد مــا  ع ــم أنــه  كــون، لــم  ســتحدث هر  ل لعــالثهــز  و ــو ال ع ــم العواقــب، ف ــم

ع م المريـد، فومـا مـن  نما لحدث ع ث قدر مالم إإرا ال لم لكن، ألن االرا ات 
ر وشـر فقـد أرا  ع ـث ع ـم ال  حـدث لـه يـما  كون وماال  كون مـن ل لهز  لم

، والمحاسهد  قرر مسولة أ لية  فات (2)  حدث فيه ع م به ذا كان الإ داء 
لعـــالث مـــن  ـــفات األفعـــال، ولـــ لك  لعـــالث لينفـــد مـــا هتع ـــق بمشـــيئة هللا هللا

ـــا ع ـــث اآل ـــول مع ق ـــ ق ـــول لـــه كـــن فيكون{]ة:  ، [40النحـــل:}إذا ار نـــاه أن نق
أن ريـد، قهـل هزل هـفتنه لـم  : [16امسراء:}وإذا أ رنا أن ند ك قرية  {]وقوله:

يـد احداثـه فـد الوقــه هر  لهـز  حداثــه، ف ـمإ حـدث الشـدء أن  حدثـه فـد وقـه 
د أن  حدثـه فيـه، فبترا لـه أحدثـه فـد يـر هالمنلر، فتذا جاء الوقه فدو أ لـا 
جل وعز  ا مة ألنه مريد قهل الوقـه  ذلك الوقه ال ى فيه أحدثه، فترا ال هللا

، وال  حتـاج (3)     خ وقات، وفد الوقه ال ى أحدثه فيهمال ى  حدث فيه ال
ال ى  فيده قولـه   فـتذا جـاء الوقـه فدـو أ لـا  ا  ا الث لع يق سوى التناق

                                            

 ن ، وهو خطأا  المطبوعة: أم في( 1)
 (ا34ا  -340رآن )ص:قذ الفه( 2)
 (ا343-342( المصدر ن فه )ص: 3)
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ن كانــه  ــد امرا ال األ ليــة فــ  فا ــدال إألن  ــ ه امرا ال   ريــد أن  حدثــه فيــهه
 را ال حا ثة نقا قوله إن كانه إمن قوله   ا، و 

 قولـه قـو  بـاهللومما هدل ع ث ك  يته وناليـه الصـفات االلتياريـة أن ل -ج
}إنـــــــا معكــــــــم وكـــــــ لك قولــــــــه عـــــــز وجل:  فـــــــد  ـــــــفتد الســــــــمذ والبصـــــــر:

ذ، وال لك ـف لسـمذ مـا كون سـملـي  معنـاه احـداث  [15راء:عالشـمستمعون{]
}فسـيرى هللا من المـتك م فـد وقـه ك مـه، وانمـا معنـث )انـا معكـم مستمعون(،

ث عد وال ع ــســمالمســموع والمبصــر لــن  خفــد ع ــث  يأ [94التويــة:عم كم{]
 بصرى أن أ ركه

 
 
 

جــل وعــز ولعــالث عــن ذلــك، وكــ لك  د هللافــعا وبصــرا ال بــالحوا ث ســم
ال  ســـتحدث بصـــرا  [105ة:بو تال}اعم وا فســـيرى هللا عم كـــم ورســـوله{]قولـــه:
ر  المحاســهد ع ــث مــن هــ، ثــم (1)  لــه لعــالث عــن ذلــكامحــدثا فــد ذ اولح ــ

 (2)وقـد ذ ـب قـو    الصـفات االلتياريـة فيقـول: لالفه فد   ا ممن هتهه هلل
ه، فـ  ب الـث مـا  عقـل مـن الخ ـق أنـه الاعا حا ثا فد ذسمجل وعز ا هللأن 

خ ــو  معه ل قــول، ألن الســم حـدث فــيدم ع ــة لســمذ مـا  كــون مــن قــول عنـد 
أذنــه مــن الصــوت، وكــ لك  أ ركتــهالشــدء حــدث لــه عنــه فدــم عمــا  ذســماذا 

