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بسم هللا الرحمن الرحيم

مقدمة

إن الحمد هلل نحمـده ونستعينه ونستغفـره  ،ونعـوذ باهلل من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا ،مـن هدـده هللا فـ ملـل لـه ومـن لـ ل فـ ـا ي لـه،
وأشدد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشـدد أن محمـدا عهـده ورسـوله
وبعد:
فـ ـ ش ــك أن الع ــالم امسـ ـ مد م ــذ دا ــة ـ ـ ا الق ــرن -الخ ــام عش ــر
الدجـري  -وقه ــه بق يــل ،مـر بمرح ــة مدمــة مـن لــاريل المسـ مين المعا ــر،
وقــد لمت ــه ـ ه المرح ــة بشــكل وا ــا فــد العــو ال إلــث امس ـ والتقــة بــه
عقي ــدال وش ـ ـريعة ،وذلـ ــك فـ ــد لل ــم العقا ـ ــد والف سـ ــفات واألن مـ ــة والق ـ ـوانين
السا دال فد العالم وال شك أن ه العو ال -والصحوال -لهدج ولسر ق ب كـل
مــنمن ،ولم ــنه فخ ـ ار واعت ـ از ا د ـ ا الــدهن ،ال ـ ي حاربــه أعــداكه بكــل الوســا ل
ْ ِفُئـوا ُنـور ب ِ ِبـوفوا ِ ِدم ُ ب م ِـت رم ُن ِِ
ـوره ول فـو ك ِـره
واألساليب ،ولكن { ُه ِري ُـدون لُِي ف
ف ُ ُ
افلك ِاف ُرون} (الصف)8:
ولما كان شعار كل مس م وكل اعية العو ال إلث الكتاب والسـنة -،و ـو
ما هتفق ع ث إع نه الجميـذ -إال أن األمـر حـين هنتقـل إلـث التْيـق العم ـد
والتربيــة المندجيــة ولحدهــد المصــا ر المفس ـرال والشــارحة لد ـ هن المصــدرين-
المسـ مين -ول ـ أشــكاال وســمات متعــد ال ،وكتي ـ ار مــا لكــون متعار ــة ،وفــد
الندا ــة هتخ ـ كــل واحــد مندــا شــكل ةا فــة أو فرقــة أو م ـ ب فكــري محــد
والعجيب أن كـ مـندم هـدعد أن أ ـول م قبـه قا مـة ع ـث الكتـاب والسـنة،
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
ظدـ ــور الفـ ــر والْوا ـ ــف فـ ــد أوالـ ــر عد ـ ــد الصـ ــحابة -ر ـ ــد هللا ع ـ ــندم
أجمعين -وإلث عدو التابعين ومن جاء بعد م
وفــد العصــر الحا ــر نشــوت إ ــافة إل ــث الفــر والْوا ــف القد م ــة-
ليــارات فكري ــة متعــد ال ،ومـ ـ ا ب وف س ــفات متباهنــة ،وم ــن ثــم أ ــبا لحده ــد
المنْ ـق والمــندج واأل ــول أكتــر إلحاحــا وأشـد حاجــة مــن ذي قهــل ،لا ــة
مذ كترال التدلي والت هي  ،ومحاولة إللاع األ ول والنصوص امس مية
لتوافق كتي ار من الن ريات والم ا ب السا دال أو التث هريد لدـا أعـداء االسـ
أن لسو
وألْر ما هواجه مسيرال المس مين اليو  -إذا رف الن ر عن التيارات
املحا ــة الص ـريحة ،والم ـ ا ب الباةنيــة ،ومــا شــا ددا ممــا ــو ــريا فــد
إلحا ه وبعده عن حقيقة امس  -لياران كهيران:
ـ ارحة ،
أحد ا :ليار القوميين والع مانيين ،ال هن ال هرفلون امس
ولك ــندم جع ون ــه ــمن ا ـ ـرال لا ــة ال هتع ــدا ا ،وذل ــك بجع ــه ج ــزءا م ــن
التراث -كما سمونه -بحيث شمل كل الف سفات واألفكار والتقاليد والمنا ج
والــن م -س ـواء وجــدت قهــل امس ـ أو بعــده ،وس ـواء كانــه موافقــة أل ــول
امس أو مخالفة ،ما ا هدلل من ا رال لراث ه األمة التد هنتسـهون
إليدا و نالء هن رون إلث االس ن رال إكبار وإعـ از ال ألنـه هـن هللا الـ ي
ال قهــل مــن أحــد س ـواه ،وبــه النجــاال مــن ع ابــه هــو القيامــة ،وإنمــا ألنــه أحــد
معْيات لراث األمة القومد ومن نالء من هريد حصر امس فد جانـب
ــيق م ــن حي ــاال امنس ــان ،بحي ــث هبق ــث ــمن نْ ــا مح ــدو م ــن إقام ــة
الشعا ر التعهد ة ،واألحوال الشخصية ،وااللت از الفر ى بول قيالـه ومحاسـن
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آ بــه ،أمــا ن ـواحث الحيــاال الخت فــة فــاألمر فيدــا متــرو ل مــة أن لســتفيد مــن
الن م والقوانين الخت فة ،ومنا ج التربية المتعـد ال ،مـن الشـر أو الغـرب ولـو
كانه مخالفة ل س و ا ما هتهناه الع مانيون وأ ار دم
و ـ ا التيــار االبــا مــا حمــل أف ـ ار ه أفكــا ار وف ســفات اريبــة وفاســدال لدــا
لصــور ا الخــاص ومنْ قالــه العقد ــة التــد لغ ــب جانــب العقــل ولع ــد مــن
شـونه ،واالبـا مـا لكـون لدـا جـ ور ف سـالية أو ك ميـة سـابقة لنْ ـق مندــا ،أو
لستفيد من آثار ا وكتهدا
وال ي ميز نالء عداك م ل س ف أ ل السنة والجماعة ،ومن هدعو إلـث
العـ ـو ال إلــث عقيــدلدم ومــندجدم ،وو ــمدم لدــم بعـ ـبارات االحتقــار واال راء
وق ة الفدم والعقل ،والتخ ف والتعقيد
والتيــار الت ـاند :ليــار أ ــل الهــدع مــن أ ــل االعت ـزال والك ـ والتصــوف،
و ــم امتــدا وا ــا وقــوي لمــن ســبقدم م ـن ـ ه الْوا ــفي واير ــا ،ويقومــون
بجدــو ع يمــة فــد الــدعوال إلــث م ـ ا هدم ،ونشــر كتــهدم ،وإقنــاع النــا ممــن
حــولدم ،أو ســمذ ك مدــم بــون مــا عنــد م ــو الحــق وأن ـ ا اعتقــا كبــار
الشيوخ س فا ول فا ويغلون من شـون الـدعاال إلـث مـ ب السـ ف ويرمـوندم
بشتث التدم التث لنفر النا مندم
وألْر ما متل ا التيار :األشعرية والصوفية ،حيـث إن لدمـا امتـدا ا
عريلــا فــد أمـاكن مخت فــة مــن العــا لــم امسـ مد ،وســاعد ع ــث ذلــك أمــور
من أ مدا:
 1ـ لهنــد كتيــر مـن الجامعــات والم ارجــذ الع ميـة ل مـ ب األشــعرى -أو
المالري ــدي  -ع ــث أن ــه المـ ـ ب الح ــق الـ ـ ي ج ــب أن ك ــون

منا ج التع يم

 -2اس ــتمرار لهن ــد ـ ـ ا المـ ـ ب م ــن ل ـ ـ ل رو

ــمن

المش ــا ل -فـ ــد
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من ـ قــرون ملــه ،وربْــه فــد الغالــب بالم ـ ا ب الفقديــة

المشدورال ،بحيث أ با أم ار معدو ا ،وةريقة مس مة

()1

 -3وف ـ ـرال الكتـ ــب والم ارجـ ــذ المخْوةـ ــة والمْهوعـ ــة التـ ــث لخـ ــد

الم ب ،والتد نشرت وةبعه تحقيق وبدون لحقيق

ــ ا

 -4الترابط -أو االمتزاج -ال ي وقذ ين الم ب الصوفد واألشـعرى،

ممـ ــا جعـ ــل الْـ ــر الصـ ــوفية الم خت فـ ــة لجعـ ــل العقيـ ــدال األشـ ــعرية عقيـ ــدلدا
المفل ة والتصوف وةرقه منتشر فد االـب ـ

أنشْة وا حة و متعد ال

العـا لـم االسـ مد ،ولدـم

ولكــن ـ ه التيــارات بتمكانالدــا الكهي ـرال وجدو ــا المتوا ـ ة قا دــا ليــار
قوي ،منتشر فد أنحاء العـا لم امسـ مد هتهنـث عقيـدال السـ ف ومـندجدم فـد
االستدالل،
ويــدعو إل ــث الع ــو ال إلــث م ــا ك ــان ع ي ــه الرســول ـ ـ ث هللا ع ي ــه وسـ ـ م
وأ ــحابه ،ولد ــه ثقــة مْ قــة بونــه ال ع ـزال ل مس ـ مين وال رفعــة وال مكانــة وال
نجاال من ع اب هللا إال بالرجوع إلث ا الدهن عقيدال وشـريعة ومندـاج حيـاال،
ويقومــون بمــا جــب ع ــيدم مــن األمــر بــالمعروف والندــد عــن المنكــر والــر
ع ث أ ل االنحراف واملحا سواء مـن أ ـحاب األفكـار الغربيـة المسـتور ال،
أو من أ ل الهدع والك واأل واء،؟ قومون بجدو مشـكورال فـد الـدعوال إلـث
( )1يذكر الهراس أنه -في العصور المتأخرة استقرت أحوال األمة -في كثير من الن
اإلص ن  -علننت ريننرخذ أخننذ األصننول يننر المننذهب األشننعر ا ان ننر االنن ر م ننة الفننل ي
للهراس (ص)19 :ا
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مـ ـ ب السـ ـ ف بالوس ــا ل انحت ف ــة ،ونش ــر الكت ــب الت ــد لخ ــد ـ ـ ا المـ ـ ب
ولو حه ،ولحقيق ما كان مخْوةا مندـا ،والقيـا بالد ارسـات المخت فـة التـد
لخــتص د ارســة مســا ل أو جوانــب محــد ال لهــين فيدــا وجــه الحــق ولــر ع ــث
أ ل الباةل
وقــد كــان ل قســا الشــرعية فــد جامعــات ـ ه الــه جدــو مشــكورال فــد
ـ ا المجــال ،لا ــة فــد البحــوث التــد قــو دــا الدارســون ل حصــول ع ــث
الــدرجات الع ميــة والتــد لشــمل لحقيــق الخْوةــات ،و ارســة المو ــوعات
ونسول هللا لعالث أن هيار فد ه الجدو وأن هر قنا جميعا املـ ص فـد
األقوال واألعمال
ولما كنه قد حص ه ع ث رجة الماجستير من قسـم العقيـدال والمـ ا ب
المعا ـرال فــد ك يــة أ ــول الــدهن بالريــاض ،راهــه فــد لســجيل بحــث آلــر
ل دكتوراه ،فدداند هللا إلث التيار مو ـوع موقـف ا ـن ليميـة مـن األشـاعرال
 ،ولرجذ أ مية ا المو وع إلث عدال أمور مندا:
ا -أن نــا ل ْــا فــد لحدهــد م ـ ب الس ـ ف ،أ ــل الســنة والجماعــة ،
ومجمــل اعتقــا م ال ـ ي ميــز م عــن ايــر م مــن أ ــل الهــدع واأل ـواء ومــن
المع ــو أن م ـ ب األشــاعرال قــد اشــتدر ــين كتيــر مــن النــا ع ــث أنــه ــو
م ـ ـ ب أ ـ ــل السـ ــنة والجماعـ ــة ،وأن اعتقـ ــا م متـ ــل اعتقـ ــا الس ـ ـ ف ،ومـ ــن
()1
المنسف أن ا المفدو سا د إلث اآلن فد كتير من اله امس مية
ومــن أ ــر الع م ـاء ال ـ هن عم ـوا -بشــكل قــوكط ومركــز وشــامل -ع ــث
يان الحق فد ذلك ولمييز م ب الس ف عما هدعيـه ـنالء :شـيل امسـ
( )1ان ر :اال ر م ة الفل ي ،للهراس (ص)24-6،23 :ا
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ا ن ليمية  -رحمه هللا لعالث ( )1ـ
 -2أن م ـ ب األشــاعرال قــد انتشــر فــد العــا لــم امس ـ مد  ،قهــل ا ــن
ليميــة( ، )2وقــد حــدثه لــه عــدال لْــورات قربتــه كتيـ ار مــن المعتزلــة والف ســفة
والمتصـ ــوفة ،و لـ ــم ـ ــوت عدـ ــد ا ـ ــن ليميـ ــة إال وقـ ــد ـ ـ أوجـ ــه ف ـ ـد التْـ ــور
واالنتشــار بعــد الجدــو الكهي ـرال التــد قــا دــا ع مــاء كبــار مــن ـ ا الم ـ ب
كالغزالد وال ار ي واير ما ،ف ما جاء شيل امس ا ن ليمية بعـد ذلـك ممـت
لم ب الس ف ومدافعا عنه و ار ا ع ث نالء ،لميز عدده بومرين-:
أح ــد ما :ــرو ه ع ــث أن ــه أول م ــن لص ــدى بقـ ـوال ل مـ ـ ب األش ــعري-
لا ــة بع ــد لْ ــوره األلي ــر -ولـ ـ لك ق ــول المقري ــزي -بع ــد عر ــه لنش ــوال
المـ ب األشــعري وانتشـاره ع ــث هــد بعـا الع مــاء والسـ ةين :فكــان ـ ا
و السهب فد اشتدار م ب األشعري وانتشاره فد أمصار االس  ،بحيث
ن ســد اي ـره مــن الم ـ ا ب وجدــل ،حتــث لــم ههــق اليــو م ـ ب خالفــه إال أن
كون م ب الحنا ة -ألباع االما أ د عهد هللا أحمد ن محمـد ـن حنهـل-
ر ـد هللا عنـه ،-فـتندم كــانوا ع ـث مـا كـان ع يــه السـ ف ال هـرون لوويـل مــا
ور م ــن الص ــفات -إل ــث أن ك ــان بع ــد الس ــبعما ة م ــن س ــند الدجـ ـرال اش ــتدر
دمشق وأعمالدا لقد الدهن أ و العبا أحمد ن عهد الح يم ـن عهـد السـ
ا ن ليمية الح ارند ،فتصدى ل نتصار لم ب الس ف ،وبال فد الـر ع ـث
()3
م ب األشاعرال ،و دع بالنكير ع يدم وع ـث الرافلـة وع ـث الصـوفية
( )1يقول عبد اليل ذ ميمنو  -وهنو صنوفي:-والين ال هنذا الدندل حنول ريديند منذهب
الفلف مفتم ار إلت اآلن الي مدرسة األشعر ومدرسة اال ر م ة ،كن منهمن ين عذ انتفن ه
للفنلف ومت عتنه لم لنو وأحمنند الن حنبن ر ني ه عنهمن ! ،الت كينر ال لفن ي فني اإلسن
(ص)135 :ا
( )2س أري إن ش ء ه ال ن ذلو في ال ص الرا ع م الب ب األولا
( )3الخطنن( ( ،)359-358/2مصننورة ال نوالق ،وان ننر فنني علننذ الك ن  -األش ن عرة-
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وال شك أنه كانه لع ماء الس ف فد كل من جدو مشـكورال فـد الـدفاع عـن
عقيدال السـ ف والر ع ث لصومدـا ،
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
والتــاند :أن مجيئــه فــد وقــه متــولر -حيــث ولــد ســنة  661ـ ـ ولــوفد
سنة  728ـ -وفر له وسا ل االة ع ع ـث مـا انتدـث إليـه ـنالء األشـاعرال
فد شرح م هدم ،واالستدالل له والر ع ـث لصـومه ،ومـن ثـم لميـزت ر و
ش ــيل امسـ ـ ومناقش ــاله لد ــم ب ــالقوال والعم ــق والش ــمول ،وكش ــف لبا ــا ـ ـ ا
الم ب ولناقلاله ،ولسـجيل اعت ارفـات شـيوله ور و بعلـدم ع ـث بعـا
وال شك ان ه األمور لدا أثر كهير فـد يـان فسـا أقـوال الخصـو ولدافـه
أ لتدم
وم ب األشاعرال ال هزال موجو ا ومنتش ار -معتمدا ع ـث األ ـول التـد
انتدــث إليدــا الم ـ ب األشــعري قهيــل عدــد ا ــن ليميــة -ولــم حــدث لــه لْــور
آلـر ،وإنمــا بقــث معتمــدا ع ــث مــن ســبقه ،ومــن ثــم فــالر ع يــه وبيــان مــا فيــه
من مخالفة لم ب الس ف ال د أن كون معتمدا ع ث ما كتبه شـيل امسـ
ا ــن ليمي ــة و ـ ـ ا واق ــذ الح ــال ،فق م ــا هتص ــدى أح ــد ل ــر ع ــث المعتزل ــة أو
األشــاعرال أو المتصــوفة أو الرافلــة أو ايــر م إال ويكــون جــل اعتمــا ه فــد
ذلك -بعـد الكتـاب والسـنة وأقـوال السـ ف -ع ـث ر و ومناقشـات ـ ا اممـا
الع يم
 -3أن شــيل امس ـ ا ــن ليميــة كــان ــاحب مــندج وا ــا ومحــد ،
ألحمد صبيي (ص)14:ا
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سار فيـه ع ـث وليـرال واحـدال فـد جميـذ كتبـه ،لـم لتغيـر ةريقتـه ،ولـم لتنـاقا
أقوال ــه ،م ــذ كتـ ـرال كتب ــه ،وةولد ــا ،ولش ــعب مس ــا دا ،ك ــا أن قناعت ــه بمـ ـ ب
الس ف ،وأن الحق كل الحق فيه ،وأن مـا عـداه مـن اآلراء واألقـوال المهتدعـة
ل أو انحراف ،أو فد م ب الس ف ما غنـد عنـه لمـا الغنـث -لـم
إما
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
 -4وألي ار فمما ه حظ أن ر و شيل امس ع ث كتيـر مـن الْوا ـف
التـ ــد ك ـ ـ ـانه أش ـ ـ ـ د انح ارف ـ ــا مـ ــن األش ـ ــاعرال ،كالف س ـ ــفة ،واـ ـ ـ ال الص ـ ــوفية،
والمعتزلة،
والجدميــة ،وايــر م -لــم لكــن مقصــو ال ل ـ الدا ،ألن أ ــحا دا كــانوا ق ــة
وكان المجتمذ االس مث رافلا لدا وألفكار ا ،ف مـا لغ غ ـه آراء وأقـوال ـ ه
الْوا ــف عــن ةريــق إ لالدــا فــد الم ـ ب األشــعري ،ولهنــد بعــا أع ـ
األشــاعرال لدــا ،ــار لْر ــا هتدــد عامــة المس ـ مين ال ـ هن كــانوا هتقــون فــد
كتير من نالء الشيوخ ألندم ع ماء األمة وفقداك ا وقلالدا ف ما رأى شيل
امس ـ ذلــك شــمر ل ــر ع ــيدم جميعــا وعــرض لفســا األ ــول التــث لرجــذ
إليدا ه األقوال و يفدا ،وأةال فـد نقلـدا ومـا كـان شـيل امسـ ليشـغل
نفسه بالر ع ث الف سـفة مـت لـوال أن كتيـ ار مـن أ ـولدم ـارت جـزءا مـن
كتــب أ ــل الك ـ  ،عتمــدون ع يدــا ،ويشــرحوندا فــد كته ـهدم ،ويهنــون ع يدــا
كتي ـ ار مــن أ لــتدم ،حتــث أ ــبحه ـ ه األ ــول ــد األ ــل ،ومــا جــاء ب ـه
الكتــاب والســنة وأق ـوال الس ـ ف فرعــو ال حجــة فيــه والقيمــة لــه إال فــد حــدو
يقة
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فد ه األمور واير ا لهين أ مية بحث موقفي ا ن ليمية مـن األشـاعرال ،
وال شــك أن البحــوث حــول كــل مــن ا ــن ليميــة وجدــو ه الع ميــة المخت فــة(، )1
وح ـ ـ ـول األشـ ـ ــاعرال وأع مدـ ـ ــم وعقا ـ ـ ــد م( - )2كتي ـ ـ ـرال جـ ـ ــدا،كما أن لع ما نـ ـ ــا
األفا ل
()3
ر و متنوعة ع ث األشاعرال وبيان ما لالفوا فيه م ب الس ف
()1المؤل ن ت حنول شن ص اإلصن

االن ر م ننة كثينرة جندا ،وخصنعب حصنره  ،وخمنن االشن رة

إلننت البيننوأل واألاروح ن ت العلم ننة منه ن  ،فا ن فة الننت الع ند الكبيننر م ن كتبننه التنني نندم
للتيقي ن  ،ك ن لدواب الصنني ت ،والتدمرخننة ،وش نرح األص ن ه ن ة ،والتفننعين ة ،و ا ننة المرر ن ،
وا تض ء الصراط المفتق ذ ،وشرح حديث الن ول ،والقواعد ال قه ة ،ومن سنو الينو والعمنرة
من كن ب شننرح العمندة ،والمفنو ةا و يرهن  -هنن

عند من المو نوع ت المقدمنة رسن

علم ة ومنه علت سبي المث ل :منهو اال ر م ة في ر فير القرآن صبر المتولي ومنطن
اال ر م ة :ميمد حفني ال خ  ،وأصول ال قنه واالن ر م نة :صن لت المنصنور ،ومونن
ر م ة م التصنو

االن

والمتصنوفة " أحمند الن ميمند النن ني ،وهنذ كلهن مطبوعنةا ومنهن ور

اال ر م ة في الده

نري ،و يره كئير جداا

د الم ول :مرخذ ميمد ال ال ن ،واال ر م ة ونقند للنصن ر  :فن ي ة

( )2منه  :أالو اليف األشعر الي الفلف والمتكلمي  :ه ي ا لبي ،ونشأة األشعرخة
رطوره :ج ل موست ،واألش عرة ،ألحمد صبيي ،وم كتبه عبد الرحم الدو في الد ء

األول م مذاهب االس ميي  ،وفخر الدي الراز للرزك ن ،وآراء ال الي في االله ت:
سل م ن شيبي ،والبيهقت ومو ه م االله ت :أحمد عط ة ال مدي ،و يره كثيرا

( )1م ذلو م كتبه سم حة الش ص عبد الع خ ال

ن ز فني مدلنة المدتمنع الكوخت نة العند

( )958التن رخص  140415112هننن -وأعيند نشننر المقن ل فني العنند الننذ يل نه من المدلننة
المذكورة -ر ا علت أ وال ميمد علت الص الوني حول األش عرة -نشنرت آراء الصن الوني فني
مدلة المدتمع ني األعدا ( )613،629،646كر علت الص الوني فضنيلة الشن ص الندكتور
ص ن لت ال ننوزان ،و نند نشننر ر فنني مدلننة المدتمننع العنند ()646،647؟ نشننر فنني مدلننة
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و ا البحث ال ي أقدمه اليو  -ع ث عف منـد وق ـة حصـي ة وقصـر
بــاع إنمــا ــو محاولــة لهيــان الحــق فــد ـ ه المســولة الع يمــة مــن ل ـ ل مــا
كتبه شيل االس ا ن ليمية -رحمه هللا لعالث-
وقــد اشــتم ه لْــة البحــث -بعــد المقدمــة العامــة -ع ــث لمديــد وبــا ين
ولالمة
أما التمديد :فقد كان بعنوان :السـ ف ومـندجدم فـد العقيـدال ،وقـد اشـتمل
ع ــث التعريــل بالس ـ ف وأ ــل الســنة والجماعــة ،ثــم يــان نشــوال التســمية د ـ ا
االسـم ،ثــم شــرح مــندجدم فــد العقيــدال واالسـتدالل لدــا وقــد جــاء ـ ا التمديــد
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 ار ع ث م ب الس ف ومن ال ي انحرف عنه
وأمــا البــاب األول :فكــان مو ــوعه :ا ــن ليميــة واألشــاعرال ،وقــد اشــتمل
ع ث عدال فصول:
الفصل األول :عن حياال ا ن ليمية ،وقد اشتمل ع ث مبحتين:
المبح ــث األول :عص ــر ا ــن ليمي ــة وق ــد ُعر ــه في ــه ل ــبعا القل ــا ا
واألحــداث التــد حفــل دــا ـ ا العصــر الم ــدء باال ــْرابات ،متــل الغــزو
الص ـ يهد ل عــا لــم امس ـ مد ،وظدـ ـور التتــار وسـ ـقوط الخ فــة العباســية فــد
بغدا  ،وقيا ولة المماليك،

الدعوة الفعو ية العد ()904ا؟ ر علت الص الوني شن مركن وشن م الندكتور سن ر الن
عبد الرحم اليوالت ،و ند نشنر ر فني مدلنة الد معنة اإلسن م ة فني المديننة المننورة ،نذ
أعيدت اب عته في كت ب مفتق  ،نشر الدار الفلف ة في الكوخ ا
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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
والعــرض الس ـريذ والتــاند  :أن لفصــيل بعــا المســا ل أانــث عــن ذكر ــا
عند الحدهث عن مواقف ا ن ليمية لجاه أحداث عصره
المبحـث التــاند  :فـد لرجمــة شـيل امسـ ا ـن ليميــة  ،وذلـك تو ــيا
الجوانب المعدو ال فد التراجم متل اسمه ونشوله  ،وشيوله  ،وجدا ه وربْـه
الع م بالعمل  ،و وره فد مقاومة التتار والرافلة  ،ثم يان منزلته ومكانتـه ،
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 ـ ه المحــن ك دــا ثــم
ذكـر ل ميـ ه والمتــوثرين بــه  ،ورســا ه وكتبــه مـذ التركيــز ع ــث يــان مــا ألفــه
مندا فد الر ع ث األشاعرال  ،ثم ذكر وفاله رحمه هللا
الفصــل التــاند  :فــد مــندج ا ــن ليميــه فــد لقريــر عقيــدال الس ـ ف والــر
ع ــث لصــومدا  ،وقــد شــمل ذلــك البحــث مندجــه فــد المعرفــة واالســتدالل ،
وبيــان العقيــدال واالســتدالل لدــا  ،والــر ع ــث الخصــو  ،ومــا لميــز بــه شــيل
االس من األمانة الع مية
الفصــل التالــث  :عــن حيــاال أ ــد الحســن األشــعري وعقيدلــه  ،واشــتمل
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 م ـ ب الس ـ ف رجوعــا كــام أو
 ،ثم عرض لعقيدله وآ ار 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 وأس ـ فدم الك يــة  ،مــذ
الترجمـ ــة أل ـ ــر أع مدـ ــم ومبحـ ــث المالريد ـ ــة وع قـ ــتدم باألشـ ــاعرال  ،ثـ ــم
مبحــث نشــوال الم ـ ب األشــعري وأســباب النشــاره وألي ـ ار وبشــكل مختصــر
عقيدال األشاعرال
الفصل الخام  :ومـو وعه  :لْـور م ب األشاعرال وأشدر رجالدم
إل ــث عد ــد ا ــن ليمي ــة ،وف ــد ـ ـ ا الفص ــل ع ــرض لم ــا ح ــدث لمـ ـ ب
األشــاعرال مــن لْــور ع ــث هــد أ ــر رجالــه ،س ـواء بالميــل إلــث التوويــل وأق ـوال
المعتزلــة ،أو االمت ـزاج بالتصــوف ،أو الخ ـوض فــد ع ــو الف ســفة وإ لــال
آ ار دــم وأ ــولدم لتصــبا جــزءا مــن كتــب األشــاعرال الك ميــة وقــد لــرجم فــد
ـ ا الفصــل أل ــر أع ـ األشــاعرال -مــذ عــرض مركــز ألثــر كــل ع ــم فــد
ــم :أ ــو الحســن ع ــث ــن مدــدي
لْــور المـ ب األشــعري ،و ـنالء األعـ
الْهري ،والباق ند ،وا ن فور  ،والبغدا ي ،والهيدقد ،والقشيرى ،والجـويند،
والغزالد ،وا ـن لـومرت ،وأ ـو بكـر ـن العربـد ،والشدرسـتاند ،وا ـن عسـاكر،
والفخــر ال ـ ار ي ،واآلمــدي ،والعــز ــن عهــد الس ـ  ،والهيلــاوي ،وأ ــو عمــر
الســكوند ،و ــفد الــدهن الدن ــدي ،وعلــد الــدهن ام جـ ـد ،وبــدر الــدهن ــن
جماعة ،و نالء الخمسة كانوا معا رين لشيل امسـ ا ـن ليميـة  -رحمدـم
هللا جميعــا -ولــم كــن الحــدهث عــن ـنالء مــن حيــث التركيــز وامةالــة ع ــث
وليـ ـرال واح ــدال ،ــل م ــندم م ــن أةي ــل الكـ ـ حول ــه كالب ــاق ند ،وا ــن ف ــور ،
والهيدقــد ،والجــويند ،والغ ازلــد ،وال ـ ار ي ،والبــاقون ــين التوســط وااللتصــار،
وذلـك حســب أ ميــة الع ــم وكتـرال منلفالـه العقد ــة ،و وره فــد لْــوير مـ ب ا
ألشا عرال
أم ــا الب ــاب الت ــاند :فمو ــوعه :موق ــف ا ــن ليمي ــة م ــن األش ــاعرال ،وق ــد
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

14

اشتمل ع ث ث ثة فصول-:
الفص ـ ـل األول :فـ ــد عـ ــرض ا ـ ــن ليميـ ــة لجوانـ ــب األشـ ــاعرال ام جا يـ ــة،
واعت ارفــه بمــا عنــد م مــن حــق ،و ـ ا جــزء مــن مندجــه العــا فــد الــر ع ــث
الخص ــو  -والـ ـ ي و ــا ف ــد الفص ــل الت ــاند م ــن الب ــاب الس ــا ق ،-وش ــيل
االسـ و ــو هــر ع ــث األشـاعرال وأع مدــم ر و ا ةوي ــة لــم منعــه ذلــك مــن
االعت ـراف بج ـوانهدم ام جا يــة فــد الــر ع ــث الف ســفة ،والباةنيــة ،والمعتزلــة
والنصــارى وايــر م ،و ــو هــدل ع ــث ــفة العــدل واالنصــاف مــذ لصــومه،
حتث و م متحنونه ،ويكونون سهبا فد سجنه وإه ا ه
الفصل التاند :فد مندج ا ن ليمية العا فد الـر ع ـث األشـاعرال ،و ـ ا
الفصــل مـ ـن أ ــم فصــول الرســالة ،وفيــه عــرض ل قلــا ا العامـ ـة التــد نــاقش
فيدـ ــا شـ ــيل امس ـ ـ األشـ ــاعرال ،والتـ ــد ال لخـ ــتص بـ ــاب معـ ــين مـ ــن أ ـ ـواب
العقيــدال ،متــل مســولة أن الكتــاب والســنة فيدمــا مــا غنــد عمــا ا تدعــه ـنالء،
وحجية لهر اآلحا فد العقيدال ،وع م الكـ المـ مو  ،وكـون مـ ب السـ ف
أع ــم وأحكــم وأس ـ م ،وجدــل األشــاعرال بم ـ ب الس ـ ف ،وإرجــاع أق ـوالدم إلــث
أ ولدا االعتزالية والك مية ،وأنـه ال لعـارض ـين العقـل والنقـل ،والـر ع ـث
متولري األشاعرال بوقوال شيولدم ،ولنـاقا األشـاعرال ومـا وقـذ فيـه أع مدـم
من الحيرال والشك ،ثم رجوع بعلدم إلث الحق ثم يـان لسـ ط الم حـدال مـن
الف س ــفة والقرامْ ــة ع ــيدم لل ــعف ر و ــم ع ــيدم وألـ ـ م بو ــول أ ــل
الكـ الباةـل وكـل مســولة مـن ـ ه المسـا ل هـ كر لدـا شـيل امسـ أمت ــة
متعد ال
الفص ـ ـ ل التالـ ــث :ومو ـ ــوعه :ر و شـ ــيل امس ـ ـ ا ـ ــن ليميـ ــة ع ـ ــيدم
لفصي  ،ويشمل عدال مباحث:
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المبحـ ــث األول :ر و ه ع ـ ــيدم فـ ــد مسـ ــولة لوحيـ ــد األلوقيـ ــة والربوبيـ ــة،
وي ــدلل ف ــد ـ ـ ا المبح ــث بع ــا المس ــا ل مت ــل مس ــولة أول واج ــب ع ــث
المك ف ،ومفدو التوحيد عند األشاعرال ،وبيان لْئدم ولقصير م فـد مسـولة
لوحيد الربوبية ،وإافالدم لتوحيد االلوقية
المبحث التاند :فـد األسـماء والصـفات ،وقـد احتـوى ـ ا المبحـث ع ـث
مسـ ــا ل كتي ـ ـرال جـ ــدا لتع ـ ــق بوس ـ ـماء هللا ،والصـ ــفات التـ ــد أثهتدـ ــا األشـ ــاعرال،
والصــفات التــث نفو ــا ،وكيــل ر ع ــيدم شــيل امس ـ ةــوي  ،ولا ــة فــد
المسـ ــا ل الكه ـ ــرى كمسـ ــولة الع ـ ــو واالسـ ــتواء ،والص ـ ــفات الفع يـ ــة ،ك ـ ــالنزول
والمجدء والغلب والر ا ،والصفات الخهرية ،واير ا
المبح ــث التال ــث :ف ــد القل ــاء والق ــدر ،وبع ــا المس ــا ل المتع ق ــة ب ــه،
ور و ه ع يدم فد ذلك
المبحث الرابذ :فد ام مان ،ومي دم إلث امرجاء ور و ه ع ث أقوالدم
المبحــث الخــام  :وفيــه ع ـرض لــبعا المســا ل المتفرقــة التــد لــالف
فيدا األشاعرال م ب أ ل السنة
أما الخالمة ففيدا عرض مختصر أل م نتا ج البحث
وق ــد ذه ــه الرس ــالة بالفدـ ــار المدم ــة :كفد ــر اآل ــات ،واألحا هـ ــث،
واألع المترجم لدم ،والفر والْوا ف ،والمصا ر ،والمو وعات
وفد الختا أسول هللا أن جزل المتوبة لكـل مـن أعـانند ع ـث اسـتكمال
ا البحث ،وألـص ـ لك الـدكتور سـالم ـن عهـد هللا الـدليل المشـرف ع ـث
ـ ـ ه الرس ــالة ،الـ ـ ي قـ ـ أر جمي ــذ فص ــولدا ومباحتد ــا ،والـ ـ ي ك ــان لتوجيدال ــه
وم ح اله الدقيقة أكهر األثر
كم ــا أس ــول ال ــة أن ج ــزل المتوب ــة لك ــل املـ ـوال الـ ـ هن و ون ــد ــبعا
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المصا ر -أو مخْوةة ومْهوعة -وألـص مـندم الـدكتور نا ـر العمـر-
وكيــل الك يــة ل د ارســات الع يــا ســابقا -واألخ أحمــد الحربــد  ،واألخ محمــد
الخمي
وفـ ــد الختـ ــا أسـ ــول هللا أن غفـ ــر لنـ ــا لْا انـ ــا ولقصـ ــيرنا ،وأن ه دمنـ ــا
الصواب ،ويعي نا مـن فتنـة القـول وفتنـة العمـل إنـه ولـد ذلـك والقـا ر ع يـه
ُهللا أع م و ث ال ة ع ث نهينا محمد وآله و حبه وس م
وكتبه عهدالرحمن ن الا المحمو
الرياض -ك ية أ ول الدهن
ص -ب 17999
الرمز 11494

لمديد
الس ف ومندجدم لب العقيدال
أوال :التعريل بالس ف ،أ ل السنة والجماعة
ثانيا :نشوال التسمية بو ل السنة والجماعة
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ثالتا :مندج الس ف فد العقيدال
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لمديد
لما كـان مو ـوع الرسـالة هتع ـق بشـيل امسـ ا ـن ليميـة -رحمـه هللا-
وموقفه من األشاعرال ،وشيل امسـ متـل فـد موقفـه ـ ا مـ ب السـ ف -
رحمدم هللا -كان من المدم التمديـد هيـان التعريـل بالسـ ف و ـل لدـم أسـماء
ألرى عرفوا دا ،وكيل لميزوا عن الْوا ف والفر األلرى؟  ،ثـم ال ـد مـن
يان مندجدم فد العقيدال و رورال ا المـندج لكـل مسـ م هبحـث عـن الحـق،
ويرجو الفو ر وان هللا والنجاال من ع ابه هو القيامة
ومسولة االلت از بم ب السـ ف ليسـه مسـولة التياريـة ،مـن شـاء سـ كدا
ومــن شــاء س ـ ك اير ــا ،ــل ــث مســولة لتع ــق بام مــان بــاهلل وبمــا جــاء بــه
كتابــه وســنة رســوله -ـ ث هللا ع يــه وس ـ م  -والباعدمــا ق ـوال وعم ـ  ،و ـ ا
مما ال خت ف فيه أحد ممن هنتسب إلث امس ول ا لجد الفـر المنحرفـة-
ع ــث الــت ف فيمــا يندــا -كــل واحــدال لــزعم أندــا لســير ع ــث مــا ســار ع يــه
الرسول -ث هللا ع يه وس م -وأ حابه ،ولحتج ع ث أقوالدا بالنصـوص،
وحينمــا لعــد رجااللدــا الســابقين ل ـ كر فــد الْبقــة األولــث مــندم الرســول –
ـ ث هللا ع يـه وسـ م  -وأ ـحابه و ـد مــذ ذلـك منحرفـة انح ارفـا ينـا ،فدــث
واالب ــا ل ــرفا
لص ــا النص ــوص ،وأحيان ــا ل ــرفا االحتج ــاج بعل ــدا
فدنم الصحابة ل نصوص ولفسير م لدا
ول ا ف د ل باحث المس م أن هنْ ق فد بحته من منْ قين:
أحد ما :التقة المْ قة بم ب الس ف ،أ ل السنة والجماعة ،وأن كون
عنده قين فد ذلك ال هتزعزع أ دا
واآللر :لحدهد المقصو بالسـ ف ،مـن ـم؟ ،ومـا مـندجدم ،حتـث سـ ك
ةريقتدم ع ث بصيرال ،وال هتخبط فد سيره ين المنا ج األلرى
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ولما كان المنْ ق األول مما ال خت ـفي حولـه أحـد ولـو بشـكل مجمـل،
فتننا فد ا التمديد نعرض ل منْ ق التافد من ل ل المباحث التالية:
المبح ـ ــث األول :التعري ـ ــل بالس ـ ـ ـ ف ،وأ ـ ــل السـ ـ ــنة والجماع ـ ــة ،وأ ـ ـ ــل
الحدهث
المبحــث الت ـاند :م ـن المقصــو ون بالس ـ ف ،ونشــوال التســمية بو ــل الســنة
و الجماعة ؟
المبحث التالث :مندج السنف ،أ ل السنة والجماعة فد العقيدال
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المبحث األول
التعريل بالس ف ،وأ ل السنة والجماعة وأ ل الحدهث
أوال :ا لس ف:
قــال ا ــن فــار  :س ـ ف  :الســين وال ـ والفــاء أ ــل هــدل ع ــث لقــد
()1
وسهق ،من ذلك الس ف ال هن ملوا ،والقو الس ف :المتقدمون
ا و أ ل ه الك مة لغويا ،ول ا قال فـد العبـاب ال ازلـر :وسـ ف
سـ ـ ف سـ ـ فا -بالتحري ــك -مت ــال ة ـ ــب ْ ــب ة ب ــا أي  :مل ــث قـ ــال هللا
لعالث { :ف ُه ما س ف }[البقرال ، ]275 :والقو السـ ف :المتقـدمون ،وسـ ف
الرجــل :آبــاكه المتقــدمون ،والجمــذ أس ـ ف وس ـ ف ( ، )2ثــم نقــل عــن أ ــد
عهيــد الدــروي معــاند السـ ـ ف ومندــا :القــرض ،والسـ ـ م ،ثــم قــال :ول سـ ـ ف
معني ــان آلـ ـران :أح ــد ما ك ــل عم ــل ــالا قدم ــه العه ــد أو ف ــرط ف ــرط ل ــه،
والس ـ ف مــن لقــدمك مــن آبا ــك وذوي ق ار تــك ( ، )3و ـ ان المعنيــان ذكر مــا
أ ـل اريــب الحــدهث ،ففــد مشــار األنـوار :والسـ ف :كــل عمــل ــاع لقــد
ل عهــد ،ومنــه قولــه فــد الــدعاء ل ْفل :اجع ــه لنــا فرةــا وس ـ فا ( )4أي ليـ ـ ار
متقـدما نجـده فـد اآللـرال ،والسـ ف أ لـا :مـن لقـدمك مـن آبا ـك وق ار تـك(، )5
( )1معدذ مق ي س الل ة ،م ة :سلف)3/95( ،ا
( )2العب ب ال اخر :لليف ال ميمد الص نيا حر ال ء ،م ة " :سلف "
( )3المصدر الف ال ا
( )4هذا األ ر مرو ع اليف  ،و د علقنه البخن ر فني صني يه :ن ب الدنن -
ب راءة ف رية الكت ب علت الدن زة (فنتت البن ري ،)2 0 3/3 :وذكنر البخن ر بن حنديث
ر ذ ( -)1 325و د وصنله االن حدنر كن فني ر لين التعلين ( 483/2نن -)484و ند رو
مفلذ ل ة (فرا وسل ) م حديث آخر مرفوع ونصه " :إن اللة رع لت (ذا أرا رحمنة أمنة
منن ابنن ننننبق نبهنن بلهننن فديلننه لهننن فرانن وسنننل النني ينننديه ( )000مفننلذ ،كتننن ب
ال ض  :ب إذا أرا اللة رحمة أمة نبق نبه بله  ،ور مه)2288 :ا
( )5مش رق األنوار ()219/2ا
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ومت ــه ف ــد الندا ــة ،ومجم ــذ بح ـار األنـ ـوار( ،)1ويشــدد ل معن ــث األليــر :م ــن
لقدمك من آبا ك وق ار تك،
حدهث فاةمة -ر د هللا عندـا -أن النهـد -ـ ث هللا ع يـه وسـ م -قـال لدـا
وال أ ارند إال قد حلر أج د وأنك أول أ د لحوقا ث ،ونعم السـ ف أنـا
لك (،)2أي المتقد وك ا لمـا مالـه ا نتـه قـال :الحقد بسـ فنا الصـالا الخيـر،
عتمان ن م عون ( )3ومنـه الـدعاء أل ـل القهـور :أنـتم سـ فنا ونحـن بـاألثر
( )4أي :المتقدمون
ونستخ ص من ا أن من معاند الس ف :التقـد والسـهق سـواء كـان بالعمـل
الص ــاع ،أو م ــن لق ــد م ــن اآلب ــاء وذوي الق ارب ــة واي ــر م ،وم ــن ـ ـ ا المعن ــث
()5
سمد الصدر األول من التابعين الس ف الصالا
ولما حدث االفت ار ونشوت الهدع دأ هتحد مصْ ا الس ف فـد عـرف
المت ــولرين ب ــوندم الص ــحابة والت ــابعون لد ــم بتحس ــان وس ــيولد مزي ــد إ ل ــاح
ومناقشــة لد ـ ا بعــد التعريــل بالمصــْ حات الم ار فــة لمصــْ ا :الس ـ ف ،
متل :أ ل السـنة ،والجماعـة ،وأ ـل الحـدهث ،واألثـر ،ألن ـ ه المصـْ حات
( )6ان ر النه ية الال األ ير ،م ة" :سنل " ()390 /2ا وان نر أيضن  :مدمنع ين ر
األن نوار :ميمنندا هر الصننديقي ،م ن ة( :سننلف) ()100 /3ا وان ننر :لف ن ن العننرب ،م ن ة:
(سلف)ا
( )1روا مفنننلذ ،كتننن ب فضننن الصننني ة -ننن ب فضننن ف امنننة ،ور منننه ()2450
منرر ،وروا أحمد ()282/6ا

( )2روا أحمنند (  ،)237/1ور مننه عننند أحمنند ش ن كر ( )2 1 27وف ننه :أنه ن زخنننب،
وروا أحمد أيض ( )335/1ور مه عند أحمد ش كر ( )3103وف ه :أنه رن ةا
( )3روا الترمنذي ،كتن ب الدنن  -ن ب من يقننول الرجن إذا خن المقن الر ،ور مننه

( )1053ريقي  :فؤا عبد الب يا
( )4النه ية م ة " سلف " ( ،)390 /2ور خ العروس م ة " :سلف "ا

جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

22

اشتدرت وكتر استعمالدا ،ولا ة فد مجال أ ول العقا د
ثانيا :أ ل السنة:
الســنة لغــة :الســيرال والْريقــة ،قــال ا ــن فــار  :ســن  :الســين والنــون
أ ل واحد مْر  ،و و جريان الشـثء واةـ ار ه فـد سـدولة ،واأل ـل قـولدم:
سننه الماء ع ث وجدد أسنه سنا ،إذا أرسـ ه إرسـاال  ،وممـا اشـتق منـه
الســنة ،و ــث السـ ـيرال ،وسـ ـنة رسـ ـول هللا ع يــه الس ـ ســيرله( ، )1فالســنة ــد
الْريقة،
محمــو ال كانــه أو م مومــة ،و ــد مــولوذال مــن الســنن و ــو الْريــق(،)2
ومنــه الحــدهث :مــن ســن فــد االس ـ ســنة حســنة ،ف ــه أجر ــا ،وأجــر مــن
عم ــل د ــا بع ــده ،م ــن اي ــر أن ه ــنقص م ــن أج ــور م ش ــثء ،وم ــن س ــن ف ــد
االس سنة سيئة كان ع يه و ر ا ،وو ر من عمل دا من بعده ،مـن ايـر
أن هنقص من أو ار م شثء ( ، )3قول ا ن األثير :وقد لكرر فد الحدهث
ذكــر الســنة ومــا لصــرف مندــا ،واأل ــل فيدــا الْريقــة والســيرال( ، )4وفــد
الحــدهث :لتتــبعن ســنن مــن كــان قــه كم ( ، )5أي ة ـريقدم ،وقــولدم :ــد