ــه، قــال أ ــو عهــد هللا  ثو، وانمــا معنــ: و ــ ا لْــذ ــب الــث أن ركيــة لحــدث ل
)سيرى( و )إنا معكم مستمعون( أن المسموع والمبصر لم  خف ع ـث عينـد 

جـــل وعـــز،  معا وبصـــرا ال بـــالحوا ث فـــد هللاســـركـــه   عد أن أســـموال ع ـــث 
ــه اســ بصــار مــذ وإماع مــذ حــدوث المســموع، تومــن ذ ــب الــث أنــه  حــدث ل

                                            

 (ا34ه  -344آن )ص: قر ذ الفه( 1)
 ةام صد الكراق( ي2)
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  عبــانمــا ع ــث المعــز وجــل مــالم  قــل و  حــدوث المبصــر فقــد أ عــث ع ــث هللا
ــد مــالم  كــن، و هر  ر والييذ بصــســمقــال، وانــه عــالم  كمــا التســ يم مــا معنــد إني

  ع م( حتث  كون المع و ، وكـ لك حتـث  كـون المبصـر والمسـموع، وال حتث)
اه موجــو ا ويســمعه موجــو ا يــر عــز وجــل أن  ع مــه موجــو ا و  خفــث ع ــث هللا 

حـدوثا فـد  دوال بصـر، وال  عنـسـمذ جل وعز، وال  وث ع م فد هللاحد بغير
عــن الحــوا ث فــد نفســه ولعــالث عــن الهــداوات فــد ع مــه  ، جــل هللات هللااذ

  (1)  ه ع وا كهيرالوإرا 
  ــــــث ح ــــــولع ثـــــم هــــــ كر نصـــــوص الع ــــــو واالســـــتواء وأن ذلــــــك ال هـــــدل

  (2)الحوا ث
 ب الك  يـةتـو د من المصا ر الق ي ة التد بقيه من ك -و  ه النصوص

المســولة عنــد م، حتــث ان المحاســهد حــد كــان رســوخ  ــ ه  يلهــين إلــث أ -
  جز 
 
 
 
 
 
 

ئ مـن لالفـه وكوندـا مـن مسـا ل أ ـول أ ـل الســنة يخْـويقْـذ بمـا هـراه و 
المس مة  و  ا  فسر موقف أ ل السنة الصـ ب مـن الك  يـة ولا ـة موقـف 

 من الحارث المحاسهد  -رحمه هللا -االما  أحمد 
 ارث عن قوله؟:لح ل رجذ ا -

ا ـن  الحارث المحاسهد قـوال فـد القـرآن  خـالف قـولهنسب الك باذي الث 
                                            

 (ا346-345رآن )ص: قذ الفه( 3)
 (ا349-346: ص( ان ر: المصدر ن فه )4)
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لي  بحرف وال  ـوت،  ن ك   هللاإ قول:  -سهق كما -ك ب، فا ن ك ب
 وقاله ةا فة مـندم: كـ   هللا أما الحارث فقد نسب اليه الك باذي أنه  قول:

رار م أنـه  ـفة إقـحروف و وت، و عموا أنه ال عرف ك مـه اال كـ لك مـذ 
، فدــ ا (1)  ول الحــارث المحاســهدقــ ــو ، و ــ ا مخلــه ايــر اد ذلعــالث، فــ هللا

ر ا ـــن  يـــا  أن معمـــالقـــول قـــد هـــدعم مـــاذكره شـــيل امســـ   ا ـــن ليميـــة عـــن 
  (2)الحارث رجذ عن أقواله 

 : أ و العبا  الق نسد:ثالتا
 ب التـراجمتـبا ن كـ ب كتيـرا، ومـذ اشـتداره إال أن ك دلبط اسم الق نسهر 