( )5معدنذ مقن ي س الل ننة ،من ة " :عن " ( ،)61-60/3وان نر :مدمن الل نة لننه
()55 -54/3ا ط معهد المخطوا ت -الكوخ ا
()1ان ر :لف ن العرب ،م ة" :سن "ا
()2روا مفلذ ،كت ب ال ك ة ،ب اليث علت الصد ة ،ور مه ()1017ا

( )3النه ية ،م ة " :سن " ()223/2ا
()4روا البخ ن ر  ،كن ن ب أح يننث األنب ن ء -ن ب م ن ذكننر ع ن الننني اس نرا ي ور مننه

( ،)3456ف نتت الب ن ر ( -)495/6الفننلف ة ،وروا مفننلذ ك ن ب العلننذ -ن ب ارب ن ع س نن
اليهو والنص ر  ،ور مه ()2669ا

جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

23

السنة ( )1أى الْريقة التد سندا النهـد ع يـه الصـ ال والسـ وأمـر دـا(، )2
ولـ لك ــار لفــظ الســنة ْ ـق ع ــث مــا كــان محمـو ا فيقــال :فـ ن مــن أ ــل
()3
السنة ،معناه ،من أ ل الْريقة المستقيمة المحمو ال
أما السنة فد اال ْ ح ف دا عدال إة قات:
أ) ففــث ا ــْ ح المحــدثين :عرفدــا ا ــن حجــر بوندــا :مــا جــاء ع ــن
النهــد ـ ث هللا ع يــه وس ـ م مــن أقوالــه وأفعالــه ولقري ـره ومــا ــم بفع ــه (، )4
وعرفدا البعا بوندا  :كل ما أثر عن النهد -ث هللا ع يه وس م  -من
قــول ،أو فعــل ،أو لقريــر ،أو ــفة ل قيــة أو ل قيــة  ،أو ســيرال  ،سـواء كــان
ذلك قهل البعتة أو بعد ا (، )5
فدد د ا م ار فة ل حدهث
ب) وفــد ا ــْ ح ع ماءأ ــول الفقــه ْ ــق لفــظ الســنة ع ــث مــا جــاء
منقوال عن النهد ث هللا ع يه وس م ع ث الخصـوص ،ممـا لـم هـنص ع يـه
فـد الكتـاب العزيـز ،ــل إن مـا نـص ع يـه مــن جدتـه ع يـه الصـ ال والسـ ،
كــان يانــا لمــا فــد الكتــاب أوال ( ، )6فدــد مختصــة بمــا ــدر عــن النهــد-

( )5رننر كثينن ار علننت لفنن ن الصنني ة والت ن عي  ،ان ننر مننث  :صنني ت مفننلذ ،كتنن ب
المف جد -ب جواز اال ع ء علت العقبير ،ور مه ()536ا
()6مش رق األنوار ()223/2

()7ان ر :لف ن العرب ،م ة ":سن "ا
()8فتت الب ري ( 0 )245/13الفلف ة ،وان ر :روج ه الن ر (ص)3 :ا
()9الفنننة إمن نته ن فنني التشننرخع االس ن مت للفننب عي (ص ،)47 :وان ننر الفنننة ب ن
التدوخ (ص  ،)16 :راس ت في اليديث النبوي لألع مت ()1/1ا
()1الموافق ت للش ابي ( ،)3/4وان ر :النه ية الال األ ير ()409/2ا
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ث هللا ع يه وس م  -من اير القرآن مما ص ا أن كون لـي شـرعيا

()1

جـ) وفد ا ْ ح الفقدـاء فدـد :مـا ثهـه عـن النهـث -ـ ث هللا ع يـه
وس م -ولم كن من باب الفرض وال الواجب( )2فدث م ار فة ل مندوب
) وقد لْ ق السنة ع ث كل ما ل ع يه ليل شـرعد ،سـواء كـان ذلـك
ث هللا ع يه وس م  ،-أو اجتدـد
فد الكتاب العزيز أو موثو ار عن النهث-
فيــه الصــحابة كجمــذ المصــحف ،ولــدوين الــدواوين ( ، )3و لــول مــا اجتدــد
في ــه الص ــحابة ه ــدل ع ي ــه ح ــدهث :ع ــيكم بس ــنتد وس ــنة الخ ف ــاء ال ارش ــدهن
المددهين ( ، )4وقول ع ث فـد الخمـر :ج ـد النهـد -ـ ث هللا ع يـه وسـ م-
()5
أربعين ،وج د أ و بكر أربعين ،وج د عمر ثمانين ،وكل سنة
ــ) كمــا لْ ــق الســنة فــد مقا ــل الهدعــة ،فيقــال :ف ـ ن ع ــث ســنة ،إذا
عمل ع ث وفق مـا عمـل ع يـه السـ  ،كـان ذلـك ممـا نـص ع يـه الكتـاب أو
()6
ال
( )2ان ر :الفنة ب التدوخ (ص)16 :ا
()3ان ر :إرش ال يول (ص)31 :ا

()4الفنة للفب عي (ص ،)48 :وان ر :المرافق ت ()6-4/4ا

()5روا الترم نذ  ،كت ن ب العلننذ -ن ب م ن ج ن ء فنني األخننذ لفنننة اجتن ن ب البنندع،

ور مننه ( ،)2676ريقي ن عطننو ا وروا أال نو او  ،كت ن ب الفنننة -ن ب ل ن و ل ن و الفنننة،
ور مه ()4607ا ط الدع سا

()6روا مفننلذ ،كت ن ب الينندو  -ن ب حنند الخمننر ،ور مننه ()1707ا وأحمنند (،)1/82
ور مه عند أحمد ش كر ()621ا
()7المو افق ت ()4 /4ا
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ـ ه أ ـم إة قـات الســنة عنـد الع مـاء( ، )1والـ ي هدمنـا نـا ا ــْ ح
الســنة حينمــا قــال :أ ــل الســنة فــد مجــال العقا ــد ،لا ــة لمــا حــدث
االفت ار فد األمة امس مية قول ا ن رجب :وعن سـاليان التـوري قـال:
استو ـوا بو ــل الســنة لي ـ ار فــتندم اربــاء ( ، )2وم ـ ار ـنالء األ مــة بالســنة
ةريقـ ــة النهـ ــد  التـ ــد كـ ــان ع يدـ ــا ـ ــو وأ ـ ــحابه ،السـ ــالمة مـ ــن الشـ ــهدات
والشدوات ،ولد ا كان الفليل ن عياض قـول :أ ـل السـنة مـن عـرف مـا
هدلل فـد بْنـه مـن حـ ل ( ، )3وذلـك ألن أكـل الحـ ل مـن أع ـم لصـال
السـنة التـث كـان ع يدـا النهـد --وأ ـحابه ر ـث هللا عـندم ثـم ـار فــد
عــرف كتيــر مــن الع مــاء المتــولرين مــن أ ـل الحــدهث وايــر م :الســنة عبــارال
عمــا س ـ م مــن الشــهدات فــد االعتقــا ات لا ــة فــد مســا ل ام مــان بــاهلل،
وم كته ،وكتبه ،ورس ه ،واليـو اآللـر ،وكـ لك فـد مسـا ل القـدر ،وفلـا ل
الصحابة ،و نفوا فد ا الع م لصانيل وسمو ا كتب السنة ،وإنما لصـوا
ا الع م باسم السنة ألن لْره ع يم ،والمخالف فيه ع ث شـفا كـة ،وأمـا

( )1يطلن ل ن  " :أهن الفنننة " فنني مق ال ن الرافضننة ،كم ن أن الرافضننة يعنننون ننه م ن

عداهذ ،يقول اال ر م ة في منه ج الفنة ( ،)163/2الميققة " :فل أهن الفننة ين ار نه
م أ ب خ فنة الخل ن ء الث نة ،فبندخ فني ذلنو جم نع الطوا نف إال الرافضنة و ند ينرا نه
أه ن اليننديث والفنننة الميضننة ف ن ي ندخ ف ننه اال م ن يثب ن الص ن ت هلل رع ن لتاااا وهننذا

الرافضي -يعنني المصننف -جعن أهن الفننة الصنط ح األول وهنو اصنط ح الع منة :كن
م ل س يرافضي لوا :هو م أه الفنة" ا
( )2روا ال لك ي في شرح الفنة ررذ ()49ا

( )3روا الل ننن مقننن رب ال لكننن ي فننني شنننرح الفننننة ر نننذ ( ،)51وأالنننو نعننن ذ فننني اليل نننة
()104/8ا
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السنة الكام ة فدد الْريقة السالمة من الشهدات والشدوات
و ـ ا الـ ـ ي ذكـ ـره ا ــن رج ــب -رحم ــه هللا -اســتقر ع ي ــه مص ــْ ا أ ــل
الســنة ،ول ـ لك لمــا و ــل الســمعافد فــد األنســاب إلــث ذكــر مــن نســب إلــث
الســنة فقيــل  :الس ــند قــال  :الســند  :بل ــم الســين المدم ــة  ،ولش ــدهد
النـون المكسـورال  ،ـ ه النسـبة إلـث السـنة التـد ـد ـد الهدع ـة  ،ولمـا كتـر
أ ـل الهدع
()1

لصوا دا جماعة د ا االنتساب ( ، )2ولمـا سـول عمـر ـن عهـد العزيـز
رجــل عــن القــدر أجابــه بج ـواب ةويــل أولــه :أمــا بعــد ،أو ــيك تقــوى هللا
واالقتصــا فــد أم ـره( ،)3والبــاع ســنة نهيــه ،- -ولــر مــا أحــدث المحــدثون
بعـد مــا جــرت بــه ســنته ،وكفـوا مننتـه ،فع يــك ــزو الســنة ،فتندــا لــك -بــتذن
هللا -عصـمة ( )4فـومره -و ــو جيبـه عــن مو ـوع القـدر ومــا أحـدث فيــه
أ ل الهدع -زو السنة وأن فيدا وحد ا العصمة من االنحراف
ثا لتا :ا لجما عة:
قال :أ ل السنة والجماعة  ،وقد ور األمـر ـزو الجماعـة فـد عـدال
أحا هث ،مندا ما رواه ا ـن عمـر -ر ـد هللا عندمـا -أن عمـر ـن الخْـاب
 ر ــد هللا عن ــه -لْ ــب بالجا ي ــة( ،)5فق ــال :ق ــا فين ــا رس ــول هللا-  -( )4كشف الكر ة (ص-19 :ا )2ا
( )1األنف ب ( )175/7ط لبن نا
( )2أي التوس( الي اإلفراط والت رخ(ا ح ش ة سن أالي او ( ،)19/5ط الدع سا
( )3روا أالو او  ،كت ب الفنة -ب ل و الفنة ،ور مه ( ، )4612ط الدع سا
( )4الد ال ة :رخة الدمش ا ري ة األحوذ ( )207/3هنديةا
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مقامد فـيكم فقـال  :استو ـوا بو ـحا د ليـرا ،ثـم الـ هن ه ـوندم ،ثـم الـ هن
ه وندم ،ثم فشـو الكـ ب ،حتـث إن الرجـل ليهتـدىء بالشـدا ال قهـل أن سـولدا،
فمن أ ار منكم بحبحة( )1الجنة ف ي ز الجماعة ،فتن الشيْان مذ الواحد و و
مــن امثنــين أبعــد ، )2( 000وفــد بعــا روا ــات حــدهث االفت ـ ار أن الفرقــة
الناجية:الجماعة( ،)3وعن أ د ريـرال ر ـد هللا عنـه قال:قـال رسـول هللا 
الص ال المكتوبة إلث الص ال المكتوبة التد بعد ا كفارال
لم ــا يندم ــا ،ق ــال :والجمع ــة إل ــث الجمع ــة ،والش ــدر إل ــث الش ــدر -عن ــد
رملــان إل ــث رملــان كف ــارال لمــا يندم ــا -ق ــال :ثــم ق ــال بعــد ذل ــك :إال م ــن
ث ـ ث -قــال :فعرفــه أن ذلــك األمــر حــدث -إال مــن االش ـ ار بــاهلل ،ونكــث
ال صفقة ،ولر السنة ،قال :أما نكث الصفقة أن لبـا ذ رجـ ثـم لخـالف إليـه
لقال ه بسيفك ،وأما لر السنة فالخروج من الجماعة ( ،)4وعن ا ن عبـا -
( )5في عق األل ظ -منه ل ن الترمنذ  -يبوحنة الدننة -والمعننت :وسنطه وخ رهن ا
ري ة ا ألحوذ

( )207/3هنديةا

( )6روا أحمد ( ،)26 ،18/1وهنو فني المفنند ريقين شن كر النر ذ ()114،177ا وروا
الترمننذ فنني ال ننت  -ن ب م ن ج ن ء فنني ل ن و الدم عننة ،ور مننه ( )2165ريقي ن ( :ال نرام ذ
عطوة ،و ل ف ه الترمذ  " :هذا حديث حف صني ت رخنب"ا وروا الين كذ فني المفنتدر

( ،)115-114/1من اننرق وصننييه ووافقننه الننذهبيا وروا اال ن أالنني ع صننذ فنني الفنننة
( )42/1م عدة ارق وصييه األلب نيا

( )7منه ن  :رواي نة مع وخننة -ر ننت ه عنننه -روا اإلم ن أحمنند (  ، )102/4وأالننو او ،
=

= كتنننن ب الفنننننة ر ننننذ ( -)4597ط النننندع س ،والينننن كذ فنننني المفننننتدر (،)128/1
والدارمي ( )158 /2الر ذ ( -)2521ط ال م ني  ،واآلجري فني الشنرخعة (ص ،)18 :واالن
أالنني ع صننذ ( ،)35-34/1وال لك ن ي فنني شننرح الفنننة ( 01 /1ا ،)102-و نند صننييه
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ر د هللا عندما  -عن النهد --قـال( :مـن أرى مـن أميـره شـيئا ف يصـهر،
فتنـه مــن فـار الجماعــة شــه ار فمـات إال مــات ميتــة جا يـة ( ، )1واير ــا مــن
األحا هث التد ور ت باألمر زو الجماعة ،والندد عن الخروج ع يدا
وقد الت ف الع ماء فد المقصو بالجماعة ع ث أقوال أ مدا:
أ -أن الجماعـة ــم الصح ـابة ون مــن بعد ـم ،فــتندم الـ هن أق ـ ـاموا
()2
عما الدهن  ،وأرسوا أولا ه  ،و م الـ هن ال جتمعـون ع ـث ـ ل ـة أ ـدا
 ،و ـ ا القول مروى عـن عمر ن عهد العزيز -رحمه هللا -فممـا روى عن ـه
أنــه قــال( :ســن رســول هللا - -ووالال األمــر مــن بعــده ســننا ،األلـ دــا
(ص " ،)63 :ملين فني آخنر

الي كذ ووافقه النذهبي ،وحفننه االن حدنر أح ينث الكشن
الكش لل مخشري "ا وجو اسن العرا ي -إح ء علو الدي ( ،)255/3و ل عننه االن

ر م ننة " :هننذا حننديث مي ننوظ " ا تض ن ء الص نراط المفننتق ذ ( ،)118/1الميققننةا وصننييه
األلب ن ني :سلفننلة الصنني ية ،ر ننذ ()204ا ومنه ن  :روايننة عننو ال ن م لننو -ر ننت ه
عنه -رواه اال م جه ،كت ب ال ت  ،ر ذ ( ،)3992واالن أالني ع صنذ ( ،)32/1وال لكن ي

( ،)101 /1وإسننن

حف ن  ،وذكننر األلب ن ني فنني الصنني ية ر ننذ ()1492ا ومنه ن  :روايننة

أنننس الن م لننو -ر نني ه عنننه -رواهن االم ن أحمنند ( ،)145 ،120 /3واال ن م جننه فنني
ال ت  ،ور مه ( ،)3993وال لك ي ( ،)1 0 0 /1واآلجنر فني الشنرخعة (ص،)17-16 :

والطبرافي في الص ير ( ،)256/1والعقيلت في الضع ء الكبير ( ،)262/2وخصت ميمنوع
ار ها
( )1روا أحمنند ( ،)229/2وهننو فنني مفننند ش ن كر ،الننر ذ ( )7129وصننييه ،وروا

الين كذ ( 119/1ن  )120و ن ل " :صنني ت علنت شنرط مفنلذ ،وال أعننر لنه علنة ال ووافقننه
الذهبيا
( )2روا البخننن ر فننني ال نننت  ،ور منننه ( ،)7054و فننني األحنننن ور منننه (،)71 43
وروا مفلذ في اإلم رة ،ور مه ()1849ا

( )3االعتص ( ،)262/2وان ر :فتت الب ري ()37/13ا
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لصدهق بكتاب هللا ،واستكمال لْاعة هللا ،وقوال ع ث هـن هللا ،مـن عمـل دـا
مدتدى ،ومن استنصر دا منصور ،ومن لالفدا البذ ايـر سـهيل المـنمنين،
وواله هللا مــا لــولث و ـ ه جدــنم وســاءت مصــي ار ( ،)1قــال مالــك( :فــوعجهند
عــز عمــر ع ــث ذلــك ( ،)2فع ــث ـ ا القــول ف فــظ الجماعــة مْــاب ل روا ــة
األلرى لحدهث االفت ار حيث قـال( :ولفتـر أمتـد ع ـث ثـ ث وسـبعهن م ـة
ك دم فد النار اال م ة واحدال قالوا :ومن د ارسول هللا؟ ،قال :ما أنـا ع يـه
وأ ـ ــحا د ( ، )3والصـ ــحابة لدـ ــم لصو ـ ــيات كتي ـ ـرال ،فدـ ــم ال ـ ـ هن شـ ــا دوا
( )1رواا اال عبد البر في ج مع ال ن العلذ ( )228/2فند الت م لو عن عمنر الن
عبنند الع خن  ،وأيضن روا أالننو نعن ذ فنني اليل ننة ( ،)364/6واآلجننر فنني الشننرخعة فنني عنندة
موا ع (ص ،)307 ،48،65 :وال لك لي فني شنرح الفننة ر نذ ()134ا ولكن هنذا الكن
مننرو عن م لننو ،روا الخطينب فنني شنر أصنني ب اليننديث (ص ،)7 :والننذهبي فنني سنير
أع

النب ء ()88/8ا
( )2االعتص ()263/2ا

( )3روا الترمذ ع عبد ه ال عمرو ال الع ص ،كت ب اإليمن ن ،ور منه (،)2641
وروا الينننن كذ ( ،)129-128/1واآلجننننر فنننني الشننننرخعة منننن اننننرخقي (ص 5 :ا،)16-

وال لك ن ي شننرح الفنننة ،ر نذ ( ،)147-1 45والعقيلننت فنني الضننع ء الكبيننر (،)262/2
واال و ح في البدع والنهت عنه (ص)85:ا
و ن ل ف ننه الترمننذ  " :هننذا حنندأل حفن  ،رخننب م فننر ال نعرفننه مثن هننذا إال من هننذا

الوجنننه ،ننن ل فننني ري نننة األحنننوذ ( ،)368/3هندينننة( :فننني سنننند عبننند النننرحم الننن زخننن
اإلفرخقنني وهننو

نع

 ،فتيفني الترمننذ لننه العتضن

أح ينث البن ب"ا ننول النرمننذ "

م فنر" اسننذ م عنول من الت فنير ،أ  :مبني  ،النني ف نه من لننذ يبني فنني حنديث أالني هرخنرة
المتقد (ري ة األحوذ  -368/3 :هندية) ،وذكر اال ر م ة ميتد ه ،حيث نقن ريفني
الترمذي لها ا تض ء الصراط المفتق ذ ( )116/1الميققةا
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التنزيـل -،وســمعوا مــن الرسـول ،ف دــم مــن الع ــم والفلـل ،واالقتــداء مــا لــي
لغير م ممن جاء بعد م
 -2وقيــل :إن الجماعــة ــم أ ــل الحــدهث ،أو أ ــل الع ــم( )1المجتدــدون
ألن هللا جع دم حجة ع ث الخ ق ،والنا لبذ لدم فد أمر الدهن (،)2
ـاك فم أُ بمــة وســْا }
و ـ ا رأى اممــا البخــاري قــال :بــاب {وك ـ لِك جعف نـ ُ
[البقرال ، ]143:ومـا أمـر النهـد -  -ـزو الجماعـة ،و ـم أ ـل الع ـم (،)3
و و رأى امما أحمد -رحمه هللا ،-فتنـه قـال عـن الجماعـة :إن لـم كونـوا
أ ــحاب الحــدهث ف ـ أ ري مــن ــم ()4؟  ،و ــو أري الترم ـ ي ال ـ ي قــال:
ولفسر الجماعة عند أ ل الع م :م أ ل الفقه والع م والحدهث ( ،)5و و رأي
ا ن المبار وع د ن المدهند ،وأحمد ـن سـنان الـ ي قـال :ـم أ ـل الع ـم
()6
وأ حاب اآلثار
فع ث ا القول فالجماعـة ـم أ ـل السـنة العـالمون المجتدـدون ،فيخـرج
مندم المهتدعة ،كا خرج العامة المق دال ألن الغالب فيدم أندم لبذ ل ع ماء
 -3وقيل :إن الجماعـة ـم السـوا األع ـم ،وع يـه روا ـة االفتـ ار التـد
أله ــر النه ــد --فيد ــا أن الفرق ــة الناجي ــة ــم السـ ـوا األع ــم( ،)7ق ــال ف ــد
( )4ي ح ن أن ع نق العلم ن ء عبننر ع ن اليننديث ن لعلذ ،ف لخطي نب الب نندا

سننمت

كت نه :رقيي ند العلننذ  ،واي ن عبنند البننر سننمت كت ننه : :ج ن مع ال ن ن العلننذ وفضننله ،و صنندهذ
اليديثا

( )5فتت الب ري ( )37/13ا

( )1صي ت البخ ري :فتت الب ري ()316/13ا
()2شر أصي ب اليديث ( صلت ه عل ه وسلذ)25:ا
( )3سن الترمذي ( )465/4ا
( )4شر أصي ب اليديث (صلت ه عل ه وسلذ 26:ن )27ا

( )5روا الطبرانننني فننني الكبينننر مننن انننرق ( ،)328-321/8وأر منننه (51 ،8035
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الندا ــة :ع ــيكم بالسـ ـوا األع ــم( : )1أى جم ــة الن ــا ومع مد ــم ،الـ ـ هن
جتمعــون ع ــث ةاعــة الس ـ ْان وس ـ و الــندج القــويم ( ،)2قــول عهــد ال ــة
مسعو  -ر د هللا عنه -فد إحدى لْبه :ا أهدا النـا ع ـيكم بالْاعـة
والجماعــة ،فتندمــا الســهيل فــد األ ــل الــث جهــل هللا ال ـ ى أمــر بــه ،وإن مــا
لكر ون فد الجماعـة ليـر م ـما لحهـون فـد الفرق ـة ( ،)3ويقـول أ ـو االـب -
رحمه هللا ـ :
إن الس ـوا 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
الشـ ـريعة أو ف ــد إمـ ــامدم وسـ ـ ْاندم فد ــو مخـ ــالفي ل حـ ـق ( ،)4ويق ــول أ ـ ــو
مسعو األنصـاري  -ر ـد هللا عنـه -حـين لـرج ونـزل فـد ةريـق القا سـية
وقال له أ حابه :اعدد إلينا ،فتن النا قد وقعوا فد الفتنة ف ندري أن قا
بعـد اليـو أ ال فقـال :القـوا هللا وا ـهروا حتـث سـتريا ـر أو سـتراح مـن
 ،)8054 ،80 80،53وروا ال لكنننننن ي فننننننني شنننننننرح الفننننننننة مننننننن انننننننرخقي  ،ر مهننننننن
(151نننن ،)152وروا االننن أالننني زمنننني فننني أصنننول الفننننة (ص ،)36 :مننن المخطوانننة،

والي ن رأل اال ن أالنني أس ن مة ك ن فنني المط لننب الع ل نة ( ،)86/3ك ن روا مختص ن ار النندون ذكننر
االفتراق :أحمد والترمذي واال م جه في صة الخنوارجا ن ل فنت مدمنع ال وا ند (":)234/6

وروا الطبراني ورج له ق ت "ا
( )6روا اال م جه -مرفوع  -في ال نت  ،ر منه ( ،)3950وإسنن

نع

 ،ررو

مو وف ن ع ن أالنني أم مننةا مفننند أحمنند ( ،)278 /4وع ن عبنند ه ال ن أالنني أوفننت -المفننند
أيض ()383/4ا
( )7النه ية ()419/6ا

( )8روا ال لك ي ،ر ذ ( ،)159-158واآلجري في الشرخعة (ص)13 :ا
( )1االعتص ( )260/2ا
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فــاجر ،وع ــيكم بالجماعــة فــتن هللا ال جمــذ أمتــه ع ــث الل ـ لة ( ، )1قــول
الشـ ــاةهد معقبـ ــا :فع ـ ــث ـ ـ ا القـ ــول هـ ــدلل فـ ــد الجماعـ ــة مجتدـ ــدو األمـ ــة
وع ماك ــا ،وأ ــل الشـ ـريعة الع ــام ون د ــا ،وم ــن سـ ـوا م ال ــون ف ــد حكمد ــم
ألندــم لــابعون لدــم ومقتــدون دــم ،فكــل مــن لــرج عــن جمــاعتدم فدــم ال ـ هن
شـ ـ وا و ـ ــم ندب ــة الشـ ــيْان ،ويـ ــدلل ف ــد ـ ـنالء جميـ ــذ أ ــل الهـ ــدع؟ ألندـ ــم
مخــالفون لمــن لقــد مــن األمــة ،لــم هــدل وا فــد س ـوا م بحــال ( )2ويقــول
اآلجري :فمن أ ار هللا لعالث به لي ار فتا له باب الدعاء ،والتجو إلـث مـواله
الكريم ولاف ع ث هنه ،وحفظ لسانه ،وعرف مانه ،ولز الحجـة الوا ـحة
()3
السوا األع م
 -4وقيـل :إن الجماعــة ــم جماعــة أ ـل امسـ إذا أجمعـوا ع ـث أمــر
أم ــور الش ــرع سـ ـواء ف ــد أم ــور األحك ــا أو المعتق ــدات ،ق ــول
م ــن
الكرم ـاند :ه ــز ع ــث المك ــف متابعــة حكــم الجماعــة واالعتصــا بــه ،و ــو
الفا المجتدـدهن مـن األمـة فـد عصـر ع ـث أمـر هنـد( )4فدـ ا القـول فسـر
الجماعة بو ل امجماع ،ول ا فدو قريب من القول التاند
 -5إن الجماعـة  :م جماعة المس مين إذا اجتمعوا ع ـث أميـر  ،و ـ ا
أري الْهري ال ي ذكر األقوال السابقة  ،ثـم قـال :والصـواب أن المـ ار مـن
الخهر
لــزو الجماعــة ال ـ هن لــط ةاعــة مــن اجتمع ـوا ع ــث لــوميره ،فمــن نكــث يعتــه
( )2روا ال لك ي  ،ور مه ( 162ن )163ا
( )3االعتص (  )261 /2ا
( )4الشرخعة ( ص )44 :ا

( )5شرح الكرم ني علت البخ ري ( )75/25ا
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لــرج عــن الجماعــة ( ،)1ول ـ ا أمــر النهــد - -زومــه ،وندــث عــن الخــروج
()2
ع يه ،وف ار األمة فيما أجمعوا ع يه من لوميره ولقد مه ع يدم
ه أ م األقوال فد الجماعة وحا دا أن الجماعة لرجذ إلث أمرين:
أح ــد م ا :أن الجماع ــة ــم الـ ـ هن اجتمع ـ ـوا ع ــث أمي ــر ع ــث مقتلـ ــث
الشرع ،فيجب لزو ه الجماعة ،ويحر الخروي ع يدا وع ث أمير ا
التاند :أن الجماعة ما ع يه أ ل السنة من االلباع ولر اال تـداع ،و ـو
المـ ـ ب الح ــق الواج ــب الباع ــه والس ــير ع ــث منداج ــه ،و ـ ـ ا معن ــث لفس ــير
الجماع ـ ــة بالص ـ ــحابة ،أو أ ـ ــل الع ـ ــم والح ـ ــدهث ،أو االجم ـ ــاع ،أو السـ ـ ـوا
األع م ،فدد ك دا لرجذ إلث معنـث واحـد ـو :مـا كـان ع يـه رسـول هللا -
 وأ حابه ،فيجب االلباع حينئ ولـو كـان المتمسـك دـ ا ق ـي  ،ولدـ ا قـالعهــد هللا ا ــن مســعو  -ر ـد هللا عنــه -إنمــا الجماعــة مــا وافــق ةاعــة هللا
وإن كنــه وحــد ( ، )3وروى عنــه أنــه قــال :إنمــا الجماعــة مــا وافــق الحــق
وإن كنــه وحــد ( ،)4قــول أ ــو شــامة :حيــث جــاء األمــر ــزو الجماعــة
فــالم ار بــه لــزو الحــق وألباعــه ،وإن كــان المتمســك بــالحق ق ــي والمخــالف
كتي ـ ـرا ،ألن الح ـ ــق الـ ـ ـ ي كانـ ــه ع ي ـ ــه الجماع ـ ــة األولـ ــث م ـ ــن النهـ ـ ـد- -
وأ ــحابه -ر ــد هللا عــندم -وال لن ــر إلــث كتـرال أ ــل الباةــل بعــد م (، )5
ويقول شيل امسـ ا ـن ليميـة :ثـم مـن ةريقـة أ ـل السـنة والجماعـة البـاع
( )1فتت الب ري ()37/13ا
( )2ان ر االعتص (264/2ن)265ا
( )3روا ال لك ي في شرح الفنة  ،ور مه ()160ا
( )4اليوا أل والبدع ألالي ش مة (ص )22 :ا
( )5المصدر الف ال ( ص  ) 22 :ا
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آثار رسول هللا - -باةنا وظا را ،والبـاع السـابقين األولـين مـن المدـاجرين
واألنصــار ،والبــاع و ــية رســول هللا --حيــث قــال :ع ــيكم بســنتد وســنة
الخ فاء الراشدهن المددهين من بعدي  ،لمسكوا دا  ،وعلـوا ع يدـا بالنواجـ
،
()1
وإ اك م ومحدثات األمور ،فتن كل محدثة دعة ،وكـل دعـة ـ لة
 ،ويع م ــون أن أ ــد الكـ ـ كـ ـ هللا ،ولي ــر الد ــدى ــدى محم ــد- -
ويوثرون ك هللا ع ث ك ايره مـن كـ أ ـناف النـا  ،ويقـدمون ـدي
محمــد - -ع ــث ــدى كــل أحــد ،وبد ـ ا ســموا أ ــل الكتــاب والســنة ،وس ـموا
أ ــل الجماعــة؛ ألن الجماعــة ــد االجتمــاع و ــد ا الفرقــة ،وان كــان لفــظ
الجماعـة قــد ـار اســما لـنف القــو المجتمعـين ،و امجمـاع ـو األ ــل
التالث ال ي عتمد ع يه فـد الع ـم والـدهن ،و ـم هزنـون دـ ه األ ـول الت ثـة
جميذ ما ع يـه النـا مـن أقـوال وأعمـال باةنـة وظـا رال ممـا لـه لع ـق بالـدهن
( )2ولد ا نجد أحيانا بعا الع ماء فسرون الجماعة بوشخاص لمتل فـيدم
المندج الحـق وااللبـاع ،فعهـد هللا ا ـن المبـار لمـا سـئل عـن الجماعـة قـال:
أ و بكر وعمر ،فقيل له :قـد مـات أ ـو بكـر وعمـر ،قـال :ففـ ن وفـ ن ،قيـل
()3
له :قد مات ف ن وف ن ،قال ا ن المبار  :أ و حمزال السكري جماعـة
ف ــو ار ا ــن المب ــار أن فس ــر الجماع ــة بم ــن اجتمع ــه في ــه ــفات االلب ــاع
الكامل ل كتاب والسنة
( )1سب رخرخده عند الك

ع معنت " أه الفنة "ا

( )2مدموع ال ت و ن ط الرخ ض ( )157 /2ا
( )3سننن الترمننذي (  )467/4عنند حننديث ر ننذ ( ،)2167ريقي ن  :عطننوة ،وشننرح الفنننة
للب وي ( )205/1ت :الفيد صقر ا
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رابعا :أ ل الحدهث
لقــد فــد القــول التــاند مــن األق ـوال فــد المقصــو بالجماعــة :أندــم أ ــل
الحــدهث ،وأن ـ ا قــال بــه جماعــة مــن أ ــل الع ــم كالبخــاري واممــا أحمــد،
والترم ـ ي ،وا ــن المبــار  ،وا ــن المــدهند ،وأحمــد ــن ســنان ،واي ـر م ول ـ لك
ــار عن ــد كتي ــر م ــن الع م ــاء أن الفرق ــة الناجي ــة والت ــد ج ــب الس ــير ع ــث
منداجدا م أ ل الحدهث ول لك فسنعرف دم نا:
الحدهث فد ال غة د القد م( ، )1وفد اال ْ ح  :عرفه بعلدم بونه
:
م ــا أ ــيل إل ــث النه ــد - -م ــن قـ ـول أو فع ــل أو لقري ــر أو و ــف
ل قــد أو ل قــد ( ، )2وع ــث ـ ا ف ـ شــمل الموقــوف والمقْــوع( ، )3ولكــن
()4
جمدور الع ماء ذ هوا إلث أندما من الحدهث
ع م الحدهث:
ع م الحدهث قسمان:
أ) ع ــم الح ــدهث روا ــة :و ــو :ع ــم ش ــتمل ع ــث أقـ ـوال النه ــد- -
()5
وأفعاله ولقريراله ،و فاله ،ورواهتدا و بْدا ولحرير ألفاظدا
ب) ع م الحدهث ار ـة  :و ـو  :ع ـم بقـوانين عـرف دـا أح ـوال السـند

( )4الصي ح للدوهري  ،م ة  :حدأل ا
( )1منهو النقد في علو اليديث (ص)26 :ا
( )2المو و  :م أ

إلت الصي الي ،والمقطوع :م أ

الت الت عيا

( )3منهو النقد (ص ،)27 :وان ر :ن هة الن ر (ص)18 :ا
( )4رد رخب الراوي ()40 /1ا
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والمتن ( ، )1و و ما عرف بمصْ ا الحدهث
واذا قيــل :أ ــل الحــدهث فالمقصــو دــم ال ـ هن عنــون بحــدهث رســول
هللا  - -روا ة و ار ـة ،ولكـن ال ـد لدـنالء -حتـث كونـوا مـن أ ـل الحـدهث
حقا -أن كونوا عالمين وعام ين ،وأن كونـوا مْبقـين لمـا هتع مونـه ،متبعـين
ل ســنة مجــانهين ل هدعــة ،وبد ـ ه األمــور هتميــزون عــن أ ــل األ ـواء ،أمــا إذا
كانوا ال عم ون بع مدم -كا حدث من بعا من هنتسب إلث الحدهث -فقد
اشــتد نكيــر الع مــاء ع ــث متــل ـنالء( )2وقــد روى عــن ــارون الرشــيد أنــه
قال :ة هه أربعـة فوجـدلدا فـد أربعـة :ة هـه الكفـر فوجدلـه فـد الجدميـة،
وة هــه الك ـ والشغـ ـب فوجدلــه فــد المعتزلــة ،وة هــه الكـ ـ ب فوجدلــه عنــد
الرافلة،
وة هــه الحــق فوجدلــه مــذ أ ــحاب الحــدهث ( )3ويــروى الخْيــب عــن
أحمد ن سنان قال :كان الوليد الك ار يسـث لـالد ،ف مـا حلـرله الوفـاال قـال
لهنيه :لع مون أحدا أع م بالك مند؟ قالوا :ال ،قـال :فتتدمـوند؟ ،قـالوا :ال،
قــال :فــتند أو ــيكم ألقه ــون؟ ،قــالوا :نعــم ،قــال :ع ــيكم بمــا ع يــه أ ــحاب
()4
الحدهث فتند رأهه الحق معدم
فو ل الحدهث م ار ف أل ل السنة ،قول ال لكا د :ف م نجد فد كتاب
( )5المصدر الف ال ()41 /1ا
( )6ان ننر مننث  :ج ن مع ال ن ن العلننذ وفضننله ( )22941وم ن عننده  ،وشننر أصنني ب
اليديث (ص )120 :وم عده ا
( )1شر أصي ب اليديث (ص)55 :ا
( )2المصدر الف ال (ص)56 :ا
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هللا وس ـ ــنة رس ـ ــوله وآث ـ ــار ـ ــحا ته إال الح ـ ــث ع ـ ــث االلب ـ ــاع ،وذ التك ـ ــف
وااللت ـراع ،فمــن اقتصــر ع ــث ـ ه اآلثــار كــان مــن المتبعــين ،وكــان أوال ــم
د ا االسم ،وأحقدم د ا الوسم ،وأل صدم دـ ا الرسـم أ ـحاب الحـدهث
هللا - -والباعدم لقولـه ،وةـول م مـتدم لـه،
اللتصا دم رسول
ولحم دــم ع مــه ( ، )1ثــم ع ــل وجــه لس ـميتدم بو ــل الحــدهث بــون اســمدم
مولوذ من الكتاب والسنة اللبـاعدم مـا فيدمـا ،فدـم حم ـة القـرآن وأ ـه وقـراكه
()2
وحف ته ،و م نق ة حدهث رسول هللا -  -وحم ته
*
*
*
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 ،ول ـ لك مكــن أن
فسر بعلدا بما لدل ع يه معـاند الـبعا اآللـر ،فدـم الجماعـة ،و ـم أ ـل
السنة ،و م أ لا أ ل الحدهث ،و م الْا فة المنصورال التث قـال فيدـا رسـول
هللا ث هللا ع يه وس م :
ال ل ـزال ةا فــة مــن أمتــد قا مــة بــومر هللا ،ال لــر م مــن ل ـ لدم أو
لــالفدم ،حتــث ــولد أمــر هللا و ــم ظــا رون ع ــث النــا ( )3وفــد لفــظ ال
لزال ةا فة من أمتد ظا رين ع ث الحق ،ال لـر م مـن لـ لدم حتـث ـولد
( )3شرح الفنة ل لك ي ()22/1ا
( )4ان ر :المصدر الف ال ()24/1ا
( )1را مفلذ ،كت ب االم رة ،ور مه عد حديث ر ذ ()1923ا
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()1

*

( )2روا مفلذ ،ور مه ( ،)1920ع

*

*

و ن ،وروا البخن ر عن الم ينرة الن شنعبة،

ور مه ( ،)2640وهذا اليديث مرو في جم نع كتنب الفننة -رقرخ ن  -عن عند كبينر من
الصي ة ،فهو متواررا
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المبحث التاند
من المقصو بالس ف؟ ونشوال التسمية بو ل السنة والجماعة
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،
والسهب أن كل فئة لنْ ق من و عدا الخاص دـا ولـدعث أن مـا معدـا ـو
الم ب الحق؟ ل لك نجد ـ ه الفئـة لحـد المقصـو بالسـ ف بمـا هـتم مـذ مـا
عند ا من أ ول عقا د ة ،أو مندج ارللته ل و ول إلث ما جب اعتقا ه
أ) فوحيانا هتجه البعا( - )1من المحدثين -إلث حصر مـ ب السـ ف
بفترال معينة ال هتعدا ا ،ثم هزعم أن الفكر امس مد قد لْور بعـد ذلـك ع ـث
هد رجاله ،و ا التْور ال هنحصر عنده فد نْـا فئـة معينـة ،وإنمـا كـل مـا
ظدــر مــن اآلراء والفــر منتســبا بعمومــه إل ـث امس ـ فدــو جــزء منــه ،ولــو
لالف ما كان ع يه الس ف فد المندج والفدم واالعتقا  ،وع ث ا فالمعتزلة
والرافلة ل والجدمية والباةنية م نتاج مـ ب السـ ف بعـد لْـويره وبعتـه،
ولجريده من ثوبه التق يدي البسيط إلث لبا العقل الف سفث والتوويل الك مد
والباةند
ول ـ لك فكتي ـ ار مــا هــزعم بعــا ـنالء أن عقيــدلدم ــد التعهيــر الصــحيا
ع ــن مـ ـ ب السـ ـ ف ،وأن مـ ـ ب السـ ـ ف -بش ــك ه المع ــروف -إنم ــا ناس ــب
الـزمن الـ ي نشـو فيــه ،وأن رجالـه األوا ــل لــو عاشـوا إلـث الـزمن الـ ي بعــد م
لْوروه إلث المستوى ال ي وجد ع يه فيما بعد
( )1أمثننن ل مصنننط ت

لنننب وعننن ر رننن مر ،و ينننرهذ ،ممننن يعننننون وخميلنننون النننت األفكننن ر

الب ان ة وال لفف ةا
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ب) وبعلـ ــدم فدـ ــم أن الس ـ ـ ف نصـ ــيون ،عتمـ ــدون ع ـ ــث النصـ ــوص
فقــط ،أمــا العقــل ف ـ عتمــد ع يــه فــد شــدء أ ــدا ،فدــم س ـ مون فقــط ل ــا ر
النصـ ــوص ون فدـ ــم لدـ ــا  ،ويك ـ ــون ع م ـ ـ ـدا -معانيدـ ــا وكيفيتدـ ــا -إلـ ــث هللا
لعالث،
ولـ لك فقـد شـغ وا أنفسـمدم بمـا هـرون أنـه أنفـذ ،مـن العبـا ال والجدـا فـد
سهيل هللا ،وإقراء القرآن ،ونقل الحدهث ورواهته
والعجي ــب أن مفد ــو ـ ـنالء ع ــن السـ ـ ف وم ــندجدم منتشـ ـر ــين جمدـ ـرال
كهي ـرال مــن الع مــاء ال ـ هن نح ـوا منحــث ك مي ـا -فــد عقا ــد م أو فــد كتــهدم
حــول العقيــد ال -وأ لــا مــن ال ـ هن كته ـوا حــول الف ســفة وع ــم الك ـ  ،أو أ ــة
قلــية مــن قلــا اه ،ول ـ لك انتش ــرت ــين ـنالء-جميعــا عبــارال :أن مـ ـ ب
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
أما العقـل عنـد السـ ف -ع ـث رأي ـنالء -فـ عتمـد ع يـه مْ قـا ،وال
أ ري مــا صــنذ ـنالء بالــدال ل العق يــة التــث جــاء دــا الق ـرآن والســنة ،والتــث
استخدمدا ع ماء الس ف فد العصر األول؟
بونـه
ويع ل نالء نشوء ما سـمث بمـ ب الخ ـف أو ع ـم الكـ
لمــا كتــرت الشــهدات التــد لتــار ــد العقيــدال امسـ مية ،رأى ع مــاء امس ـ
أنه ال كفث ل ر ع يدا وإبْالدا وحما ة النـا  -ولا ـة العامـة مـندم -مـن
شرور ا وآثار ا ال كفد فد ذلك االعتما ع ث م ب الس ف النصد ،فنشو
بمباحت ــه العق ي ــة والك مي ــة لي ــر الش ــهدات ويته ــه
ع ــم الكـ ـ
ال عقيـ ــدال وي دـ ــر الحجـ ــاج لدـ ــا فـ ــد أج ـ ـواء سـ ــا ت فيدـ ــا م ـ ـ ا ب الف سـ ــفة
( )1كم هو منتشر في كتب كثير م األشعرخة و يرهذا
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والجدممية والمعتزلة والقرامْة
فد ــل فد ــم ـ ـنالء لمـ ـ ب السـ ـ ف ك ــان ــحيحا؟ ح ــين قص ــروه ع ــث
ام مان بالنصوص والتس يم ون فدم أو اقتناع؟
ج ـ ) ولــولد فئــة ألــرى لــزعم أن مــا نشــو مــن الد ارســات العق يــة فــد ع ــم
الك لم هنشو من المنثرات الخارجية والشـهدات التـث أثار ـا أعـداء العقيـدال-
وإن كـان قــد لْــور بســههدا -وإنمــا نشــو مــن مـ ب السـ ف نفســه وأن ـواكير
الف سفة االس مية وع م الك إنما جاءت مـن القـرآن الكـريم ،فاليـه المجا لـة
ل مخــالفين مــن أ ــل الــد انات األلــرى وايــر م  ،وفيــه ذكــر الحكم ـة التــد
كانـه معروفـة عنـد العـرب وكـان فتخـر بو ـحا دا ،وأن مـا نشـو مـن البحـث
حول االجتدا فد األحكا الشرعية ،وذلك بما سمث بو ول الفقـه إنمـا ـو
()1
دا ة ظدور االلجاه العق د عند المس مين
فال ـ ي فدــم مــن ـ ا أن الس ـ ف -رحمدــم هللا لعــالث -كــانوا حترمــون
النصــوص ،ولكــن مــن ل ـ ل من ــار عق ـد اســتخدموه ونشــو ع ــث أث ـره ع ــم
الكـ  ،فكيــل صــا ـ ا ع ــث إة قــه مــذ مــا ــو مت ـوالر عــن الس ـ ف مــن
ام مــان والتس ـ يم والتقــة المْ قــة بمــا جــاءت بــه النصــوص ،وأن ـ ه التقــة
لوجــد ع ــث ألمدــا حــين لــر ع ــث الــنف أو هــور بعــا النــا  -شــهدات أو
وساو حولدا؟
) وإذا كانـ ـ ه اآلراء الس ــابقة لنح ــو منح ــث لا ــا ف ــد فد ــم المقص ــو
بم ـ ب الس ـ ف ،فــتن نــا الجا ــا آلــر هــزعم أ ــحابه أن م ـ ب الس ـ ف
ش ــتمل ع ــث ع ــدال الجا ــات ولي ــارات ،وأن ـ ـ ه التي ــارات وإن لباهن ــه ف ــد
( )1ان ننر :رمهينند لت ن رخص ال لف ن ة االس ن م ة ،مصننط ت عبنند ال نرازق( ،ص 15 :ا-
 ،)123وان ر :المدرسة الفلف ة ،حفي نص ر( ،ص -624 :ه )62ا
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المندج -إأل أندا ل تقث فد أندا قامـه ونشـوت ع ـث هـد ع مـاء امسـ ممـن
ــم مــن أ ــل الــدهن والفل ـل والع ــم باألحكــا  ،قــول ا ــن الســبكد فــد شــرح
عقيــدال ا ــن الحاجــب :اع ــم أن أ ــل الســنة والجماعــة ك دــم قــد الفق ـوا ع ــث
معتقــد واحــد فيمــا جــب ويجــو ويســتحيل وإن الت ف ـوا فــد الْــر والمبــا ى
المو ة ل لك ،وبالجم ة فدم باالستقراء ث ث ةوا ف:
األولث :أ ـل الحـدهث ،ومعتمـد مبـا دم األ لـة السـمعية :الكتـاب والسـنة
و امجماع
التانية :أ ل الن ر العق د ،و م األشعرية والحنالية ،وشيل األشعرية أ و
الحسمن األشعري ،وشيل الحنالية :أ و منصـور المالريـدي ،و ـم متفقـون فـد
المبا ئ السمعية فيما هدر العقل جوا ه فقط ،والعق ية والسمعية فـد اير ـا،
والفقوا فد جميذ المْالب االعتقا ة إال فد مسا ل
التالت ـة :أ ــل الوجــدان والكشــف ،و ــم الصــوفية ،ومبــا دم مبــا ئ أ ــل
الن ر والحدهث فـد الهدا ـة والكشـف واملدـا فـد الندا ـة ( ، )1و كـ ا خ ـط
ــين الج ــاه أ ــل الح ــدهث ،وااللج ــاه الت ــووي د ل ش ــعرية والمالريد ــة ،والج ــاه
الكش ــف عن ــد المتص ــوفة ليص ــبا ك ــل الج ــاه مند ــا ــو مـ ـ ب أ ــل الس ــنة
والجماعة
*

*

*

و ـ ه االلجا ـات واآلراء حــول لحدهـد المقصــو بالسـ ف نشــو الخْـو فــد
( )1إش رات المرا للب

ي -الي ش ة( -ص)298 :ا
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كل واحد مندا من جدة أنه لـم هنْ ـق أ ـحا دا مـن منْ ـق شـرعد وا ـا،
مهند ع ث الكتاب والسنة ال هن أم ار بااللباع ونديا عن اال تداع ،وحد ا معـا
لــم المــندج والْريــق ال ـ ي جــب الســير فيــه ،ومــن ثــم جــب البــاع مــن ســار
ع ث ا الْريق المستقيم
وممـا هنبغــد م ح تـه أنــا إذا أر نــا أن نهــين القــول الصــحيا فــد لحدهــد
م ـ ــن ـ ـ ـم الـ ـ ـ هن ص ـ ــد ع د ـ ــم اس ـ ــم السـ ـ ـ ف ،له ـ ــر بع ـ ــا الم ح ـ ــات
واالعت ار ات:
أ) فمت  :حين نقول :إن الس ف م الصـحابة والتـابعون والتـابعون لدـم
ل حدهث الوار  :لير القرون قرند ثم الـ هن ه ـوندم ( ، )1هـر االعتـراض
بون التفر وااللت ف نشو فد عدد نالء ،فالخوارج والشيعة والقدرية وجدوا
فد عدد الصحابة ،وك ا بقية الفر بعد ـنالء بق يـل ،فدـل وجـو ـنالء فـد
ه الفتـرال الزمنيـة التـث ـد ليـر القـرون عْـيدم ـفة السـ الية المفلـ ة؟،
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
الكتــاب والســن ة ،ههــر اعت ـراض ل ــته :مــن ال ـ ي عتمــد ع يــه فــد فدــم
الكتاب والسنة؟ لا ة وأن الفر ك دا لدعد االعتما ع ث القرآن والسـنة؟،
ك ا حتاج إلث يان وإ لاح
فامة
( )2روا البخ ري ،في الشه ات ،ور مه ( ،)2651وان نر أارافنه عند ذكنر الينديثا
وروا مفلذ في فض الصي ة ،وأر مه ()2 536-2 533ا
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جـ) وك لك حين حصر البعا م ب الس في باأل مة األربعة:
أ ــد حنيف ــة ومال ــك والش ــافعد وأحم ــد ،فم ــن ك ــان قه ــل ـ ـنالء م ــن الص ــحابة
والتابعين أليسوا أوفث و ف الس في؟
ل لك ال د من التحدهد الدقيق ل تعريل بالس ف بحيث شمل:
أوال :التحدهد الزمند :ليشمل الصحابة والتابعين والتابعين لدـم بتحسـان،
و ا لهيان المنْ ق والهدا ة لم ب الس ف ،وفا دال ـ ا التحدهـد الرجـوع إلـث
أق ـوال رجــال ـ ا الــزمن وإلــث فدمد ــم عنــد االلــت ف ال ـ ي قــد هنشــو ف ــيمن
بعـد م و ـ ه مسـولة مدمـة جـدا؟ إذ الخـ ف الحا ـل بعـد القـرون المفلـ ة
ين من هتمسك بم ب الس ف ومن عدا م من أ ل األ واء والهدع ال مكـن
حسمه إال بااللفا ع ـث متـل ـ ا التحدهـد التـاريخد ليحـتكم إلـث إجمـاعدم-
إذا أجمعوا -أو أقوالدم ،أو فدمدم ل نصوص
وال عند ا حصر م ب الس ف فد ـنالء ،ألن كـل مـن قـال بقـولدم
فدو ع ث الس ف وإن لولر
ثانيــا :ثــم ــولد بعــد ذلــك يــان أن الفدــم والمنْ ــق جــب أن كــون بمــا
هوافق الكتاب والسنة ،فمن ا تـدع فـد أمـر مـن األمـور والخـ لهدعتـه منداجـا
لا ــا ،ال كــون قولــه ق ـوال ل س ـ ف ،ولــو كــان ـ ا فــد القــرون األول ـث ،ألن
وجو ه فد ا الزمن ال كفد ل حكم ع يه بونه سا ر ع ث م ب الس ف
ثالتــا :بعــد ظدــور االفت ـ ار صــبا مــدلول الس ـ ف منْبقــا ع ــث مــن
ع ـث العقيـدال والمـندج امسـ مد  ،ةبقـا لفدـم األوا ـل الـ هن ل قف ـوه
حافظ
جيـ ـ بعــد جيــل ( ، )1فمــن ســار ع ــث ةريقــة الصــدر األول مــن الصــحابة
والتــابعين لدــم بتحســان ،ال ـ هن البع ـوا ول ــم ههتــدعوا فدــو ســا ر ع ــث مـ ـ ب
( )1واعد المنهو الفل ي ،مصط ت حلمي (ص )23 :ط ن ةا
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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:
* م ـ ــدلول ل ـ ــاص :و ـ ـ ـ ا هنْ ـ ــق ع ـ ــث مـ ـ ـ ب الص ـ ــحابة والت ـ ــابعين،
والتابعين لدم بتحسان ،ممن لم ههتدعوا ،و ا فيه حصر لاريخد
* ومـدلول أعــم :شـمل مــا بعـد ـ ه القـرون المفلـ ة ،و ـ ا شــامل لكــل
مــن ســار ع ــث ةريقــة ومــندج ليــر القــرون ،والتــز النصــوص والفدــم ال ـ ي
()1
فدموه
نشوال التسمية بو ل السنة والجماعة:
إذا كان م ب أ ل السنة والجماعـة ـو مـا كـان ع يـه رسـول هللا- -
القول نشـوال أ ـل السـنة كـا قـال نشـوال المعتزلـة ،الجدميـة
وأ حابه ،فتة
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
ش ــيل امسـ ـ ا ــن ليمي ــة :ومـ ـ ب أ ــل الس ــنة والجماع ــة مـ ـ ب ق ــد م،
معـروف ،قهــل أن خ ــق هللا أبـا حنيفــة ومالكــا والشـافعد وأحمــد ،فتنــه مـ ب
الصــحابة ال ـ 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
فد إجماع من بعد م
والمتتبــذ لنشــوال التســمية بو ــل الســنة ه حــظ أندــا ربْــه باممــا أحمــد-
رحمــه هللا -ولــي ذلــك ألن اممــا أحمــد ــو ال ـ ي أنشــوه ،وإنمــا ألنــه ــو
امما ال ي امتحن فيه فصهر فصار إماما من أ مة أ ـل السـنة قـول شـيل
( )2ان ر :المصدر الف ال  ،ن س الص يةا
( )3منه ج الفنة ( )482/2ريقي ميمد رش س لذ ،الطبعة األولتا
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ا ن ليمية

بع ــد الكـ ـ الس ــا ق :وأحم ــد ــن حنه ــل وإن ك ــان ق ــد اش ــدر بتمام ــة الس ــنة
والصــهر فــد المحنــة ،ف ــي ذلــك ألن ــه انفــر بقــول أو ا تــدع ق ـوال ،ــل 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
الجدمية نفاال الصفات فد أوا ل المئة التالتة -عدد المومون وأليـه المعتصـم
ثم الواثق -و عوا النا إلث التجدم وإبْال فات هللا لعالث ،و و الم ب
ال ى ذ ب إليه متولرو الرافلة ،وكانوا قد أ ل وا معدم من أ ل وه من والال
األمـ ــور ،ف ـ ــم ه ـ ـوافقدم أ ـ ــل السـ ــنة حتـ ــث لدـ ــد وا نجعلـ ــدم بالقتـ ــل ،وقيـ ــدوا
بع لدم ،وعاقهو م ،وأل و م بالرغبـة والرقبـة ،وثهـه اممـا أحمـد ع ـث ذلـك
األمــر حتــث حبســوه مــدال ،ثــم ة ه ـوا أ ــحا دم لمناظرلــه ،فــانقْعوا معــه فــد
المناظرال هوما بعد هو [000وذكر المحنة] ثم قال :ثم ارت ه األمـور
س ــهبا ف ــد البح ــث ع ــن مس ــا ل الص ــفات وم ــا فيد ــا م ــن النص ــوص واأل ل ــة
وا لشــهدات مــن ج ــانهد المتهتــة والنف ــاال ،و ــنف النــا ف ــد ذلــك مص ــنفات،
وأحم ــد وايـ ـره م ــن ع م ــاء الس ــنة والح ــدهث م ــا الـ ـوا عرف ــون فس ــا مـ ـ ب
الــروافا والخ ـوارج والقدريــة والجدميــة والمرجئــة ،ولكــن بســهب المحنــة كتــر
الكـ  ،ورفــذ هللا قــدر ـ ا اممــا  ،فصــار إمامـا مــن أ مــة السـنة ،وع مــا مــن
أع مد ــا ،لقيام ــه بتع مد ــا وإظدار ــا ،واة ع ــه ع ــث نصو ــدا وآثار ــا،
وبيانه لخفـد أسـرار ا ،ال ألنـه أحـدث مقالـة أو ا تـدع أر ـا ،ولدـ ا قـال بعـا
ش ــيوخ المغ ــرب :المـ ـ ب لمال ــك والش ــافعد  ،وال د ــور ألحم ــد  ،عن ــد أن
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م ا ب األ مة فد األ ول م ب واحد ،و و كما قال
فمن ا النص هتهين أن مـ ب أ ـل السـمنة والجماعـة امتـدا لمـا كـان
ع يه الرسول -  -وأ ـحابه ،فـتذا مـا قـا إمـا مـن األ مـة فـد مـن الهـدع
بالــدعوال إلــث العقــه ال الس ـ يمة وإلــث مــندج أ ــل الســنة ،ومحاربــة مــا خالفدــا
فد ا امما لم وت بجدهد ،وإنما جد ما اندر من م ب أ ل السنة وأحيـا
ما مات منـه ،وإال فالعقيـدال لـم لتغيـر  ،فـتذا مـا نسـب  -فـد بعـا األ مـان
أو األمكنــة – م ـ ـب أ ــل الس ــنة إلــث ع ــا لــم م ــن الع مــاء ،أو مج ــد م ــن
المجد هن ف نه عا اليه ال ألنه ا تدعه أو الترعه
وممـا ســهق هتهـين أن ةــرح النشـوال لمـ ب أ ـل الســنة هنبغـد أن هنصــب
ع ــث التســمية ،أمــا ا لنشــوال ذالدــا فوا ــحة ألندــا كانــه مــذ مجــدء امس ـ
الـ ي و ــا وكمــل ألــم كمــال وأ ينــه فــد عدــد الرســول - -فمــن جــاء بعــده
إذا قيل عنـه :إنـه إمـا أ ـل السـنة -فـد منـه أو بعـد منـه -ف نـه عـا إلـث
األ ول األولث لم ب أ ل السنة وجد ما اندر مندا
وب ــدء التس ــمية مـ ـرلبط نش ــوال الف ــر ؟ ألن م ــن الْهيع ــد أن هتمي ــز أ ــل
السنة عن بقية أ ل األ واء من أ ل الفر ال هن انحرفوا عن المندج السـوي
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
فد ا األمر لنصل إلث حقيقة لميز أ ل السنة عن اير م:
ا -من المع و أن الفتنة وقعه فد آلر عدد عتمان ن عفان -ر ـد
هللا عنه -وكان من آثار ا استشدا ه ،ثم نشـوت ع ـث أثـر ذلـك الفـر  ،وكـان
أول دعة نشوت دعة الخوارج والروافا ،فالخوارج كفروا ع يـا -ر ـد هللا
()1

( )1منه ج الفنة (  482/2ن  )486ريقي  :ميمد رش س لذ ا
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عنه -ولرجوا ع يه ،والروافا ا عوا إمامته وعصمته ،أو نهوله أو إلديته
ثم بعد ذلك أل ت الهدع لتوالث فد ال دور فـ لما كان فد آلر عصر
الصحابة فد إمارال ا ن الزبير وعهد الم ك حدثه دعة المرجئة والقدريـة ،ثـم
لما كان فد أول عصر التابعين -فد أوالر الخ فة األموية -حـدثه دعـة
()1
الجدمية والمشهدة والممت ة ،ولم كن ع ث عدد الصحابة شدء من ذلك
 -2كان ــه ــدعتا ال ــروافا والخـ ـوارج -م ــن أول اله ــدع ظد ــو ار -كمـ ـا
ســهق -وكانتــا مــن المعــالم الر يسـ ـة فــد لميــز أ ــل الســنة والجماعــة أو أ ـ ـل
الحدهث :
أ) ففــد أج ـواء ـ ه الفتنــة ــدأ المس ـ مون عنــون بالبحــث عــن امســنا ،
والكـ فــد الرجـال ،وذلــك ألن السـ ف لــافوا مـن الكـ ب ع ـث رســول هللا -
 ،-لا ــة وأن واع ــد ذل ــك موج ــو ال ف ــد مت ــل ـ ـ ه ال ــروف ،فق ــد روى
امم ــا مسـ ـ م ف ــد مقدم ــة ــحيحه ع ــن ا ــن س ــيرين أن ــه ق ــال :ل ــم كونـ ـوا
سولون عـن امسـنا  ،ف مـا وقعـه الفتنـة قـالوا :سـموا لنـا رجـالكم ،فين ـر إلـث
أ ــل الســنة فينل ـ حــدهتدم ،وين ــر إلــث أ ــل الهــدع ف ـ هنل ـ حــدهتدم (، )2
وا ــن س ــيرين ك ــان ق ــول :إن ـ ـ ا الح ــدهث ه ــن ف ــان روا عم ــن لولـ ـ ون
()3
هنكم
و نــا ــدأ التميــز أل ــل الســنة والجماعــة ،وذلــك تمييــز مــن لقهــل رواهتــه
( )1المنتقت (ص)387 :ا
( )1صننني ت مفنننلذ ،المقدمنننة (ص ،)15 :وان نننر :الك ينننة (ص )163-162 :هندينننة،
وشرح عل الترمذ ()51/1ا
( )2الك ية (ص)162 :ا
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ممـن ال لقهـل؟ فمــن كـان مـن أ ــل السـنة وااللبــاع ،ولـم قـل بقــول ةا فـة مــن
الْوا ف المنحرفة ل ثهه ع ث الددى الصحيا ،دي الصـحابة والتـابعين،
فدـ ا لــه لميــز عنــد ع مــاء الحــدهث ،ورواهتــه مقهولــة -مــذ االعت ـراف تفــاوت
الرجال ال هن لدم ه الصفة من ناحية الحفظ واللـبط -وأمـا مـن كـان مـن
()1
إال بشروط قيقة
أ ل الهدعة فرواهته مر و ال
ومما ه حظ أن الك ب قد اشتدر عند الرافلة ،ول لك قال عندم امما
الشافعد -رحمه هللا  :-لم أر من أ ل األ ـواء أشـدد بـالزور مـن الرافلـة
( ، )2ولما وقعه فتنة المختار  -ذى الميول الشيعية( - )3اشـتدر فـد منـه
الكـ ب وو ذ
الحــدهث ع ـث رســول هللا ،- -ولدـ ا روى اممــا أحمــد عــن جــا ر ــن
نوح عن األعمش عن إ ـراقيم [ النخعـد] قـال :إنمـا سـئل عـن امسـنا أ ـا
المختار ( ، )4والم ختار نفسه كان ومر بون لو ـذ لـه األحا هـث المك وبـة،
( )3حنننذ الروايننة ع ن أه ن البنندع ركلننذ عنه ن العلم ن ء :ان ننر :الك يننة (ص)159 :

وم عده  ،وشرح عل الترمذ ( )53/1وم عده  ،وردرخب الراوي ( )324/1وم عده ا
( )4الك ية (ص ،)167 :و ل ي خد ال ه رون [ روفي سنة 26 :هنن] سنير أعن

النب ء  " :358/9 :ينتب ع ك مبتدع -إذا لذ ينن

اا نة -إال الرافضنة فنانهذ يننذالون

" (المنتقت ص)22 :ا
( ) 5م العديب أن هذا الكذاب ك ن أول أمر ن صب  ،فأ ضنته الشن عة ،نذ رشن عا
ان ر ررجمته في :البداية والنه ية ( ،)292-289/8وان ر سير أع

الننب ء (،)538/3

ومي ان االعتدال ( ،)80 /4وك ن المخت ر ي عذ أنه يوحي إل ها ان ر :المفنند لممن أحمند
( )224-223/5ت المخت ر سنة 67 :هنا
( )1شرح علن الترمنذي ( ،)52/1وروا الخطينب فني الدن مع عن خث منة الن عبند
الرحم ا(ا لد مع )130 /1 :ريقي  :الطي ن ا
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ـذ لـد حـدهتا عـن النهـد-
فقد أمر رج  -من أ حاب الحدهث -قا :
 -أند كا ن بعده ل يفة  ،فرفا الرجل( ، )1ل أمر محمد ن عمـار ـن
اســر أن حــدث عــن أ يــه بحــدهث كـ ب فــو ث فقت ــه( )2ول ـ لك فشــا الك ـ ب
ف ــد عد ــده ،كم ــا روى شـ ـريك ع ــن أ ــد إس ــحا  :سـ ـمعه لزيم ــة ــن نص ــر
العبســث -أ ــا المختــار -و ــم قولــون مــا قولــون مــن الك ـ ب -وكــان مــن
أ ــحاب ع ــد -قــال :مــا لدــم قــال دم هللا ،أي عصــابة شــانوا وأي حــدهث
أفس ــدوا ( )3وإذا ك ــان الرافل ــة أ ــل كـ ـ ب فق ــد ــموا إلي ــه الْع ــن ف ــد
أ حاب رسول هللا  -  -ورميدم بالكفر والر ال إال أعدا ا ق ي ة
ولــي الغــرض استقصــاء ـ ه األمــور -فالمو ــوع فيدــا ةويــل -ولكــن
نشير نا إلث أن لميز أ ل السنة واكب ظدور الرافلة من جدتين:
األول :انتشــار الك ـ ب عنــد م( ، )4ممــا أثــار ع مــاء الســنة ل بحــث عــن
الرجال واألسانيد ،فهدأ تميز أ ل الحدهث عن اير م ،وسهق أن ذكرنا أقوال
الع ماء بون الفرقة الناجية م أ ل الحدهث
التانية :ةعندم فد الصحابة ،ونشوء الهدع وكئرلدـا لـدهدم ،حتـث أ ـبا
أ ــل الســنة كتي ـ ار مــا ســتعمل فــد مقا ــل الرافلـ ـة ،وســاليان
شــعار
التوري -رحمه هللا-
فسـر مـوافقة السـنة ـ لقدمـة الشيخ ـين أ ـو بكـر وعمـر -ر ـد هللا عندمـا-
( )2التننننن رخص الكبينننننر للبخننننن ري (  ، ) 435 -434 / 8والصننننن ير ( ، ) 47 / 1

والمو وع ت الال الدوزي ()39/1ا

( )3الد مع للخطيب ( ،)131/1والدرح والتعدي الال أالي ح رذ ()43/8ا
( )4روا البيهقت في المدخ  ،ر ذ ( ،)83وان ر عل الترمذ ()52/1ا
( )5ال الكذب أحد أصولهذ وذلو م يفمت " التق ة "! عندهذا
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()1

ب) وفـد مقا ــل فتنـة الــروافا جـاءت فتنــة الخـوارج ،والـ ي ه حــظ أن
الخـوارج اشـتدر عــندم الصــد  ،ولعــل مــر ذلــك اعتقــا م أن مرلكــب الكهيـرال
ك ــافر ،والكـ ـ ب كهيـ ـرال م ــن الكب ــا ر ،ولدـ ـ ا روي ع ــن أ ــد او سـ ـ يمان ــن
()2
األشعث أنه قال :لي فد أ حاب األ واء أ ا حدهتا من الخوارج
ول لك روى البخاري وايره عن عـالدم ،ولكـن ـدقدم وحماسـتدم لـم كـن
حــا ون أن لكــون فتنــتدم و ـ لدم شــدهدال الوةــوال ع ـث المسـ مين ،ألندــم
كفروا من عدا م ،و لم كتفوا لك ،ل ميزوا فوفدم عن فوف ايـر م
مـن المسـ مين ،وحـاربوا وقـال وا ،فصـارت ـدعتدم وانحـرافدم أشـد مـن اير ـا،
ول لك قال دم ع د -ر د هللا عنه -وأجمذ الصحابة ع ث قتالدم
فالخوارج لرجوا ع ث الجماعة ال هن لدم إما شرعد ،ومـذ ظدـور فتنـة
ـنالء ــر أ ــل الســنة بحر ــدم ع ــث الجماعــة وعــد الخــروج ع ــث اممــا
( )1شرح الفنة ل لك ي ( ،)152/1ومم ي ح أن سف ن الثور فني اعتقن

هنذا

الذ سأله عنه شعيب ال حرب -لم ذكر عق أمور االعتق التت رمين أهن الفننة ذكنر
مفننألة المفننت علننت الخ نني وعنند الدهننر لبفننملة -مننع أن مفننألة الدهننر لبفننملة م ن
المفن

ال را ننة التنني و ننع فيه ن الخن

النني أهن الف ننةا و نند علن ذلننو االن ر م ننة فنني

منه ج الفنة ( )184/2ط منتبة الرخ ض اليديثة ،قوله " :حتت أن سف ن الثنور و ينر

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

( )2الك ينننة ( ص  172:ن  ) 173هندينننة  -ولكننن ور ت روايننن ت أن الخنننوارج ر مننن

يضعون األح يث ،فقد رو عن أحند شنيوخهذ أننه ن ل " :إن هنذ األح ينث ين فن ن روا

عم رأخذون ينكذ فان كن إذا هوخن أمرا صنيرن حنديث "ا ( روا الرامهرمن ي فني الميندأل
ال ص ص = ، ) 416-415 :
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الشــرعد  -ولــو كــان جــا ار -و ــاروا ه ـ كرون ـ ا االعتقــا ويــدعون إليــه
ويح رون من مخالفته ،وحرص المس مون ع ث الجماعـة ونهـ الفرقـة ،ولمـا
اجتمع ـوا ع ــث معاويــة  -ر ــث هللا عنــه -عــا إح ــدى وأربعــين بعــد لن ــا ل
الحسن -ر ث هللا عنه -سموا ا العا عا الجماعة
ف دور دعة الخوارج ميزت أ ل السنة من جانهين:
األول :ل ــروج الخـ ـوارج ع ــن المـ ـ ب الح ــق ب ــالتكفير لم ــن ع ــدا م م ــن
المس ـ مين ،وال شــك أن ـ ه دعــة شــنيعة ،وقــد حــرص المس ـ مون ع ــث الــر
ع ث أ حا دا ،ولح هر النا أشد التح هر فدم و ار مـن معـا لـم مـ ب
أ ل السنة عد التكفير لمرلكب الكهيرال
والتاند :لروجدم ع ث الجماعة وع ث امما الشرعد وقتالدم ل مس مين
نــاء ع ــث أ ــل م ـ هدم التكفيــر ،وقــد قا ــل أ ــل الســنة ـ ا بمقــال تدم حتــث
قل ـ ــد ع ـ ــيدم أو كفـ ـ ـوا ش ـ ــر م وبالتحـ ـ ـ هر م ـ ــندم وإعـ ـ ـ ن وج ـ ــوب الب ـ ــاع
النصوص التد ح رت من الخروج ع ث أ مـة المسـ مين وإن جـاروا وظ مـوا،
ول ـ ا كــان أحــد المعــاند المدمــة ل جماعــة أندــا الجماعــة ال ـ هن اجتمع ـوا ع ــث
أمير
 -3وبعد ظدور فتنة الـروافا والخـوارج ألـ ت بقيـة الهـدع ل دـر ـين
المس مين كهدعة القـدر ،وامرجـاء ،والـتجدم ،فقاومدـا أ ـل السـنة وحـ روا فدـا
ومــن أ ــحا دا ،حتــث ــار أ ــل الهــدع نشــا ا فــد المجتمــذ امسـ مد ــووي
إلــيدم ويســمذ أقـوالدم إمــا أ ــل الزندقــة والنفــا  ،ممــن كيــدون لدـ ا الــدهن فــد
الخفــاء ،وإمــا أ ــحاب ام مــان اللــعيل ممــن لــنثر فــيدم ولســتدويدم ـ ه
الهــدع ومــا فيدــا مــن آراء وأفكــار جدهــدال ع ــث المسـ مين ،أمــا السـوا األع ــم
من المس مين فتندم هتبعون ع ماء اآلفا من أ ل السنة فد كل مكان
وح ر ع ماء أ ل السنة من أ حاب األ واء ،حتث كان الحسـن قـول:
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ال لجالس ـوا أ ــل األ ـواء وال لجــا لو م وال لســمعوا مــندم ( ، )1ولمــا جــاءه
رجـل فقــال  :ـا أبــا سـعيد أنــد أريـد أن أل ـا مك  ،فقـال الحسـ ـن :إليــك
عند فتند قد عرفه هنـد  ،وإنمـا خا ـمك الشـا فـد هنـه ( )2واسـتمر
لح ـ هر الع مــاء مــن أ ــل الك ـ والهــدع  ،و ــار م ـ ب أ ــل الســنة متمي ـ از
بااللباع والسير ع ث منداج الصحابة ـ ر د هللا عندم ـ مـذ البعـد عـن أ ـل
الهدع وامنكـار ع ـيدم ـ فصـار لقـب أ ـل السـنة مقا ـل  :أ ـل الهـدع واأل ـواء
والك
ولمــا وقعــه محنــة القــول بخ ــق الق ـرآن 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
ـ ه لْــوط عريلــة لع دــا لك ــون قــد أو ــحه كيــل نشــوت التس ــمية
بو ــل الســنة والجماعــة  ،أو ا ــل الحــدهث  ،وإن ذلــك كــان مــذ ظدــور الهــدع
ونشــوء الفــر  ،ومــا ــاحب ذلــك مــن االســتدانة بحــدهث رســول هللا ـ  ـ ،
= والخطيب في الك ية (ص )1 63:هندية ،واال الدوزي في المو نوع ت (،)39-38/1
وان ر من شة المو وع شنن موسنع فني كتن ب " :الو نع فني الينديث (،)238-229/1
حيث رجت الدكتور عمر ف رة فني رسن لته هنذ أن الخنوارج لن س لهنذ ور فني الو نع فني
اليديثا
( )1شننرح الفنننة ل لك ن ي  ،ر ننذ ( ،)240وروا النندارمت فنني الفننن  ،ر ننذ ( -)407ط
ال م ني  -ع اليف واال سرخ ا
( )1شرح الفنة  ،ر ذ ( ، )215واآلجري في الشرخعة ( ص  ) 57 :الل

مق رب ا
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وبنق ته من الصحابة  ،فهدأ أ ل السنة ع نون لميز م من ل ل :
 1ـ العنا ــة بالحــدهث روا ــة و ار ــة  ،والكـ فــد الرجــال  ،والســهب فــد
ذلك نشوء الك ب مذ كترال أ ل األ واء
 2ـ المحاف ـ ــة ع ـ ــث السـ ــنة وع ـ ــث مـ ــا كـ ــان ع يـ ــه رسـ ــول هللا ـ  ـ
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
 3ـ المحاف ــة ع ــث الجماعــة التــد لعنــد االلبــاع والســير ع ــث المــندج
الحـ ــق  ،ولعنـ ــد أ لـ ــا المحاف ـ ــة ع ـ ــث وحـ ــدال األمـ ــة وعـ ــد الخـ ــروج ع ـ ــث
الجماعة التد لدا إما شرعد
أمــا التحدهــد الــدقيق لنشــوال التســمية بو ــل الســنة والجماعــة  ،وربــط ذلــك
زمن محد أو بع ـم مـن أعـ أ ـل السـنة  ،أو نشـوء فرقـة مـن الفـر  ،فـ
أظن أن ذلك ممكن إال من ل ل لْوط عريلة كما أس فنا ـ ُهللا أع م ـ
المبحث التالث
مندج الس ف فد العقيدال
سـ ــنعرض فـ ــد ـ ـ ا المبحـ ــث -بشـ ــكل مختصـ ــر -لمـ ــندج الس ـ ـ ف فـ ــد
العقيدال ،ولميز م د ا عن اير م من أ ل الهدع واأل واء ،و ا المو وع قد
كت ــب حول ــه الكتي ــر ،ولك ــن أا ــب م ــا كت ــب ج ــاء مقدم ــة ل ــبعا النص ــوص
المحقق ــة ف ــد عقي ــدال أ ــل الس ــنة ،أو ل ــبعا البح ــوث المتع ق ــة بجان ــب م ــن
جوانهدا ،وكان من الواجب أن فـر رسـالة جامعـة لستقصـد مـا هتع ـق دـ ا
المو وع ،ولهين الشهدات المتارال حول م ب الس ف ،ولر ع يدا ،كمـا لـر
ع ــث عــاوى المنتســهين إليدــا ممــن لــي مــن أ دــا أو ممــن انحــرف عندــا-
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وع ث حد ع مد لم كتب فد ذلك رسالة-
والكتابــة حــول ـ ا المو ــوع مــن ل ـ ل التمديــد لد ـ ا البحــث المتع ــق
بموقف ا ن ليمية من األشاعرال ال مكن التوسذ فيدا إال من ل ل ما هتع ـق
بالمو ــوع ،وقــد نــاقش ا ــن ليميــة -رحمــه هللا -كتيـ ار مــن األشــاعرال فــد ـ ه
المسولة ،وبين ا ْدم فد بعا القلا ا المتع قـة بحقيقـة مـ ب السـ ف أو
بحقيقــة مــندجدم  -رحمدــم هللا -وسنش ــير إلــث ذلــك ف ــد مو ــعه مــن ـ ـ ه
الرسالة -إن شاء هللا-
أمــا نــا فســن كر لمحــات فــد ـ ا المو ــوع لكم ــة ل مبحتــين الســابقين،
والشــثء الوا ــا فــد ـ ا أن الس ـ ف لميــزوا ع ـن أ ــحاب األ ـواء والفــر
بمي ـ ـزال الرجـ ــوع إلـ ــد الكتـ ــاب والسـ ــنة واالعتصـ ــا دمـ ــا ،وب ـ ـ لك س ـ ـ موا مـ ــن
االنحراف ،أما من عدا م ف د أن لجد فد انحرافدم أو دعدم ما كان سهبه
وقوعدم فد مخالفة أمر هللا وأمر رسوله  ،- -أو ارلكاب ما ندث عنـه هللا
وندث عنه رسوله ،- -ومن أمت ة ذلك:
* ندث هللا وندث رسوله - -عن الباع المتشابه ،فجـاءت فـر عدهـدال
لتبذ ما لشابه من القرآن ،وللرب كتاب هللا بعله بعا
()1

* ندــث الرســول - -عــن ســب الصــحابة وبــين فلـ دم ،فجــاءت فــر
الرافلة واير م لتسب الصحابة -ر د هللا عندم -ولنتقص من شوندم
* أم ــر الرس ــول - -بْاع ــة األمي ــر -وإن ج ــار أو ظ ــم -فج ــاءت
الخوارج ليخرجوا ع ث أ مة المس مين ويتيروا الفتنة ين المس مين
( )1فنني الد معننة اإلس ن م ة فنني المدينننة المن نورة سنندل رس ن لة عن نوان :العقينندة
الفلف ة فت مفيرره الت رخخ ة و درره علت مواجهة التيدي تا للب حث ميمد الم راو ا
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* ندث الرسول - -عـن الخـوض فـد القـدر ،فجـاءت القدريـة وايـر م
ليخو وا فيه بالباةل
* أمر الرسول - -با تاع سنته ،وألهر أنـه سـيولد أنـا مـن أمتـه ال
حتجون بسنته ،ونشو بعد ذلك من ال حتج بخهر اآلحا فد العقيدال
* وأمر الرسول - -بالباع سنته وسنة الخ فاء الراشدهن المددهين مـن
بعده ،فجاء أقوا لربون بوقوالدم عرض الحا ط ويقولون :نحـن رجـال و ـم
رجال
* وألهر النهد -  -و و الصا المصدو  -أن ه األمـة سـتفتر
إل ـث فــر عدهــدال ،وذكــر أن نــا فرقــة ـد الفرقــة الناجيــة ،و ـد الْا فــة
المنصــورال ،ثــم وج ــد بعــد ذل ــك مــن هت ــزعم الفــر الل ــالة ،أو هتبعدــا ويت ــر
االعتصــا بالســنة ومــا كــان ع يــه رســول هللا  -  -وأ ــحابه ومــن لــبعدم
بتحسان
والس ف ال هن لم خو وا فد شدء مما لاض فيه أ ل األ واء اسـتقا
أمر م لموافقتدم الكتاب والسنة ،ولـوعيدم -لا ـة أثنـاء وقـوع الفـتن وانتشـار
الهدع -ول كر م لمتل ه النصوص التد ح ر فيدا المصْفث -  -أمته
من الوقوع فيما ندث عنه :
وسنعرض لمندج الس ف من ل ل ماه د :
أوال  :مندج الس ف فد العقيدال
ثانيا  :المميزات التث لميزوا دا عن اير م
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أوال :مندج الس ف فد العقيدال
ا -أول قاعدال فد مندج الس ف د اقتصـار م فـد مصـدر الت قـد ع ـث
الوحد :كتاب هللا وسـنة رسـوله -  -الصـحيحة  ،وقـد لمت ـه ـ ه القاعـدال
فد عدال ركا ز:
أ) االعتقــا الجــا أنــه ال هتحقــق ر ــا هللا لبــار ولعــالث والفــو بجنتــه
والنجـاال مــن ع ابــه إال بام مــان دمـا والعمــل بمــا جــاءا بـه ،ومــا هترلــب ع ــث
ـ ـ ا مـ ــن وجـ ــوب أن عـ ــيش المس ـ ـ م حيالـ ــه ك دـ ــا اعتقـ ــا ا وعم ـ ـ وس ـ ـ وكا،
مستمس ـ ــكا ومعتص ـ ــما دم ـ ــا ،ال هزيـ ـ ـ عندم ـ ــا وال هتع ـ ــدى ح ـ ــدو ما وم ـ ــن
مست زمات ا أن هتحـاكم إليدمـا عنـد التنـا ع وااللـت ف ،قـال لعـالث{ :فـِت فن
ِ
ٍ
ِ
الرس ِ
ِ
ـاهللِ وافلي فـو ِ فاآل ِل ِـر
ول ِإ فن ُكفنـتُ فم لُ فن ِمُنـون ِب ب
لنا فعتُ فم فد ش فدء ف ُرر وهُ إلث ب و ب ُ
ذلِك لفيٌر وأ فحس ُن لو ِفوي } [النساء ، ]59 :وقـال لعـالث{:ف وربِـك ال ُه فن ِمُنـون
حتبـث ُح ِك ُمـو ِفيمـا شـجر فيـن ُد فم ثُـ بم ال ِج ُـدوا ِفـد أ فنُف ِس ِـد فم حرجـا ِم بمـا قل فـيه
وُيسـ ـِ ُموا ل فسـ ـِيما }[النس ــاء]65:ولق ــد لرب ــث الص ــحابة ع ــث ذل ــك ،فعاشـ ـوا ال
ه تفتـ ــون إلـ ــث ايـ ــر الكتـ ــاب والسـ ــنة ،وكـ ــان رسـ ــول هللا -  -ح ـ ـ ر م كـ ــل
التحـ هر مـن أن ه تفتـوا إلـث كتـب الســابقين التـد نزلـه ع ــث األنهيـاء و ل دــا
التحريل -فل عن اير ا من كتب الف سفة والم حدال ،فقد روى عهد هللا
ن ثا ه قال :جاء عمر ن الخْاب إلث النهد  - -فقال :ارسول هللا،
إنــد مــررت بــوخ لــد مــن قري ــة فكتــب لــد جوامــذ مــن الت ـوارال أال أعر ــدا
ع يك ،قال :فتغير وجه رسول هللا - -قال عهد هللا :فق ـه لـه :أال لـرى مـا
هنـا وبمحمـد-
وجه رسول هللا ،- -فقال عمر :ر ينا باهلل ربا وباالس
 -رس ـوال ،قــال :فســرى عــن النهــد  ،-  -ثــم قــال :وال ـ ي نفســث يــده لــو
أ با فيكم موسث ثم البعتمـوه ولركتمـوند للـ تم  ،إنكـم ح ـد مـن األمـم،
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،

وفـد روا ـة جـا ر أنـه قـال لمـا الـب ع ـث عمـر :أمتدوكـون( )2فيدـا ـا
ا ن الخْاب ،وال ى نفسد يده لقد جئتكم دا يلاء نقيـة ،ال لسـولو م عـن
شدء فيخهروكم بحق فتكـ وا بـه ،أو باةـل فتصـدقوا بـه ،والـ ي نفسـد يـده
لــو أن موسـث -ع يــه الس ـ  -كــان حيــا مــا وســعه إال أن هتبعنــد ( ، )3وقــد
ةهق ا عمر -ر ـد هللا عنـه -عم يـا ،فقـد ـرب رجـ مـن عهـد القـي
()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
ورســوله فدــو ــد  ،موافــق لمــا األمــر ع يــه فــد نفســه ،ال جــو أن كــون
ش ـدء م ــن ألبــاره ب ــاة وال مخالفــا لم ــا ع يــه ف ــد نفســه ،ويع ــم مــن حي ــث
( )1روا االم أحمد فني مفنند ( -470/3ا  ،)47وعبند النرزاق الصننع ني فني
المصنف ( )113/6ور مه ()10164ا

( )1أ  :أمتييرون ،هنذا ففر اليف وأالو

نة،؟ فني شنعب اإليمن ن للبيهقني

( )481 /1و المر ا سي (ص)224 :ا
( )2روا اإلم أحمد ( ،)387/3والدارمي في سننه -ن ب من يتقنت من ر فنير
حننديث النبنني  )95/1( --ور مننه ( ،)441والبيهقنني فنني شننعب اإليم ن ن ( -)479/1ط
الدار الفلف ة في الهندا وهذا اليديث روا أالو او في المراسي ع أالني

نة فني كتن ب

العلذ (ص )223 :ت الفيروان كمن روا االن أالني حن رذ مختصنرا كمن فني ر فنر االن كثينر
(سورة يوسف)3 :ا وان ر التعلي الق ا

( )3ذ ذكر عمر صته مع النبي - -روا أالو يعلت الموصلي ،وأالو نر

االسم عيلي  ،كم نقله عنهم اال كثير في ر فير (سورة يوسف)3 :ا واليديث حفنه
األلب ني ك في رخرخو المشن ة ر ذ ()177،194
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الجم ــة أن كــل مــا عــارض شــيئا مــن ألبــاره وناقلــه فتنــه باةــل مــن جــن
حجــج السوفســْا ية( ، )1وإن كــان العــا لــم ـ لك ال ع ــم وجــه بْ ـ ن ل ــك
الحجــج المعار ــة أللب ــاره ،و ـ ه ح ــال المــنمنين ل رس ــول ال ـ هن ع مـ ـوا أن
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
لهره ليل حيا ال عق د وال سمعد
ويقول :وما أحد ش بقول فاسد عـن الجمدـور إال وفـد الكتـاب والسـنة
مــا ههــين فســا قولــه ،وإن كــان القا ــل كتي ـ ار  ،وأمــا القــول ال ـ ي هــدل ع يــه
الكتاب والسنة ف كـون شـاذا وإن [ كـان]( )3القا ـل بـه أقـل مـن القا ـل ـ ا
()4
القول ،ف عهرال بكترال القا ل بالفا النا
ـه ل ُكـ فـم
ب) أن ـ ا الــدهن كامــلُ ،هللا لبــار ولعــالث قــول{ :افليـ فـو أ فكمف ـ ُ
ِ هــن ُكم وأ فلمم ــه ع ــي ُكم ِنعمِت ــد ور ِ ــيه ل ُك ــم فِ
األ فسـ ـ ِ هن ــا } [الما ــدال، ]3 :
ف ُ
ف ف ف
ف
ُ ُ
( )4الفوففننط ة :الف فننطة :ن ن س مركننب م ن الوهم ن ت ،وال ننرض منننه ر ل ن (

الخصننذ وإسننن ره ،والفوففننط يون :جم عننة م ن ف س ن ة اليون ن ن ،وزا ن مهذ الرور ن جوراس
الذ ولند سننة ( 480قا )ا ون نرختهذ رقنو علنت أننه لن س هنن

وجنو خن رجت مفنتق

عم في أذه نن  ،فم ي هر للشخص أنه اليق قنة يننون هنو اليق قنة لنه ،فناذا رأ الفنراب

مننن ء فهنننو عنننند حق قنننة مننن ءا ان نننر :التعرخ ننن ت (ص ،)63:وكشننن

اصنننط ح ال ننننون

( ،)17313و صة ال لف ة اليون ن ة (ص ،)72-62 :ور نع ال كنر اليونن ني (ص،)65 :
والمعدذ ال لف ت ()658/1ا
( )1رء رع رض العق والنق ()255 /5ا
( )2فنني ابعننة النب نوات لنندار الكتننب العلم ننة (ص ،)2 0 4 :و ار ال كننر (ص38 :

 )1الدون " ك ن"  ،والف ق يقتضيه ا

( )3النبوات (ص )204 :ط ار الكب العلم ةا

جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

60

ويقــول أ لــا{ :ونب فزلنــا ع فيــك افل ِكتــاب ِلفهيانــا لِ ُكـ ِـل شــد ٍء و ُــدى ور فحمــة وُب فشــرى
ف
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ـين
ـاب ُمه ـ ٌ
ـور وكت ـ ٌ
لف ُم فسـ ـ مين} [ النح ــل ، ]89 :وق ــال {ق ـ فـد ج ــاء ُك فم م ــن ب ُن ـ ٌ
الس ِ وي فخ ِرجدم ِمن ال ر ُم ِ
ات ِإلث الرن ِ
ور
ه فد ِدي ِب ِه ب ُ م ِن الببذ ِر ف وان ُه ُسُهل ب
ُ ُُف
هدم ِإلـث ِ ـر ٍ
ِِ ِ ِ ِ ِ
اط ُم فسـت ِقيمٍ}[الما دال ]16:قـول ا ـن ليميـة بعـد ذكـره
بت فذنه وي فدد ف
لد ـ ه اآل ــات واير ــا  :ومتــل ـ ا فــد الق ـرآن كتيــر ،ممــا ههــين هللا فيــه أن
كتابــه مهــين ل ــدهن ك ــه ،مو ــا لســهيل الدــدى ،كــاف لمــن البعــه ،ال حتــاج
معه إلث ايره جـب الباعـه ون البـاع ايـره مـن السـهل ( ، )1ومسـولة كمـال
الدهن من المسا ل المدمة فـد يـان مـندج السـ ف -رحمدـم هللا لعـالث ،-فقـد
انْ قوا بقوال من ا المنْ ق ،و ا ال عنـد أنـه لـم كـن فـد عدـد الصـحابة
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
ويكفد ،وأن ما فيدما حق و د ال وليه الباةل أ دا ،فـ متث ذكرت ألفـا
القرآن والحدهث وبين معنا ا
يانا شافيا فتندا لن م()2جميذ ما قوله النا من المعـافد الصـحيحة ،وفيدـا
يا ات ع يمة ال لوجد فد ك النا  ،و د محفوظة مما لل فد الك
مـن الباةــل كمـا قــال ِ{ :إبنــا نحـن نب فزلنــا الـ ِ فكر وِإبنـا لــه لحـ ِ
ـاف ُ ون}[الحجر،]9:
فُ
ُ
ِ
ِ
وقــال لعــالث{:ال وِفليـ ِـه افلب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اةـ ُـل ِمـ فـن ـ فـي ِن هدف ــه وال مـ فـن لف فــه لفن ِزيـ ٌـل مـ فـن حكــي ٍم
ح ِم ٍيد}[فص ه ،]41،42:وقـال لعـالث{ :الـر ِكتـاب أُح ِكم فـه آ الُـه ثُـ بم ُف ِ
صـ فه
ُ
ٌ ف
ِ
ِ
ـات افل ِكت ِ
ِم فن ل ُد فن ح ِكي ٍم لِه ٍ
ـاب افلحكـي ِم }[لقمـان،]2:
ير}[ و  ،]1:وقال{:لف ك آ ُ
( )4رء رع رض العق والنق ()304/10ا
( )1في األصن " :فانهن ال رنن ذ" ط ار الكتنب العلم نة ،وكنذا فني مصنورة ار ال كنر،
(ص ،)221 :ولع الصواب حذ