فع ــه مـذ ا ــن كــ ب والمحاســهد، ولــ لك فتــاريل وال ال  كمــا لـم لعــن  ترجمتــه
ــــه  ــــه كــــان معا ــــرا ألاالق نســــد ووفال الحســــن   ــــديــــر معــــروفين ســــوي أن

أ ـــو العبـــا  أحمـــد  ـــن عهـــد  ، والـــ ي ذكـــر ا ـــن عســـاكر عنـــه أنـــه ي األشـــعر 
 -رحمـه هللا -الحسـن  ـدأ ي الرحمن  ـن لـال الق نسـد الـرا ي، مـن معا ـر 

، و ــو مــن جم ــة الع مــاء الكبــار األثبــات، ي وا  ال األ ــقــ كمــا ال مــن ل م لــه
  (3)  واعتقا ه موافق العتقا ه فد امثبات

 
 
 
 
 
 

                                            

 (ا40ص: ب أه  التصو  )هر  لمذع( الت1)
   ذكنر خنر الن  ز معمنص اإلسن   أن  (، و د ذكر شن149-7/148 رض )ع( ان ر:  رء الت2)

مند ميور تيوخ أه  المعرفنة والتصنو ، وذكنر الندكشبه ع  أخب ر تي م كف سبي يملرجوع ا
نننوان "  عة خب المصننر تنن ار الك فننية  ننر هننذا نفننخة خطمعمننأن ل -رحمننه ه - لذ سننرشنن   

 ا ع  مد م 66 ور مه  "واهد التصو ش
 (ا398)ص:  ي ر ت  كذب الم ربيي( 3)
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 فقــد و ــفه بونــه   امــا  أ ــل الســنة    الــ ي  ا ت لصــانيفه يأمــا البغــدا 

كتيرا الـث أقوالـه  ي، وقد أشار البغدا (1)  د الك   ع ث مئة ولمسين كتاباف
  ابه   أ ول الدهن  كتفد ثنا ا 
 دقد نص مدم عن الق نسـد ومنزلتـهيل ه  اء والصفاتسماب   األتوفد ك

وقعـه  ـين ا ـن لزيمـة  ية، وذلك عند حدهته عن الفتنة التد  ه بالك قتوع 
 ألهرنـا أ ـو عهـد هللا  دقـد:يوالك  ية من ل م له كالتقفد والصبغد،  قول اله

وشـــنجد  قـــول: عه أبـــا الحســـن ع ـــد  ـــن أحمـــد الزا ـــد الهســـمالحـــافظ قـــال: 
بـــالري فولهرلـــه بمـــا جـــرى  ي حـــالم الـــرا    ـــد ل ـــه ع ـــث عهـــد الـــرحمن  ـــن أ

ـــين أ ـــ نيســـا ور   ـــال: مـــا أل  ـــن لزيمـــة وبـــين أ ـــحابه فق ـــدد بكـــر ا  بكـــر   
ث  نا وبـه أن ال نـتك م فيمـا لـم نتع مـه، فخرجـه مـن عنـده لنما األو إوالك  ؟ 

ـــدحتـــث  ل ـــه ع ـــث أ ريـــة مـــن العبـــا  الق نســـد فقـــال: كـــون بعـــا القد  
المتك مـين وقــذ الــث محمــد  ــن إســحا  فوقــذ لك مــه عنــده قهــول، ثــم لرجــه 

ا وال متك مـا إال عر ـه ع يــه ل ـك المسـا ل فمــا يـالـث بغـدا  ف ـم أ ع  دــا فقد
بكـر   ـدابذ أبا العبـا  الق نسـد ع ـث مقالتـه، ويغـتم ألهتدم أحد إال و و نم

  (2)  محمد  ن اسحا  فيما أظدره
 رون هــــدقد، والهوشــــنجد ك  يــــة لــــ لك فدــــم يصــــة: كــــالهوالــــ هن ســــاقوا الق

ة ا ن لزيمة فد موقفه من أ حابه الك  ية، والقصة لدل أل ملخْئة أما  ا
 بالنسبة ل ق نسد ع ث:

 أنه كان مقيما بالري، من المدن الكهرى المشدورال قرب لراسان  -1
 أن مقالته كانه منتشرال وأقواله معروفه  -2
 ل الك  ية ول بقو  قأنه كان  -3

                                            

 (ا310  )ص: ي( أصول الد1)
 (ا269 ء والص  ت )ص: سم( األ2)
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 ومن أ ر  أقواله: -
  (1) ي أنه  قول  تقد م الع و  الن رية ع ث الحسية ل فا ل شعر  -1
 أجــا  وجــو  الكــ   لمــا لــي  بحــد ل فــا ل شــعرية الــ هن جع ــوا كمــا-2

  (2)الحياال شرةا فد وجو  الك   
  شعري ل فابه، ل   مقد م بقد  بمعنث  و قا وافق ا ن ك ب أن هللا -3

  (3)ال ى  قول: انه قد م ل اله 
 نيــة لرجــذ الــث ال فــظ ال الــثلتتوفــد  ــفة اليــدهن قــال الق نســد أن ا -4
و عم بعـا أ ـحا نا أن اليـدهن  ويفسر البغدا ي ذلك حـين  قـول: (4)الصفة
  (5)سبحانه ولعالث، وقال الق نسد  ما  فة واحدال    هلل فتان 
ـــ  ش كونـــه فـــو  العـــر  أن معناه: شوقـــال فـــد االســـتواء ع ـــث العـــر  -5  
  (6) مماسة

                                            

  (ا10)ص: يدا    للبي( ان ر: أصول الد1)
 (ا29( ان ر: المصدر الف ي  )ص: 2)
 (ا89:ص) يب دا لل  ي( ان ر: أصول الد3)
 (ا1/80 س المطبوع )سالتأ ق( ان ر: نق4)
 (ا326: ص( وان ر: المدر  الال  فور  )111)ص: ي ل الد( أصو5)
 (ا113( المصدر ن فه )ص: 6)
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  (1) أنه  قول:    وجوب المعارف العق ية ع ث العاقل من جدة العقل -6
  (2)ا لوقف فد التفليل  ين ع ث وعتمان مك -7

  ــ ه أ ــم أقــوال الق نســد، ويجعــل شــيل امســ   الق نســد مــن العــراقيين
  كمــاالجميــذ ك  يــة فيقول: ن كــانإثبالــا مــن أ ـل لراســان و أكتــر إالـ هن  ــم 
العبـا    دالمنتسهين الث أ ل امثبـات مـن ألبـاع ا ـن كـ ب كـو يينأن العراق

، ي ر هـــالحســن ع ـــث  ـــن مدـــدي الْ  ـــد، وأي الحســـن األشـــعر   ـــدالق نســد وأ
 بكر  دوالقا د أ

 
 
 
 
 
 
 

د وأمتالدم أقرب الث السنة وألبذ ألحمد  ن حنهل وأمتاله، من نا ن الباق 
  (3)  ان الما  ين الث ةريقة ا ن ك بأ ل لراس

*   *   * 
  ــنالء  ــم أ ــم أعــ   مدرســة ا ــن كــ ب قهــل األشــعري الــ ى وافقدــم فــد

 سب إليه   ا الم  ب  نأ ر  أقوالدم مذ  يا ال فد الشرح والتفصيل ول لك 
*      *    * 

 ة: يموقف الس ف من الك 
                                            

 (ا256( ن فه )ص:7)
 (ا30 4-293: ص( ان ر: المصدر ن فه )8)
 (ا1/270 رض )ع( ان ر:  رء الت1)
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 ْ قالدم مرلكـزال ع ـث أسـا لما كانه موا ين ع ماء أ ل السنة ثا تة، ومن
ــ  ــم لتغيــر مــواقفدم مــن أ ــل األ ــواء ال  ســتحدثون  ــدعدم فــد كــل  هنمتــين ل

 من  ول لك ح ر الس ف من أ ل الك   عموما ور وا  دعدم  ل حـ روا مـن 
 م   ر يع م الك   ال ى  لل منه الجدمية والمعتزلية والقدرية والرافلة وا