" ال"ا
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وفيه من ال ل الربوبية والنهوال والمعا ما ال هوجد فد كـ أحـد مـن العبـا ،
فاليه أ ول الدهن المفيدال ل يقين ،و و أ ول هن هللا ال أ ول هن محدث
()1
و أري مهتدع
جـ ـ ) وجــوب لقــد م الشــرع ع ــث العقــل عنــد لــو م التعــارض ،وإال ففــد
الحقيقــة والواقــذ ال مكــن أن هتعــارض النقــل الصــحيا مــذ العقــل الصــريا،
ولقد كان لقد م ما فد كتاب هللا وسنة رسوله - -ع ث مـا فـث اير مـا مـن
معقول أو ايره عار دا من مس مات مندج الس ف رحمدم هللا لعالث
ـ ا مو ــذ لفصــيل األ لــة ل ـ لك ،ولكــن نشــير إلــث أن األنهيــاء
ولــي
أع م باهلل وأسـما ه و ـفاله واليـو اآللـر مـن ايـر م فيجـب ر األمـر إلـيدم،
و ـ ا كمــا أن العامــة هــر ون مــا خت فــون فيــه ممــا هتع ــق بالْــب واي ـره مــن
أمــور الــدنيا إلــث مــن ــو أع ــم بــه مــندم ،وإذا كــان األمــر ك ـ لك فــتذا ع ــم
امنسان بالعقل أن ا رسول هللا ،وع م أنه ألهر بشدء ،ووجد فد عق ه ما
هنا عه فـد لهـره ،كـان عق ـه هوجـب ع يـه أن سـ م مـوار النـزاع إلـث مـن ـو
أع ــم بــه منــه ،وأن ال قــد أر ــه ع ــث قولــه ،ويع ــم أن عق ــه قا ــر بالنســبة
إليه ،وأنه أع م باهلل وأسـماا ه و ـفاله واليـو اآللـر منـه ،وأن التفـاوت الـ ي
يندم ــا ف ــد الع ــم ـ ـ لك أع ــم م ــن التف ــاوت الـ ـ ي ــين العام ــة وأ ــل الع ــم
()2
بالْب
) األ ب مذ نصوص الكتـاب والسـنة ،وذلـك بـون لُ ارعـث ألفاظدمـا عنـد
يان العقيدال ،وأن ال لستخد األلفا والمصـْ حات المو مـة ايـر الشـرعية،
ف ـ ـ أ ــل الس ــنة والح ــدهث ف ــيدم رعا ــة النص ــوص أللف ــا النص ــوص وألف ــا
( )2النبوات (ص )334 :ط ار الكتب العلم ةا
( )1رء رع رض العق والنقن ( ،)141/1وان نر :واعند المننهو الفنل ي مصنط ت
حلمت (ص )257-253 :ط ن ةا
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الس ف
 -2عد الخوض فد ع م الكـ والف سـفة ،واالقتصـار فـد يـان وفدـم
العقيــدال ع ــث مــا فــد الكتــاب والســنة ،وقــد لج ــد ـ ا فــد مــندج الس ـ ف مــن
ل ل عدال أمور:
أ) الحرص ع ـث الع ـم النـافذ مـذ العمـل فـالع م ع مـان :ع ـم نـافذ هولـد
عمـ  ،وينفــذ ــاحبه فــث الــدنيا واآللـرال ،وع ــم ايــر نــافذ ،ال هنفــذ ــاحبه
فد الدنيا أو ال هنفذ ـاحبه فـد اآللـرال ولـ لك جـاءت السـنة تقسـيم الع ـم
إلث نافذ واير نافذ ،واالستعاذال من الع م ال ي ال هنفذ ،وسنال الع م النافذ،
ففد حيا مس م عـن يـد ـن أرقـم أن النهـد - -كـان قـول :ال دـم إنـد
أعــوذ بــك مــن ع ــم ال هنفــذ ومــن ق ــب ال خشــذ ،ومــن نف ـ ال لشــبذ ،ومــن
عوال ال ستجاب لدا ( )3( )2وقـال معـروف الكرلـد( : )4إذا أ ار هللا بعهـد
لي ار فتا له باب العمل ،وأا ق عنه باب الجدل وإذا أ ار هللا بعهد شـ ار أا ـق
عنه باب العمل وفتا له باب الجدل ( )5ول ع م النافذ ع مات ذكر ا بعا
()1

( )2نقق التأس س المطبوع ()110/2ا
( )3روا مفلذ ،كت ب الذكر والدع ء ،ور مه ()2722ا
( )4ال ن فض علذ الفلف علت علذ الخلف الال رجب (ص )17 :ط ار األر ذا
( )5هو معنرو

الن فينروز أو فينرزان ،أالنو مي نوظ الب ندا

مدحننه اإلم ن أحمنندا ان ننر ررجمتننه فنني  :من ننب معننرو

الكرخني ،أحند ال هن ،

الكرخنني وأخب ن ر الال ن الدننوز ،

ورننن رخص ننندا ( )199/13وابقننن ت الين اللنننة ( ،)38 1 /1وسنننير أعننن

الننننب ء (5 /9

)33ا
( )6روا أالو نع ذ في اليل ة ( ،)361/8واالن الدنوز فني من نب معنرو

الكرخني

(ص)123-122 :ا
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()1

 ،وقـد كان موقف السـ ف

وا حا ومشدو ار من ع م الك  ،فقصة عمر -ر ـد هللا عنـه -مـذ ـهي
ا ــن عســل( )2لمــا ع ــم أنــه هتتبــذ متشــابه الك ـ ويســول عنــه ،فل ـربه عمــر
ونفــاه إلــث البص ـرال -قصــة مشــدورال( ،- )3ل ـ لك لمــا حــدث هزيــد ــن ــارون
بحدهث الركية ،فقال له رجل :ـا أبـا لالـد ،مـا معنـث ـ ا الحـدهث؟ فغلـب
وحر ( )4وقال :ما أشهدك بصهي وأحوجك إلث متل مـا فعـل بـه( )5وعمـر-
ر ـد هللا عنـه -روي عنـه أنــه قـال :إنـه ســيوقد أنـا جـا لونكم بشــهدات
()6
القرآن فخ و م بالسنن ،فتن أ حاب السنن أع م بكتاب هللا
( )7ان ر مث  :ال ن فض علذ الفلف علت الخلف (ص)54-51 :ا
( )1هو صب غ ال شرخو ال المنذر ال

شع ال عف التم مي ،وخقن ل صنب غ الن

عفنن  ،نفنننبة إلننت جننند ا ررجمتننه فننني :اإلكمنن ل الالننن مننن كوال (،)208-206/221،6 /5
واإلص ن ة ( ،)458/3ررجمننة ر ننذ ( ،)4 1 27وربصننير المنتبننه ( ،)95 4/3والننوافي فنني
الوف ت ()383/16ا
( )2رواه ن  :النندارمت فنني سننننه ،ر ننذ ( ،)1 46واآلجننر فنني الشننرخعة (ص،)73 :
وال لك ن ي فنني شننرح الفنننة ،ر ننذ ( ،)140 - 136والص ن الوني فنني عقينندة الفننلف ،ر ننذ
( ،)85-83ريقين  :النندر البنندر ،ورواهن

يننرهذا ان ننر :اإلص ن ة ( ،)458/3ر ننذ الترجمننة

( )41 27ت البد و  ،والدر المنثور للفيوايا أول سورة الذارخ تا
( " )3حننننر " أي ضننننب وا تنننن ظ وهننننذ ننننها ان ننننر :الصنننني ح ،والمعدننننذ الوسنننن (،
م ة":حر "ا
( )4عقيدة الفلف للص الوني ،ر ذ ()82ا

( )5روا الدارمي ر نذ ( ،)121وال لكن ي ر نذ ( ،)202واآلجنري فني الشنرخعة (ص:
)52ا
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وقد استمر الس ف ع ث ا المندج من التح هر من الهـدع وع ـم الكـ
ومــا ع ي ـه أ ــل األ ـواء ،فالشــافعد أثــر عنــه الكتيــر فــد التح ـ هر مــن أ ــل
الك حتـث قـال :ألن ه قـث هللا العهـد بكـل ذنـب مـا لـ الشـر أحـب إلـد
مـن أن ه قـاه بشـدء مــن األ ـواء ( ،)1واممـا أحمــد -رحمـه هللا -قـول فــد
رســالته -التا تــة عنــه  -الــث عهــد هللا ــن حيـث ــن لاقــان  -لمــا ة ــب من ـه
المتوكل أن كتب لـه حول مسولة ل ق القرآن  :وقد روى اير واحد ممـن
ملــث مــن س ـ فنا  -رحمدــم هللا -أندــم كــانوا قولــون :الق ـرآن ك ـ هللا ع ـز
وجل ولي بمخ و ،
و ـو الـ ي أذ ـب إليــه ،ولســه بصـاحب كـ وال أرى الكـ فـد شــثء مــن
نـا ،إال مـا كـان فــد كتـاب هللا عـر وجـل أو فــد حـدهث النهـث - -أو عــن
()2
أ حابه أو عن التابعين ،فوما اير ذلك فتن الك فيه اير محمـو
واشتدر ا الموقف من ع ـم الكـ ومـن المنْـق عـن أعـ السـ ف-
رحمدم هللا -و ارت واوين السنة ل كر كتيـ ار مـن اآلثـار عـندم فـد مـوقفدم
( )6روا البيهقنننني فنننني :من ننننب الشنننن فعي ( ،)452/1وفنننني االعتقنننن (ص،)39 :
ريقي ن  :أحمنند عص ن الك رننب ،وأالننو نع ن ذ فنني اليل نة ( ،)111/9واال ن عف ن كر فنني ربينني

كذب الم تري (ص ،)337 :وال لك ي في شرح الفنة ،ر نذ ( ،)300واالن أالني حن رذ :كمن
في روالي التأس س الال حدر (ص)110:ا
( )1الفننننة لعبننند ه الننن اإلمننن أحمننند ( ،)140-139/1وأالنننو نعننن ذ فننني اليل نننة
( ، )216/9واال الدوز في المن ب (ص )462 :ختص ر ،والنذهبي فني رن رخص اإلسن
(ررجمننة االمن أحمنند م ننر ة – ط :ار ال نوعي يلننب) (ص ،)71 -70 :و ن ل الننذهبي فنني
آخره  " :ل  :رواة هذ الرس لة ع أحمد أ منة أ بن ت أشنهد ن ه أننه أم هن علنت ولند "،
وذكره فت سير أع

النب ء ( ،)286/11و ل " :إسن ه ك لشمس"ا
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ا ل و ل األمر فد إحدى الحاالت أن النساخ كـانوا قسـمون أندـم لـم
()1
هنسخوا كتابا فد المنْق
وموقف الس ف من ع م الك كان ألسباب( ، )2ولي ألندم عجزوا أو
جد وا أو شغ وا عنه كما ح و ل بعا أن فسر ذلك ،وال شك أن مندج ع م
قو ع ـث أسـ اريبـة ع ـث المـندج الـ ي كـان ع يـه رسـول هللا--
الك
وأ حابه وأ ة محاولة ل عـو ال بالمسـ مين إلـث امسـ ف ـد أن لكـون أولـث
مس ماله العو ال إلث فاء العقيدال ولخ يصدا مما ران ع يدا من شوا ب ع م
الكـ ـ والف س ــفة ،ق ــول س ــيد قْ ــب -رحم ــه هللا -ف ــد مع ــرض ك م ــه ع ــن
المــندج ال ـ ي ه ـراه فــد العقيــدال :ولمــا كانــه نــا جف ـوال أ ــي ة ــين مــندج
الف سفة ومندج العقيدال ،وبين أس وب الف سفة وأس وب العقيدال ،وبـين الحقـا ق
ام ماني ــة امسـ ـ مية ول ــك المح ــاوالت الص ــغيرال المل ــْربة المفتع ــة الت ــد
فق ــد ــدت الف س ــفة
لتل ــمندا الف س ــفات والمباح ــث ال ولي ــة البشـ ـرية
االس مية -كما سميه  -نشا ا كام فد لحن العقيـدال المتناسـق ،ونشـو مـن
ـ ه المحــاوالت لخ ــيط كتيــر  ،شــاب ــفاء التصــور امس ـ مد  ،و ــغر
مساحته ،
وأ ــابه بالس ــْحية ،ذل ــك م ــذ التعقي ــد والجف ــاف والتخ ــيط ،مم ــا جع ــل ل ــك
الف س ــفة امسـ ـ مية ومعد ــا مباح ــث ع ـ ــم الكـ ـ اريب ــة ارب ــة كام ــة ع ـ ــث
امس وةهيعته ،وحقيقته ،ومندجه وأس وبه
وأنــا أع ــم أن ـ ا الك ـ ســيقا ل بالد شــة -ع ــث األقــل -س ـواء مــن
ك تي ـ ــر م ـ ــن المش ـ ــتغ ين عن ـ ــدنا بم ـ ــا س ـ ــمث الف س ـ ــفة االسـ ـ ـ مية أو م ـ ــن
( )2ان ر :الك م الال األ ير حوا أل سنة )453/7( 279 :ار ص را
( )3ان ننر :ال ننن ن فضننن علننذ الفنننلف الالننن رجننب (ص ،)58-55 :ومننننهو علمننن ء
اليديث والفنة مصط ت حلمي (ص -6 0 :ا  ،)6ومنط اال ر م ة (ص)277 :ا
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ولكنـد أقـرر وأنـا ع ــث قــين
المشـتغ ين بالمباحــث الف سـالية بصــفة عامــة
جا بون التصور امس مد لن خ ص مـن التشـويه واالنحـراف والمسـل
إال حين ن قد عنه جم ة بكـل مـا أة ـق ع يـه اسـم الف سـفة االسـ مية ،وبكـل
مباحث ع م الك  ،وبكل ما ثـار مـن الجـدل ـين الفـر امسـ مية المخت فـة
()1
فد شتث العصور أ لا ،ثم نعو إلث القرآن الكريم
ج ـ) الــر ع ــث المنحــرفين وأ ــحاب األ ـواء بمــندج متميــز ،فالس ـ ف -
رحمدــم هللا -لمــا حـ روا مــن المنْــق ومــن ع ــم الكـ لــم كتفـوا دـ ا ،وإنمــا
ر وا وناقشـ ـوا أ ــحاب اله ــدع باأل ل ــة النق ي ــة والعق ي ــة المهني ــة ع ــث الكت ــاب
والسنة
والس ـ ف كــانوا أ ــحاب مــندج وا ــا ،مقنــذ ،ولــي كمــا هــزعم بعــا
أ ل الك من أن الس ف أو أ ل الحدهث ال عرفون الر ومجا لة الخصو
ويـ كرون فــد ذلــك قصــة لدــارون الرشــيد لمــا منــذ الجــدال فــد الــدهن وحــب
أ ل الك  ،ول ـتدا :أن م ـك السـند بعـث ْ ـب منـه أن هرسـل إليـه مـن
هنـ ــاظره ،فورسـ ــل إليـ ــه قا ـ ــيا -أو رج ـ ـ مـ ــن أ ـ ــل الحـ ــدهث -فعجـ ــز عـ ــن
مناظرلــه ،فغلــب الرشــيد وســول مــن حولــه :ألــي لد ـ ا الــدهن مــن هنا ــل
عنــه؟ ،فق يــل لــه :ــث ،ــم ال ـ هن نديــتدم عــن الجــدال ،وفــيدم مــن ــو فــد
الحب فوحلرو م ،وأرسل واحدا مندم إلث م ك السند ،فد لـه السـم قهـل
و وله إليه( )2و ه قصة باة ة ألن فتا السند وقتل م كدا كان سـنة 93
( )1خص ص التصور االس مي :كلمة في المنهو (ص  10:ن )11ا
( )2المصدر المعرو

لهنذ القصنة -التني ور ت عندة رواين ت  -هنو كتن ب المن نة

واألمنن  -الالنن المررضنني المعت لننني ( ص  55 :ا –  ) 158ت  :ميمنند جننوا مشننننور ،
وهنني فنني ابعننة أرنلنند التننت أفننر فيهن ذكننر المعت لننة (ص ،)33-31 :وذكره ن النشن ر فنني
نشأة ال كر اإلس مي ( ،)505-504/1ور ه  ،وان ر واعند المننهو الفنل ي (ص-80 :
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ـ و ارون الرشيد لولث الخ فة سنة  170ـ
و ـ ه القصــة كمــا دــر مــن مصــدر ا لــي لدــا ســند ــحيا ،وســيا
القصــة هــدل ع ــث الدــدف مــن و ــعدا ،واذا كــان مصــدر الس ـ ف األول ــو
كت ــاب هللا وفي ــه الحج ــج والهـ ـ ار ين الدامغ ــة فكي ــل خْ ــر ع ـ ـث الب ــال أند ــم
عجـزون عـن المناقشــة والـر ع ــث أ ـل الهــدع أمـا إن كــان القصـد المناقشــة
هدع وأ ول أ ل الك ف ريب أن الس ف كانوا بعيدهن عندا وال عرفوندا
ألندم فد انث عندا ،لكن من عاش مندم مذ أ ل الك ثم رجذ إلث مـندج
ومـ ـ ب أ ــل الح ــدهث فدـ ـ ا ق ــد لك ــون ل ــه لهـ ـرال د ــم ،ولـ ـ لك ق ــال نع ــيم ــن
حما ( - )1ال ى امتحن فد مسولة القرآن فو ث أن جيب ،فحـب ومـات فـد
الســجن -قــول عــن نفســه :أنــا كنــه جدميــا ،ول ـ لك عرفــه ك مدــم ،ف مــا
()2
ة هه الحدهث عرفه أن أمر م هرجذ إلث التعْيل
والس ـ ف -رحمدــم هللا -لــم هند ـوا عــن جــن الن ــر واالســتدالل ،ولكــن
معار ـ ــتدم لركـ ــزت ع ـ ــث األسـ ــاليب الك ميـ ــة المهنيـ ــة ع ـ ــث ايـ ــر الكتـ ــاب
والسنة( )3ول لك روى اآلجرى عـن محمـد ـن سـيرين لمـا مـاراه( )1رجـل فـد
 )82الطبعة الث ن ةا
( )1هننو نع ن ذ ال ن حم ن ال ن مع وخننة  ،أالننو عبنند ه الخ اعنني  -ت  228 :هننن ،

ابقنننن ت االنننن سننننعد (  ،) 519 / 7ورنننن رخص نننندا (  ،) 306 / 13ورهننننذيب المنننن ي-
المخطوط ( ص ، ) 1419 :وسير أع

النب ء ()595/10ا

( )2ر رخص دا ( ،)307/13ورهذيب الم

(ص ،)1420 :وسنير أعن

الننب ء

()597/10ا
( )3ان نننر  :واعننند المننننهو الفنننل ت  :مصنننط ت حلمننني ( ص  ، ) 85 :ومننننهو
علم ء اليديث والفنة له (ص)40:ا
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شــدء ،فقــال لــه محمــد :إنــد أع ــم مــا لريــد ،وأع ــم بالممــا ارال منــك ولكنــد ال
أماريـك ( ، )2فدــو ال هريــد الممـا أرال والجــدل ،ولــو جا لـه لجا لــه بمــندج القـرآن
والسنة ال بمندج المتك مين
و ـ ا هــدل ع ــث أن السـ ف ال هنــاظرون إال عنــد الحاجــة ،ومنــاظرلدم ال
لكــون بمــندج المتك مــين ،قــول اآلجــري :فــتن قــال قا ــل :فــتن ا ــْر فــد
األمـ ــر -وقتـ ــا مـ ــن األوقـ ــات -إل ـ ــث منـ ــاظرلدم وإثبـ ــات الحجـ ــة ع ـ ــيدم ،أال
هنــاظر م؟ ،قيــل :اال ــْرار إنمــا كــون مــذ إمــا لــه م ـ ب ســوء ،فيمــتحن
النــا ويــدعو م إلــث م قبــه ،كفعــل مــن ملــث فــد وقــه أحمــد ــن حنهــل-
رحمـه هللا :-ث ثـة ل فــاء امتحنـوا النــا  ،و عـو م إلـث مـ هدم السـوء ،ف ــم
جد الع ماء ـدا مـن الـ ب عـن الـدهن ،وأ ار وا ـ لك معرفـة العامـة الحـق مـن
الباةل ،فناظرو م رورال ال التيارا ،فوثهـه هللا عـز وجـل الحـق مـذ أحمـد
ن حنهل ومن كان ع ث ةريقته وأذل هللا الع يم المعتزلة وفلحدم وعرفـه
العامـة أن الحــق مـا كــان ع يــه أحمـد ا ــن حنهـل ومــن لابعــه إلـث هــو القيامــة
()3

 -3حجيـة السـنة فـد العقيــدال ومـن ذلـك لهـر اآلحــا  ،و ـ ه مـن القواعــد
الكه ــرى ف ــد م ــندج السـ ـ ف -رحمد ــم هللا -لمي ــزوا د ــا ع ــن كتي ــر م ــن أ ــل
( ) 4م المم راة :رقول م رخ الرج  ،أ  :ج لتها ان ر :الصي ح من ة ":منرا" من
حر ال ء ،و ند ور ت الل نة فني الشنرخعة وفني ابعتنت فضن علنذ الفنلف " ومن رآ " وهنر
ريرخ ا

( )5الشننرخعة لرجنننري ( ص ،) 62 – 61 :وان ننر :ال ننن ن فضننن علننذ الفنننلف الالننن

رجب ( ص) 37 :

ط ار األر ذ ا

( )1الشرخعة (ص)62 :ا
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األ ـ ـواء واله ــدع ،وم ــا عن ــد أ ــل الس ــنة بجم ــذ الس ــنة والكـ ـ ف ــد متوند ــا
وأسانيد ا ،ونشوال ا الع م ال ى لميزت به األمة االس مية عن اير ا مـن
األم م ،وب لوا فد سهيل ذلك جدو ا منقْعة الن ير ،كل ذلك إنمـا كـان مـندم
حفاظــا ع ــث المصــدر التــاند ال ـ ى ــو وحــد هــوحث مــن هللا لعــالث ،و لــم
ميزوا ين األحا هث المتع قة باألحكا واألحا هث المتع قة بالعقا د
وقد كان اعما م ع ث السنة ولع يمدم لدا مهنيا ع ث أمور مندا:
أ) أن من مقتليات شدا ال أن محمدا رسول هللا التث ال هتم اال مان إال
دا ،ول لك قرنه بشدا ال أن ال إله إال هللا وجوب لصد قه فيما ألهـر ،سـواء
كان عن هللا أو ـفاله أو مخ وقالـه أو مـا سـتقهل مـن أمـور اآللـرال واير ـا
من المغيبات
ب ) أن أعــرف العبــا بمــا ـ ا لدــم رســول هللا ، -  -وأنــه أراـ ـب
النا فد نشرالخير ولعريل الخ ـق بـه  ،ولـ لك فمـا مـن ليـر إال و ل أمتـه
ع يه ،
وما من شر إال وح ر ا منه ،ومن المع و أن أ ـم األمـور بالنسـبة ل عبـا مـا
هتع ق بالعقيدال من األمور املدية والمعارف الدهنية ،والع م فـد ـ ه مولـ ه
عــن الرســول ،فالرســول أع ــم الخ ــق دــا ،وأراــهدم فــد لعريــل الخ ــق دــا،
وأقدر م ع د ياندا ولعريفدا ،فدو فو كل أحد فد :الع م ،والقدرال ،وام ار ال،
و ه الت ثة دا هتم المقصو ومن سوى الرسـول :إمـا أن كـون فـد ع مـه
دا نقص أو فسا  ،وإما أن ال كون له إ ار ال فيما ع مه من ذلك ف ـم ههينـه،
إما لرغبة وإما لرقبة ،وإمـا لغـرض آلـر وإمـا أن كـون يانـه ناقصـا ،لـي
يانه الهيان عما عرفه الجنان
وبيان الرسول ع ث وجدين :لارال :ههين األ لة العق ية الدالة ع يدا
والقرآن مم وء من األ لة العق ية واله ار ين اليقينية ع ث المعـارف االلديـة
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والمْالــب الدهنيــة ولــارال :خهــر دــا له ـ ار مجــر ا ،لمــا قــد أقامــه مــن اآل ــات
الهينات ،والدال ل اليقينيات ع ث أنه رسول هللا المه ـ عـن هللا ،وأنـه ال قـول
ع يــه إال الحــق ،وأن هللا شــدد لــه ـ لك ،وأع ــم عبــا ه وألهــر م أنــه ــا
مصدو فيما غه عنه ،واأل لة التد دـا نع ـم أنـه رسـول هللا كتيـرال متنوعـة،
()1
و د أ لة عق ية لع م حتدا بالعقل ،و د أ لا شرعية سمعية
جميذ ما أنزل إليه مـن ربـه ،لـم كـتم شـيئا مـن ذلـك
ب) أن الرسول
 ،وأنــه ع يــه الص ـ ال والس ـ قــد ـ ذلــك ألــم ـ م وأ ينــه حتــث لــر أمتــه
ع ث الهيلاء ،لي دا كندار ا ،ال هزي عندا إال الك
وقـ ــد لمت ـ ــه ـ ـ ه األمـ ــور -السـ ــابقة -فـ ــد موقـ ــف الس ـ ـ ف مـ ــن السـ ــنة
ولعْمدم لدا ،وإنزالدا منزلتدا ال قـة دـا ،وذلـك بكوندـا وحيـا مـن هللا لعـالث
وبكونه  -  -ال هنْق عن الدوى وبدا ا وا حا من ل ل:
أ) الخلـ ـ ــوع لحـ ـ ــدهث الرسـ ـ ــول  -  -إذا ـ ـ ــا  -ولع يمـ ـ ــه وعـ ـ ــد
االعتـراض ع يــه بــوي نــوع مــن أنـواع االعتـراض  ،ومــن ذلــك مــا روي أن أبــا
معاوية
اللرير( )2كان حدث ارون الرشيد فحدثـه بحـدهث أ ـد ريـرال -ر ـد
هللا عنــه :-احــتج آ وموس ـث ( ،)3فقــال عيســث ــن جعفــر :كيــل ـ ا،
وبــين آ وموســث مــا يندمــا؟ ،قــال :فوثــب بــه ــارون وقــال :حــدثك ع ــن
( )1رس لة ال ر ن ي الي والب ا  -مدموع ال ت و ()136/13ا
( )1هنو :ميمنند الن خن ز أالننو مع وخنة الضننرخر -رو لننه الدم عنةا رهننذيب التهنذيب
( ،)137/9ور رخص دا ()242/5ا

( )2مت ننن عل نننه :البخننن ري ،كتننن ب القننندر ،ور منننه ( ،)6614ال نننتت (، )505/11

مفلذ في القدر ،ور مه ()2652ا
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الرسول  -  -ولعار ه بكيلي ،قال :فمـا ال قـول حتـث سـكه عنـه
 ،وفــد روا ــة أنــه حبســه ،ولــم ْ قــه حتــث ح ــف األ مــان المغ ــة أنــه مــا
سمعه من أحد وما جـرى ينـه وبينـه كـ ( ، )2أي لـم هت ـق ـ ه الشـهدة عـن
أحد ،قول الصا وند مع قـا ع ـث ـ ا :كـ ا هنبغـد ل مـرء أن ع ـم ألبـار
رســول هللا -  -ويقا دــا بــالقهول والتس ـ يم والتصــدهق ،وينكــر أشــد امنكــار
ع ــث مــن س ـ ك فيدــا ايــر ـ ا الْريــق ال ـ ي س ـ كه ــارون الرشــيد -رحمــه
هللا -مـذ مـن اعتـرض ع ــث الخهـر الصـحيا الـ ى سـمعه - ،بكيـل -،ع ــث
ةريق امنكار واالسـتبعا لـه ،و لـم هت قـه بـالقهول كمـا جـب أن هت قـث جميـذ
()3
ما هر من الرسول-  -
ولم ــا س ــئل ا ــن المب ــار  -ح ــين روى ح ــدهث الن ــزول -كي ــل هن ــزل؟
أجــاب :هنــزل كيــل شــاء ( ، )4وفــد روا ــة أنــه قــال :إذا جــاء الحــدهث
()5
عن رسول هللا  -  -فاللذ له
()1

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

( )4روا ال فوي في المعرفة والت رخص ( ،)182-181 /2والخطيب في رن رخص ندا

([ ،)243/5ومختصنرا فننت (7/14نن ،]8وان ننر سننير أعن

النننب ء ( ،])288/9و نند أور وا

القصننة طوله ن وهنني صننة عديبننة رنندلءلت منند حننرص الرشننيد علننت الفنننة وحننرب أه ن
البدعا
( )5عقيدة الفلف للص الوني (ص )117 :وهو آخر الرس لةا
()6روا الص ن الوني فنني عقينندة الفننلف(ص ،)29 :البيهقنني فنني األس نم ء والص ن ت
(ص )453 :ع الص الونيا
( )7الص الوني في عقيندة الفنلف (ص )172 :ريقين  :األخ ن صنر الدنديع -مطبنوع
علت اآللة الك ربة وهو في ابعة الدر البدر (ص ،)29 :لك اب رره " ف صغ له"ا
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ب) اعتم ــا م ع ـ ـث األحا ه ــث الصـ ــحيحة ،ونهـ ـ األحا ه ــث اللـ ــعيفة
والمو ـ ــوعة ،وقـ ــد لمتـ ــل ـ ـ ا عنـ ــد م بامنكـ ــار ع ـ ــث مـ ــن اعتـ ــرض ع ـ ــث
األحا هــث الصــحيحة التا ت ــة ،ولمتــل أ ل ــا ـ كر م ل س ــانيد فيمــا هروون ــه،
ومع و أنه إذا أسند الراوي ف د من الن ر فد إسنا ه والحكم ع ث الحـدهث
ـحة و ـعفا بعــد جمـذ ةرقـه وروا الــه ،ومـن الم حـظ ع ــث كتـب الســنة-
التد التصه بالعقيدال -ورو بعـا األحا هـث اللـعيفة والمو ـوعة فيدـا،
وال شـ ــك أن النـ ــاظر فيدـ ــا -فـ ــد العصـ ــور المتـ ــولرال -ح ـ ـ أنـ ــه كـ ــان مـ ــن
المفروض لمييز حيحدا من ايره ،أو ه ار ما ا مندـا فقـط ،أمـا إ لـال
ـ ـ ه األحا ه ــث الل ــعيفة والمو ـ ــوعة فيد ــا ف ــه س ـ ـ هيات لع ــل م ــن أ مدـ ــا
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،
ومعرف ــة الل ــعفاء والو ــاعين كان ــه مش ــدرال ،ث ــم إن ـ ـ ه الروا ــات التـ ــد
أور و ــا -ويع مــون أحيانــا أندــا ــعيفة -قــد لكــون ور ت عنــد أحــد أع ـ
نا ما لـمن مـذ كتـرال
المحدثين بْريق أو بْر ألرى حيحه ،ف ي
المحــدثين والــرواال فــد مخت ــف أمصــار المس ـ مين أن ـ ه األحا هــث لــم لــر
إليدم بْر ألرى
جـ) حجيـة لهـر اآلحـا فـد العقيـدال إذا ـا ،و ـ ا مـن المعـالم الر يسـة
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
كتيـ ار مـن الع مـاء ممـن هنتسـهون إلـث السـنة -ولا ـة فـد كتـهدم فـد أ ــول
الفقه -ظنوا أندا ال لفيد الع م وإنمـا لفيـد ال ـن ،وانتشـرت ـ ه المقالـة نسـبة
القـول دـا إلـث الجمدـور ،وممـا ه حـظ أن كتيـ ار ممـن ألـف فـد أ ـول الفقـه
م ،إما مـن المعتزلـة أو األشـاعرال أو المالريد ـة ،فو لـل ـنالء ـ ه المسـولة
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و ــاروا هـ ـ كرون فيد ــا أن ألبــار اآلح ــا ال لفي ــد إال ال ــن فيح ــتج د ــا ف ــد
األمور العم ية من األحكا ال الع مية ،ويقصدون دـا أمـور العقا ـد ينمـا لـو
لتبعنــا نصــوص السـ ـ ف مــن الصــحابة والت ــابعين ولــابعيدم لوجــدنا امجم ــاع
مندم -لقريبا -ع ث عد التفريق فد ألبار اآلحا ين األحكا والعقا د،
ول ا حسن نا أن ن كر قصة إسحا ن ار ويه( )1مذ عهد هللا ن ةا ر
 ،فقــد روى عــن إســحا ــن ار ويــه قــال :ل ــه ع ــث عهــد هللا ــن ةــا ر،
فقال لد :ا أبا عقـوب ،لقـول :إن هللا هنـزل كـل لي ـة ؟ ،فق ـه :أهدـا األميـر،
إن هللا لعــالث بعــث إلينــا نهيــا نقــل إلينــا عنــه ألبــار ،دــا نح ــل الــدماء وبدــا
نحــر  ،وبدــا نح ــل الفــروج وبدــا نحــر  ،وبدــا نهــيا األم ـوال وبدــا نحــر  ،فــتن
()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
ا مو ذ استقصاء ه المسولة المدمة ،وإنما الغـرض
لهر آحا  -ولي
امشارال المجم ة
()2

( )1هننو :إسنني ق ال ن إالنرام ذ ال ن مخلنند الين لننت ،أالننو ميمنند ال ن راهوخننه المننروز ،
نننرخ أحمننند الننن حنبننن ح رنننه ( 6 1ا )237-أو ( 238هنننن)،ا رننن رخص ننندا (،)34 6/5
وسنننير أعننن

الننننب ء ( ،)358 /11والتهنننذيب ( ،)2 1 6/1وابقننن ت الي ننن ظ للفنننيواي

(ص)1 88 :ا

( )2عبننده الن ا ن هر ،أالننو اليفنني ال ن مصننعب ،األميننر الع ن ل ،أالننو العبن س ،ح ن كذ
خراس ن  ،روفت سنة 230 :هن وله ( )48سنةا
ر ن رخص نندا ( ،)483/9ووالة مصننر للكننندي (ص ،)2 08-2 0 4 :وسننير أعنن

النب ء ( ،)684 /10وال رج عد الشدة ()339/1ا
( )3ذكر البيهقت في األسم ء والص ت (ص)452 :ا
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 -4أن الصـ ــحابة أع ـ ــم النـ ــا  -بع ـ ــد الرسـ ــول - -بالعقي ـ ــدال ،لـ ـ ـ لك
فوقوالدم ولفاسير م ل نصوص حجة ألندم -ر د هللا عندم -قد اكتمل فـيدم
الفدم والمعرفة أل ول الدهن التد ل ع يدا كتاب هللا المنزل وسنة رسـوله-
-
والعجــب أن بعــا مــن هــدعد االنتســاب إلــث م ـ ب أ ــل الســنة شــتد
البه حينمـا عـرض لـ أري الرافلـة فـد الصـحابة ولنقيصـدم لدـم ،ولكـن ال
هــرى بوســا فــد أن ق ـ أر أو ســمذ لــبعا شــيوله مــن المنتســهين ل ســنة فــد
مقا ــل الرافلــة والمعتزلــة ك مــا هــنول إلــث لنقــيص الصــحابة والْعــن فــد
فدمدم وعقولدم ،متل عبارال :أن الصحابة لم ع مـوا  -ع ـم الكـ  -ألندـم
كـانوا مشغولـين بالجد ـا ،
ومتـ ــل قـ ــول بعلـ ــدم :إن الصـ ــحابة كـ ــانوا قـ ــركون الق ـ ـرآن ولكـ ــندم مـ ــرون
النصـ ــوص المتع قـ ــة بالصـ ــفات واير ـ ــا ون فدـ ــم لدـ ــا ولمعنا ـ ــا  ،أو أن
الصـحابة لــو واجدـوا الشــهدات التــد واجددــا مــن بعــد م لتــوولوا كمــا لوولنــا
الل
و ـ ـ ا -ـ ـ شـ ــك -مـ ــندج لْيـ ــر ،ال قـ ــف االنح ـ ـراف فيـ ــه عنـ ــد حـ ــد
الصحابة ،ل قد ه ز منه الدا الرسـول -  -و ـو الرسـول المه ـ عـن هللا
 بمتل ه التدم التد لوجه إلث الصحابة -ر د هللا عندم أجمعين-والصحابة -فد ن ر أ ل السـنة ،الـ هن ـم أ ـل الحـدهث -ك دـم عـدول
 ،ومــن ثهتــه ــحهته ثهتــه لــه العدالــة بمجــر الصــحبة  ،وال شــك أن ـ ه
األفل ـ ية -أعنــد أفل ـ ية الصــحبة التــث التص ـوا دــا ،وال مكــن أن هنــال
فل دا أحد ممن جاء بعد م -لجعل لدم منزلة فد فدـم العقيـدال وإ راكدـا ،ال
مكن أن هنالدا مـن جـاء بعـد م ولـ لك كـان السـ ف فتخـرون فـد أن هـندم
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أل ـ وه عــن التــابعين عــن الصــحابة ،فش ـريك ــن عهــد هللا( )1لمــا قيــل لــه :إن
قوما من المعتزلة هنكـرون ـ ه األحا هـث أى أحا هـث النـزول ،حـدث نحـو
عشرال أحا هث فد ـ ا ،وقـال :أمـا نحـن فقـد ألـ نا هننـا ـ ا عـن التـابعين
()2
عن أ حاب رسول هللا  -  -فدم عمن أل وا ؟
ولمكانـة الصــحابة عنــد السـ ف حر ـوا ع ــث لـدوين أقـوالدم وآ ار دــم فــد
مخت ــف المس ـ ـا ل  ،فق ــد روى ـ ـالا ــن كيس ـ ـان( )3ق ــال  :اجتمع ــه أن ــا
()4
والز ري
 ونحن نْ ب الع م -فق نا :نكتب السنن ،فكتهنا ما جاء عن النهـث،-  -قال  :ثم قال الز ري :نكتب ما جاء عن أ حابه فتنه سنة قال :فق ه أنـا:
()5
ال ،لي بسنة ،ال نكتبه قال :فكتب و لم أكتب ،فونجا و يعه
( )1هو :شرخو ال عبد ه النخعت الكوفي ،الق

ي ،أالو عبد ه ،صندوق ،خطن

كثيرا ،ك ن ع رف ع الدا ،شديدا علت أه البندع ،ولند سننة ( 90هنن) ورنوفت سننة  178هننا
مي ن ان االعتنندال ( ،)270/2سننير أعنن

النننب ء ( ،)172/8رهننذيب التهننذيب (،)333/4

التقرخب ()351 /1ا
( )2روا الص
والص ت ع الص

ني -كم في :سر أع

النب ء ( ،)158/8والبيهقني فنت األسنم ء

ني (ص)451 :ا

( )3هو :ص لت ال ك ف ن المدني ،أالو ميمد أو أالو الي رأل ،منؤ ب ولند عمنر الن
عبد الع خ  ،قة ،ب  ،فق ه ،من ت عند سننة 140 :هننا رهنذيب رن رخص مشن (،)380/6
ورذ كرة الي ظ ( ،)48/11وسير أعن

الننب ء ( ،)454/5والتقرخنب ( ،)362/1وابقن ت

الي ظ (ص)63 :ا

( )4هننو  :ميمنند الن مفننلذ الن عبينند ه  ،أالننو نننر القرشني ال هننري المنندني  ،أحنند

األع

،

=

= رننوفي سنننة 124 :هنننا ابق ن ت اال ن سننعد -الد ن ء المننتمذ (ص ،)157 :ور ن رخص
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والصحابة لميزوا فد العقيدال وفدمدا بعدال ميزات ،أ مدا:
أ) أندم شا دوا التنزيل ،وعاشوا مذ النهث -  -و و هت قث ـ ا الـوحث
من ربه ال ي هنزل ع يه مفرقا حسب الوقـا ذ واألحـداث ،فعا ـرو ا جميعـا،
واحــدال فواحــدال ،فكيــل ال كونــون و ــم ك ـ لك -أع ــم النــا بالتنزيــل وأســباب
نزولـ ــه -إن كانـ ــه لـ ــه أسـ ــباب -وأع ـ ــم النـ ــا  -مـ ــن ثـ ــم -بم ـ ـ ار هللا وم ـ ـ ار
رسـ ــوله -  -وال قـ ــول عاقـ ــل :إن مـ ــن حلـ ــر الواقعـ ــة أو الحا ثـ ــة -أ ـ ــا
كانه -أقل ع ما دا ممن لم حلر ا ولم شار فيدا
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
الشـريعة؛ فدـم العـارفون ـدقا قدا المــدركون لحقا قدـا ،و ـم اكمـل النـا ع مــا
وعم  ،وال كون من بعد م اكمل مندم فد شدء من ذلك ،ول لك روى عهـد
هللا ا ن مسعو  -ر ث هللا عنه -عن النهث -  -أنـه قـال :مـا مـن نهـث
بعتــه هللا فــد أمــة قه ــد إال كــان لــه مــن أمتــه حواريــون وأ ــحاب ،ول ـ ون
بس ــنته ،ويقت ــدون ب ــومره ث ــم إند ــا لخ ــف م ــن بع ــد م ل ــوف ،قول ــون م ــا ال
فع ــون ،ويفع ــون م ــا ال ه ــنمرون فم ــن جـ ـا د م ي ــده فد ــو م ــنمن  ،وم ــن

مش ن  -ابع ن ررجمتننه م ننر ة -ووف ن ت األا ن ن ( ،)177/4و يننة النه يننة فنني ابق ن ت
القنننراء ( ،)262/2وسنننير أعننن

الننننب ء ( ،)326/5والنننواي للصننن دي ( ،)24/5ورهنننذيب

الهذيب ()445/9ا
( )1روا عبد الرزاق في المصنف ( )258 /11ور مه ( ،)2 0 487والخطينب فني
رقييد العلنذ (ص 0 6 :ا ،)107 -واالن سنعد فني الطبقن ت ( ،)388/2وفني الدن ء المنتمذ

(ص ،)1 68 :وال فنننو فننني المعرفنننة ( ،)641 ،637/1واالننن عفننن كر -ررجمنننة ال هنننري
م ر ة( -ص ،)62 :وأالو نع ذ في اليل ة ()360/3ا
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ج ـا د م بق بـه فدـو مـنمن ،ولـي وراء ذلـك مـن ام مـان حبـة لـر ل (، )1
فمن سـار ع ـث ندـج الصـحابة سـ م مـن ـ ه الصـفة ال ميمـة ومـذ كـل ذلـك
فمن ألث بعد الصحابة ف ن كون مت دم فد الفدم والع م
جـ ـ) لــم كــن ــين الصــحابة ل ـ ت فــد العقيــدال ،فدــم متفقــون فــد أمــور
العقا ــد الت ــث ل قو ــا ع ــن النه ــد -  -بك ــل و ــوح وبي ــان ،و ـ ـ ا بخـ ـ ف
مسا ل األحكا الفرعية القا ة ل جتدا وااللت ف ،قول ا ـن القـيم -رحمـه
هللا :-إن أ ل ام مان قد هتنا عون فـد بعـا األحكـا  ،وال خرجـون ـ لك
عن اال مان ،وقد لنا ع الصحابة فـد كتيـر مـن مسـا ل األحكـا و ـم سـا ات
المــنمنين ،وأكمــل األمــة إ مانــا ولكــن بحمــد هللا لــم هتنــا عوا فــد مســولة مــن
مسا ل األسماء والصفات واألفعال ،ل ك دم ع ث إثبات ما نْق به الكتـاب
والس ــنة ،ك م ــة واح ــدال ،م ــن أولد ــم إل ــث آل ــر م ،ل ــم س ــومو ا ل ــووي  ،و ل ــم
حرفو ا عن موا عدا لهـده  ،ولـم ههـدوا لشـثء مندـا إبْـاال ،وال ـربوا لدـا
أمتاال ،ولم هدفعوا فد دور ا وأعجا ا ،و لم قل أحد مندم :جب رفدا
عــن حقا قدــا ،وحم دــا ع ــث مجا ــا ،ــل ل قو ــا بــالقهول والتس ـ يم ،وقا و ــا
بام مان والتع ـيم ،وجع ـوا األمـر فيدـا ك دـا أمـ ار واحـدا ،وأجرو ـا ع ـث سـنن
()2
واحدال
واألمور اليسيرال التث الت فوا فيدا -كركية النهد -  -ربه  ،واير ـا ال
لــنثر فــد ـ ه القاعــدال العامــة ،ألن الخ ـ ف فيدــا كــان ألســباب وقــد كــون
لـبعا الصــحابة مـن الع ــم مـا لــي عنـد اآللــر ،لكـندم -ر ــث هللا عــندم-
إذا جاء م الدليل للعوا له لر
( )1روا مفننلذ ،كتن ب االيمن ن -ن ب كننون النهنني عن المنكننر من اإليمن ن ،ور مننه
()80ا
( )2إع

المو عي ( )52-51 /1ت :الوكي ا
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) كــان الصــحابة ســولون عمــا شــكل ع ــيدم ،و ـ ا أمــر مشــدور عــندم
 ر ث هللا عندم  -فو المنمنين عا شة  -ر د هللا عندـا ُ -روي عند ـاأندـا كانـه ال لسـمذ شـيئا ال لعرفـه إال راجعـه فيـه حتـث لعرفـه ( )1ولـ لك
سوله رسول هللا --عندما قـال :مـن نـوقش الحسـاب عـ ب عـن اآل ـة:
ِِ ِ
ِ
ـب ِحسـ ـ ـ ــابا ِسـ ـ ـ ــي ار}
{فو بمـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ فـن أُوِلـ ـ ـ ــد كتابـ ـ ـ ـ ُـه ِيمينـ ـ ـ ــه فسـ ـ ـ ـ فـوف ُحاسـ ـ ـ ـ ُ
إنمــا ذلــك العــرض ( ، )2كـ لك ســول
[االنشــقا  ،]7،8:فوجا دــا:
الصـ ــحابة عـ ــن ركيـ ــة هللا فمتـ ــل لدـ ــم ركيـ ــة الشـ ــم والقمـ ــر لـ ــي وندمـ ــا
()4
سحاب( ، )3وك لك قدرال هللا ع ث البعث رب لدا متاال بالنبات
وم ــن ـ ـ ه الميـ ـزات لتل ــا بجـ ـ ء مكان ــة الص ــحابة وع مد ــم وفدمد ــم-
هللا ع ــندم أجمع ــين -كم ــا هته ــين فلـ ـ دم -ف ــد ـ ـ ه األم ــور
ر ــد
واير ا -ع ث من جاء بعد م ،وأن أي لجديل لدـم بوسـ وب ـريا أو ايـر
( )1روا البخ ر عن االن أالني مل ننة فني العلنذ ،ر نذ ( ،)103واسنمه :عبند ه الن
عبيد ه اال عبد ه ال أالي مل نة ال عبد ال جدع ن قة ،فق ه ،رو ع مدموعنة من
الصننني ة -منننننهذ ع شنننة  -رو لننننه الدم عنننةا ان ننننر :التهنننذيب ( ،)306/5والتقرخننننب
()431/1ا
( )2مت ن عل ننه :روا البخن ر عن االن أالنني مل نننة عن ع شننة ،كمن روا عن االن
أالنني مل نننة ع ن الق سننذ ع ن ع شننة ،وأر مننه ( ،)4939،6536،6537 ،1 0 3ومفننلذ
في الدنة ،ور مة ()2876ا
( )3روا أحمد  -ع أالي رزخن العقيلنت االن المنت ن  -المفنند (  ،)11/4وروا
أالننو او فنني الفنننة ،ر مننه ( ،)4731واال ن م جننه فنني المقدمننة ،ر مننه ( ،)180واال ن أالنني
ع صذ في الفنة ،ر مه ( ،)460 -459وحفنه األلب ني ا
( )4روا أحمنند عن أالنني رزخن العقيلننت ،واس نمه لقن ( الن عن مر الن المنت ن  ،وهننو
الذي سألها المفند ()11/4ا
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ال هتوقـف عنـد حـد الدـا الصـحابة
ال وانحرافا ،
ريا عتهر
  - مـن أمـور الـدهنأنفسدم ل هتعداه إلث ما غوه عن رسول هللا
ـ ا الك ـ
ك دــا وإن العجــب ليول ـ امنســان و ــو ق ـ أر متــل
ألحد الكتاب و ـو عـرض لمـ ب السـ ف ومدرسـتدم ،قـول:
ولع نا ن ما -من ل ل ا العرض -الفر الوا ا ين اال مـان والمعرفـة،
فــاألول مح ــه الق ــب ،والتاني ــة مح د ــا العقــل وم ــن ثــم نس ــتْذ أن نق ــرر أن
ن فد الصدر األول قد فقدـوا الـنص الـدهند -ولا ـة
المتدهند
ما هتع ق بومور العقيدال -بق وبدم ،قهـل إ اركـه بمقـاهي العقـل ،كالـ ي عـرف
فيم ــا بع ــد ل ــدى بع ــا ف ــر المتك م ــين ،ولخـ ـريجدم نص ــوص العقي ــدال ع ــث
مقتلث ما و عوه من مقامات عق ية
ث ــم عق ــب ق ــا  :ول ــي ف ــد ـ ـ ا الق ــول نس ــبة لد ــم -أي المت ــدهنين -إل ــث
()1
التجديل كما فدم لقد الدهن ا ن ليمية
ك ـ ا قــول الكالــب عــن الصــدر األول -وفــيدم الصــحابة -إندــم كــانوا
هنمنون بومور العقيدال بق وبدم ،ولكندم ال عرفوندا بعقولدم ،وإنما عرفدا أ ـل
الك من بعد لما جاءوا بالمقدمات العق ية ،ومذ ذلك ف ي فد ـ ا لجديـل
()2
ل صحابة والصدر األول
 -5ومـن مـندج السـ ف :التسـ يم لمـا جـاء بـه الــوحد ،مـذ إعْـاء العقــل
وره الحقيقــد ،وعــد الخــوض فــد األمــور الغيهيــة ممــا ال مجــال ل عقــل فيــه،
فالس ف  -رحمدم هللا  -لم ه غوا العقل كـا هـزعم لصـومدم مـن أ ـل الكـ ،
أو من ال لهرال له بم ب الس ف من اير م ،كما أندم لم حكموه فد جميـذ
( )1المدرسة الفلف ة ،رأل

 :ميمد عبد الفت ر نص ر (ص)478 :ا

( )2ان ننر :فنني مو ننوع من لننة الصنني ة ،واعنند الم ننهو الفننل ي (ص)68-51 :
الطبعة الث ن ةا
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أمـور م كمـا فعـل أ ـل اللـ ل ،وإنمـا و نـوا األمـر بمـوا ين الشـرع :فمـا جـاء
بــه الــوحد فدــو حــق و ــد وال مكــن أن خــالف معق ـوال ـريحا أ ــدا ،إذ
كيل خالفدـا والـوحد مـن هللا والعقـول مخ وقـة هلل  ،وقـد سـبقه امشـارال إلـث
ذلــك والمقص ــو نــا ي ــان أن مــن م ــندجدم التس ـ يم لم ــا ور فــد النص ــوص
وع ــد معار ــتدا بش ــدء م ــن األ ـ ـواء أو العق ــول ،م ــذ إعْ ــاء العق ــل روه
()1
المناسب له
 -6ل ـ ــم كونـ ـ ـوا هت ق ـ ــون النص ـ ــوص ومعد ـ ــم أ ـ ــول عق ي ـ ــة ح ـ ــاكمون
النصوص إليدا،؟ فعل المعتزلة وايـر م الـ هن و ـعوا أ ـوأل عق يـة ،ثـم لمـا
جــاءوا إلــث الق ـرآن والســنة ومــا فيدمــا مــن الالت فــد االعتقــا  ،ن ــروا فمــا
وجدوه موافقا لت ـك األ ـول العق يـة ألـ وا بـه ،ومـا وجـدوه مخالفـا لشـدء ندـا
أولوه أو أنكروا االحتجاج به  ،وقد كان سيد قْب -رحمه هللا -من الـدعاال
إلــث ـ ـ ا الم ــندج فــد الع ــو ال إل ــث العقي ــدال والتصــور امسـ ـ مد  ،ق ــول ف ــد
ك مه حول المندج الصحيا ل لك :ومندجـنا
فــد اســت دا الق ـرآن الك ـريم ،أال نواجدــه بمقــررات ســابقة إة قــا ،ال مقــررات
عق ية ،وال مقررات شعورية -من رواسب التقافات التد لم نستقدا من القـرآن
ذالــه -نح ــا إليد ــا نصو ــه ،أو نس ــت دم معــافد ـ ـ ه النص ــوص وف ــق ل ــك
المقررات السابقة
لقــد جــاء الــنص القرآنــد -ا تــداء -لينشــثء المقــررات الصــحيحة التــد
هللا أن لقــو ع يــا لصــورات البشــر ،وأن لقــو ع يدــا حيــالدم،
هريــد
ـ ا التفلــل مــن الع ــث الكهيــر ،ـ ه الرعا ــة مــن
وأقــل مــا ســتحقه
( )3ان نننر :ع نننة اال بننن ت والت نننوخق (ص ،)26-23 :ومننننهو علمننن ء الينننديث
والفنة (ص ،)40 :وان ر :نقق التأس س المطبوع ()247-246/1ا
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عن العالمين -أن هت قو ا وقد فراـوا لدـا
هللا ذي الج ل -و و الغند
ليقـو لصـور م الجدهـد نْفـا
ق وبدم وعقولدم مـن كـل غـبش ليـل،
من كل رواسب الجا يات -قد مدا وحدهتدا ع ث السواء -مستمدا من لع يم
الحق شيئا
هللا وحده ،ال من ظنون البشر ،التد ال لغنث من
ليســه نــا إذن مقــررات ســابقة نحــاكم إليدــا كتــاب هللا لعــالث  ،إنمــا
نحــن نســتمد مقررالنــا مــن ـ ا الكتــاب إ تــداء  ،ونقــيم ع ــث ـ ه المقــررات
لصورالنا ومقررالنا ،و ا -وحده -و المندج الصـحيا ،فـد مواجدـة القـرآن
()1
الكريم ،وفد است دامه لصا ص التصور امس مد ومقوماله
 -7الرجــوع إلــث النصــوص ال ـوار ال فــد مســولة معينــة ،وعــد االقتصــار
ع ــث بعل ــدا ون الــبعا اآلل ــر ،و ـ ا ناشـ ـدء مــن أند ــم ال فرقــون ــين
النص ــوص ولـ ــي لـ ــدهدم أ ـ ــول عق يـ ــة متقـ ــررال س ـ ـ فا عنـ ــد م ليول ـ ـ وا مـ ــن
النصوص مـا وافقدـا ويـدعوا مـا لالفدـا ،كمـا وقـذ فيـه أ ـل األ ـواء ك دـم ،إذ
م ــا م ــن ةا ف ــة م ــن ةـ ـوا فدم إال وألـ ـ ت بج ــزء م ــن النص ــوص مم ــا هواف ــق
م هدا ثم لـولد ةا فـة لْعـن فـد أ لـة الْا فـة األلـرى و كـ ا فـد جميـذ
مسا ل العقيدال
أمــا الس ـ ف -وم ـ هدم ــو الوســط -ف ـ س ـ كون متــل ـ ا المندج ،ــل
ول ون بجميذ النصوص  ،فيكون معدم الحق الـ ي م ـذ كـل مـن الْـا فتين
المنحرفتين ،
ويس مون من الباةل ال ي معدما واألمت ة ع ث ذلك كتيرال ووا حة والحمـد
( )1خص ص التصور اإلس مي (ص ،)15-14 :ومع هذا المنهو الوا نت لفنيد
طنب فن يخلننو كت نه " فنني ن ل القنرآن " من

عننق اله نوات التنني و نع الهن  ،خ صنة فنني

عق الص ت ك الستواء و ير ا
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هلل فالس ـ ف جمعــون النصــوص فــد المســولة الواحــدال مــن مسـ ـا ل العقيــدال
واير ـا  ،ثـم ولـ ون دـا جميعـا فيخ صـون إلـث مـ ب وسـط ـو المـ ب
الحق والعدل
ـز العــدل وامنصــاف مــذ أعــدا دم ،فدــم عترفــون بمــا عنــد الخصــو
 -8التـ ا
من حق ،وال عميد م ما جدونه عند م من ـ ل فيصـد م عـن قـول الحـق
فيدم ،أو هدعو م إلث رميدم بما لـي فـيدم مـن الباةـل و ـ ا بخـ ف مـندج
أ ــل األ ـ ـواء الـ ـ هن هرم ــون ك ــل م ــن ل ــم ق ــل بمق ــالتدم بش ــتث أنـ ـواع ال ــتدم،
ويحم ون أقوال من خالفدم أسوأ االحتماالت ،وال عترفون له بحق أ ـدا أمـا
أ ــل الســنة في تزمــون امنصــاف مــذ أنفســدم ومــذ مــن خــالفدم ،ول ـ لك فدــم
قسمون من عدا م إلث قسمين:
أ) أ ل كفر وعنا فدنالء جا دوندم ويكشفون باة دم
ب) أ ــل دعــة وعصــيان فدـ ـنالء حمــدون لدــم م ــا عنــد م مــن إ م ــان
وجدــا وليــر ولدمــة ل،سـ  ،ويــر ون مــا ــم ع يــه مــن دعــة ،ويهينــون مــا
فيدــا مــن ـ ل ومخالفــة لم ـ ب أ ــل الســنة ،ومــن كــان اعيــا إلــث دعتــه
فــالموقف منــه شــتد حســب لْــورال المقالــة اللــالة التــد أل ـث دــا ،وحســب
المص حة التث لنجم عن كشف الهدعة ولفسيق اجدا
 -9ال هتعصـ ــهون لشـ ــخص إال ل رسـ ــول ،-  -فعنـ ــد م أن كـ ــل أحـ ــد
هنل من قوله ويتر إال الدا ي البشير ع يه الص ال والس  ،ألنه الـ ي ال
هنْــق عــن الدــوى و ـ ا بخ ـ ف أ ــل األ ـواء ال ـ هن هتعصــهون لْــا فتدم أو
إلــث رجــل مــن رجــالدم ،ويجع ــون أقـوال ـنالء كالنصــوص ،ال لقهــل الــر وال
التوويــل ،ومــن ثــم هــر ون نصــوص الكتــاب والســنة ألج دــا أمــا أ ــل الســنة
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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ا يان الميزات التث لميز دا أ ل السنة عن اير م ومن

والقصد من
أ مدا:
ا -أن أ ـ ــل السـ ــنة لـ ــي لدـ ــم اسـ ــم سـ ــمون بـ ــه إال اسـ ــم أ ـ ــل السـ ــنة
والجماعة  ،أو أ ل الحدهث فدو االسـم ال ي عرفوا ـه ،و ـ ا بخ ف
أ ــحاب اله ــدع الـ ـ هن لس ــموا بوسـ ـماء وألقــاب أو عرفـ ـوا د ــا فص ــارت ع م ــا
ع يدم ،ومن المع و أن أ ل السنة قد سميدم اير م بوسـماء وألقـاب ألـرى،
فرقــة إال وس ـمه أ ــل الســنة باســم هناســب مــا لالفدــا فيــه
إذ مــا مــن
أ ــل الســنة لــم ه ــزمدم شــثء مــن ـ ه األلقــاب
أ ــل الســنة ،ولكــن بقــد
الباة ة ول لك ذكر ا ن عهد الهر أن رج جاء إلث االما مالـك فقـال :ـا
أبا عهد هللا  ،أسولك عن مسولة أجع ك حجـة فيمـا ينـث وبـين هللا عـز وجـل،
سل قال :مـن أ ـل السـنة ؟،
قال مالك :ما شاء هللا ال قوال إال باهلل ،
قال :أ ل السـنة الـ هن لـي لدـم لقـب عرفـون
بـه ،ال جدمـث ،وال
قــدري ،وال رافلــد( ، )1ويقــول الشــيل عهــد القــا ر الجي ــث( )2فــد الغنيــة:
واع ـ ـ ــم أن أل ـ ـ ــل اله ـ ـ ــدع ع م ـ ـ ــات عرف ـ ـ ــون د ـ ـ ــا فع م ـ ـ ــة أ ـ ـ ــل الهدع ـ ـ ــة
( )1االنتق ء الال عبد البر (ص)35 :ا
( )2أو الدي نننني ،وهنننو الشننن ص عبننند القننن ر الننن أالننني صننن لت الننن عبننند ه الديلننني
الينبلي ،وفي مقدمة ال ن ة
األعن

في ررجمته (ص )3 :عبند القن ر الن موسنت وكنذا فني

( -)47/4الطبعننة األخيننرة ،-ولنند الش ن ص عبنند الق ن ر سنننة  470هننن ،ورننوفت سنننة

561هننننننا ننننن ل عننننننه النننننذهبت " :وفننننني الدملنننننة :الشننننن ص عبننننند القننننن ر كبينننننر الشنننننأن،
وعل ننه مذخننذ فنني عننق أ والننه و ع وخننه" ،وسننم فنني الدايننة الترجمننة ش ن ص االس ن
األول ن ءا سننير أعنن

النننب ء

وعلننذ

( ،)451 -439/20وان ننر األنفنن ب ( ،)414/3ط

لبن ن والمنت ذ ( ،)219/10وذي ابق ت الين اللة

()301-290/1ا
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الوقيع ــة ف ــد أ ــل األث ــر ،وع م ــة الزنا ق ــة لس ــميتدم أ ــل األث ــر بالحش ــوية،
ويريدون إبْـال اآلثـار ،وع مـة القدريـة لسـميتدم أ ـل األثـر مجهـرال ،وع مـة
الجدميــة لســميتدم أ ــل الســنة مشــهدة ،وع مــة الرافلــة لســميتدم أ ــل األثــر
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
أ ــل اله ــدع،كمالم ه تص ــق ب ــالنهد -  -لس ــمية كف ــار مك ــة س ــاح ار وش ــاع ار
ومجنونــا ومفتونــا وكا نــا ،ولــم كــن اسـمه عنــد هللا وعنــد م كتــه وعنــد إنســه
()1
وجنه ولسا ر ل قه إال رسوال نهيا
 -2لوسـْدم ــين النـا  ،وعــد االفـراط أو التفـريط ،و ـ ا مهنــد ع ــث
أن م هدم و الم ب الوسط وقد حـرص الس ـ ف ع ث أن كونوا وسْا
فد األمور ك دا وأن ال هنسا أحد مندم مذ أحـد القـولين المتْـرفين ،ولـ لك
ك ــان الش ــعهد ( )2ق ــول :أحـ ـب أ ــل ي ــه نهي ــك وال لك ــن رافل ــيا ،واعم ــل
ب ــالقرآن وال لك ــن حروري ــا ،واع ــم أن م ــا أ ــابك م ــن حس ــنة فم ــن هللا ،وم ــا
أ ــابك مــن ســيئة فمــن نفســك ،وال لكــن قــدريا ،وأةــذ االمــا وإن كــان عهــدا
حبشيا وال لكن لارجيا ،وقف عند الشدات وال لكن مرجيا ،وأحب اع نث
اشم وال لكن لشهيا( ،)3وأحب مـن رأهتـه عمـل الخيـر وإن كـان ألـر سـند ا
( )3ال ن ة ()80/1ا
( )1هو :االم المشهور :ع مر ال شراحي ال عبد ذي كب ر ،أالنو عمنرو الهمنذاني
الشعبت  ،رو لنه الدم عنةا رنوفت سننة  1 05هنن ،و ين
( )428-413/2واليل ننننة ( ،)31 0 /4وسننننير أعنننن

ينر ذلنوا ان نر :أخبن ر القضن ة
النننننب ء ( ،)294/4والننننوافي فنننني

الوف ت ()587/16ا
( )2هننذ أرب ن ع المخت ن ر ال ن أالنني عبينند ،م ن الش ن عة ،وهننذ م ن الك ف ن ن ة و يننرهذ،
وسموا النذلو السنتعم لهذ العنن كي فني الينربا ان نر :منروج النذهب ( ،)310 /3منشنورات
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()1

 -3ثبــالدم ع ــث مــندجدم لقنــاعتدم أنــه الحــق  ،وعــد لق ـهدم كمــا ــد
عا ال أ ل األ واء ،ول لك روى عن عمـر ـن عهـد العزيـز -رحمـه هللا -أنـه
مــن جعــل هنــه ار ـا ل خصــومات اكتــر التنقــل (،)2
قــال:
كما روى عن االما مالك أنه قال :ك ما جاءنا رجل أجدل مـن رجـل لركنـا
  -لجدلــه ( ، )3وروى معــن ــنمــا نــزل بــه جهريــل ع ــث محمــد
 ر ــث هللا عنــه  -هومــاعيسـث قــال :انصــرف مالــك ـن أنـ
لـ ــه أ ـ ــو
م ــن المسـ ــجد و ــو متك ـ ـثء ع ـ ــث ه ــدي ،ف حقـ ــه رجـ ــل ق ــال
الحوريــة -كــان هــتدم بامرجــاء -فقــال :ــا عهــد هللا ،اس ـمذ منــث شــيئا أك مــك
به وأحاجك ،وألهر أري  ،قال :فتن ا هتند؟ قال :إن ا هتك البعند قـال
فتن جاء رجل آلر فك منا فغ هنا ؟ قال نتبعه قـال مالـك -رحمـه
:
ــا عه ــد هللا  ،بع ــث هللا ع ــز وج ــل محم ــدا -  -
هللا لع ــالث : -
دهـن واحـد  ،وأ ار لنـتقل
م ــن ه ــن إل ــث ه ــن ،ق ــال عم ــر ــن عه ــد العزي ــز :م ــن جع ــل هن ــه ار ــا
()4
ل خصومات اكتر التنقل
ول ـ لك مــا أكتــر لنقــل أ ــل األ ـواء ،بخ ـ ف الس ـ ف ال ـ هن عرف ـوا الحــق
الد معة اللبن ن ة ،وان ر فه رس هذا الكت ب ()306/6ا
( )3رهذيب ر رخص مش ()143/7ا
( )4روا النند ارمنني ،ر ننذ ( - ) 310نن ب م ن

نن ل  :العلننذ الخشنن ة ورقننو ه ،

واآلجننري ف ني الش نرخعة (ص ، )56 :والب ننو فنني شننرح الفنننة (  ، ) 217 / 1ط المنت نب
اإلس مي  ،وروا ال لك ي في شرح الفنة ،ر ذ ()216ا
( )5روا ال لك ي في شرح الفنة ،ر ذ ()294-293ا

( )1الشرخعة لرجري (ص)57-56 :ا
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لــو اعتصــموا بالكتــاب والســنة ال لفق ـوا كمــا الفــق
فتهت ـوا ع يــه ،وأ ــل الك ـ
أ ــل الســنة والحــدهث ،فــتن أ مــة الســنة والحــدهث لــم خت ف ـوا فــد شــثء مــن
()1
أ ول هندم
 -4الفــاقدم ع ــث أمــور العقيــدال ،وعــد الــت فدم مــذ الــت ف الزمــان
والمكــان ،و ـ ا مــا مكــن أن ســمث بــه الوحــدال الفكريــة عنــد م فو ــل الســنة
فــد أي قــرن مــن القــرون ،وفــد أي مكــان لــو التهــرت الواحــد مــندم لوجدلــه
حمل من العقيدال والمندج -مذ القناعة التامـة ـ لك -متـل مـا حم ـه اآللـر
وممــا هــدل ع ــث أن أ ــل الحــدهث
قــول قـوا الســنة األ ــهداند(: )2
م أ ل الحق انك لو ةالعـه جميـذ كتـهدم المصـنفة مـن أولدـم إلـث آلـر م،
قد مدم وحدهتدم ،مذ الت ف داندم و مـاندم ،ولباعـد مـا يـندم فـد الـد ار،
وســكون كــل واحــد مــندم قْ ـ ار مــن األقْــار  -وجــدلدم فــد يــان االعتقــا
ع ــث وليـرال واحــدال ،ونمــط واحــد ،جــرون ع ــث ةريقــة ال حيــدون عندــا ،وال
مي ــون فيد ــا ،ق ــولدم ف ــد ذل ــك واح ــد ،ونق د ــم واح ــد ،ال ل ــرى ف ــيدم الت ف ــا
واللفرقـا فــد شــدء مــا وإن قـل ــل لــو جمعــه جميـذ مــا جــرى ع ــث ألســنتدم
ونق وه عن س فدم وجدله كونـه جـاء عـن ق ـب واحـد،وجرى ع ـث لسـان واحـد،

( )2رء رع رض العق والنق ()306/10ا
( )3هنننو :اإلمنننن إسننننم عي النننن ميمنننند الننن ال ضنننن النننن علنننني القرشننننت ،الت منننني

األصننبه ني( ،وخق ن ل لننه :الدننوزي ،نفننبة إلننت الدننوزة ،وهنني ال رخننة فنني ل ننة العدننذ) ،و ه ن
نفننبه رلميننذ ص ن حب األنف ن ب ،وذكننر أنننه ك ن ن ينرهه ن  ،لكنننه ن ل :ول نوال اش نته ر اله ن م ن

نفننبته إليه ن  ،وخلقننب ق نوا الفنننة ،ولنند سنننة 457 :هننن ورننوفت س ننة 535 :هنننا األنف ن ب

( ،)368/3وابقننن ت الشننن فع ة لألسننننوي ( )359/1وشنننذرات النننذهب ( ، )105/4وسنننير
أع

النب ء ( ،)80 /20واألع

()323/1ا
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و ل ع ث الحق ليل أ ين من ا؟ ( )1و ا و ف قيق لوحـدال أ ـل السـنة
وعــد لبــاهن والــت ف أق ـوالدم متــل مــا حــدث ويحــدث لمــن عــدا م مــن أ ــل
األ واء واال تداع
 -5ر ــم ع ــث أ ــل الهــدع -فــد كــل مــان -حســب الهــدع التــد نشــوت
فيه ،و ا ألندم حريصـون ألـم الحـرص ع ـث سـ مة العقيـدال مـن أن شـوبدا
شــدء م ــن ك ــدر الد ــوى واال ت ــداع ،فكــل م ــا ح ــدثه دع ــة ر وا ع يد ــا وبينـ ـوا
فســا ا ،و ك ـ ا فــد الهــدع التــد ل يدــا وال فتع ــون افت ار ــات وشــهدات ثــم
قومون بالر ع يدا كما فعل أ ل الهـدع ،وإنمـا حر ـون ع ـث لربيـة النـا
ع ث العقيدال الصحيحة مـن الكتـاب والسـنة ،ويهينـون ل نـا ذلـك ويشـرحونه،
حت ــث لمت ـ ــثء ق ـ ــوبدم بع م ــة هللا  ،وبع مـ ــة الـ ــوحد م ــن كتـ ــاب هللا وسـ ــنة
رسـ ــوله -  -ومـ ــا هترلـ ــب ع ـ ــث ـ ـ ه التربيـ ــة مـ ــن االعت ـ ـ از د ـ ـ ا الـ ــدهن
وبم ب أ ل السنة والجماعة ،وأنه ةريق النجاح والفـ ح أمـا مجا لـة أ ـل
الهــدع والــر ع ــيدم فتنمــا ــولد عر ــا حســب لْــورال الهدعــة والخــوف مــن
انتشار ا ،فير ون ع يدا فقط وال هتعدى ذلك إلث افتراض دع ألـرى ثـم الـر
ع يدا ،حتث لوجد ه الهدعة ،ولـ لك فمـن الوا ـا مـن مـندج السـ ف أنـه
قد ههين بعلدم فد بعا األوقات ما ال ههينـه ايـره لحاجتـه فـد ذلـك ،فمـن
ـ ا ك ـ هللا كاالمــا أحمــد كــان ك مــه فــد ذ مــن
ا ت ــد بمــن قــول :لــي
قــول :ـ ا مخ ــو  ،أكتــر مــن ذمــه لمــن قــول :لف ــد مخ ــو ومــن ا ت ــث
بمــن جعــل بعــا بعــا ــفات العبــا ايــر مخ ــو  ،كالبخــاري ــاحب
الصــحيا ،كــان ك مــه فــد ذ مــن جعــل ذلــك اــر مخ ــو أكتــر مــذ نــص

( )4اليدة في ال ن الميدة -مخطوط -ور مة ( )164با
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أحمد والبخاري واير ما ع ث لْو الفريقين
 -6حــهدم لســنة الرســول ، -  -وم ـوااللدم أل دــا  ،و ـ ه مي ـزال بــار ال
أل ل السنة كمـا ؟ أن ـد ا مـن امعـراض عـن السـنة وعـد اال تمـا دـا،
واال راء أحيان ــا بم ــن فن ــون أعم ــار م ف ــد رواهتد ــا ونق د ــا ولع يمد ــا ل ن ــا -
إحدى ع مات أ ل الهدع الكهرى ُروي عـن البخـاري أنـه قـال :كنـا ث لـة
أو أربع ــة ع ــث ب ــاب ع ــد ــن عه ــد هللا فق ــال :إنـ ـد ألرج ــو أن لووي ــل ـ ـ ا
ال لـ ـزال ةا ف ــة م ــن أمت ــث ظ ــا رين
الح ــدهث ع ــن النه ــد:-  -
ع ث الحق ،ال لر م من ل لدم أو لالفدم (، )2
()1

إن ـ ـد ألرجـ ــو أن لوويـ ــل ـ ـ ا الحـ ــدهث أن ـ ـتم ،ألن التجـ ــار قـ ــد شـ ــغ وا أنفسـ ــدم
بالتجـارات ،وأ ــل الصـنعة قــد شـغ وا أنفسـدم بالصـناعات ،والم ــو قـد شــغ وا
أنفسـ ــدم بالمم كـ ــة ،وأن ـ ـتم لحهـ ــون سـ ــنة النهـ ــد ، )3(-  -ويقـ ــول قتيبـ ــة ـ ــن
سعيد( : )4إذا رأهه الرجل حب أ ل الحدهث متل حيث ن سعيد القْان،
وعهد الرحمن ن مددي  ،وأحمد ن حنهل ،وإسحا ن ار ويه -وذكر قومـا
آل ـرين -فتنــه ع ــث الســنة ،ومــن لــالف ـ ا فــاع م أنــه مهتــدع ( ، )5ويقــول
( )1الدواب الصي ت ()103/3ا
( )2سب رخرخده (ص )35 :ا
( )1شر أصي ب اليديث (ص)52 :ا
( )2هنو :تيبننة الن سننعيد الن جمين الن ار ن

الثق نني ،أالننو رجن ء الب ننني ،قننة

ب ن  ،ولنند سنننة  149هننن ،ورننوفت سنننة  240هنننا رو لننه الدم عننةا سننير أع ن

النننب ء

( ،)13/11واألنف ب ( ،)257/2والتقرخب ()123/2ا
( )3شنننننر أصننننني ب اليننننننديث (ص ،)72-71 :وروا  -منننننع اخنننننت

يفننننننير-

الص الوني في عقيدة الفلف (ص ،)109 :وال لك ي في شرح الفنة ،ر ذ ()59ا
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الشــيل أ ــو اس ـماعيل الصــا وند :وإحــدى ع مــات أ ــل الســنة حــهدم أل مــة
السنة وع ما دا وأنصار ا وأوليا دا ،وبغلـدم أل مـة الهـدع الـ هن هـدعون إلـث
النــار ،ويــدلون أ ــحا دم ع ــث ار اله ـوار ،وقــد يــن هللا ســبحانه ق ــوب أ ــل
()1
السنة ونور ا بحب ع ماء السنة فل منه جل ج له
 -7قهــولدم عنــد النــا والتمكــين لدــم ،فدــم العــدول ال ـ هن لقهــل أق ـوالدم
ويحــتج روا ــالدم ولــو استعر ــنا لــاريل االس ـ لوجــدنا البــار ين فيــه كــل
عصر م أ ل السنة ال هن قـاموا بـالحق و عـوا إليـه ،وجـد وا مـا انـدر مـن
أمــور االس ـ  ،وجا ــدوا فــد هللا حــق جدــا ه بــالنف والمــال والق ــم وال ســان
ا ن موسث الخْمـد( : )2مـا مكـن ألحـد مـن ـ ه األمـة
قول إسحا
الح ــدهث ألن هللا ع ــز وج ــل ق ــال ف ــد كتاب ــه:
م ــا مك ــن أل ــحاب
ل ُد ـ فـم }[ الن ــور  ] 55 :فالـ ـ ي
{ولُيم ِك ــن بن ل ُد ـ فـم ِ ه ــن ُد ُم بالـ ـ ِ ي فارلل ــث
ارللاه هللا قد مكن أل ه فيه  ،و لم مكن أل حاب
األ ـ ـ ـواء ف ـ ــد أن قه ـ ــل م ـ ــندم ح ـ ــدهث واح ـ ــد ع ـ ــن أ ـ ــحاب النه ـ ــد-  -
وأ حاب الحدهث قهل مندم حـدهث رسـول هللا -  -وحـدهث أ ـحابه ثـم
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
النا () )3
بعا أ ل الهدع بشروط قيقة حد و ا
 -8حر دم ع ث لنشئة الشباب ع ث السنة ،ألن الشـاب إذا نشـو ع ـث
( )4عقيدة الفلف للص الوني (ص 08 :ا)109-ا
( )5ه نو :اسنني ق ال ن موس نت الخطمنني ،أالننو موسننت المنندينت ،قننة مننتق م ن رج ن ل

مفنننلذ و عنننق أصننني ب الفنننن  ،رنننوفي سننننة  244هنننن ،رهنننذيب الكمننن ل للمننن ي ()480/2
مطبوعة ،وسير أع

النب ء ( ،)554/10والتقرخب ()61 /1ا

( )1شر أصي ب اليديث (ص)32 :ا
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قـ ـراءال القـ ـرآن ومحب ــة الس ــنة ومدارس ــتدا ،وم ــا هنش ــو ع ــن ذل ــك م ــن مجالس ــة
أ ــحا دا وال ــتع م م ــندم -أح ــرى أن ك ــون معد ــم وأن ك ــون ــاحب س ــنة،
وأ ــحا دا قــال عمــرو ا ــن قــي الم ــد ( : )1إذا
مبغلــا ل هدعــة
مــذ أ ــل الســنة والجماعــة فارجــه ،وإذا أرهتــه
أرهــه الشــاب أول مــا هنشــو
مذ أ ل الهـدع فـاهئ منـه فـتن الشـاب ع ـث أول نشـو ه ( ، )2وقـال عهـد هللا
ن شوذب( : )3إن مـن نعمـة هللا ع ـث الشـاب إذا نسـك أن هـوالد ـاحب
ســنة حم ــه ع يدــا ( ، )4وروى عــن أهــوب [الســختياند ]( )5أنــه قــال :إن
()6
من سعا ال الحدث واألعجمث أن هوفقدما هللا لعالم من أ ل السنة
 -9الحرص ع ث جماعة المس مين ووحدلدم ،فدم ا ما حلون ع ـث
( )2أالو عبد اللة الكوفي ،قة متق  ،ع الند ،من ت سننة عنق وأر عني ومئنة حند ه
 146هنا رهذيب التهذيب ( ،)92/8والتقرخب ()72/2ا

عضهذ فنة
( )3اإل نة الال

طة (الص ر ) (ص )133 :ر ذ ()92ا

( )4هو :عبد ه ال شوذب الخراس ني ،أالو عبد الرحم  ،صدوق ع الد ،ولد سننة
 86هننن ،ورننوفي سنننة  144هننن ،و ي ن  156 :هنننا اليل ننة ( ،)129/6سننير أع ن

النننب ء

( ،)92/7رهذيب الهذيب ( ،)255 /5التقرخب ()423/1ا
( )5شرح الفنة ل لك ي ر ذ ( ،)31وان ر :اإل نة (الص ر ) (ص)133 :ا
( )6هو :أيوب ال أالي رم منة ،ك فن ن الفنخت ني ،أالنو ننر البصنر  ،قنة ،بن ،
حدة ،م كب ر ال قه ء والعب  ،روفي سنة  131هنا سير أعن

الننب ء ( ،)15/6رهنذيب

المننننن ي ( ،)457/3ر نننننذ الترجمنننننة -6 07 :مطبوعنننننة ،-ورهنننننذيب التهنننننذيب ()397/1

( ،)397/1والتقرخب ()89/1ا
( )7روا ال لكنننن ي ،ر ننننذ ،30 :واالنننن الدننننوز فنننني رلبنننن س (ص ،)9 :الطبعننننة
المنيرخةا
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الوحـدال وينهـ ون الفرقــة والتفـر و ـ ا وا ـا فــد مـندج السـ في القـا م ع ــث
أن أي الف ــا ــين المسـ ـ مين ال ك ــون إ ،ع ــث أس ــا الرج ــوع إل ــث الكت ــاب
والسـ ــنة ،ولحكيمدـ ــا ،فدـ ــم أ ـ ــل السـ ــنة والجماعـ ــة المجتمعـ ــون ع ـ ــث الحـ ــق،
الحريصون ع ث حمذ النا ع ث ك مة الحق

*

*

*
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الباب األول
ا ن ليمية واألشاعرال
ويشمل الفصول التالية:
الفصل األول :حياال ا ن ليمية -عصره ،ونشوله وآثاره
الفصـ ــل التـ ــاند :مندجـ ــه فـ ــد لقري ـ ـر عقيـ ــدال الس ـ ـ ف وفـ ــد ر ه ع ـ ــث ا
لخصو
الفصل التالث :أ و الحسن األشعري
الفصل الرابذ :نشوال األشاعرال وعقيدلدم
الفصــل الحــام  :لْــور م ـ ب األشــاعرال ،وأشــدر رجــالدم إلــث عصــر
ان
ليمية
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الفصل األول
حياال ا ن ليمية

ويشمل مبحتين-:
المبحث األول :عصر ا ن ليمية
المبحث التافد :لرجمة شيل امس

ا ن ليمية
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الفصل األول
لقدمة
عتهر شيل امس ا ـن ليميـة -رحمـه هللا -مـن الع مـاء البـار ين الـ هن
ح ـوا تـراجم عدهــدال ،مفـر ال وايــر مفــر ال كمــا أن كتبـه ورســا ه وفتــاواه ومــا
للـمنته مــن اجتدـا ات فــد مســا ل الفقـه واألحكــا  ،و ارسـات أ ــولية -فــد
الفقه والحدهث والتفسير -وشروح لمـ ب السـ ف ور و ع ـث المخـالفين
واير ــا -ــارت مجــاال لص ــبا ل تــوليل والد ارس ــة والنشــر والتحقي ــق ،و ل ــم
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لغفل ه الكتب الترجمة ال ن ليمية و راسة جوانب من مندجه
ل ا فـتن الباحـث قـف فـد حيـرال مـن ـ ا األمـر :كيـل هتـرجم لدـ ا الع ـم
مــذ ـ ا العــد الكهيــر مــن المصــا ر والم ارجــذ التــث لناولــه حيالــه بالشــرح
والتفصيل؟ لا ة إذا كان من المدم إ ار جوانب لتع ـق بحيـاال المتـرجم لدـا
مسا بمو وع البحث األساسد
وقد جاء ا الفصل المتع ق بحياال شيل امس هركز ع ث مبحتين:
األول :عص ـ ــر ا ـ ــن ليمي ـ ــة ،وأو ـ ــاعه السياس ـ ــية وام اري ـ ــة والع مي ـ ــة
والعقد ة  ،ون ـ ار لتـولر عصـر ا ـن ليميـة نوعـا مـا فقـد حر ـه ع ـث أن ال
كــون العــرض مختص ـرا ،ــل شــام ومرك ـ از عــرض ل خ اليــات ،والمواقــف،
لا ــة مواقــف الع مــاء ومــندم ا ــن ليميــة ،ولعــل لفصــيل بعــا النقــاط نــا
غند عن لفصي دا عند الحدهث عن لرجة شيل امس
التاند :لرجمة شيل امس  ،لركز ع ث نسبه وشـيوله وجدـو ه الع ميـة
والعم يــة ،ومحنــه الت ـد مــر دــا ،ثــم ل مي ـ ه ،وآثــاره مــذ التركيــز ع ــث كتبــه
ورسا ه التد ر فيدا ع ث األشعرية
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المبحث األول
عصر ا ن ليمية
عــاش شــيل امس ـ ا ــن ليميــة فــد النصــف التــاند مــن القــرن الســابذ
والنص ــف األول م ــن الق ــرن الت ــامن الدج ــري ،وبالتحده ــد ــين ع ــامد -661
 728ـ ،وقد كان ا العصر امتدا ا لعصور سابقة اعتورلدا أحداث كبـار
ومتغيرات كتيرال فد العا لم امس مد ،سواء فد و ـعه السياسـث أو و ـعه
العقدي أو و عه االجتماعد و ا لتشريعد
ولفصــيل ـ ه األمــور هبعــدنا عــن مو ــوع ـ ه الرســالة ،ل ـ ا سنقتصــر
ع ـث امشــارال إلــث بعــا القلــا ا التــد ل قــد اللــوء ع ــث ـ ا العصــر ون
ال ــدلول ف ــد متا ـ ــات األو ــاع السياسـ ــية ولق بالد ــا -التـ ــد فصـ ـ تدا كتـ ــب
التاريل-
وأ م ه القلا ا-:
 1ـ الغزو الص يهد ل عا لم امس مد
 2ـ ظدور التتار واجتياحدم ل عا لم امس مد
 3ـ المماليك خ فون األهوبيين فد حكم مصر والشا
 4ـ سقوط الخ فة العباسية فد بغدا  ،وانتقال مركـز القيـا ال والتقـل فـد
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العالم

امس مد إلث مصر
 5ـ الباةنيون والرافلة
 6ـ دا ة ظدور التقنين والتحاكم إلث اير الشريعة امس مية
 7ـ الجوانب الع مية والعقا د ة:
أ -أ ل ال مة
ب -التصوف والشركيات
جـ  -الم ب األشعري

أوال :الص يهيون 690 - 490[:ـ ]
الحرب ين المس مين والنصارى لم لدـدأ فـد هـو مـن األ ـا منـ انتشـار
االسـ ـ فالدول ــة الهيزنْي ــة ف ــد ش ــمال الش ــا كان ــه موج ــو ال وبيند ــا وب ــين
المسـ ـ مين ح ــروب ومناوش ــات كتيـ ـرال ،وكـ ـ لك النص ــارى ف ــد األن ــدل كان ــه
يندم وبين المس مين حروب مستمرال ولكن ما ا ْ ا ع يه اسم الحروب
الص يهية كانه لا ة ت ك الدجمات والحم ت مـن جانـب نصـارى أوربـا
ع ــث ق ــب الع ــالم امسـ ـ مث ف ــد ـ ـ الش ــا  ،وم ــا حقق ــوه ف ــد الهدا ــة م ــن
انتصارات ثم ل ك المقاومة ال ار عة من جانـب قـا ال ع ـا مـن قـوا المسـ مين
ــر وا فــد ذلــك الوقــه ليقــارعوا الص ـ يهين حتــث أج ــو م وةــر و م مــن ـ
امس
و لــم كــن باســتْاعة النصــارى أن فع ـوا مــا فع ـوا لـوال الواقــذ المنســف
ال ي كان عيشه العالم امس مد :فالدولـة العباسـية كانـه مقسـمة وسـ ْات
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الح فــاء كانــه شــك ية ،والــدوي ت المتفرقــة لتقاســم أج ـزاء مخت فــة مــن العــالم
امس مد :فالس جقة( )1فد بغدا  ،والفاةميون فد المغرب ومصـر ،والشـا
والجزيرال فد كل مدهنة إمارال ولم قتصـر األمـر ع ـث ـ ا التفـر فقـط وإنمـا
ك ــان الصـ ـراع محت ــدما ــين ـ ـنالء ،ف ــالفتن والح ــروب فيم ــا ي ــندم مش ــتع ة،
والتفر والتباهن الم هد كان جعل مسولة الوحدال مسولة شبه مستحي ة أمـا
()2
فد األندل فيكفد أندا كانه لعيش عدد ول الْوا ف
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
ا نتصا ار ع يما :
أوال ما :معركة م كر ( )3فد عـا  463ـ انتصـر فيدـا ألـب أرسـ ن
الس ـ جوقد ع ــث إمه ارةــور الــرو ممــا أ ى إلــث اند ـ از الــرو فــد األنا ــول
( )1ك ن ن الف ن جقة سنننة ،و نند احتل نوا نندا سنننة  447هننن و ض نوا علننت الننني الوخننه

الش عةا ان ر ر رخص ولة آل سلدوق لألص ه ني (ص)12 :ا

( )2ندم عنندة راسن ت حننول هننذ اليقبننة من رن رخص العن لذ اإلسن مي :ف ني أحنوال
النن

الشنن ومننن حولهنن ا ان نننر :النن

والمدتمع االس مي في ال

الشننن

الش

بنن ال ننن و الصننليبي علننني ميمنند ال مننند ،
في عصر اليروب الصنليب ة أحمند رمضن ن

ميمد ،والصراع الف سي والعفنري الني القنو االسن م ة زمن الينروب الصنليب ة  ،ح مند
زخ ن -ومدخ إلت ر رخص اليروب الصليب ة  ،سهي زك ر ا أم األندلس

=

= والم نننرب فننن ن ر الب ننن ن الم نننرب ( )153/3ومننن عنننده  ،والدراسنننة الشننن ملة
لميمد عبد اللة عن ن في سلفلة ولة االس

في األندلس ج ء ول الطوا فا

( )1رفنمت "منن زجر " وهنني هننذا فنني معدننذ البلنندان ،و نند ربنندل الدن ذ ك فن  ،اللنند
مشهور الي خ ط و