السنة فد الر  ع ث الجدمية والمعتزلة  وان كانوا موافقين أل ل -والك  ية
إال أندــم ل بســوا بوشــياء مــن أقــوال أ ــل الكــ   وبــدعدم،  -ر ميــوالرافلــة وا

ومن ثم ذمدم السـ ف وحـ روا مـن أقـوالدم التـد لـالفوا فدـا أ ـل السـنة، و ـ ه 
 نماذج لمواقف الس ف مندم:

ا معا ـــر  -رحمـــه هللا -موقـــف االمـــا  أحمـــد مـــن الك  يـــة، فقـــد كـــان -أ
لزعما دم ول لك ح ر مندم، ومواقفه من الحارث المحاسهد مشدورال، وامما  

منــه  هرن كـان ال  عجبــه لصـوف الحـارث اال أن ســهب  جـره والتحـ إأحمـد و 
يذ مترجمد المحاسهد مإنما كان لقوله بوقوال أ ل الك   ويجمذ ع ث   ا ج

  ،(1)ريبالق
 مـن المحاسـهد مـن كـ  من السبكد حين  جعـل موقـف االمـا  أحمـد  لعجبوا

 األقران
 
 

تد ذكر ـا ل، وال شك أن القاعدال ا(2)ال هن ال  قهل قول بعلدم فد بعا 
فد الجرح والتعدهل ولكن لْهيقه لدا  نا لـم  صـا ف  ى السبكد لدا قيمة كهر 

محـ ، ألن اممــا  أحمـد انتقــد عقيــدال المحاسـهد والهــرا ين وا ـحة ج يــة فــد 
                                            

 ن االعتنننندالا  ينننن(، وم7/84) خص، والك منننن  فنننني التنننن ر (4/214  نننندا  ) خص: رنننن ر  ننننر( ان2)
( من  47)ص:  ينر، وشرح الكوكب المن-ةيرخمن -(162: ص) سإالل (، ورلببس 1/430)

 (ا63-1/62ب، وابق ت الين اللة )خالتصو 
(، والرفننع 47  )ص: يدعنن(، و  عنندة فنني الدننرح والت2/278( ان ننر: الطبقنن ت للفننبني )1)

 (ا263والتكمي  )ص: 
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ا أقوالدم، ولو س مه   ه القاعدال بتة   لما  لوله ع م الك   وقوله  بع
قهــل قــول الســ ف فــد معا ــريدم مــن المعتزلــة والرافلــة والجدميــة والقدريــة 

 ره ي م، و  ا ماال  قول به السبكد وال اير وا
 موقف االما  ا ن لزيمة: -ب

 ة: يكان فد  من ا ن لزيمة ع مان من أع   الك 
عهــد  راســان أ ــو ع ــث محمــد  ــن: أ ــو ع ــد التقفــد، و ــو شــيل ل ماأحــد
 ــن عهــد الــرحمن  ــن عهــد الو ــاب، التقفــد، النيســا وري، الشــافعد، االو ــاب 

ما عرفنـا الجـدل والن ـر   ـ، قال عنه الصبغد: 244الواعظ الزا د ولد سنة 
ـــــد مـــــن العـــــرا  ـــــد التقف ـــــو ع  ـــــرحمن (1)  حتـــــث ور  أ  ـــــد ال ـــــو عه ـــــال أ  ، وق

مقــدما فــد كــل فــن منــه، عْــل  ر ع ــو  الشــرع،أكتــمامــا فــد إكان  الســ مد:
، وقــال عنــه (2)  ع ومــه واشــتغل بع ــم الصــوفية ولك ــم فيــه أحســن كــ   أكتــر
ولصـــانيل التقفـــد  وقال:  شـــيل الع ـــو  ع ـــث الخصـــوص والعمـــو  :يالبغدا 

ومذ  وقـال عنـه الـ  هد:(3)  ابتـنقو ه ع ث أ ل األ واء  ا دال ع ث مئـة كو 
مسا ل التوفيق والخـ الن، ومسـولة  اله لالف امما  ا ن لزيمة فدمع مه وك