الرو  ،يعد في أرمين ة ،ان ر معدنذ البلندان ( ،)202/5ومختصنر

مراصد االا ع ()1314/3ا
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واس ـ ــتي ء السـ ـ ـ جقة ع ـ ــث اال ـ ــب ل ـ ــك المنْق ـ ــة ،حت ـ ــث أ ـ ــبحه مدهن ـ ــة
()1
القسْنْينية مدد ال من جانب الس جقة
واأللــرى :معركــة الزالقــة( )2التــد كانــه ــين هوســف ــن لاشــفين عــيم
الم ـرابْين وبــين النصــارى وكانــه عــا  479ـ ـ وقــد ك ـان مــن نتــا ج ـ ه
()3
المعركة لولر إج ء المس مين عن األندل عدال قرون
ولكـن مـذ ـ ا فـتن اللــعف والتفـر المحــيط بالمسـ مين كــان قـد و ــل
إلــث حالــة منســفة ،بحيــث لــم لكــن متــل ل ــك المعــار الفا ـ ة التــد انتصــر
فيدــا المس ـ مون دا ــة لتحــركدم و يــا ال فتوحــالدم واســتر ا مــا احت ــه أعــداك م
ــم أو ع ــث األقــل إ قــاف الخصــو عنــد حــدو م لكــن الـ ى حــدث
مـن
ــو العكـ ـ لمام ــا فبع ــد س ــنوات مح ــدو ال لجمع ــه أورب ــا الصـ ـ يهية وس ــارت
بحم ت ر يبة إلث الل العا لم امس مد ليكونوا فيـه ويـ ت لدـم ويحت ـوا
الق ــد الشـ ـريل ،وق ــد ــدأت ـ ـ ه الحمـ ـ ت ع ــا  490ـ ـ والـ ـ ى ه ف ــه
االنتباه -فد مسولة نشوء ه الحم ت -ما ه كره ا ن األثير فد الكامـل
من روا ة لقول  :إن أ حاب مصر من الع ويين لما أروا قوال
( )2ان نننننر :رننننن رخص ولنننننة آل سنننننلدوق لألصننننن ه ني (ص  ،)44-40والك مننننن
( ،)67-65/10والبداية والنه ية ()101 -100 /12ا
( )3طي ء ال ال ة م ا ل ذ طليوس م

رب األنندلس -النروض المعطن ر (ص:

)287ا
( )4ان ر :الروض المعط ر (ص ،)292-287 :النذ علن فني نه يتهن ن
خل

شرح هذ الون عة شرط االختص ر لي وة ال ر في و

":

ن ول الهمذ وو وعهن فني

ال ن م الخ م ن " وان ننر الك م ن ( )1 5 1 /1 0ون ننت الطيننب ( – 354 / 4 ، 439 / 1
 ، ) 371وروض القرانننن س ( ص 45 :ا  -ا  ،) 1 5والعدننننب (ص ،)1 9 5 :واليلنننن
الموش ه (ص ،)66 -38 :و ول الطوا ف لعن ن (ص)332 -32 0 :ا
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الدولــة الس ـ جوقية ولمكندــا واســتي دا ع ــث ـ الشــا إلــث ا ـزال ،و لــم
هه ــق ي ــندم وب ــين مص ــر وال ــة أل ــرى لم ــنعدم ،و ل ــول أقس ــي إل ــث مص ــر
وحصر ا ،لافوا وأرس وا إلث الفـرنج هـدعوندم إلـث الخـروج إلـث الشـا يلكـوه،
ويكونـ ـوا ي ــندم وب ــين المسـ ـ مين ،وال ــة أع ــم ( )1وق ــد ذك ــر قه ــل ذل ــك ع ــز
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
مــذ أ ــل إفريقيــة( )2وال عنــد ـ ا أن العهيــدهين لــم قــال وا الص ـ يهيين ،ـل
قــال و م ولكــن ذلــك إنمــا كــون حــين هدــاجمدم الص ـ يهيون ال ـ هن كانــه لدــم
أةمــاع فــد الشــا  -وفيدــا مــا ــو لحــه ســيْرال العهيــدهين ،كم ـا كانــه لدــم
()3
أةماع فد مصر أ لا
( )1الك منننن ( ،)273 /10وان ننننر رنننن رخص الخل نننن ء للفننننيواي (ص ،)679 :وهننننذ
القضن ة ي جنة إلنت إالنراز ،ألن رعن ون الدولنة العبيدينة الب ان ننة ورعن ون اليركن ت الب ان ننة
عند ذلننو منع النصن ر أمنر مشننهورا وممن يدنندر م ح تنه أن معركننة م زكنر التنني أشننرن
إليه ب لي ك ن م أهذ آ ره ون رع ون وي الدت مع لمنه الني العبينديي والبين نطي
د الف جقة الفنيي ا أم رع ون الدولة العبيدية مع النص ر  -زم الينروب الصنليب ة-
فأحداأل ر رخص رلو اليقبة ريم حق مذهلة ،حتت أن ص حب الندنو ال اهنرة (جنن  5ص
 -)147يأسنت لتقن عس صن حب مصننر عن من صنرة الفن جقة فنني منواجهتهذ للصننليبيي ا
ولم انش الف جقة في حرب الصنليبيي شنم ل الشن انقنق البن انيون من مصنر علنت
الي المقدس و احتلو و د أرسن األفضن النوزخر ال ن امي إلنت الصنليبيي وهنذ يي صنرون
انط ك نة سن رة عر ن التعن ون معهنذ للقضن ء علنت الفن جقة وا تفن الشن اليننهذا ومن
هننذ إال أمثلننة ،وان ننر اليركننة الصننليب ة -ع شننور ( ،)191،227/1وكت ن ب " ال ن اميون
والصليبيون (ص )53 :وم عده  ،واليروب الصليب ة :سمي (ص)81 :ا
( )2الك م ()273-272 /1 0ا

( )3ان ننر اليركننة الصننليب ة ( ،)231/1ومم ن ي ح ن أن الصننليبيي عقنندوا فنني
الرملة سنة  492هن ب زح هنذ إلنت الين المقندس -اجتم عن ومدلفن للينرب ن شنوا ف نه
عدة مف

منه الرأي الق

أنه الالد م

البدء مه جمة مصر ،ألن اسنتقرارهذ فني الين
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و ك ا ا از الص يهيون
امس واحت وا يه المقـد  ،ـدفدم الكهيـر
وذبحوا المس مين بشـكل ر يب ( )1وفجذ العالم امس مد لك
،
الشـا لوجدـوا فـد رملـان إلـث بغـدا عا ـمة
حتث أن المستنفرين من
الخ ف ــة ف ــوور وا ف ــد ال ــدهوان ك م ــا أبك ــث العي ــون وأوج ــذ الق ــوب ،وق ــاموا
بالجامذ هو الجمعة ،فاستغاثوا ،وبكوا ،وأبكوا ،وذكر ما م المس مين ـ لك
اله ـ ــد الش ـ ـريل المع ـ ــم مـ ــن قتـ ــل الرجـ ــال ،وسـ ــهد الح ـ ـريم واألوال  ،وندـ ــب
األمـ ـوال ،ف ش ــدال م ــا أ ــا دم أفْ ــروا ( ، )2وقـ ـد ن ــدب الخ يف ــة الفقد ــاء إل ــث
()3
الخروج إلث اله ليحر وا الم و ع ث جدا م ،ولكن ذلك لم فـد شـيئا
وقد عهر أحد الشعراء عن أحوال المس مين ولقاعسدم عن جدا النصارى
حين احت وا يه المقد فد ذلك الوقه فقال من قصيدال:
ع ث فوات أ ق ه كل نـا م
وكيل لنا العين ملء جفـوندا
المقدس ل ينعموا ه إال إذا أخضعوا الق هرة لهذا المصدر الف ال

()233/1ا

( )4ت ن الصننليبيون ك ن مفننلذ وجنندو فنني أ من ن ن حتننت أنهننذ تل نوا م ن احتمننت

لمفدد األ صنت ،فقتلنوا ف نه أكثنر من سنبعي أل ن  ،وهنذا العند لنذ ينذكر مؤرخنو اإلسن

فق( و إنم ذكر مؤرخو النص ر ومننهذ  -االن العبنري -فني كت نه مختصنر الند ول (ص:
 -)197حيث ل " :ولبث االفرنو في البلد أسبوع يقتلون =
= ف ه المفلمي  ،و ت

لمفدد األ صت م ي خد علت سنبعي أل ن " وان نر مصن ر

أخننر افرند ننة فنني اليركننة الصننليب ة ( )238-237/1والعديننب أن افتخ ن ر الدولننة -ح ن كذ
الي ن المقنندس العبينند عننند احننت ل النص ن ر لننه -خننرج هننو وجننند وحنندهذ س ن لمي  -لننذ
يص الوا أذ  -عد أن أعط هذ ال رنو األم ن! اليركة الصليب ة ()237-236/1ا
( )1الك م ()284/10ا
( )2ان ر :المصدر الف ال  ،والبداية والنه ية ()156/12ا
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ظد ــور المـ ـ اكث أو بْ ــون

وإلـ ـوانكم بالش ــا ل ــحث مق ــي دم
القشاعم
لجـ ــرون ذهـ ــل الخفـ ــا فعـ ــل
لسـ ـ ـومدم الـ ـ ـرو الد ـ ـوان وأنـ ــتم
المسـالم
0000 0000 0000
رم ــاحدم ،وال ــدهن وا ــث
أرى أمت ــد ال ش ــرعون إل ــث الع ــدا
()1
الدعا م
ولمــا احتــل النصــارى يــه المقــد أاــاروا ع ــث مــا حولــه مــن المــدن
السـاح ية واير ــا ولكونــه لــدهدم عــدال إمــارات أمــا المسـ مون فقــد قــا وا ـ ه
الحم ت بحركة جدا ع يمة قا ا أبْال ع ا  ،كان لدم فد إحياء روح
الجدا ين المس مين ،ولوحيد ك متدم وبعث الغيرال ع ـث هـن هللا ومحارمـه-
ما ار فيما بعد -ارال فد جهين لاريل المس مين ،فقـاو السـ جقة أوال ثـم
دأ الجدا آل نكث
وع ــث أرســدم عمــا الــدهن نكــد ،وا نــه نــور الــدهن محمــو  ،ثــم جــاء ـ ح
الــدهن األه ــوبد وأوال ه( )2ليوجد ـوا إل ــث االفـ ـرنج ـربات موجع ــة ويس ــترجعوا
يه المقد بعد أن بقث فـد هـد النصـارى ق اربـة لسـعين عامـا والـ ي عنينـا
نا -ونحن نعرض لعصر ا ن ليمية ما ه د-:
( )3الشن عر هننو :أالننو الم ننر األالينور  ،والقصننيدة فنني يوانننه ( )156/2وذكرهن
اال األ ير واال كثيرا
( )1ان ننر فنني الدهننو الع مننة التنني ن اله ن ه نؤالء فنني كتننب الت ن رخص و ن ألخص:
الت ن رخص البنن هر الالنن األ يننر ،والكواكننب الدرخننة فنني الفننيرة النورخننة ،الالنن

نني شننهبة،

والرو تي ألالي ش مة ،والنوا ر الفلط ن ة (سيرة ص ح الدي ) الال شدا ا
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أ -وا ـ ــل المماليـ ــك -ال ـ ـ هن حكم ـ ـوا الشـ ــا ومصـ ــر بعـ ــد األهـ ــوبيين-
ــد النص ــارى ،فال ــا ر يه ــر وج ــه إل ــيدم حمـ ـ ت متتابع ــة،
جد ــا م
واستْاع أن سترجذ كتي ار م ـن المدن التد احت و ـا  ،ومندـا أنْاكيـة  -ل ـك
()1
بالنسبة ل فرنج وكان ذلك سـنة  666ـ
المدهنة المدمة
ثم بعد ذلك جاء المنصور ق وون  -ال ي عقد سنة  680ـ مـذ النصـارى
حا ليقْذ لحالفدم مذ المغـول الـ هن كانـه قـولدم ولْـر م شـدهدا (،- )2
ولكن ــه ل ــم م ــا ع ــث ـ ـ ا الصـ ـ ا أرب ــذ س ــنوات حت ــث نق ــا النص ــارى
و نـ ــا ـ ــاجم
الص ـ ـ ا باعتـ ــدا دم ع ـ ــث قاف ـ ــة مـ ــن لجـ ــار المس ـ ـ مين،
المنصــور ق ـ وون الص ـ يهيين فاســتولث ســنة  684ـ ـ ع ــث حصــن المرقــب
ال ي كان فد اا ة الع و والحصانة ،ولم ْمذ أحـد مـن الم ـو الما ـين
()4
ســنة  688ـ ـ
فتحــه ( )3ثــم اســتولث ع ــث مدهنــة ة ـ ار
فــد
عدــد ا نــه األشــرف ل يــل ال ـ ي لــولث لصــالية الوجــو
وألي ـ ار جــاء
( )2الروض ال اهر (ص ،)307 :والمخصر ألالي ال نداء ( ،)4/4والفنلو للمقرخن
( ،)567/1والبداية والنه ية ( ،)251 /13وان نر ال ن هر اليبنرس -ع شنور( -ص-59 :
)74ا
( )3ان ننر :الفننلو ( ،)685/1ورننن رخص االنن ال نننرات -حننوا أل سننننة  680هننن ،عننن
مقدمة ريقي كت ب رشرخ

األي والعصنور فني سنيرة الملنو المنصنور (ص ،)82 :وان نر

ولنننة النننني ننن وون فننني مصنننر (ص ،)232 :وان نننر مصنننر والشننن فننني عصنننر األينننو يي

والمم ل و ع شور (ص)1 96 :ا
( )4المختصننننر ألالنننني ال ننننداء ( ،)2 1 /4وان ننننر رشننننرخ

األينننن (ص،)86-77 :

والندو ال اهرة ()314/7ا
( )5ان ننر :الفننلو ( ،)747/1والبدايننة والنه يننة ( ،)313/13والندننو ال اهننرة (/7
)320ا
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الشا  ،وال ى استدل عدده بفـتا عكـا سـنة  690ـ والتـد
الص يهث فد
شار فد فتحدا كتير من الع ماء
والفقدــاء( )1ومــندم شــيل االس ـ ا ــن ليميــة -رحمــه هللا لعــالث( - )2أمــا بقيــة
معاقل الص يهيين فقد سقْه فد أهدي المس مين ون مقاومة وبـ لك أسـدل
الســتار ع ــث ق ـرنين مــن الزمــان عاشــتدا ـ الشــا فــد ظــل ـ ه الحــروب
الشا إلث حكم المس مين
والمعا ر المت حقة فعا ت
 -2بقيــه قهــرص فــد هــد النصــارى ،وقــد كــان حكامدــا مــن أشــد أع ـوان
الص يهيين حيث كانوا مـدوندم بـالمنن والسـ ح والرجـال وقـد لجـو إليدـا مـن
الشا  -وقد بقيه فد أهدهدم إلث ما بعـد عدـد ا ـن
فر من النصارى من
ليميــة ،ول ـ لك رأهنــا شــيل امس ـ هرســل رســالة إلــث م كدــا ــومره بــالرفق فــد
()3
أسارى المس مين
الشـا  ،وإنمـا انتق ـه إلـث
 -3لم لنته الحرب الص يهية بْر م من
لْور آلر أكتر لْورال ،فقد كان مـن الصـعب أن هتخ ـث الغـرب األوربـد
عن الفكرال الص يهية لخ يا لاما مفاجئا ،ف ه ل ك الفكـرال لـراو عقـول بعـا
المتحمسين والمتدهنين ال هن عوا السـتئناف الحـرب ـد المسـ مين ،وعهـروا
عن حماستدم وآ ار دم بمجموعة من المشـاريذ الصـ يهية ذات األ ميـة البالغـة
( )1ان نننر البداينننة والنه ينننة ( ،)32 0 /13ورنننذكرة النب نننه ( ،)317/1والفنننلو
( ،)1 0 03 ،763/1والمختصر ألالي ال داء ( ،)25-24/4ور رخص اليروت (ص)23 :ا
( )2األع العل ة (ص ،)68 :والكواكب الدرخة (ص)92 :ا
( ) 3ان ر ع برص عد ج ء الصنليبيي من الشن  :اليركنة الصنليب ة ()1162/2
وم عده ا
و د استط ع المم ل و استع ة برص وأسر ملكه  -عند سنني اوخلنة -سننة  829هنن فني
عهد الملنو األشنر الرسن ي ،ان نر المنهن الصن في ( ،)263/3و ندا ع ال هنور (-106/2
)1 07ا
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من ندا ة القرن التالث عشر [ السابذ الدجري ] و نا ن حظ فد ذلك الـدور
الجدهــد مــن أ وار الحركــة الص ـ يهية أن الــدعاال لــم كون ـوا لْبــاء مــن ة ـ ار
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
وقد قاموا دجمات ع ث ثدال إفريقية كان دفدا التبشير بالد انة النصـراهنة
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،
ربيان لحريفدم وكـ دم -وفـد مقـدمتدم شـيل االسـ ا ـن ليميـة ول ميـ ه ا ـن
القـ ــيم -هـ ــدر أن لـ ــوثير النصـ ــارى ع ـ ــث المس ـ ـ مين س ـ ـواء كـ ــان ذلـ ــك إبـ ــان
الحم ت الص يهية أو فيما بعد؛ كان محل لْـر شـعر بـه ذوو الغيـرال ع ـث
()2
ا الدهن

( )4اليركة الصليب ة ()134/2ا
( )1م ن الكتننب فنني ذلننو ب ن اال ن ر م ننة :ال ص ن الال ن ح ن ت  456هننن -ال ص ن
المتعل لنص ر  -وكت ب الر الدمي لل الت ت  505هنن -وكتن ب مقن مع الصنلب ن الالن

أالي عبيدة -أحمد ال عبد الصمد الخ رجي ت  582هن (ط فني رنونس ،وابنع فني مصنر-
منتبة ومبة -عنوان :الي اإلس والمفن ي ة) أمن المع صنرون الالن ر م نة فمنهن األعن
للقرابنني (إن ك ن ن الم فننر فقنند رننوفي س ننة  671هننن) ،وكت ن ب األجو ننة ال ن خرة للقرافنني ت
 674هن ،ومن ومة األالوصيري في الر علت النص ر منع شنرحه  -لألالوصنيري -ت 696
هن ومنه كت ب علنت التنوراة للبن جي ت  714هنن -و نمنه النر علنت النصن ر ا أمن الكتنب
التي أل

عد اال ر م ة فكثيرةا
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ثانيا :ظدور التتار
اذا كان العا لم االس مد قد مند ت ـك الحمـ ت الصـ يهية -ع ـث ـ
الشا  -فد أوالر القرن الخـام الدجـري [ 490ـ] ،فـتن ـ ه الحـروب
لنتدد حتث فجذ العالم امس مد بمصيبة ألرى أشـد وأف ـذ
لم لكد
وأع ــم لْ ـ ار فقــد اكتســا التتــار (المغــول) العــا لــم امس ـ مث مــن الشــر ،
االس قت ون ويوسرون ويحرقون ويدمرون بْريقة مجيـة
وساروا فد
وقــد عهــر عــن ذلــك المنرلــون المس ـ مون،
لــم شــدد لدــا التــاريل متــي
وكــان أ ــدقدم لعهي ـ ار ا ــن األثيــر -ــاحب التــاريل -الـ ـ ي عا ــر دا ــة
جومدم ولم عا ر سقوط بغدا [ فقد لوفد سـنة  630ـ] فقـد قـال -عـن
بقيــه عــدال ســنين
لــروج التتــر -فــد ح ـوا ث ســنة  617ــ :لقــد
معر ا عن ذكر ه الحا ثة استع اما لدا  ،كار ا لـ كر ـا ،
فونــا أقــد إليــه رج ـ وأكلــر ألــرى ،فمــن ال ـ ي ســدل ع يــه أن كتــب نعــد
امس ـ والمس ـ مين ،وم ــن ال ـ ي هد ــون ع يــه ذكــر ذل ــك؟ فيــا لي ــه أمــد ل ــم
ل دند ،ويا ليتند مه قهل حدوثدا وكنه نسيا منسيا ( )2أما السيوةد فقـد
نقل قا  :و حدهث وكل األحا هث ولهر ْـوي األلبـار ،ولـاريل هنسـث
الت ـواريل ،ونا لــة لصــغر كــل نا لــة ،وفا حــة لْه ـق األرض ولم ن ــا مــا ــين
()1

( )2وخفمون "الم ول" أو " الم " وهذ نب ن من الدننس األصن ر ،كن نوا يفنننون
من ول ن جنننوب شننرق سننيبيرخ علننت حنندو الصنني  ،و نند اختلطنوا لقب ن الترك ننة حتننت أن
البعق ص ر يدعلهذ م نب التر ا وخقول مؤرخ الم ول رشيد الدي فضن ه الهمنذاني
(وزخر زان) "ومع أن األررا والم ول وشعبهذ يتش الهون ،وأال علنيهذ فني األصن لقنب
ش سننع" ج ن مع الت نوارخص
واحنند ،فننان الم ننول صنننف م ن األر نرا  ،و ي ننهذ ر ن وت واخننت
المدلد الثن نيا الدن ء األول (ص ،)2 1 2 :وان نر الك من ( ،)361 /1 2و ا نرة المعن ر
اإلس م ة ( ،)576/4و ا رة مع ر وجد ()538/2ا
( )1الك م ()358/12ا

جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

111

الْول والعرض
وقــد كــان ـنالء التتــار قبا ــل متفرقــة ال لســتقر فــد مكــان محــد  ،ــل
كانــه ظــروف الــه التــد عيش ـون فيدــا [مــا ــين األ ار ــد الصــينية الحــارال
والبــار ال فــد ســيهيريا] ،لجع دــم هتنق ــون كمــا هتنقــل الرعــاال وفــد أوالــر القــرن
الســا الدجــري ــر فــيدم أحــد شــبا دم ال ـ ي اســتْاع أن ج ـ ب إليــه ثقــة
كبــار رجــال المغــول مــن عشــيرله ،ثــم القبا ــل مــن حولــه ،فوحــد يندــا ولــوج
ـور ـ ـ ـ
ع ـ ــيدم م كـ ــا ،وكـ ــان اس ـ ـمه لمـ ــوجين فتسـ ــمث بعـ ــد التيـ ــاره امه ارةـ ـ ا
(جنكيزلــان) وكــان ذلــك ســنة  602ـ ـ وبــدأ هرســم لنفســه سياســة التوســذ،
()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
الخوار مية فد إهران( )3وحتث -نتجنب التوسـذ الـ ي ربمـا لفر ـه أحـداث
ه الفترال -نو ا الك حول المغول بما ه د-:
أ -غه الدولة الخوار مية( )4التد قامه ولوسعه بعد السـ جقة -أوج
()1

( )2ر رخص الخل ء (ص)741 :ا
( )3الخط نفر الخ ء وفتت الطن ء مدموعنة من القب ن الم ول نة و يرهن كوننوا لهنذ
ولننة فنني رركفننت ن سنننة 519 :هننن ضننت عل نيهذ جنكي خ ن ن سنننة 615 :هننن وك ن ن ولننة

و ن ةا ان ر صبت األعشت ( ،)483/4وكتن ب الدولنة الخوارزم نة والم نول (ص )46 :ومن
عده ا

( )4ان نننر :رننن رخص الخمننن س ( ،)368-367/2الك مننن ( )36 1 /1 2ومننن عنننده ،

سننيرة الفننلط ن ج ن ل النندي للنفننو (ص )38 :وم ن عننده  ،والدولننة الخوارزم ننة والم ننول
(ص)114-108 :ا
( )5رنفب الدولة الخوارزم ة إلت نوشتكي أحد األرنرا فني الن ط ملكشن الفنلدو ي،

ذ اشتهر ولد ميمد الذي عي ح كذ علت خوارز ولقنب خنوارز شن ة ،و ندأت هنذ الدولنة
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
ور ع ــيم فــد مقاومــة المغــول ،وإلحــا الد ـ از م دــم أحيانــا ،ممــا كــان ســهبا
الشا و نالء وإن كان منرلو
فد لولير جو المغول ع ث بغدا  ،ثم
امس هنتقدون ما كانوا قومون به مـن القتـل والسـهث إال أندـم هـ كرون لدـم
مــا قــاموا بــه وب ـ لوه فــد حــرب التتــار( )1حتــث إنــه لمــا قتــل الس ـ ْان جـ ل
الــدهن ــن ل ــوار ش ــاه س ــنة  628ـ ـ ل ــل جماع ــة ع ــث الم ــك األش ــرف
موسث -احب مشق( )2فدنووه بموله -لما كان يندما من العداوال -فقال
األشــرف :لدنئــوند بمولــه ولفرحــون ،ســوف لــرون غبــه ،وال ــة لتكــونن ـ ه
مــا كــان الخ ـوار مد إال متــل
الكس ـرال ســهبا لــدلول التتــار إلــث ـ امس ـ
السد ال ي يننـا وبـين ـوجوج ومـوجوج ( )3وكـان كمـا قـال ،فتنـه لمـا قلـث
ع ث الدولة الخوار مية لديو التتار الجتياح بغدا
ب -قلث التتار -بقيا ال والكو ال ي عدد إليه ألوه قيا ال الحم ة إلث
إهران -ع ث االسماعي ية المتمركزين فد حصوندم فد إهران وكان ذلـك سـنة
 654ـ ــ ،وق ــد ك ــان ـ ـنالء الب ــاةنيون ه ارسـ ـ ون المغ ــول ويحل ــوندم ع ــث
القلــاء ع ــث الخ ـوار ميين ويــدلوندم ع ــث عــورالدم ولكــن المغــول عرفــون
عد معركة رب الري سنة  590هن =
= فف طروا علت العراق العدمت ،ورقلدوا الينذ رسم م الخل نة العب سنيا ان نر

الك م ( ،)106/12والعبر الال خلندون ( ،)94/5وز ندة التنوارخص لليفنيني (ص-311 :
 ،)314وان ر :الدولة الخوارزم ة والم ول (ص)33-17 :ا
( )1ان ر :سير أع

النب ء ( ،)328/22والعبر ()203-202 ،198/3ا

( )2ررجمته في سير أع

النب ء ()122/22ا

( )3الندو ال اهرة ()277/6ا
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حقيقــة ـ ه الْا فــة وفســا ا وأســاليهدا فــد حــرب أعــدا دا ،ف ــم عبــووا ت ــك
الع قات ،ل سارعوا إلث القلاء ع يدم حتـث ال كونـوا شـوكة فـد ظدـور م
()1
وممــا لجــدر م ح تــه أن نصــير الــدهن
و ــم ســا رون إلــث بغــدا
ــاجمدم والك ـو  ،لكنــه لـ ـرج
الْوســث كــان مقيمــا عنــد االســماعي ية لمــا
سـالما لمماألله له ل أ ل ه فد لدمته واستو ره
لما ع م والكو ال ه ونصحه
ب -لمـ ــا قلـ ــث التتـ ــار ع ـ ــث الدولـ ــة الخوار ميـ ــة ،وع ـ ــث امسـ ــماعي ية
الجدوا إلث بغدا وقد وقعه فد سـنة  655ـ فتنـة مدولـة بغـدا ـين أ ـل
الســنة والرافل ــة وقتــل ع ــد م ــن الف ـريقين ،وند ــب الكــرخ -م ــوةن الرافل ــة
وذوي ا ن الع قمث -فحنق ا ن الع قمـد ( )3و يـر المستعصـم وكالـب التتـار
وأةمعدم فد الع ار  ،وعمل ع ث لديئة األجواء فسـرح جنـد الخ فـة ف ـم ههـق
مــندم إال الق يــل ،وحجــب عــن الخ يفــة الرســا ل التــد لــر إليــه مــن ــاحب
()2

( )4ول االس ن

للننذهبي ( ،)158/2وسننير أع ن

النننب ء ( ،)180 /23وج ن مع

التوارخص،المدلننند الثننن ني ،الدننن ء األول (ص ،)257-250 :وان نننر كتننن ب " منننؤرخ الم نننول
الكبينننر :رشنننيد الننندي الهمنننذاني ،رنننأل

 :فنننؤا الصننن

(ص ،)31 -28 :وان نننر اليركنننة

الصليب ة ()1 062/12ا
( )1ج ن مع الت نوارخص (  2ج 1ص ،)257 :وان ننر حننول ع تننه ووزاررننه لهوالك نو
الوافي ( ،)179/1وفوات الوف ت ( ،)246/3والبداينة والنه ينة ( ،)20 1 /13وذين منرآة
ال م ن ( ،)86-85/1وان ر مدمرع ال ت و الال ر م ة ()142/35ا
( )2هنو :ميمنند الن ميمنند الن علنني العلقمني ،كن ن وزخن ار للمفتعصننذ ،وكن ن رافضن
خبيث  ،وك ن م نيته لم ارص

لتت ر أن يق ذ ولة رافض ة في ندا  ،فلنذ يتيقن لنه من

أرا  ،ال لقت أشد االه نة م التتن ر فهلنو من وهمن وكمندا فني ن نس هنذا العن  656هننا
ان ر الوافي ( ،)184/1وشذرات الذهب ( ،)272/5والبداية والنه ية ()212 /13ا
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المو ل وايره ،وب لك لديوت األجواء لدنالء التتار ،فجـاءوا وأحـاةوا بغـدا
ســنة  656ـ ـ فخــرج إلــيدم ا ــن الع قمــث واســتوثق لنفســه مــن والك ـو ،فرجــذ
ــو ونص ــير ال ــدهن الْوس ــث -و م ــا ركو الرافل ــة الخهت ــاء -إل ــث بغ ــدا
ليكم ـوا بقيــة ور ــم فــد لخ ـ هل النــا والخ يفــة بوســاليب لا عــة -حتــث ال
هبقث فد وجه التتار مقاومة ل كر ،قول احب ذهل مـرآال الزمـان :وقصـد
والك ـ و بغــدا مــن جدــة الهــر الشــرقد عــن ج ــة و ــو الهــر ال ـ ي فيــه مدهنــة
بغــدا و ور الخ ف ــة ،و ــرب س ــو ار ع ــث عس ــكره ،وأحــاط بغ ــدا  ،فحينئـ ـ
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
الخ يفــة وقــال لــه :إنــه قــد راــب أن هــزوج ا نتــه مــن ا نــك األمي ـر أ ــد بكــر،
ويبقيــك فــد منصــب الخ فــة كم ـا أبقــث س ـ ْان الــرو فــد س ـ ْنة الــرو  ،ال
ه ـ ــنثر إال أن ك ـ ــون الْاعـ ـ ــة ل ـ ــه ،كم ـ ــا كـ ـ ــان أج ـ ــدا [م ـ ــذ ] الس ـ ـ ـ ةين
الس ـ جوقية ،وينصــرف بعســاكره عنــك فتجيبــه إلــث ـ ا فــتن فيــه حقــن مــاء
المس مين ،ويمكن بعد ذلك أن لفعل ما لريد ،وحسن له الخـروج إليه
فخ ــرج ف ــد جم ــذ م ــن أك ــا ر أ ــحابه ف ــونزل ف ــد ليم ــة ،ث ــم ل ــل ال ــو ير
فاستدعث ا لفقداء واألماثل ليحلروا عقد النكاح فيما أظدره ،فخرجـوا فقت ـوا
ار خرج ةا فة بعد ةا فة ( )1وقتل المستعصم قيل :إنه رف
وك لك
وبق ــث الســيل ف ــد بغــدا بلــعة وث ث ــين هومــا ،فوق ــل
حتــث مــات،
ماقيل :قتل فيدا ثمانما ة ألف نف  ،واكتر ما قيل غوا ألـف ألـف وثمانما ـة
ألف ،وجرت السيول من الدماء فتنا هلل وإنا إليه راجعون ( )2ولم هنج مـن
( )1ذي مرآة ال م ن لليونيني ()89-88/1ا
( )2سير أع

النب ء ()181/23ا
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وأ ــل ال مــة( ، )1كــا لــم هــنج مــن
إال ألبــاع الدولــة الفاةميــة وواللدــا

بْشــدم فــد بغــدا إال الرافلــة
بْــش النصــارى لمــا فتح ـوا يــه المقــد
ع ث يه المقد
و كـ ـ ا فل ــد ع ــث الخ ف ــة العباس ــية ،وأ ــبا الع ــالم امسـ ـ مد ـ ـ
 وك ــان ل س ــاليب الوحش ــية الت ــد ق ــا د ــا التت ــار ف ــد قت ــلل ف ــة
المسـ مين آثـار نفســية شـدهدال ع ــث بقيـة المسـ مين بحيـث أ ــبا ذكـر التتــار
هتيــر الرعــب فــد النفــو  ،وا ــب ع ــث النــا مقولــة :إن التتــار ال غ هــون
وسارع األمـراء فـد الشـا كصـاحب المو ـل و ـاحب ح ـب وكـ ا سـ ةين
س ـ جقة الــرو  -إلــث إع ـ ن ال ـوالء لدوالك ـو ولدنئتــه بفــو ه ع ــث الخ يفــة فــد
()2
بغدا
 الجه المغول بعد ذلك إلـث الشـا الحت لـه ،وكـان قتسـمه النصـارىمن الفرنج ،واألرمـن ،واألمـراء األهوبيـون وكـان أول عمـل عم ـه التتـار عقـد
التحــالف م ـذ النصــارى فــد أرمينيــة وأنْاكيــا ــد األم ـراء األهــوبيين و ــد
المماليك فيمـا بعـد ( )3ثـم سـاروا إلـث الشـا والجزيــرال فـاحت وا ميافارق ـين ثـم

( )3ان ر :البداية والنه ية ( ،)1 0 2/13واليركة الصليب ة ()1 067/2ا
( )4ان نننر :فننني سنننقوط ننندا  -وأحننندا ه المروعنننة -ينننر مننن سنننب  :العبنننر للنننذهبي
( ،)277/3و ول اإلسن

( )159/2وشنذرات النذهب( ،)270 /5والندنو ال اهنرة ()47/7

وم عده  ،والفلو (ج  1ق  2ص)409:ا
( )5ك ن لهوالكو زوجة مف ي ة ،وك ن له ور في الص ت الي التت ر والنصن ر  ،و ند
اشتر عد كبير م األرم والنف ارة في ج ش هوالكنو لمن هن جذ ندا و لنذ ينوننوا أ ن
فوة ووحش ة م التت ر أن فهذا ان ر اليركة الصنليب ة ( )1060،1067،1075/2ومن
عده ا

جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

116

مار هـن(، )1
كم ــااحت وا نص ــيهين وحـ ـران والر ــا،وفد س ــنة  658ـ ـ ــاجموا ح ــب وقت ـ ـوا
فيدال قـا كتي ارحتــث امــت ت الْرقــات بــالقت ث وأســروا النســاء وندهـوا األمـوال
ـ ه الســنة ألـ التتــار
وأحــر النصــارى الجــامذ الكهيــر فيدــا( )2ثــم فــد نف ـ
مشــق ،و ــار لح فــا دم النصــارى ــولة وجولــة ،ولقــدموا بالدــدا ا لدوالكــو
وعم وا أعماال منكرال ،من ذلك أندم حم وا الص يب فو الركو و م هنا ون
بشعار م :ظدر الدهن الصحيا هن المسيا وي مون هن امسـ وأ ـه ،ـل
ألزم ـوا المس ـ مين بالقيــا فــد كــاكيندم ل ص ـ يب وأ ــين القلــاال والفقدــاء لمــا
()3
جاءوا شكون إلث متس مدا النص ارند
ثم رجذ والكو إلث الشر لما ع م وفاال أليه وكان ذلك سنة  658ـ
بعــد أن أقــا لــه نا بــا معــه جــيش قوامــه عش ـرال آالف مــن التتــار وكــان ذلــك
بل ــغط م ــن النص ــارى الـ ـ هن ك ــانوا ــوم ون ف ــد اس ــتر ا ي ــه المق ــد م ــن
()4
المس مين
الشا فاحت وا الخ يل وازال وب لك
وقد وا ل التتار حفدم إلث بقية
أ بحوا ع ث مشارف مصر
ـ ـ -فــد ـ ه األج ـواء التــث عاشــدا العــا لــم امس ـ مد انقر ــه ولــة
األهـ ــوبيين ونشـ ــوت ولـ ــة المماليـ ــك ،وكـ ــان الس ـ ـ ْان وقـ ــه سـ ــقوط بغـ ــدا :
( )6ان ننر :االمننن رات األررق نننة فننني الد خنننرة والشننن  -عمننن الننندي خليننن (ص-327 :
)332ا

( )1ان ننر :البدايننة والنه يننة ( ،)218/13والندننو ال اهننرة ( ،)76-74/7والفننلو
(ج  1ق  2ص ،)422 :وذي مراة ال م ن ()349/1ا
( )2ان ننر :البدايننة والنه يننة ( ،)21 13/9والندننو ال اهننرة ( ،)76/7والفننلو (ج
1ق 2ص)425 -423 :ا

( )3الفلو (ج  1ق  2ص ،)427 :مؤرخ الم ول (ص)51 :ا
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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
ال ســتْيذ لــد ير المم كــة ،ومــن ثــم أع ــن الس ـ ْان قْــز( )1س ـ ْانا ســنة
 657ـ ـ  ،وقــد أرســل والكــو  -قهــل رجوعــه -رســالة إلــث الم ــك الم فــر
م ن ا التددهد والوعيد والغْرسة وفيدا ْ ب منه
الخلــوع لس ـ ْة المغــول ال ـ هن ال لقــف أمــا قــولدم وســيوفدم أ ــة ق ـوال -كمــا
هزعم -وقد عقد الس ْان مج سا استشار فيه األمـراء ،وبعـد مـداوالت قـرروا
أنــه ال مفــر مــن الجدــا فــد ســهيل هللا ومقاومــة التتــار ،وكــان ل م ــك الم فــر
ور فد الخروج د ه النتيجة ،وأع ن الجدا فد سـهيل هللا فـد القـا رال وبقيـة
ل جدا ( )2ولما لكامل العسكر ة ـب
أقاليم مصر ،وأل جمذ المال ال
ولكــن الم ــك الم فــر قــال لدــم :وأنــا
مــن األم ـراء الرحيــل فت كــووا
متوجه ،فمن التار الجدا صحهند ،ومن لم ختر ذلك هرجذ إلث يته فـتن
هللا مْ ذ ع يه ،ولْيئـة حـريم المسـ مين فـد رقـاب المتـولرين ( )3وسـار
( )4هنو :الملننو الم نر سن الندي طن الن عبنند ه المعن  ،يقن ل :أننه الن أخن
خوارز ش  ،ج ل الدي  -آخر ملو الدولة الخوارزم ة الذي وموا التت ر فني المشنرق-

ت الملو الم ر عد و عة عي ج لوت في  16ذو القعدة سنة 658 :هنا ذي الرو نتي
(ص ،)210 :وسير أع النب ء ( ،)200 /23والدلي الش في ()544/2ا
( )1كن ن للعن ال ن عبنند الفن

مون ن

ع ن ذ ،إذ أنننه ع ن رض أن يدبننت شننتء م ن

الم ل م ع مة الن س إال عد أن ييضر الفلط ن واألمراء م عندهذ وم عند حنرخمهذ من
الم ن ل واليلننت ،وإذا لننذ ركننف ج ن ز أن يقتننرض م ن أم نوال التد ن ر وأن ي ننرض

ننرا ب علننت

الرا ةا الندو ال اهرة ( ،)72/7وابق ت الفبنت ( ،)215/8وكت ب الع الن عبند الفن :
ر وان الندو (ص 49 :ا)151 -ا
( )2الفلو (ج 1ق  2ص)429 :ا
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السـ ـ ْان وق ــال :أن ــا ألق ــث التت ــار نفس ــد ف م ــا رأى األمـ ـراء مس ــير السـ ـ ْان
ســاروا معــه وســار الجــيش إلــث ا ـزال ثــم لقــد عــن ةريــق الســاحل فمــر ع ــث
عكـ ــا -وقـ ــد أوقـ ــذ هللا الخ ـ ــف ـ ــين المغـ ــول والنصـ ــارى( - )1ف ـ ــم هتعـ ــرض
النصــارى ل مسـ مين ــل اســتقه و م وفرح ـوا بمقــدمدم -ولجمعــه الجيــوش فــد
عين جالوت( ، )2وجرت ل ك المعركة المشدورال ،التث انتصر فيدا المس مون
ع ث التتار انتصا ار ساحقا ،و ز التتار شر زيمة ،وقتل قا ـد م ،وةـار م
المس مون قت وندم فد كل مكان إلث أن و وا ل فدم إلث ح ب ،وفر مـندم
من كان دمشق فتبعدم المس مون ْار ون ف ولدم ،و قه بشا ر النصر فد
ق عة مشق واير ا وفرح المس مون فرحا شـدهدا وكهـه هللا اليدـو والنصـارى
ومن ماأل التتار من المنافقين و لل الم ك الم فر قْز مشـق فـد موكـب
ع يم ثم أللذ بقيـة الشـا الـ ي كـان بوهـدي األهـوبيين ،فصـفا الشـا لحكـم
المماليك
كان لد ه المعركـة أثـر ع ـيم فـد نفـو المسـ مين فـد كـل مكـان ،وقـد عهـر
عـن مــدى الفـرح والتــوثر نتا جدــا منرلـو امسـ الـ هن ذكـروا ـ ه المعركــة
حتث قـال ـاحب المختصـر :وللـاعفي شـكر المسـ مين هلل لعـالث ع ـث
ـ ا النصــر الع ــيم فــتن الق ــوب كانــه قــد هئســه مــن النص ـرال ع ــث التتــر
الســتي دم ع ــث مع ــم ـ االس ـ وألندــم مــا قصــدوا إق يمــا إال فتحــوه وال
ع ــيدم ( )3كمــا كانــه
عســك ار إال زمــوه فا تدجــه الرعا ــا بالنص ـرال
( )3ان ر :أسب ب ذلو و روفه في كت ب اليركة الصليب ة ( )1075/2وم عده ا
( )4اللدة من أعمن ل فلفنطي رقنع فني الشنم ل ال ر ني من ال فن ن ،فهنت الينهن و ني
ن اللس  ،معيذ البلدان

( ،)177/4الموسوعة ال لفطن ة ()368/3ا

( )1المختصننر ألالنني ال ننداء ( ،)205/3وان ننر فنني هننذ المعركننة :الننروض ال اهننر
( ،)64و نننندا ع ال هننننور

(ج  1ق اص ،)306 :وذينننن مننننراة ال منننن ن (،)360/1
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ـ ـ ه المعرك ــة دا ــة لح ــول ف ــد الت ــاريل امسـ ـ مد فه ــر ت سـ ـ ْة الممالي ــك
كدولــة كهــرى ،كمــا مدــدت ل قلــاء ع ــث الص ـ يهيين ،ولعــل مــن أ ــم آثار ــا
ظدور لغير عند التتار أنفسدم ولحول بعلدم إلث امس
و -مســولة لــوثر التتــار واعتنــا بعلــدم امس ـ لحتــاج إلــث لفصــيل،
ألن بعــا التتــار -مــن أ نــاء عــم والك ـو -ل ـوا فــد امس ـ قهــل معركــة
عين جالوت ول لك مكن لو يا ا األمر كما ه د :
أ -قســم جنكزلــان مم كتــه ــين أوال ه ،فكــان مــن نصــيب أحــد م و ــو
جوشث أكهر أ نا ه ؛ اله الواقعة ين ندـر أرلـش والسـواحل الجنوبيـة لبحـر
قـ ــزوين ،وكانـ ــه ل ـ ــك الـ ــه لسـ ــمث القبشـ ــان ،ويْ ـ ــق ع يدـ ــا اسـ ــم القهي ـ ــة
ال هية -نسـبة إلـث ليـا معسـكرالدا ذات ال ـون الـ هد -ف مـا مـات جوشـث
ل فــه أحــد أوال ه ال ـ ي ل قــب بخــان القبا ــل ال هيــة ثــم لــولث بعــده ولــده ،ثــم
لــولث بعــده ركــة لــان ســنة  654ـ ـ( ،)1وكــان ركــة ـ ا مس ـ ما لـ لك عمــل
ع ـ ــث نشـ ــر االس ـ ـ ـ ــين قهي تـ ــه وألباعـ ــه ،وأظدـ ــر شـ ــعا ر امس ـ ـ والخ ـ ـ
المـدار وأكـر الفقدـاء وكـان ميـل إلـث المسـ مين مـي شـدهدا وقـد ـدا ـ ا
فد ظا رلين:
أوال مـا :محاربتــه ال ــن عمـه والكـو ،لا ــة بعـد اســتي ه ع ــث بغ ـدا
وقت ه

والبدايننة والنه يننة ( ،)22 0 /13والعبننر للننذهبي ( ،)288/3وحف ن المي
والندننو ال اهننرة ( ،)78/7وان ننر ن ن

ننرة (،)39/2

ولننة المم ل ننو :أحمنند مختن ر العب ن ي (ص)158 :

وم عده ا

( )2ان ننر :الفننلو ( -،)395-394/1ح شننن ة -و ولننة الننني ننن وون فنني مصنننر

(ص)217 :ا
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ل خ يفــة ،وقــد ظدــرت يندمــا لصــومات ومعــار وقــد أق ــق موقف ـه وإس ـ مه
الْاغية والكو ال ي الجه إلث محالفة المسيحين د ركة وح فا ه
ثانيدم ـا :لولــه ومــن جــاء بعــده فــد ح ــف س ـ ةين المماليــك ،ال ــا ر
يهر  ،والنا ر ق وون واير ما ،وقد لوةدت الع قة ين الين الـدولتين،
لا ة بعـد المصـا رال التـد لمـه يـندم ،ولبـا ل الرسـل والدـدا ا ،ومـواجدتدم
()1
لعدو مشتر م التتار الكفار
 -2أما ولة المغول الكهرى فـد إهـران ومـا جاور ـا والتـد مندـا انْ قـه
جحاف دم لغزو الع ار والشا فقد حدث فد عا  680ـ أن أسـ م أحـد أوال
والك ـو و ــو الس ـ ْان لكــو ار ــن والك ـو ال ـ ي لســمث بعــد إس ـ مه باســم
أحمد ،فصار اسمه :أحمد ن والكو ،وقد أع ن إس مه فـد منشـور أ ـدره
لم ــا ج ـ ـ ع ــث الع ــرش ووجد ــه إلـ ـث أ ــل بغ ــدا  ،كم ــا أرس ــل رس ــالة إلـ ـث
السـ ـ ـ ْان المنص ـ ــور قـ ـ ـ وون ع ـ ــن ا ت ـ ــداءه إلـ ـ ـث امسـ ـ ـ  ،وي ـ ــدعو إلـ ـ ـث
المصالحة ونه الحرب ،و لم هتخل -كما و وا ـا مـن رسـالته ـ ه -عـن
افتخاره واستع ه ع ث س ْان المماليك ،وقد ر ع يه السـ ْان قـ وون ،ثـم
لهو لــه الرســا ل يــندم ،ولكــن لــم لكــن الع قــات يــندم جيــدال كمــا دــر مــن
ــيغة الرســا ل المتبا لــة وممــا جــدر ذكـره أن السـ ْ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
وقت ــه مــن جانــب منافســيه مــن أمــراء المغــول ال ـ هن لــعمروا ع يــه فقت ــوه ســنة
( )1ان ننر إ ن فة إلننت المصنندرخ الف ن قي  :المنه ن الص ن في ( ،)349/3والبدايننة
والنه يننة ( ،)249/13والندننو ال اهننرة ( ،)222/7وذلننو فنني ررجمننة الركننة خ ن ن وإس ن مه،
في رن رخص (سن الركنة ،هن كن ن عند رول نه الملنو سننة 654 :هنن ،أو بن
ود وع خ

ذل نو نثيننرا ولع ن الث ن ني أرجننت ،و نند رننوفي سنننة  665هننن ،وان ننر ال نوافي (، )117/10

والعبر ()312/3ا
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 683ـ

()1

 3ـ فــد ســنة  693ـ ـ لــولث محمــو قــا ان عــرش المغــول  ،ثــم فــد ســنة
 694ـ ـ لــل فــد امس ـ  ،قــول ال ـ هد عــن ـ ه الســنة  :وفيدــا لــل
م ــك التتــار اــا ان ا ــن أراــون فــد امس ـ ول فــظ بالشــدا لين بتشــارال نا بــه
نــورو  ،ونشــر ال ـ ب وال نلــن ع ــث أرســه  ،وكــان هومــا مشــدو ا  ،ثــم لقنــه
نورو شيئا من القـرآن  ،و لـل رملـان فصـامه  ،وفشـا امسـ فـد التتـار
هنـا رسـميا ل دولـة المغوليـة فـد إهـران  ،كمـا
( ، )2وقـد أع ـن اـا ان امسـ
اي ــر المغ ــول يد ــم ف بسـ ـوا العمام ــة  ،كم ــا أم ــر ت ــدمير الكن ــا المس ــيحية
والمعا ــد اليدو ــة  ،واأل ــنا الهوذ ــة  ،كم ــا أم ــر أ ــل ال م ــة ب ــون هتمي ــزوا
بــا لــاص دــم و ك ـ ا الت ــف إس ـ قــا ان عــن إسـ الس ـ ْ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
األحداث ا لتد لمه فد عدد ـ ا السـ ْان  ،فقـد ـاجم وجيشـه الشـا مـرات
( )2ان ر رنذكرة النب نه ( ،)90/1رشنرخ األين والعصنور (ص )71 -4 :وف نه ننص
المراس ن ت النني الفننلط ن أحمنند والفننلط ن ن وون ،وان ننر ج ن مع الت نوارخص (،)92-86/2

( ،)254/2ومننؤرخ الم ننول (ص،)60 :
والننوافي ( ،)227/8والمنهنن الصنن في
الشن ص عبنند
وممن ينب ني م ح تنه أن ميينني الندي االن عبند ال ن هر ذكنر أن
الرحم الذ أرسله الفنلط ن أحمند رسنوال من

إلسن
وخت رغ =

بلنه كن ن هنو المشنير علنت الفنلط ن أحمند

وإن ذلننو ك ن ن خديعننة ومن ن ار حتننت يطمننئ إلننت هننذ الدهننة وخنت نني أمننر الفننلط ن

= لقت ل ومه ا ان ر رشرخ

الينه و ي المفلمي
( )1ول اإلس

األي (ص ، )48 :والفنلط ن أحمند تن ولنذ يدنر

ت ل ا ف ه أعلذ يق قة الي ل ا ان ر العبر (  ) 352 /3ا
(  ) 196 /2ا
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و ارت ي ــندم وب ــين أل ــه الش ــا – ومع ــه سـ ـ ةين مص ــر -مع ــار كهيـ ـرال ،
وانتصــر المغــول فــد أوال ــا و زم ـوا فيمــا ل ــا  ،وقــد عــاث الجــيش التتــري
فسا ا فد األرض وفع وا – كما قال ا ن ليمية لقا ان نفسه لما التقث به -ما
لم فع ه أس فه من حكا التتار الوثنيين وقد بقيه األمور ع ث ه الحـال
()1
إلث ما بعد وفاال اا ان سنة 703ـ
وقد كان التتار قدسون ستور م ال ي و عه لدم جنكيـز لـان  ،وكـان
سـ ــمث إلياسـ ــا أو اليسـ ــا وكـ ــانوا هتحـ ــاكمون إليـ ــه – وسـ ــيولد عـ ــرض ـ ـ ا
المو وع إن شاء هللا – وبعد إس مدم لم هتركوا التحاكم إلث ا الدستور ،
فــووقذ إس ـ مدم ونْقدــم بالشــدا لين شــهدة لــدى كتيــر مــن النــا – وفــيدم
بعـا الع مـاء – حــول جـوا قتــالدم و ـم ع ـث ـ ه الحـال وقــد حسـم ذلــك
ا ن ليمية – كما سيولد
 -4بعــد وفــاال قــا ان لــولث مــن بعــده ألــوه أولجــاليو ،لدا نــده ،و ــار
محمد ن أراون ،وقد لولث عـرش المغـول سـنة  703ـ إلـث
اسمه
وقـد ـدأ عدـده تحسـين الع قـة مـذ سـ ْان المماليـك،
سنة  716ـ،
فورسل إليه د ة وكتابا لاةـب فيـه السـ ْان بـاأللوال وسـوله إلمـا الفـتن،
وة ـب الصـ ا ،وقــال فـد آلــر ك مــه :عفـا هللا عمــا سـ ف ومـن عــا فينــتقم
()2
هللا منه ،فوجيب ،وجدزت له الدد ة ،وأكر رسوله
ولكــن لــم كــد ملــد ســنة مــن لوليــه س ـ ْة المغــول حتــث حــدث لحــول
( )2ان ر ف م سب وفي ررجمة ن زان  :شنذرات النذهب (  ، ) 9/6وذينول العبنر (
ص ، )9:والندننننو ال اهننننرة (  ، )212/8والبدايننننة والنه يننننة (  ، )29/14وان ننننر مننننؤرخ
الم ول ( ص  )70 :وم عده ا وو

اليروب الصنليب ة وال ن و الم نولي ( ص )83 :

ا
( )1الفلو (خ  2ق اص)6 :ا
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لْيــر عنــد محمــد ــن أراــون ـ ا ،فقــد اعتنــق مـ ب الشــيعة ،وعمــل ع ــث
نشره فد الجدات الغربية من ولته حتث إنه اير الخْة وأسقط اسم الخ فاء
سوى ع د  -ر د هللا عنه ،-وأظدر عداءه ل مماليك السنيين ،وة ـب مـن
()1
النصارى أن ساعدوه د م ،ثم اجم الشا سنة  712ـ
ومما هنبغد م ح ته أن لشيذ ا السـ ْان كـان تـوثير مـن أحـد كبـار
الرافلــة و ــو ا ــن المْدــر الح ــد ال ـ ي ــارت لــه منزلــة كهي ـرال فــد عدــده،
وقــد أقْعــه عــدال ـ ( ،)2ولعــل نفــوذ وشــدرال ـ ا الرافلــد -و ــو ــاحب
كتاب منداج الكرامة -عا ا ن ليمية -رحمه هللا -إلث إف ار الر ع ث كتابـه
ا بكتابه الع ـيم :مندـاج السـنة النهويـة فـد نقـا كـ الشـيعة والقدريـة
وقــد اســتمر سـ ْان المغــول ع ــث لشــيعه حتــث مــات ،ثــم لــولث ا نــه أ ــو
سعيد -و و غير -ال ي لعب كتيـر ممـن حولـه بـه ،ثـم لمـا كهـر مـال إلـث
العــدل وإقامــة الســنة وإعــا ال الخْبــة بالتر ــد عــن الشــيخين ثــم عتمــان ثــم
()3
لك
ع د -وفرح النا
ه ل ة لاريل المغول ،وما هتع ق منه بوحوال العصـر الـ ي عـاش
فيــه شــيل امس ـ ا ــن ليميــة ،وقــد كانــه لــه جدــو ع يمــة فــد ــد ـ ا
الخْر الزاحف ،كما كانه له مواقف ع يمة مندم
ثا لتا :المما ليك:
أ -نشولدم وأشدر س ةيندم:
( )2ان ننر :ال نوافي ( ،)85/2ور ن رخص اال ن الننور ي ( ،)377/2والفننلو (،)159/2
والندو ال اهرة ( ،)238/9والدرر الك منة ( ،)468/3و ولة الننت ن وون فني مصنر (ص:
)2 0 4-2 03ا
(  ) 3البداية والنه ية (  ) 77 / 14ا
(  ) 4البداية والنه ية (  ) 77 / 14ا
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عا ــر ا ــن ليميــة ولــة المماليــك ،التــد امتــدت مــن ســنة  648ـ ـ إل ـث
سنة  923ـ لما سقْه مصر بوهدي العتمانيين
أم ـ ــا أ ـ ــل التس ـ ــمية بالممالي ـ ــك ف ـ ــالمعروف أن المم ـ ــو عه ـ ــد هب ـ ــاع
ويشترى ،اير أن التسمية اقتصرت فد مع ـم الـدول المتـولرال ع ـث فئـة مـن
الرقيــق األ ــيا شــتريدم الحكــا مــن أس ـوا النخاســة الهيلــاء لتكــوين فــر
عسكرية لا ة فد أ ا الس م ،وإ افتدا إلث الجيش أ ا الحـرب ،ثـم ـار
المم ــو األ اال الحربي ــة الوحيــدال ف ــد بعــا ال ــدول متــل ول ــة المماليــك ف ــد
()1
مصر والشا
ويعتهـ ـ ـ ــر المـ ـ ـ ــومون العباسـ ـ ـ ــد [ ل فتـ ـ ـ ــه  218-198ـ ـ ـ ــ ،أول مـ ـ ـ ــن
اســتخدمدم ،لا ــة وأن كتي ـ ار مــندم كــان هــنلث دــم إليــه ــدا ا مــن األم ـراء
التابعين له فـد المشـر ولكـن اسـتخدا المماليـك كقـوال عسـكرية عتمـد ع يدـا
الخ يفة ر فد عدد المعتصم [ ل فته  227-218ـ] فقد أ ار أن حمد
()2
نفسه بجيش من جند التر بعد أن فقد ثقته بجنده من العرب والفر
بعد ذلك أ با استخدا المماليـك -كجنـد وجـيش وحمـاال ل سـ ْة -أمـ ار
مولوفا فـد الـدول التـد جـاءت بعـد ذلـك سـواء ـمن ا ـرال الخ فـة العباسـية
أو انفص ه عندا ،فوحمد ن ةولون [ ممـا ه حـظ أن أبـاه ةولـون كـان مـن
مماليــك الم ــومون أ ــداه إلي ــه أمي ــر بخ ــارى س ــنة  200ـ ـ وك ــان م ــن الت ــر ]
منسـ الدولــة الْولونيــة فــد مصــر والشــا [  292-254ـ] وال ـ ي أع ــن
اس ــتق له ع ــن الدول ــة العباس ــية اس ــتخد عشـ ـرات اآلالف م ــن الممالي ــك م ــن
التر والده م [ سكان جنوب بحر قزوين ] والمرلزقة( )3وك لك األلشيدهون
( ا) ن

ولة المم ل و (ص)11 :ا

( )2ان ر :رشرخ

األي والعصور (ص )35 :م مقدم ت الميق ا

( )3ان ر :الخط( للمقرخ خت ()91 /1ا
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والشــا ســنة [  358-323ـ ـ] جعــل
لمــا أسس ـوا ولــتدم فــد مصــر
محمد ن ظغج [  335-323ـ] جيشه
()1
ومـ ــت دم فع ــل الفـ ــاةميون
م ــن األلـ ـ ار ال ـ ـ هن غـ ـوا مئـ ــات األل ــوف
[  567-297ـ ـ ـ] لمـ ــا اسـ ــتولوا ع ـ ــث مصـ ــر سـ ــنة  358ـ ـ ـ أ ـ ــافوا إلـ ــث
 الت ــث كان ــه مكون ــة م ــن المغارب ــة -أل ارك ــا وأكـ ـ ار ا و ه م ــاجيوش ــدم
وس ـ ــو انا واي ـ ــر م( )2وكـ ـ ـ لك األهوبي ـ ــون [ 650 -569ـ ـ ـ] اكت ـ ــروا م ـ ــن
استخدا المماليـك ،لكـن الم ـك الصـالا نجـم الـدهن أهـوب [  647-637ـ]
اشــتدر بونــه اســتكتر مــن مماليــك التــر  ،وبنــث لدــم التكنــات فــد الق عــة التــث
عــن ا ــن وا ــل أنــه
أنشــو ا ســنة  638ــ ،ولـ لك هنقــل الـ هد
عس ــكره،
اقتن ــث م ــن الت ــر م ــا ل ــم ش ــتره م ــك ،حت ــث ــاروا مع ــم
ورجحدـم ع ـث االكـ ار  ،وأمـر مـندم وجع دـم بْانتـه والمحيْـين ــد يزه ،و
ســما م البحري ــة ( ، )3و ـ ـنالء الممالي ــك البحري ــة( )4الـ ـ هن حكمـ ـوا ع ــث أث ــر

( )1المصدر الف ال  -ن س الص ية ،وان ر الندو ال اهرة ()51 /3ا

( )2ان ر :الخط( ()91 /1ا
( )3س نير أع ن النننب ء ( ،)1 92-191/23وان ننر ش ن ء القلننوب (ص،375 :

 ،)380والمختصر ألالي ال داء ()179/4ا
( )4يننر الننذهبي أنهننذ سننموا الننذلو " لكننون التد ن ر جلبننوهذ فنني البيننر م ن ال ن
()192/23ا وهننذا من يرجيننه العبن ي فنني كت ننه :ن ن ولننة
الق دن ق " الفننير
المم ل و (ص ،)99 :وكذا يوسف وانمنه فني كت نه :التن رخص الف سنت لشنرق األر ن فني

العصنر المملننوكي (ص :ا )ا " وهننو الننذ نبنه إلننت نننص الننذهبي من مخطواننة الفننير بن
اب عته ا أم الرأي اآلخر الذي يذكر أ لب الدارسي لهذا العصر فهو أنهذ سموا لبيرخنة
نفننبة إلننت ج خننرة الرو ننة -علننت نهننر الني ن  -التنني أسننننهذ ندننذ النندي أيننوب فيه ن لم ن
استقدمهذ ،ان ر مث  :ع شور :مصر والش في عصر األوو يي والمم ل نو (ص،)153 :

وان ر م جد :ن ذ ولة س اي المم ل و ورسومهذ في مصر :الن ذ الف سن ة (ص)10 :
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إنقراض الدولة األهوبية ،ونجم الدهن أهوب و وج شجرال الدر( )1التد لوله
الس ـ ْنة بعــد ولــده لــوران شــاه ال ـ ي لــولث بعــد أ يــه ثــم قت تــه شــجرال الــدر،
ولول ــه بع ــده وك ــان ذل ــك س ــنة  648ـ ـ ولك ــن لوليد ــا ل ــم ك ــن مقهـ ـوال ،فق ــد
اعتــرض ع يــه بعــا الع مــاء مــندم العــز ــن عهــد الس ـ  ،وك ـ لك الخ يفــة
العباسد ال ى أرسل
إلــث أ ــل مصــر كتابــا عــالهدم فــد ذلــك ويقــول :إن كــان مــا بقــد عنــد رجــل
لولونــه فقول ـوا لنــا نرســل إلــيكم رج ـ ( )2وقــد و ــل لْــاب الخ يفــة ـ ا إلــث
أن ملــث ع ــث لــولد شــجرال الــدر ثمــانون هومــا اقتنــذ
المماليــك بعــد
ال مكن حفظ الـه والم ـك المـ أرال،
أمراء المماليك بخْئدم وقالوا:
فوشـ ــاروا ع ـ ــث شـ ــجرال الـ ــدر أن لتـ ــزوج كهيـ ــر المماليـ ــك و ـ ــو األلابـ ــك أ ي ـ ـك
التركماند ولتنا ل لـه عـن العـرش ،فقه ـه ذلـك ول عـه نفسـدا مـن السـ ْنة،
فتــولث عــز الــدهن أهبــك ـ ا ســنة  648ــ ،وبـ لك قامــه ولــة المماليــك فــد
()3
مصر
وان ر منرا ك من  :مقدمنة رشنرخ األين والعصنور (ص)36 :ا و ند امتندت ولنة المم ل نو
البيرخننة إلننت سنننة 792 :هننن ،ننذ جن ءت ولننة المم ل ننو الدراكفننة أو البرج ننة ألن كن ن رهذ
ك ن في لعة الق هرة وامتد حنمهذ إلت سنة 923 :هنا

( )5ك ن م مم ل و ندذ الدي أينوب ،ولنذلو ينر عضنهذ أن حنمهن كن ن الداينة
حنننذ المم ل نننو ،ان نننر :ررجمتهننن فنني الننندا ع ال هنننور ( ،)286 /1/1والفنننلو (،)361 /1
والفير ( )1 99-1 98/23م ررجمة المع ا
( )1الدا ع ال هور (  ، ) 287 / 11والفلو (  ، ) 368 / 1وحفن المي

(  ، ) 36 / 2والع اال عبد الف

نرة

للوهيبي (ص -24 :ه )2ا

( )2ل ف هذ أول ولنة للمم ل نو ،الن سنب أن أسفنوا ولنة لهنذ فني الهنند فني

لهنني سنننة  602هننن وامتنندت إلننت سنننة  962هننن ،وأول ملننوكهذ ايلننتش الننذ إعتننر

الخل ة العب سي في ندا سنلط ن  ،ومن الطرخن

ننه

ونين نشنير إلنت شندرة الندر -أننه عند
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وقد عا ر ا ن ليمية س ْنة عد من المماليـك غـوا عشـرال لـ ل فتـرال
حياله وقد ر مندم أربعة:
األول :ال ــا ر ركــن الــدهن يهــر [  676-658ـ ـ] ال ـ ي لــولث بعــد
وقعة عين جالوت وقت ه ل م ك الم فر قْـز ،ولعتهـر والهتـه الهدا ـة الحقيقيـة
لس ْة المماليـك كحكـا قـاموا وعم ـوا ع ـث ـد المغـول ومقاومـة الصـ يهيين
الشا ومصر وقد لميز عدده بماه د :
عن
أ -مقاومة و د العدوان المغولد ع ث الشا
الشا ولْدير بعـا المـدن مـن
 -2مقاومة وحرب الص يهيين فد
رجسدم-كما لقد -
 -3إعا ال وإحياء الخ فة العباسية فد مصر سنة  659ـ
 -4وف ــد م ــا هتع ــق بالقل ــاء لمي ــز عص ــره هدا ــة لولي ــة أربع ــة قل ــاال
ل مـ ا ب األربعــة( )1ــدل قــاض واحــد كمـا كـان فــد الســا ق ،وكــان ذلــك ســنة
 663ـ
أما سهب ذلك:
أ -فقيـل إندـا بـا رال مـن السـ ْان نفسـه وإنـه ن ـر فـد كتـرال النـا وإن
القا رال ث ار الم ك ،وقـد جمعـه أ ـل المـ ا ب مـن الع مـاء فـومر نصـب
()2
أربعة قلاال نوابا لقا ث القلاال لاج الدهن
وف ة إيلتمش سنة  634هن رول االنته الفلطة علت عرش هلنت فينمن إلنت سننة638 :

هننن ف ن عترض علننت س نلطته و تل ن ا ان ننر ن ن ولننة المم ليلننث (ص ،)31-29 :ومعدننذ
األسر الي كمة ( ،)598/2ورحلة اال طواة ()487-486/2ا
( )3سننب فنني س ننة 525 :هننن زم ن الدولننة ال ام ننة أن عنني أر عننة ض ن ة لكنننهذ:

ش فعي ،وم لكي=،
= وإسننم عيلت ،وإمنن ميا حفنن المي

نننرة ( ،)165/2وان ننر الدولننة ال ام ننة فننني
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ب -وقيــل الســهب لوقــف القا ــث لــاج الــدهن ا ــن نــه األعــز( )1عــن
لنفيـ ـ كتي ــر م ــن األحك ــا  ،فكت ــرت الشـ ـكاوي من ــه ولعْ ــه األم ــور فوق ــذ
الك فد ذي الحجة ين هدى الم ك ال ا ر ( )2فوشار ع يه جمال الـدهن
أهدادي العزيزي لك فمال إليه ،وعين أربعة قلاال ،وأبقث ل شافعد الن ر
فــد أم ـوال اليتــامث وأمــور يــه المــال ،وفــد العــا التــالد فعــل متــل ذلــك فــد
()3
الشا
 -5ومــن األم ــور الج ي ــة الت ــد عم دــا ال ــا ر يه ــر  ،القل ــاء ع ــث
الشا  ،واحت ل حصوندم حصنا بعد آلر مـن
فد
االسماعي ية
()4
سنة  668ـ إلث سنة  671ـ
التــاند :المنصــور ســيل الــدهن ق ـ وون ،و ــو أول الس ـ ةين مــن أس ـرال
مصر -سرور (ص)120:ا
( )1الروض ال اهر (ص)182 :ا
( ) 2هو :الش ص عبد الوه ب الن خلنف الن الندر الع مني ،رن ج الندي االن النن األعن
ولد سنة 604 :هن ،وروفي :سننة  665هننا ابقن ت الفنبني ( ،)318/8وحفن المي

نرة

( ،)415/1وذيننن الرو نننتي (ص ،)240 :آخنننر الكتننن ب ،والندنننو ال اهنننرة (-222 /7
 ،)223وف ه أن وال ره سنة  614 :هن وهو خطنأ -وابقن ت األسننو ( ،)147/1والبداينة
والنه ية ()249/13ا
( )3المنه ن الص ن في ( ،)466/3وو نع ررجمننة الق

ننت ر ن ج النندي فنني الي ش ن ة

خطأ فهي ل ف لها
( )4ان ننننر أيضنننن  :ابقنننن ت الفننننبني ( ،)319/8والعبننننر ( ،)307/3و ول االسنننن
( ،)68/12وصبت األعشت ( ،)419 /1و ابقن ت األسننو ( ،)149/1وال ن هر اليبنرس-
ع شور( -ص)1 48 :ا
( )5ان ر :الروض ال اهر (ص ،)365 :وال هر اليبرس (ص)80 :ا
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ق وون التد حكمه فترال ةوي ة ،وقد اسـتمر حكـم المنصـور مـن سـنة 678
ـ إلث سنة  689ـ
وكان من أ ر ما جرى فد عدده:
ا -فـد ســنة  678ـ لــرج ع يــه سـنقر األشــقر فــد الشــا  ،و جــم ع ــث
الق عــة فــد مشــق ولم كدــا ،وبويــذ لــه ولقــب بالس ـ ْان الم ــك الكامــل شــم
الــدهن ســنقر الصــالحد ،فورســل إليــه قـ وون جيشــا قويــا ســنة  679ـ أنــزل
الدزيمة به ففر سنقر والصل بالمغول هزين لدم ازو الشا ( )1ك لك حاول
بع ــا األمـ ـراء ال ا ري ــة -م ــن ممالي ــك ال ــا ر يه ــر  -أن هت ــعمروا ع ــث
المنص ـ ــور قـ ـ ـ وون والصـ ـ ـ وا بالصـ ـ ـ يهيين سـ ـ ـ ار ولك ـ ــن قـ ـ ـ وون ع ـ ــم د ـ ــم
()2
وعاقهدم
 -2اكتر ق وون من شراء المماليك ،وأنشـو فرقـة مـندم ربـا م فـد أ ـراج
()3
الق عة و نالء م المماليك الهرجية -والجراكسة -ال هن حكموا فيما بعد
 -3وفـ ـ ــد عدـ ـ ــده نـ ـ ــث المدرسـ ـ ــة والهيمارسـ ـ ــتان -المستشـ ـ ــفث -كمـ ـ ــا
()4
استحدثه كتير من الوظا ف الدهوانية
 -4وفـد عدــده اسـتمرت مقاومــة التتــار ،ومـن أشــدر مــا وقـذ فــد عدــده
()5
زيمة التتار فد وقعة حمص ،وكانه زيمة ساحقة
 -5أما النصارى فقد الحدم ،ثم نقلوا العدد فقاومدم واستولث ع ـث
( 1 )1ن ر :ا لفلو ()676 /1ا
( )2مصر والش في عصر األيو يي والمم ل و (ص)195 :ا
( )3ان ر :الدا ع ال هور ()362/1/1ا

( )4المصدر الف ال ()353 ،349-348 /1/1ا

( )5ان ر :العبر ( ،)342 /3والبداية والنه ية ()295/13ا
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كتير من ق عدم وحصوندم
التالث :السـ ْان األشـرف ـ ح الـدهن ل يـل -ا ـن المنصـور قـ وون
 وكانه والهته من سنة  693-689ـ ومن أ ر ما جرى فد عدده-:ا -فتا عكا سنة  690ـ ،ولصالية الوجو الص يهد فد الشا
 -2فتا ق عة الرو سنة  691ـ و د ق عة اربد الفـرات ،وكـان أ دـا
()1
مالئون التتار د المس مين فكانه بمنزلة الشجث فد الح ق
ال اربــذ :الس ـ ْان النا ــر محمــد ــن ق ـ وون ،وقــد كانــه س ـ ْته ايــر
 لا ــة فــد الهدا ــة -فقــد لــولث و ــو ــغير ،ثــم لمــا لــولثمســتقرال
السـ ْة فـد المـرال التالتــة اسـتقر األمـر لـه ،بحيــث أ ـبا مـن أكتـر المماليــك
استق ار ار وقوال وةول مدال وس ْة النا ر محمد جاءت كما ه د-:
األول ـ ـث :مـ ــن سـ ــنة  692ـ ـ ـ 694 -ـ ـ ـ وكـ ــان عم ـ ـره لمـ ــا لـ ــولث لسـ ــذ
سنوات ،ولم كن له من األمر شـثء ،وقـد اسـتهد بـاألمر فـد عدـده ـ ا ع ـم
الدهن سنجر ثم األمير كتبغـا المنصـوري الـ ي لسـ ْن -بحجـة أن السـ ْان
غير -ولسمث بالعا ل ،وكانه س ْته سـنة  694ــ ،وفـد سـنة  696ـ
()2
لرج ع يه حسا الدهن الجين ال ي لقب بالم ك المنصور
التانيـة :فــد ســنة  698ـ ـ 708 -ــ :وأ ــر مــا فــد ـ ا العدــد ظدــور
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 أم ـراء
المماليك حتـث ـا ذرعـا وعـز ع ـث الـ اب إلـث الكـر  ،ف مـا و ـل إلـث
( )6ان ننر :البدايننة والنه يننة (  ، ) 327 / 13والفننلو (  ، ) 778 / 1والندننو
ال اهرة (  ،) 12 / 8و ولة النت وون (ص)172 :ا
( )1ي ح أن مينة اال ر م نة حنول اليموخنة التني ك نن سننة 698 :هنن إنمن ك نن

في أواخر عهد الجي هذاا ان ر :البداية والنه ية ()4/13ا
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الكر ا ْرب أمر المماليك فورس وا إليه أن هرجذ فو ث ،فزوروا ع يه كتابا
أنه لنـا ل عـن الم ـك ( ، )1ثـم لـولث الم ـك الجاشـنكير سـنة  708ـ ولسـمث
بـالم فر ركـن الـدهن يهـر التـاند  ،ولكـن كئيـ ار مـن أمـراء الشـا لـم عترفـوا
به ،وا ـْربه األحـوال فـد عدـده ،وألـ النا ـر عـد العـدال السـتر ا م كـه
ولم له ذلك
التالتـة :مـن سـنة  609ـ إلـث سـنة  741ــ :و ـد فتـرال ةوي ـة امتــدت
إلث اكتر من ث ثين عاما ،وفيدـا ـفا لـ ـه األمـر ،والسـعه ا ـرال حكمـه مـن
المغرب اربا حتـث الشـا والحجـا شـرقا ،ومـن النوبـة -فـد الحبشـه -جنوبـا
آسـيا الصغرى شماال ،كـا أنـه عنـث بام ـ ح الـدال د ،وبنـاء
حتث
المنشعت من المساجد
والقناةر والجسور واير ا
وممــا ه حــظ أن محــن ا ــن ليميــة جــاءت فــد عدــد النا ــر ،مــذ وجــو
فتـ ـرات لقـ ــوى ـ ـ ة النا ـ ــر ب ــا ن ليميـ ــة ويتهنـ ــث آراءه ويسـ ــتجيب لمْالبـ ــه
لا ــة م ـا هتع ــق مندــا بالجدــا أو األمــر بــالمعروف والندــد عــن المنكــر أو
الموقف من أ ل ال مة
وقد لميز عدد النا ر بما ه د:
ا -مقاومـة التتــار الـ هن جمـوا ع ـث ـ الشـا  ،وعــاثوا فيـه فســا ا مــذ
()2

( )2يننر الننبعق أنننه رن ن زل ،وهننذا يننر صنني ت و نند ن ن ش هننذ القضن ة شننن جينند
النندكتور يوس نف روخ نش وانمننة فنني كت ننه :الت ن رخص الف سنني لشننر ي األر ن فنني العصننر
المملوكي (ص 60 :ا)164-ا
( ) 1ان نننر :أحنننداأل هنننذ الفنننني فننني كتنننب التننن رخص وخ صنننة :البننند اينننة والنه ينننة،
والفلو  ،والندو ال اهرةا
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أندم ع نون االس وينتسهون إليه
الشا أ لا
 -2مقاومة الرافلة فد
 -3العنا ة بالمنشعت-كما سهق-
أ -ن ا المماليك ام اري:
كت ــب الكتي ــر ع ــن ن ــا الممالي ــك ام اري( ، )1ونع ــرض ن ــا لن ــامدم
بالتصار شدهد:
 -1اســتجد فــد عدــد المماليــك كتيــر مــن الــن م اال اريــة -التــث لــم لكــن
موجو ال من قهل -لا ة وأندا كانه ولة صا أن ْ ق ع يدا بوندـا ولـة
عسكرية ،كا أندا قامه ع ث هد المماليك ،ويغ ب ع يدم ال غة التركية
 -2كان أر المماليك الحـاكم السـ ْان ،ويـولد نتيجـة اللتيـار األمـراء
له عندما كون ذا نفوذ كهير ،أو قو بقتل مـن سـبقه ،ولـم لكـن الو ارثـة مهـدأ
عامــا لن ــامدم ،ــل قــد هتــولث اال ــن بعــد أ يــه ،وقــد ال هتــولث وكــان ه قــب
بالس ـ ْان أو س ـ ْان االس ـ والمس ـ مين ،أو الم ــك ،ومــن ألقابــه :نصــير
نا ـ ـ ــر الم ـ ــة المحمد ـ ـ ــة ،أو محيـ ـ ــد الدولـ ـ ــة
أمي ـ ــر المـ ـ ــنمنين أو
حيــث أ ــبا السـ ـ ْان
العباســية -و ـ ا بعــد إحيا دــا فــد القــا رال-
هتق د الم ك بعدد لولية من الخ يفة العباسد ومبا عته حتث
لصــبا لوليتــه شــرعية ،ويشــدد ذلــك كبــار القلــاال وقــد خْــب الخ يفــة د ـ ه
المناسبة  -ولكن ه حظ أن الخ يفـة كانـه سـ ْته شـك ية -وإذا لـولث ل يفـة
جده ــد أقيم ــه ل ــه حف ــة مبا ع ــة كه ــرى حل ــر ا السـ ـ ْان والنـ ـواب والقل ــاال
( )2م الكتب القديمة :خط( المقرخن ي  ،وصنبت األعشنت ،ونه ينة األرب للننوخري ،
ومن اليديثنة :ن نذ ولنة سن اي المم ل نو ورسنومهذ فني مصننر ،فني جن أي  :عبند المنننعذ
م جدا
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واير م من مخت ف ةبقات الشعب
 -3ولد بعد مرلبة الس ْان :النا ب ،و نا نا ب ل س ْنة فد مصر،
ونا ــب ف ــد الش ــا  ،وكان ــه الش ــا مقس ــمة إل ــث ع ــدال نياب ــات ولك ــن النا ــب
األساســث ــو ال ـ ي قــيم فــد مشــق ،وكــان النا ــب هتــولث لعيــين الوظــا ف
الدهوانيــة والدهنيــة أمــا مرلبــة الــو ير ففــد ـ ه الحالــة -حالــة وجــو النا ــب-
لصبا فـد المرلبـة التالتـة ويخـتص عمـل الـو ير بالشـئون الماليـة ،وقـد ل غـد
الو ارال ندا يا ويكتفث بكبار الكتاب
 -4كانــه وظــا ف الدولــة المم وكيــة لقســم إلــث ث ـ ث وظــا ف :األق ـ
ويتع ــق د ــا الوظ ــا ف الدهواني ــة ،والع م ــاء :ويتع ــق د ــم الوظ ــا ف الدهني ــة،
والسـيوف :ويقصـد الوظــا ف الحربيـة ،وي حــظ لْـور الفصـل ـين الوظــا ف
الدهنية واير ا التث لم كن فد السا ق هوجد حد فا ل يندا
 -5ك ــان عم ــا ال ــدواوين ةبق ــة الكت ــاب ،وك ــان السـ ـ ْان ع ــين كب ــار
الكتاب ،وكانه ه الوظا ف شغ دا فد الغالـب مصـريون ال ألـ ار  ،وكـانوا
كتي ـ ار مــا كــون مــن القــبط النصــارى ال ـ هن لدــم عنا ــة بمتــل ـ ه الوظــا ف
العزيزال وكان أ م األعمال الدهوانية هوان االنشاء وكان ر يسه سمث كالـب
الس ــر ،وك ــان لحت ــه مجموع ــة م ــن الكت ــاب الـ ـ هن حل ــرون م ــذ السـ ـ ْان
وينف ـ ون أوام ـره ون ـره فــد الم ــا لــم ،وكــان مــن لحــتدم مجموعــة مــن كتــاب
الســج ت ال ـ هن قومــون بالمراجعــة والت خــيص وكــان عمــل ه ـوان االنشــاء
خ ــتص ب ــومور ث ث ــة لد ــا أ ميتد ــا الكه ــرى و ــد :المكالب ــات ،م ــن السـ ـ ْان
وإليه ،والهريد ،والن ر فد الم ا لم
 -6أما األمور المالية فكان هتوال ا الو ير ،وكان شاركه عدال مـوظفين
ع ــث أرســدم نــاظر الدولــة ال ـ ي قــد ســمث نــاظر المــال أو نــاظر المم كــة،
أ م موار الدولـة :الخـراج واللـ ار ب مـن المكـو والعشـور
وكانه
ع ث الصـا ر والـوار  -ومـن المـوار الجـوالد -مـن
وكانه لفرض
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

134

جالية و م اير المس ـ مين-
التث لفرض ع ث ركو اير المس مين ،ومن الموار  :المعا ن والزكاال ،وما
هتحصل من سك العم ة واير ا
 -7أمــا القلــاء فكــان فــد هــد الشــافعية ،حتــث بعــد لوليــة أربعــة قلــاال،
وكــان منصــب قا ــد القلــاال ،ومــا هتع ــق بــه مــن أمــور ألــرى كــالن ر فــد
األوق ــاف ،والمحج ــور ع ــيدم واليت ــامث والخْاب ــة ،والن ــر ف ــد ي ــه الم ــال
هتواله قاض من الشافعية ثم ولد بعده القلاال من المـ ا ب
والمدار
األلرى الحنالية والمالكية والحنه يـة ،وكـان لكـل مـ ب قا ـث قلـاال ،وكـان
وكان قا ث القلاال ختار الشدو
لدم نوا دم فد مصر والشا
ال هن سمون الشدو العدول حيث ولد إليدم أ حاب المعام ت ل شدا
وكان لقا ث القلاال -األع ث الشافعث -منزلة كهيرال فد الدولـة ،حتـث فـد
كـان نـا :
لنصيب الخ فـاء والسـ ةين وبام ـافة إلـث القلـاء
الن ـ ــر فـ ــد الم ـ ــالم ،وكـ ــان هتـ ــولث الن ـ ـر فيـ ــه الس ـ ـ ْان فـ ــد ار لسـ ــمث
ار العــدل ،ثــم أ ــبا هن ــر فيــه نا ــب السـ ْنة أو حاجــب الحجــاب وكــان
أ لا ن ـا الحسـبة ،الـ هن قومـون بـالن ر فـد األسـوا ومنـذ الغـش فيدـا،
وك ـ لك األمــر بــالمعروف والندــد عــن المنكــر ،ومنــذ المنك ـرات ال ــا رال مــن
الدعارال والخمور والتهرج وايره ،كما كان هتولث الن ـر فـد أحـوال أ ـل ال مـة
حتث هتميزوا عن المس مين ديئالدما ولباسدم
 -8كمــا كــان ل مماليــك ن مدــم المتع قــة بالســيل ،متــل الشــرةة -فــد
ال ــدالل -ومت ــل ال ــن م الحربي ــة م ارال الجي ــوش والجن ــو  ،واألس ــاةيل ،ولد ــا
()1
أن متدا الدقيقة
( )1ان ر :ن ذ ولة س اي المم ل و للدكتور عبد المنعذ م جدا
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 -9وقد انتشر فد عدد المماليك فذ الرشوال أو الهرة ة ،ل و ـول إلـث
المنا ب ،ول لك أحيانا لصدر األوامر بون ال هولث أحد بمال وال رشوال ألن
()1
ذا فلث إلث وال ة من ال ستحق
رابعا :سقوط الخ فة العباسية فد بغدا وإحياك ا فد القا رال:
ســهق أن أش ـرنا إلــث ســقوط الخ فــة العباســية فــد بغــدا ع ــث هــد التتــار
 فيما سهق -إشارال سريعة إلث إعا لدا فد القـا رال سـنة 659وذكرنا
ـ ـ ع ــث هــد ال ــا ر يهــر ( )2وقــد قــول قا ــل  :إذا كانــه إعــا ال الخ فــة
امس ـ ـ مية لحولـ ــه إلـ ـ ـث إعـ ــا ال شـ ــك ية ألن األم ـ ــور ك دـ ــا -ومندـ ــا لحده ـ ــد
الخ يفة -يد الس ْان ،فما فا دال اال تما د ه المسولة؟ والجواب ع ث ذلك
أنه حتـث فـد العدـو العباسـية المتـولرال أ ـبحه السـ ْة ك دـا يـد الـو راء-
متــل نــث وي ــه ،والس ـ جقة -و ل ــم كــن ل خ يف ــة إال االســم ،وم ــذ ذلــك لم ــا
قلد ع ث الخ فة حـزن النـا ع ـث ذلـك و ـاروا هـ كرون األمـور الدا ـة
التــد جــرت وع ــث أرســدا قتــل الخ يفــة ثــم بقــاء المس ـ مين ـ ل يفــة ،ول ـ لك
عند
فبقدر ا الحزن كان استبشار م بتحيا دا فد القا رال ،فالخ فة
المس مين رمز ل وحـدال والبـاع شـرع هللا فـد لعيـين إمـا ل مسـ مين ،ولـ لك لمـا
قامــه الخ فــة فــد القــا رال ــار بعــا الم ــو فــد األقــاليم البعيــدال هرس ـ ون
( )2ان ر :ا البداية والنه ية ( ،)66/14وخنذكر االن كثينر أن سنبب صندور هنذا األمنر
اال ر م ة ن رحمنه ه-ا وان نر كتن ب :البنذل والبرالنة زمن سن اي المم ل نو (ص!)25 :
وم عده ا
( )1يذكر الفيواي أن الم ر ط هو أول من فكنر فني ذلنو وأننه ن يع فعن أ ن
العب س الي كذ نأمر ه فني مشن  -النذي رنولت ف من عند سننة  661هننا رن رخص الخل ن ء
(ص)760 :ا
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إلــث الخ يفــة ْ هــون منــه أن قــر م ع ــث م كدــم وأن كون ـوا لــابعين لــه حتــث
ح ـوا بالشـرعية أمـا شـعوبدم( )1وال شـك أن نـا أسـبابا عـه المماليـك
إلث إعا ال الخ فة ولع دا لتلا فيما ه د-:
 -1أن فكرال إعا ال الخ فة -كانه فد الهدا ة -ع ث أسـا أن الخ يفـة
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
قْ ــز ب ــا ذ ف ــد الشـ ــا الح ــاكم ب ــومر هللا ،وأرس ــل معـ ــه
أن الم ف ــر
جماع ــة م ــن أمـ ـراء الع ــرب ،وأن الخ يف ــة س ــار وافت ــتا بع ــا الم ــدن -جد ــة
العـ ار  -وأنــه قالــل التتــار وانتصــر ع ــيدم ،وأن نا ــب مشــق اســتدعاه ،وأن
ع ـ ــم أن المستنصـ ــر
ال ـ ــا ر يهـ ــر  -بعـ ــد لوليـ ــه -اسـ ــتدعاه ولكنـ ــه
العباهد سبقه إلث القا رال ف م ه ب إليدا ولكن رجذ إلث ح ب
فهويذ من نا وكان ممن با عه عهـد الح ـيم ـن ليميـة( )2أمـا التـاند :فدـو
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
هرجــث أن هرجــذ مقــر الخ فــة إل ـث مــا كــان
ســهيل هللا ،قــال :وبــك
ع يه فد األ ا األولث ،فو قظ لنصرال االس جفنا ما كان اافيـا وال اجعـا،
وك ــن ف ــد مجا ــدال أع ــداء هللا إمام ــا متهوع ــا ال ل ــابذ ( )3ومق ــر الخ ف ــة
( )2منن هننؤالء :ميمنند النن ر لنن  ،ان ننر :رحلننة النن
االس

طواننة ( ،)523/2وان ننر:

والخ فة :علي الخر والي (ص)252-248 :ا

( )1ان ر :ر رخص الخل ء (ص ،)760 :وان ر :الندو ال اهرة ()116-115/7ا
( )2الروض ال اهنر (ص ،)108 :والفنلو ( ،)456/1وهنذ الب عنة حضنره القضن ة
واألمراء وعلت رأسهذ الع ال عبد الفن  -النذ يقن ل :إننه أول من ن يع الخل نة -ورن ج
الدي ال الن األع

ني القضن ة النذ أ بن

الني العب س ،وان ر :حف المي

شنه ة الشنهو بنوت نفنب الخل نة إلنت

رة ( ،)53/2والبداية والنه ية ( ،)231/13ومم يلين
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إلــث الشــا ف مــا
بغــدا  ،وبعــد وقــه قصــير ســار الخ يفــة والس ـ ْان
و ـ ـ إل ــث مش ــق جد ــز السـ ـ ْان الخ يف ــة ومع ــه األمـ ـراء والجن ــد ،وس ــار
الخ يفـة جدــة العـ ار  ،وكــان ال ــا ر هريــد أن هبعــث معــه عشـرال آالف فــار
حتــث ســتقر بغــدا  ،ولكــن بعــا األم ـراء أشــار إليــه أن ال فعــل وقــالوا :إن
إذا اســتقر أم ـره بغــدا نا عــك وألرجــك مــن مصــر ،ف ــم
الخ يفــة
خرج مذ الخ يفة إال قوال غيرال ال لتناسب ومستوى المدمة ،ولـ لك سـرعان
ما قلث ع يه سنة  660ـ وبعد ذلك عز ال ا ر ع ث إعا ال الخ فة مـرال
ألرى فوعا ـا سـنة  661ــ ،ولـولث الخ فـة أحمـد الحـاكم بـومر هللا ،ولكـن
بقد الخ يفة فد القا رال و لم سما له بمغا رلدا
 -2ومــن األســباب التــث عــه المماليــك إلــث إحيــاء الخ فــة االس ـ مية
كوندم مماليك وأن أ دم اير حر ولعل حا ثة يعدم أ ا نجم الدهن أهـوب
ع ث هد العز ا ن عهد الس ( )1لم لكن اا بـة اـن أذ ـاندم وأذ ـان النـا -
ل ـ ـ لك وحتـ ــث لـ ــفوا الشـ ــرعية ع ـ ــث م كدـ ــم وس ـ ـ ْاندم عمـ ــدوا إلـ ــث إحيـ ــاء
الخ فــة ،وأندــم ليس ـوا إال لــابعين ل خ يفــة ولمــا كــان شـرط القرشــية ســا دا لــم
جرك المماليك إلث نسهدا إلث أنفسدم وإنما عينوا ل يفة عباسيا
 3ـ و نــا ســهب آلــر و ــو أن بعــا الــدول المجــاورال ل مماليــك لقه ـوا
أمي ــر م ق ــب الخ يف ــة ـ بع ــد س ــقوط بغ ــدا ـ وم ــن أ ــر ـ ـ ه ال ــدول الدول ــة
الحفصــية فــد لــون ( ، )2فحــرص المماليــك ع ــث قْــذ الْريــق ع ــث أولئــك
أنه في سنة  690هن خطب الخل ة العب سي في مصر في إحد المن سب ت أم الفلط ن

وحق في خطبته علت انت اع العراق م التت را الخط( ()381/2ا
( )3ان ر :ابق ت الش فع ة للفبني ()217-216/8ا