م  خــرج منــه الــث أن مــات وأ ــابه لــاال مــان، ومســولة ال فــظ، فــولز  الهيــه، و 
  (5) ـ 328لوفث التقفد سنة  (4) ك محنلفد ذ
 
 
 

                                            

 (ا15/282) ءأع   النب  سير( 2)
 (ا361: صة ) ( ابق ت الصوف3)
 (ا300)ص: ي ( أصول الد4)
 (ا15/282) ير( الف5)
(، و ن ل: 1/164ة )يرخ لة القشنسن( ان ر: في ررجمتنه ا ن فة النت المصن  ر الفن  قة الر 6)

  ه اير ( و 3/135 ن، واألنف ب )س ه  هر التصو   خرا
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 ســحا   ــنإ: أ ــو بكــر الصــبغد، و ــو اممــا  أ ــو بكــر أحمــد  ــن لتــاندوا

 ــ  258ولـد سـنة زيد، النيسا ورى الشافعد المعـروف بالصـبغد، هأهوب  ن 
وى بلـــذ عشـــرال ســـنة، ومـــن تـــمـــا  األ مـــة ا ـــن لزيمـــة فـــد الفإكـــان  خ ـــف 

اء والصــفات، وكتــاب اال مــان، وكتــاب القــدر، وكتــاب ســملصــانيفه كتــاب األ
اب األحكا ، وكتاب اممامة، لـوفث سـنة كتاب الركية، و كتالخ فاء األربعة، و 

التوحيـــد ال ـــن  ابتـــ، والعجيـــب أن ا ـــن فـــور  الـــ ي ر  ع ـــث ك(1) ــــ  342
  اء والصـفاتسـملزيمة، ر  أ لا ع ـث أحـد كتـب الصـبغد و ـو كتـاب   األ

: التقفــد والصــبغد كانــا مــن ألــص ل مــ ال ا ــن لزيمــة، ن   ــ ان االمامــا(2)
ا هتهتدــا إال أندمـا  قــوالن بقـول ا ــن كــ ب مـدمـا ل صــفات كلثباإدمـا مــذ ولكنو 

ــتك م  أن هللا ــم  ــ لك ا ــن ذا شــاء متــث شــاء وإنمــا ك مــه إال ه أ لــث، ف مــا ع 
لزيمـــة ثـــارت ثا رلـــه والـــب ع ـــيدم وع ـــث مـــن معدـــم ممـــن  قـــول بقـــولدم، 
 كموجرت  ينه وبيندم وقا ذ استتيهوا من قولدم، و د قصة ةوي ة ذكر ا الحا

فــد لــاريل نيســا ور، ونقــل بعــا أحــداثدا شــيل امســ   ا ــن ليميــة والــ  هد 
(3)  

 فــو و عهــد الــرحمن الســ مد كــان االمــا  أحمــد وا ــن لزيمــة، ايــرأمــا  -ج
  (1)واير ما ،(5)، وك لك أ و نصر السجزى (4)ه عن الك  ية 

                                            

(، 15/483) أعن   الننب ء ير، وسن-ط لبنن ن -(8/33( ان ر: في ررجمته: األنفن ب )1)
 ا(3/9وابق ت الفبني )

بننننة نتط الم -عننننده  ( ومنننن  201 نننننه الالنننن  فننننور  )ص:  ث و يان ننننر: مشننننن  الينننند (2)
  ا-ةخالمصر 

 ( وم   عده ا14/377) ير ، والفهد ع( وم  2/77 رض )ع( ان ر:  رء الت3)
 (ا2/82( ع   رء التع رض الال  ر م ة )4)
ط علننت اآللننة  -(88-87( ان ننر: رسنن لة الننر  علننت منن  أنكننر اليننر  والصننوت )ص: 5)

 ا-بةالك ر
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  (ا2/83( ان ر:  رء التع رض )6)

This file was downloaded from QuranicThought.com