( ) 1ينتفب النو ح ص إلت أالي ح نص عمنر ر ن س بيلنة هتت ننة البر رخنة  ،وكن نوا

فنني األص ن أرب ع ن للموحنندي  ،وفنني سنننة 625هننن أعل ن أالننو زكرخ ن الي صنني اسننتق له ،
فبدأت الدولة الي ص ة التي استمرت إلت أن سقط رونس أيدي العثم نيي سننة 982هنن
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لينــالوا وحــد م المفخ ـرال والش ــرعية فســارعوا إلــث إعـ ـ ن الخ فــة عنــد م ف ــد
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 :
أ – عــو ال الخ فــة الســنية كــان بمتابــة عــم قــوي لمــا فع ــه نــور الــدهن
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 أف ار أو ةوا ف باةنية لدهن بالوالء ل دولـة
الفاةميــة وم ـ هدا البــاةند وذلــك ل عــو ال إلــث الخ فــة الشــيعية  ،ومــن ـ ه
المحاوالت ما فع ه ا ن الع قمد – فد سـقوط بغـدا – الـ ي كـان ْمـذ مـن
ل ـ ل لعاونــه ومماأللــه ل تتــار أن قــيم حاكمــا ع ويــا ــدل الخ يفــة العباســد
()1
السند  ،ولكنه فشل
ومندـا مــا قــا بــه رجــل شــيعد عـرف بــالكوراند – نســبة إلــث كــوران مــن
قــرى إســفراهين – حــين أظدــر الز ــد والــورع  ،وألـ جمــذ حولــه بعــا لــد
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

نت ة الوالية ال سبعي الصنوفي صن حب القنول الوحندة الوجنو والنذي فنر من رنونس

إلنت مننة لمن أنكنر عل نه العلمن ء ورمنو ن لك ر وال فن ] هنو أالنو عبنده المفتنصنر النذي

رولت سنة 647هن  ،وفي سنة 657هن وصل ال عة شرخ منة لنه ففنمي نأمير المنؤمني
 ،ولك األمور ا طر في عهد  ،ولذلو لذ يعتر مؤرخو اإلس – خ صنة المشنرق –
الهننذ الخ فننة  ،وإنم ن اعترف نوا خ فننة الق ن هرة ا ان ننر العبننر الال ن خلنندون ( ، )634/6ط
اليننروت  ،واأل لننة البينننة النوران ننة الال ن الشننم ع (ص  ، )57:وكت ن ب الفننلطنة الي ص ن ة (

ص  )188:وم عده ا
( )2سب

رخب عند الك

ع الم ول وسقوط دا ا
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ث ــم ث ــاروا وش ــقوا الق ــا رال و ــم هنا ون :ــاآل ع ــد وفتحـ ـوا ك ــاكين الس ــيوفيين
وأل وا مافيدا من س ح
ولكـ ــن عسـ ــكر الس ـ ـ ْان ال ـ ــا ر يهـ ــر أحـ ــاةوا دـ ــم وأوثقـ ــو م فو ـ ــبحوا
()1
مص وبين وكان ذلك فد أوالر سنة  658ـ
ب -لحول أن ار العالم امس مث من بغدا إلث القا رال وما هتبعدا من
ـ الشـا وبـ لك أ ـبحه حا ـرال المسـ مين ومو ـل الع مــاء وةـالهد الع ــم
و ــارت مدارســدا ومســاجد ا وشــيولدا ذات أثــر بــال  ،ممــا لــم هه غــه مكــان
آلر ،ولد ا قول السيوةث مع قا ع ث مو وع انتقال الخ فة إلث مصر:
واع ــم أن مص ــر ح ــين ــارت ار الخ ف ــة ع ــم أمر ــا ،وكت ــرت ش ــعا ر
امسـ فيدــا وع ــه فيدــا الســنة ،وعفــه مندــا الهدعــة ،و ــارت محــل ســكن
()3
( )2إلث اير ذلك من اآلثار
الع ماء ومحط رحال الفل ء
لامسا :الباةنية وال ارفلة:
لعته ـ ـ ر الحركـ ــات الباةنيـ ــة مـ ــن ألْـ ــر الحركـ ــات فـ ــد لـ ــاريل العـ ــا لـ ــم
امسـ ـ مث ،وكـ ـ لك الرافل ــة ،والْا فت ــان مت ــدال تان ف ــد الم ــندج واالعتق ــا
والموقـ ــف مـ ــن أ ـ ــل السـ ــنة ،وال عجـ ــب ،إذ ك دـ ــا قا مـ ــة ع ـ ــث مهـ ــدأ التشـ ــيذ
ومنْ قـة منـه ،وإن كـان التْـور فـد بعلــدا قـد صـل إلـث الغ ـو أو امباحــة
كمــا حــدث ل،سـماعي ية والقرامْــة ،إال أن القاســم المشــتر يندــا ــو عــوى
مواالال أ ل الهيه والقيـا بالواجـب نحـو م ،واسـتخ ص حقـوقدم المغتصـبة-
( )1ان ر :الفلو ( ،)450 /1ون
( )2حف المي

ولة المم ل و (ص)178 :ا

رة ()94/2ا

( )3ييف أن نشير هن إلت أنه في ع  815هن رولت الخل ة العب ست أالو ال ضن
الملقب لمفتعي

ه الفلطنة في مصر ،فص ر هو الخل ة وهنو الفنلط نا ان نر :أنبن ء

العمر الال حدر ( -)53/7هندية وحف المي

رة ()85/2ا
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من اممامة واير ا -من أعدا دم
و ـ ـ ه الحرك ــات ال لـ ـزال -حت ــث اآلن -لق ــو ــدور لْي ــر ف ــد عالمن ــا
االسـ مث ولح ــث -كمــا ح ــث مــن هتهنا ــا مــن ول واير ــا -ــدعم كهيــر
من اليدو والنصارى والم حدال -مـن شـيوعيين وال هنيـين-؛ إذ أ ر أعـداء
امس أن حرب المس مين -ويقصد أ ل السنة -ال لتم إال بتحياء الْا اليـة
يندم و عم ل ك الفر والحركات المنا لة ل،س الحق
وقــد كتهــه ارســات عــن الحركــات الباةنيــة ،ولكــن ـ ه الد ارس ـات  -حســب
ع مد -قامه ع ث إحدى وجدتين:
أ -إم ــا وجد ــة لاريخي ــة ،لن ــر إل ــث ل ــاريل ـ ـ ه الْوا ــف ،و ور ــا ف ــد
األحداث وما لدا وما ع يدا ،وال لعْث الجانـب العقا ـدي الـ ي قامـه بـه إال
و ار غي ار ال هتعدى التعريل والنشوال
 -2وإم ـ ــا وجد ـ ــة عقا د ـ ــة بحت ـ ــة ،لن ـ ــر إل ـ ــث عقا ـ ــد ـ ـ ـ ه الْوا ـ ــف
وفكر ـ ــا،وأ م مبا دـ ــا ،وأمـ ــا ور ـ ــا فـ ــد األحـ ــداث ومـ ــا قامـ ــه فـ ــد المجـ ــال
السياسث واالجتماعد ف لتعرض له بشدء
وف ــد أره ــد -القا ــر -أن مت ــل ـ ـ ه الحرك ــات الخْيـ ـرال ال لـ ـتم معرف ــة
أبعا ــا واالســتفا ال مــن لاريخدــا الســا ق -وأبعــا ه العقا د ــة والسياســية -إال
بالجمذ ين الين الوجدتين أثناء الدراسة والتح يل
والحركــات الباةنيــة -فــد العصــر الحا ــر-كمــا أن لدــا نشــاةا سياســيا
م حوظــا ف دــا أ لــا نشــاط فكــري لنشــر مــن ل لــه م ـ ا هدا وعقا ــد ا وكتهدــا
()1
ووثا قدا
( )1رأسف في الهند سنة  " 1946الدمع ة اإلسم عيل ة" ونشرت في الهنند
ومصننر كثيننرا منن مؤل ره ن ومخطوا رهنن ا ان ننر :كت ن ب الينن كذ ننأمر ه -عننن ن( -ص:
 ،)14-13ك ن أن كثي ن ار م ن الب ن حثي ر ر نوا لنشننر الت نراأل االسننم عيلي والب ن اني وكت ننة
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والعصر -ال ى نحن بصد الحدهث عنه -كـان ل باةنيـة والرافلـة فيـه
ور كهيــر ،و ــو وإن كــان قــد انحســر -بالنســبة ل عصــر ال ـ ي قه ــه -إال أن
بقا ا م قامه بو وار لكمي ية سواء نشر م ا هدم أو التعاون مـذ الصـ يهيين،
ولـ ـ ـ ا رأهن ـ ــا كي ـ ــل أن ال ـ ــا ر يه ـ ــر هد ـ ــاجم حص ـ ــوندم ويقل ـ ــد ع يد ـ ــا،
والس ْان ق وون وايره قومون بغزو الرافلة فد جهل كسروان وما جاوره،
ورأهنــا عالمــا متــل شــيل االس ـ ا ـن ليميــة هتصــدى لجدــا م واــزو م ،كمــا
هتصدى لفلا الم ب الباةند ويهين حكم الشرع فيدم ،وير ع ث ع ما دم
فد منداج السنة وايره
ونوجز الك حول ه الحركات بماه د :
أوال :ر التشيذ ك ا رال فد وقه مبكر ،فد عدد ع ـد ـن أ ـد ةالـب
 ر ث هللا عنه -ل قه ه بق يـل حـين ظدـرت السـهئية -ألبـاع عهـد ال ـة ـنسبو  -وكان التشيذ فـد عمومـه قـد ـدا معتـدال إال أنـه فـد ـ ه ال ـوا ر ـدا
االيــا أشــد مــا كــون الغ ــو ،وليســث لوليــه ع ــد ــن أ ــث ةالــب ال ـ ي قــال بــه
أنا فـد عدـده إال نـواال لت ـك الحركـات الباةنيـة التـد ألـ ت أشـكاال مخت فـة
فد ال ا ر ،و د متفقة فد الحقيقة والباةن
ا إال
أما ما قد هتبا ر إلث ال ن من لفاوت يندا اعتداال وا وا ف ي
أمــر عــارض هنشــو فــد بعــا األح ـوال حســب مــا قتلــيه مهــدأ التقيــة ،أو
التــدرج فــد المــدعوين أو حــين التْيــق العم ــث لمبــا دم ،إ ــافة إلــث مهــدأ
السرية والع نية فد عقا د م التث جع ون جـزءا مدمـا مندـا هبقـث لحـه ا ـرال
الدراس ت حوله -حتت أن واحدا منهذ نشر را نة أر عني كت ن حنول هنذ اليركن ت ،و عنق
الب حثي م هؤالء ال ينت ون لتيقي أو الكت نة العلم نة فقن( ،وإنمن يبثنون الدع ينة لهن

وخدعون إلت االست ة من رد ر هن  ،كمن ي عمنون أنهن حركن ت م لومنة ولنذا ينب نت إعن ة
كت ة ر رخخه م خ ل حرخة ال كر واأل ي ن التت ين ون اله ا
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الكتمــان إال ع ــن الق ــة الق ي ــة م ــن أك ــا ر م وع م ــا دم ،ولـ ـ لك ــدقه ف ــيدم
مقولـ ــة أ ـ ــد حامـ ــد الغ ازلـ ــد :إنـ ــه م ـ ـ ب ظـ ــا ره الـ ــرفا ،وباةنـ ــه الكفـ ــر
()1
المحا ،ومفتتحه حصر مدار الع و فد قول امما المعصو
ثانيا :حدثه انقسامات الل ه الم ا ب الرافلية الباةنية:
ومندا :االنقسا ال ي وقذ حول من كون امما بعد جعفـر الصـا -
رحمه هللا -
فْا فــة :قال ــه :اممــا بع ــده ا ن ــه موســث واس ــتمرت اممامــة بع ــده إل ــث
اممـ ــا الت ـ ــاند عش ـ ــر -المد ـ ــدي المنت ـ ــر عن ـ ــد م -و ـ ـ ـنالء ـ ــم الرافل ـ ــة
الموســوية ،الجعفريــة ،االثنــث عش ـرية ،ومــن ْ ــذ ع ــث عقا ــد م وم ـ ا هدم
هرى أنه ال مكن أن كونوا ةا فة معتدلة بحال من األحوال ،إال حال التقيـة

()2

وةا فة :قاله :امما بعـده أى -بعـد جعفـر الصـا  -ا نـه إسـماعيل-
ال ي مـات فـد عدـد أ يـه -و ـنالء ـم ةا فـة امسـماعي ية التـد انهتقـه مندـا
حركــة القرامْــة ،والدولــة الفاةميــة فــد المغــرب ومصــر ،وامســماعي ية فــد
فار واير ا
ومندا -:أى من االنقسامات التد حدثه -ما حدث سنة  487ـ -لما
مــات الخ يفــة المستنصــر بــاهلل -الفــاةمث العهيــدى -فقــد افترقــه امســماعي ة
إلث فرقتين:
( )1فض ت الب ان ة (ص)37 :ا

( )2د األخ الع خ  -ن صر الق ري -رس لته للدكتورا ع أصول الش عة اال نت
عشرخة وعق دهذ عد راسته -الد ة والموفقة -إن ش ء ه ؛ حول مفألة التقرخب الي
الفنة والش عة في رس لته للم جفتيرا
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إحـدا ما :قالــه بــون اممــا بعــده ولــده نـزار ،وأن المستنصــر نــص ع ــث
ذل ــك قه ــل وفال ــه ،و امسـ ـماعي ية  ،وم ح ــدال العج ــم وم ح ــدال الش ــا لعتق ــد
إمامتــه ،ولــزعم أن المستنصــر كــان قــد عدــد اليــه وكتــب اســمه ع ــث الــدهنار
()1
والْـر  ،وأن المستنصــر قـال ل حســن ـن ــباح :إنـه الخ يفــة مـن بعــده
و نالء هنكرون إمامة المستع ث ال كط لـولث الخ فـة -بعـد أ يـه -ويـرون أن
ل فته ومن بعده باة ة
واأللــرى :المســتع ية ،هــرون ــحة إمامــة المســتع د ومــن قــا بعــده مــن
()2
الخ فاء بمصر ،وبسهب ذلك حدثه فتن ين الْا فتين
ثالتـ ـ ا :ل ــم لك ــن ـ ـ ه الحرك ــات الباةني ــة بعي ــدال ع ــن األح ــداث -لـ ـ ل
لاريخنــا امس ـ مد -وإنمــا أل ـ ت لعم ــل س ـ ار لنشــر أفكار ــا ،ولكــوين ألب ــاع
لدا -وذلك لوفا من الخ فة العباسية السـنية -وكـان دا ـة ذلـك لمـا ظدـرت
حماع ــة م ــن الم ح ــدال هت ــزعمدم رج ــل فارس ــد مجوس ــث اس ــمه :ميم ــون ــن
صــان المعــروف بالقــداح ،وكــان قــد ل ــا ر بامس ـ والتشــيذ ،ثــم قــبا
ع يــه مــذ جماعــة مــن أ ــحابه وســجنوا فــد الكوفــة أوالــر عدــد المنصــور
العباسث سنة  145ـ وفد السجن ـدأوا و ـذ مـ هدم وأسـ عـولدم ثـم
ظدـ ــرت ع ـ ــث أثـ ــر ذلـ ــك حركتـ ــان كـ ــان لدمـ ــا ور فـ ــد التـ ــاريل امس ـ ـ مث،
إحدا ما :ظدور القرامْة ،واأللرى :قيا الدولة الفاةمية

( )1ارع ظ الين ء ()15/3ا
( )2ان ننر :ر ن رخص ال ن ر ي ( ص ، ) 267 :وارع ن ظ الين ن ء (  ، ) 27 / 3والبدايننة
والنه ينة ( ،)148/12ورن رخص عطن ملنو الدننوخ  -جن ء منننه

نم

ولننة االسننم عيل ة فنني

إيران ( ص ، )1 79 :وان ر االسنم عيل ة  -الحفن ن الهنت هينر ( ص 58 :ا 59 -

 ، ) 735 ،1وان ر  :مذاهب االس ميي  -الدوي (  ) 352 / 2وم عده ا
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رابعــا :ولمــا جــاء عدــد المماليــك وا ـ وا ح ـربدم ل ص ـ يهيين والبــاةنيين
ولا ــة بع ــد القل ــاء ع ــث حص ــوندم ف ــد ـ ـ ف ــار الـ ـ ي ل ــم ع ــث ه ــد
يهــر قلــث ع ـيدم -حصــنا بعــد اآللــر -ســنة
والكـو فال ــا ر
 670ــ ،وكــانوا قهــل ذلــك هــدفعون لــه الجزيــة وكــان مســيْ ار ع ــيدم عــزل
وينصب من هريـد مـن عمـا دم ،قـول المقريـزي فـد حـوا ث سـنة  671ـ
وفــد ثــاند عشــر ذي الحجــة اســتولث الس ـ ْان ع ــث بقيــة حصــون ال ــدعوال
االسماعي ية و د المينقة والقدمو والكدف ،وأقيمه نا الجمعة ولر ـث
عن الصحابة دا ،وعفيه المنكرات مندا ،وأظدـرت شـ ار ذ امسـ وشـعا ره
()1

الش ـ ــا

لكـ ــن ـ ــل انتد ـ ــث ور الب ـ ــاةنين ف ـ ــد ـ ـ ـ
االسماعي ية ()3؟
لقد بقث من ةوا فدم ةا فتان كان لدم نفوذ فد ذلك الوقه ،واسـتمر نفـوذ م
الشا إلث العصر الحا ر و ما:
فد
أ -ا لنصيرية:
و ـنالء سـموا ـ لك نســبة إلــث محمـد ــن نصــير النميـرى ( )4الـ ي عــاش
()2

بالقل ـ ــاء ع ـ ــث

( )1الفنننلو ( ،)608/1وان ننننر الننننروض ال اهنننر (ص ،)413 :والمختصننننر ألالنننني
ال داء ()41/7ا
( )2أم في ير ال

الش ف ر ال االسم عيل ة ن ة إلت اليو كط ة مفتقلةا

( )3المطلننع علننت رحلننة االن
أنه يشير إلت

طواننة ( ،)93/1حنني زار الشن سنننة  727هننن يننر

ع اإلسنم عيل ة وال داوخنة وخقنول أنهنذ سنه الن صنر ن وون يصنيب الهنذ

أعداء وعلت هذا األس س ينرن ال ن هر إنمن ضنت علنيهذ س سن  ،يينث لنذ يصنبع لهنذ
ور مفتق ا
( )4و عضهذ ينفبهذ إلت نصير

 -ر ت ه عنه-ا
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ف ــد الق ــرن التال ــث م ــن األ م ــة الت ث ــة األليـ ـرين م ــن أ م ــة الش ــيعة االثن ــث
عش ـرية ،و عــم أنــه البــاب ل،مــا الحــا ي عشــر الحســن العســكري وأنكــر
إمامـة المدـدي التـاند عشـر ،وبـ لك انفصـل عـن االثنـث عشـرية ،ول نصـيرية
عقا ــد االيــة مشــدورال أ مدــا لوليــه ع ــد ا ــن أ ــد ةالــب -ر ــد هللا عنــه-
وفــد عدــد المم ـا ليــك كــانوا ســكنون الس ـواحل الشــامية ،وبعــا الجبــال فــد
الكســروان واي ـره ،وكــانوا م ـوالين ألــم الم ـواالال ل نصــارى ول تتــار ،وقــد حــرص
ال ا ر يهر ع ث القلاء ع يدم عن ةريق إلزامدم هناء المسـاجـد
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
فينــزل بالمســجد ،ويــنذن إلــث الص ـ ال فيقولــون :ال لندــق ع فــك وليــك
استدزاء وسخرية ،وفد سـنة  717ـ لرجـه النصـيرية عـن الْاعـة ،وكـان
مــن يــندم رجــل س ـموه محمــد ــن الحســن المدــدي القــا م بــومر هللا كــان لــارال
ه ــدعث األلوقي ــة لع ــث ول ــارال ه ــدعد أن ــه محم ــد ــن عه ــد هللا ول ــرج كف ــر
المسـ مين وأن النصــيرية ع ــث الحــق ،واحتــوى ـ ا الرجــل ع ــث عقــول كتيــر
من كبار النصيرية الل ل ،وعين لكل إنسان مندم لقدمة ألف وب ا كتيـرال
ونيابــات ،وحم ـوا ع ــث مدهنــة جه ــة فــدل و ا وقت ـوا ل قــا مــن أ دــا ولرج ـوا
مند ــا قول ــون :ال إلـ ــه إال ع ــد وال حج ــاب إال محمـ ــد وال ب ــاب إال س ـ ـ مان،
وسهوا الشيخين ،و اح أ ل اله د :وا إس ماه وا سـ ْاناه وا أميـراه ،ف ـم كـن
( ) 1رحلة اال

طواة المفنم ة :ري نة الن ن ر فني را نب األمصن ر ( ،)96/1وان نر:

خطنن( الش ن ميمنند كننر علنني ( ،)263/6وذكننر أن ذلننو فنني القننرن الت سننع -وهننو خطننأ،
وربعننه علننت خطئننه صن حب اليركن ت الب ان ننة فنني العن لذ االسن مت -ميمنند أحمنند الخطيننب
(ص)332 :ا
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فجــر ت لدــم العســاكر فدزمــو م وقت ـوا مــندم
لدــم هومئ ـ نصــر وال منجــد
()1
ل قا كتي ار وجما افي ار وقتل المددي
وقد حفظ لنا احب با األعشث وثيقة لشتمل ع ـث مرسـو أ ـدره
النا ــر محم ــد ــن قـ ـ وون س ــنة  717ـ ـ ه غ ــث في ــه بع ــا المك ــو ف ــد
المم ك ـ ــة الْ ار س ـ ــية ،وي ـ ــومر بتبْ ـ ــال بع ـ ــا المنكـ ـ ـرات ،ويـ ـ ـ كر منكـ ـ ـرات
ومندــا :أن بــاألةراف القا ــية
النصــيرية ،وممــا ور فيــه عــندم
لـم ه ـج امسـ لدـم
من ه المم كة قرى سـكاندا عرفـون بالنصـيرية
ق بــا ،وال لــالط لدــم لبــا ،وال أظدــروا لــه يــندم شــعا ار [ ثــم قــول]  :وأمــا
رسـمنا
ـم بكـل قريـة مسـجدا وكـ لك
النصيرية ف يعمروا فد
أ ل ــا بمن ــذ النص ــيرية م ــن الخْ ــاب ( )2وأن ال مكنـ ـوا بع ــد ورو ـ ـ ا م ــن
الخْاب
عو أحـد مـندم

جم ة كافية ،ولنل الشدا ال ع ث أكا ر م ومشا ل ق ار م لئ
()3
إلث الت ا ر بالخْاب ،ومن ل ا ر به قوبل أشد مقا ة
وال ــن ليميــة -رحمــه هللا -فتــوى مشــدورال فــد النصــيرية وحقيقــة م ـ هدم
ولْ ـ ــر م ولع ـ ــاوندم م ـ ــذ النص ـ ــارى والتت ـ ــار ،والحك ـ ــم ع ـ ــيدم وواج ـ ــب والال
المس ـ ـ مين نحـ ــو م ( )4وسـ ــتولد امشـ ــارال إلـ ــث ور ا ـ ــن ليميـ ــة فـ ــد قتـ ــالدم
( )2البداية والنه ية ()84-83/14ا
( )3المقصو

لخط ب عندهذ أن ييل وا م يدخ في يننهذ -عند رعل منه وإا عنه

علت أسرارهذ -أن ينتذ ينه ،وشنيوخها ان نر :مدمنوع ال تن و (-)15/35

نم الفنؤال

الوار الال ر م ة ،وان ر :صبت األعشت ()250/13ا
( )1صننبت األعشننت ( ،)35-33 /13وان ننر :الو ن

الف س ن ة :العهنند المملننوكت

(ص )3 0 5 :وم عده ا
( )2ان ر :مدموع ال ت و ()160 -145/35ا
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وإللاعدم -مذ اير م من رو وم حدال ورافلة جهل كسروان -إن شاء
هللا لعالث
ب -ا لد رو :
و ــم ةا فــة قولــون توليــه الحــاكم بــومر هللا الفــاةمد والتناســل والح ــول
وكان أول من عا إلث ذلك سنة  408ـ حمزال ن ع د ن أحمد الزو نـد،
وف ــد نفـ ـ الوق ــه ظد ــر ع ــدال ع ــاال ع ــث ش ــاك ته م ــندم :حس ــن ــن حي ــدرال
الفرااند المعروف باأللر ُ ،محمد ـن إسـماعيل الـرو ي ،وفـد سـنة 411
ـ قتـل الحـاكم بـومر هللا  -ويـزعم الـدرو أنـه التفـث -فانتق ـه ـ ه الْا فــة
إلــث منــاةق ألــرى فــد ـ الشــا  ،أمــا فــد مصــر ف ــم ههــق لدــم بعــد ـ
الحاكم وجـو حقيقـث ( )1وقـد اسـتجاب لدـ ه الـدعوال مـن القبا ـل العربيـة فـد
الش ــا  :نـ ــو لن ــوخ وآل بحتـ ــر ،وآل أرسـ ـ ن ،وبعـ ــد اعتن ــاقدم لد ـ ـ ا الم ـ ـ ب
الب ــاةند لحركـ ـوا ف ــد س ــنة  423ـ ـ إل ــث جه ــل الس ــما  ،وج ــا روا بمـ ـ هدم
وألربوا المساجد ،واعتدوا ع ث المس مين المجاورين ،وكتر شر م ،ولكن أ ل
أنْاكيــة لــافوا مــن لفــاقم أمــر م ،فجــاءو م ول ْف ـوا لدــم حتــث قبل ـوا ع ــث
()2
عالدم وأكا ر م وقت و م جميعا
وبعـ ــد مجـ ــدء الص ـ ـ يهيين ثـ ــم التتـ ــار كـ ــانوا هتعـ ــاونون معدـ ــم بمـ ــا خـ ــد

( )3ان ر في عق دهذ ونشأرهذ  :أخبن ر ملنو النني عبيند ( ص ) 94 :ومن عنده ،
وارعننن ظ الين ننن ء

( ،)1 13/2وان ننننر :اليننن كذ نننأمر ه (ص )1 97 :ومنننن

عده  ،و (ص )31 4 :وم عده  ،ور رخص الدولة ال ام ة (ص )354:وم عده ا
( )4ان ر :خط( الش ( ،)224/1والتنوخيون :نديذ ن ي حم ة (ص)71 :ا

جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

148

مصالحدم الخا ة
وكــان الــدرو متــو عين فــد أمــاكن متفرقــة مــن لهنــان ،ولـ لك فقــد انلــم
جــزء مــندم -مــن التنــوليين -إلــث م ـواالال المماليــك ،و ــاروا هنخرةــون فــد
الح قة ( -)2ال هن كانوا فرسانا ـولمرون بـومر السـ ْان ون
جنو
أن كونوا م كا له -وع ث الرام من سجن ث ثة من عما دم فد القا رال فقـد
ر ت إلــيدم إقْاع ــالدم و ــاروا مس ــنولين ع ــن الحف ــا ع ــث منْق ــة ا ــرب
()3
يروت
والعجيب أنه حين اجم جيش السـ ْان النا ـر قـ وون سـنة  705ـ
جهل الكسروان -وكان سكنه النصيرية والرافلة والـدرو  -كـان مـن ـمن
الجيش ال ي اجمدم :التنوليون الدرو مما أثار جدال ين بعا البـاحتين
()1

()4

( )1ان ننر :ر ن رخص اليننروت (ص ،)64 ،63 ،60 :وان ننر :التن نوخيرن (ص-1 03 :
)11 0ا
( )2ان ننر :ن ننذ ولننة س ن اي المم ل ننو ورسننومهذ فنني مصننر -الننن ذ الف س ن ة-
(ص)149 :ا

( )3رن رخص اليننروت (ص ،)85-70 ،54-53 :وان نر :التنوخيننون (ص،)125 :ومن

عده ا
( )4ذكنر المقرخن

فنني الفنلو ( 902/1ن  ،)903واالن ر م نة كمن فنني رسن لته إلننت

الفلط ن الن صر  -العقو الدرخنة (ص )193 :أن اليملنة علنت أهن كفنروان ك نن حملنة
علت الدروز -حفن هذ االن ر م نة الي كم نة -فناذا علنذ أن الدن ش النذي ن رلهذ ف نه مئن ت
من التنوخ نة النندروز فك ن

ينتذ هنذا؟ كمن ل الصنليبي -وهنو من روني -أنكنر ذلننو -كن أنننه

افع عن النذي كن نوا فني الدبن ا و ند ر عل نه زكني النقن ش فني كت نه :أ نواء رو ن ي ة
علننت ر ن رخص الم رون ننة (ص ،)50 -46 :و (ص )63 :وم ن عننده ا كم ن ر عل ننه ص ن حب
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ج ـ ـ -إن الرافل ــة االثن ــث عشـ ـرية كان ــه لد ــم بع ــا األ وار امفس ــا ة
ول لك لحدث عندم ا ن ليمية حينما ذكر اـزوه لجهـل الكسـروان و ـ ا الجهـل
كان ــه لس ــكنه ةوا ــف مخت ف ــة م ــن النص ــيرية وال ــدرو والش ــيعة وأ ــحاب
العقا ــد الفاســدال -ففــد ســنة  704ـ ـ ذ ــب إلــيدم شــيل امس ـ ا ــن ليميــة
ومع ــه نقي ــب األش ـ ـراف ي ــن الـ ــدهن ا ــن ع ــدنان وألزمـ ــو م شـ ـ ار ذ امس ـ ـ ،
واستتا وا ل قا مندم،كما ذ ب إليدم ومعه األمير قراقوش المنصور وألزمو م
بالْاعة وأن ص حوا ما يندم وبين التنولين،
ولك ــندم رفلـ ـوا الْاع ــة ( )1فولـ ـ ا ــن ليمي ــة ونا ــب مش ــق ف ــد االس ــتعدا
لحربدم ،قول ا ن كتير فد حوا ث سنة  705ـ :وفد ثانيه [ أي المحر
نا ب الس ْة بمن بقث من الجيوش الشامية ،وقد كان لقد ـين
] لرج
هد ه ةا فة من الجيش مذ ا ن ليمية فد ثـاند المحـر ( ،)2فسـاروا إلـث ـ
والتيامنــة ،فخــرج نا ــب السـ ْنة نفســه بعــد لــروج
الجـر والــرفا
هللا ع يدم وأبا وا ل قـا كتيـ ار مـندم ،ومـن
الشيل لغزو م ،فنصر م
ــم ،وع ــا نا ــب
م ــن ــنذ
ف ــرقتدم الل ــالة ووةئـ ـوا أ ار ــث كتيـ ـرال
الس ـ ْنة إلــث مشــق ف ــد ــحهته الشــيل ا ــن ليمي ــة والجــيش ،وقــد حص ــل
بسهب شدو الشيل ه الغـزوال ليـر كتيـر ،وأبـان الشـيل ع مـا وشـجاعة فـد
كت ب التنوخيون (ص -)130 :ومؤل ه رزيا
( )1البداية والنه ية ( ،)35 /14والفلو ( ،)12 /2ور رخص اليروت (ص)27 :ا
( )2هنذا ،ولع الصواب في ذي اليدة كم أف

ك

االن عبند الهن ي فني العقنو ،

فان ل (ص 81 :ا " )182-وروجه ن نب الفنلطنه األمينر جمن ل الندي األفنر من رنأخر
م ن عفنننر مش ن إلننيهذ ل ن وهذ واستئص ن لهذ فنني ن ني شننهر الميننر م ن سنننة خمننس
وسبعم ة ،وك ن د روجه بله العفنر ا ة عد ا ة في ذي اليدة "ا
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ـ ـ ـ ـ ه الغـ ـ ـ ــزوال ،وقـ ـ ـ ــد امـ ـ ـ ــت ت ق ـ ـ ـ ــوب أعدا ـ ـ ـ ــه حس ـ ـ ـ ـ ـدا ل ـ ـ ـ ـ ـه وامـ ـ ـ ــا
ويقــول ا ــن ليميــة بعــد ـ ا النصــر المهــين ع ــيدم -فــد كتابــه إلــث الس ـ ْان
ق ـ ـ وون فـ ــد مصـ ــر -وقـ ــد ذكـ ــر بعـ ــد المقـ ــدمات شـ ــيئا مـ ــن
النا ـ ــر
ويسر بحسن نية السـ ْان و متـه فـد إقامـة
عقا د م :فوعان هللا
ش ار ذ االسـ  ،وعناهتـه بجدـا المـارقين أن اـزوا اـزوال شـرعية كمـا أمـر
هللا ورسوله ،بعد أن كشفه أحـوالدم ،وأ يحـه ع دـم ،وأ ي ـه شـهددم ،وبـ ل
لدـم مـن العـدل وامنصـاف مـا لـم كونـوا ْمعـون بـه ،وبـين لدـم أن اـزو م
اقت ــداء ب ــومير الم ــنمنين ع ــد ــن أ ــد ةال ــب -ر ــث هللا عن ــه -ف ــد قت ــال
()2
الحروري ــة الم ــارقين الـ ـ هن ل ــوالر ع ــن النه ــد -  -األم ــر بقت ــالدم
ثم ذكر السهب فد أل أموالدم وأنه كوندم لـارجين عـن شـريعة محمـد  -
 وسنته  ،ثم ذكر أندم شر من التتار من وجوه متعد ال  ،لكـن التتـر أظدـروأقـوى
()1

م،
ف لك در كترال شر م ،ثم ذكر السهب فد قْذ أشجار م ولخريب
ثم قال :وأ لا فتنه دـ ا قـد انكسـر مـن أ ـل الهـدع والنفـا بالشـا ومصـر
والحجــا وال ــيمن والعـ ـ ار مــا هرف ــذ هللا ب ــه رج ــات الس ـ ْان ويع ــز ب ــه أ ــل
ام مان ( ،)3ثم قال ا ن ليمية :فصل :لما ا الفتا وبركته لقد م ارسـم
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،
وفــد ق ــوبدم اــل ع ــيم ،وإبْــان معــا اال شــدهدال ،ال هنمنــون معدــا ع ــث مــا
( )3البداية والنه ية ( ،)35/14وان ر :مصر والش في عصنر األينو يي والمم ل نو

(ص )31 9 -31 4 :و ا ن ر :التنو خيون (ص)1 3 0 -1 28 :ا
( )4العقو الدرخة (ص 87 :ا)1 88-ا
( )1المصدر الف ال (ص)191 :ا

جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

151

مكــندم ولــو أنــه مباةنــة العــدو ،فــتذا أمســك ركوســدم الـ هن ل ـ وندم -متــل
نـث العــو ( -)1ال ـ لك مــن الشــر مـا ال ع مــه إال هللا  ،ويتقـد إلــث قـ ار م
و ــد قــرى متعــد ال بوعمــال مشــق ،و ــفد ،وة ـ ار م  ،وحمــاال ،وحمــص،
وح ــب ،بــون لقــا فــيدم شـ ار ذ االسـ  ،والجمعــة ،والجماعــة ،وقـراءال الق ـرآن،
ويكــون لدــم لْبــاء ومنذنــون كســا ر قــرى المس ـ مين ،ولق ـ أر فــيدم األحا هــث
النهويــة ولنشــر فــيدم المعــا لــم امس ـ مية ويعاقــب مــن عــرف مــندم بالهدعــة
والنفا بما لوجبه شريعة امس  ،فتن نالء الحماربين وأمتالدم قـالوا :نحـن
قــو جبــال ،و ـنالء كــانوا ع موننــا ويقولــون لنــا :أننــا إذا قال نــا ـنالء لكونــون
مجا ــدهن ،وم ــن قت ــل م ــنكم فد ــو ش ــديد ،وف ــد ـ ـنالء ل ــق كتي ــر ال ق ــرون
بص ـ ـ ال ،وال ـ ــيا  ،وال حـ ــج وال عم ـ ـرال ،وال حرمـ ــون الميتـ ــة والـ ــد  ،ولحـ ــم
الخنزي ــر ،وال هنمن ــون بالجنـ ــة والن ــار ،م ــن جـ ــن االس ــماعي ية والنصـ ــيرية،
والحاكميـ ــة ،والباةنيـ ــة ،و ـ ــم كفـ ــار أكفـ ــر مـ ــن اليدـ ــو والنصـ ــارى بتجم ـ ـاع
المس مين ( )2وسئل ا ن ليمية عن حكم قتالدم فوفتث بجوا ذلـك إذا كـانوا
()3
ممتنعين ،وشرح حالدم والحكم ع يدم و ث فتوى ع يمة
وفـ ــد عـ ــا  706ـ ـ ـ

ـ ــدر أمـ ــر رفـ ــذ أهـ ــدي الرافلـ ــة عـ ــن كسـ ــروان

( )2علت رأسهذ :أالو الق سذ اليفي ال العنو  ،ندينب الندي األسند اليلبنت ،شن ص
الشن عة وإمن مهذ وعن لمهذ فني أن فنهذ ،ولنند سننة  581هنن ،ورنوفي سننة  677هننا البدايننة

والنه ية ( ،)287/13وهؤالء الموجو ون الذي يشير إليهذ اال ر م ة م أوال

وأرب عها

( )3العقو الدرخة (ص 92 :ا)193-ا
( )4ان ر :نصه في مدموع ال ت و ( -468/28ا  ،)50ال

ل لم الني إنهنذ شنر

م اليهو =
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وإقْاعدا ل مراء التركمان
سا سا :دا ة ظدور التحاكم إلث اير الشريعة:
ـ ـ ه مسـ ــولة مـ ــن المس ــا ل المدمـ ــة التـ ــد لميـ ــز د ــا ـ ـ ا العصـ ــر عـ ــن
سـبقته ،فقــد عـاش المسـ مون منـ ـدء امسـ وانتشــاره
العصـور التـد
فــد الــه التــد فتحو ــا ال عرفــون ن امــا وحكمــا إال مــا جــاءت بــه ش ـريعة
ال ــم والجــور لــم قــذ ،وال أن ســفك
االس ـ  ،وال عنــد ـ ا أن
الدماء وأل األموال بالباةل لم هوجد ،ل حـدث مـن جـور بعـا السـ ةين
فد العدد األموي والعباسد واير ما -كما وجد مـن ظ ـم الـوالال وايـر م ممـن
قد لكون له س ْة -الشثء الكتير ،ل وجد من الفتن والمحـن التـد أحاةـه
كتــب
ــبعا المس ـ مين أو ــبعا أمصــار م مــا ــو مســْور فــد
التـ ــاريل التـ ــث ألفدـ ــا منرلـ ــون مس ـ ـ مون ،ولكـ ــن مـ ــذ ـ ـ ا ك ـ ــه كانـ ــه ـ ـ ه
المخالفــات لقــذ ولرلكــب ع ــث أندــا أمــور مخالفــة ل،س ـ أم ــا الدــوى أو
االنتق ــا أو اي ــر ذل ــك م ــن األس ــباب ،ولـ ـ لك إذا ل ــولث الح ــاكم أو السـ ـ ْان
الم ــا ل ــم وانتص ــر أل ــحا دا بم ــا هواف ــق شـ ـريعة
الع ــا ل ر ـ ـ ه
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
كون مهر ار ل خروج ع يدم ول ذ الْاعة ما لـم صـل إلـث الكفـر الهـواح ،أمـا
أن هوجــد ن ــا أو قــانون -مخــالف ل ش ـريعة -ويكــون وســذ ـ ه الْا فــة أو
()1

= والنص ر وأن ك ا ة ممتنعة يدب ت لهن ااا ن ل  " :ولن س هنذا مختصن
الرافضنة ،الن من

ل نة

ن فني أحند من المشن يص و ن ل  :إننه يرز نه أو يفنق( عننه الصن ة ااا

وك هؤالء ك ر يدب ت لهذ اجم ع المفلمي "ا
( )1ان ر :ر رخص اليروت (ص ،)29 :والفلو ()16/2ا
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إال فـد ـ ا
الدولة أن لتحاكم إليه مذ انتسـا دا ل،سـ فدـ ا لـم حـدث
العصـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ي نتحـ ـ ــدث عنـ ـ ــه ،وإذا وجـ ـ ــد مـ ـ ــن الـ ـ ــدول مـ ـ ــن حكـ ـ ــم بعـ ـ ــا
ـ المسـ مين وفـرض عقا ـد وسـن شـ ار ذ مخالفـة ل سـ وفر ـدا ع ـيدم،
فد ـنالء لــارجون عــن امس ـ  ،وذلــك كالدولــة الفاةميــة التــد قــال عندــا ا ــن
ليمية:
فــتن القــا رال بقــد والال أمور ــا نحــو مــا تد ســنة ع ــث ايــر شـريعة امس ـ ،
وكــانوا دــرون أندــم رافلــة ،و ــم فــد البــاةن إسـاعي ية ونصــيرية وقرامْــة
باةنية ،كما قال فيدم الغزالد -رحمه هللا لعالث -فد كتابه الـ ي ـنفه فـد
الر ع يدم ظا ر م هدم الرفا وباةنه الكفر المحا والفـق ةوا ـف
المس ـ ـ مين :ع مـ ــاك م وم ـ ــوكدم وعـ ــامتدم مـ ــن الحناليـ ــة والمالكيـ ــة والشـ ــافعية
والحنا ـة وايــر م ع ــث أندـم كــانوا لــارجين عـن شـريعة امسـ  ،وأن قتــالدم
وال ـ هن هوجــدون فــد
كــان جــا زا ،ــل نص ـوا ع ــث أن نســهدم كــان بــاة
امس من االسماعي ية والنصيرية والدر ية وأمتالدم من ألبـاعدم ،و ـم
الـ ـ هن أع ــانوا التت ــر ع ــث قت ــال المسـ ـ مين ( ،)1وك ــان و ي ــر ــويو النص ــير
()2
الْوسث من أ متدم
و ا ال ي استجد فد ا العصر جاء مذ ظدور التتار و جومدم ع ث
( )1م العديب -واال ر م ة يشير إلت رع ون الرافضة مع التتنر -أن من نصنوص

نون التت ر ال سن النذي ذكنر  -أو عضنه -المقرخن ي فني خططنه نصن ينأمر التميين ولند

علي ال أالي ا لب -ر ني ه عننه -وأن ال يننون علنيهذ كل نة وال مؤننة :يقنول " :وشنرط
أن ال ينننون علننت أحنند م ن ولنند علنني اال ن أالنني ا لننب -ر ننت ه عنننه -مؤنننة وال كل ننة "ا

الخط( ()220/2ا
( )2مدموع ال ت و ()636-635/28ا
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الع ــالم امسـ ـ مث و ـ ـنالء التت ــار ك ــان حكمد ــم ن ــا وق ــانون و ــعه لد ــم
عــيمدم جنكيزلــان ســمث بالياســا ،أو الياســق ،و ـ ا القــانون كــانوا ْبقونــه
بحـ افيره ،و ــارت لــه عنــد م قداســة ،وفــد جــومدم ع ــث المس ـ مين حم ــوه
معدم وةبقوه
وك م ــة اس ــا وق ــد ق ــال :اس ــه ،أو س ــا أو س ــق ( ،)1ك م ــة مغولي ــة
[ لركية] لعند قانون التتار ال ى و عه عيمدم ،قول المقريـزى -فـد أثنـاء
ذكـ ـره لمدم ــات الحج ــاب  -حج ــاب السـ ـ ةين -ف ــد عد ــده :وأن متوليدـ ــا
مدمته أن هنصف من األمراء والجند  ،لـارال نفسـه  ،ولـارال بمشـاورال السـ ْان
 ،ولارال بمشاورال النا ب،
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 س ـ ف
هتعــرض ل حكــم فــد شــدء مــن األمــور الشــرعية كتــداعد الــزوجين وأربــاب
الدهون ،وإنما هرجذ ذلك إلث قلـاال الشـرع ،ولقـد عدـدنا ا مـا أن الواحـد مـن
الكتــاب أو اللــمان ونحــو م فــر مــن بــاب الحاجــب ويصــير إلــث بــاب أحــد
القلــاال ويســتجير بحكــم الشــرع فـ ْمــذ أحــد بعــد ذلــك فــد ألـ ه مــن بــاب
المقريـزي التْـور الـ ي حـدث بعـد ذلـك
( ،)2ثم ذكر
القا د
( )3في ر ج العروس ( -)98/7ممن اسنتدركه فني فصن ال ن ء منع القن
كلمننة " يف ن ق " " ،كفنني ب" ور م ن ي ن يف ن

يننذ

 -ن ل عن

األلننف ،واألص ن ف ننه يف ن غ ،ن ل ي

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

مع ني هذ الكلمة القت أو الموتا ان ر :الم ول في الت رخص (جن 1ص)338 :ا
( 1)1لخط( ()219/2ا
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لمدمات الحجاب فقال :ثم لغير مـا نالـك و ـار الحاجـب اليـو ( )1اسـما
و ــار
الن ــا
لع ــدال جماع ــة م ــن األمـ ـراء هنتص ــهون ل حك ــم ــين
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
الحاجـ ــب لـ ــم مكـ ــن مـ ــن ذلـ ــك ( ،)2ثـ ــم قـ ــال :وكانـ ــه أحكـ ــا الحجـ ــاب
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
ثم ذكر المقريزي معنث الشرع ومعنث السياسة
هللا ع يم (،)3
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
ما قوله أ ل ماننا فد شدء مـن ـ ا ،وإنمـا ـد ك مـة فع يـة أ ـ دا اسـة،
فحرفدــا أ ــل مصــر و ا وا بوولدــا ســينا فقــالوا سياســة ،وأ ل ـوا ع يدــا األلــف
ومـا األمـر فيدـا
وال ف ن من ال ع ـم عنـده أندـا ك مـة عربيـة،
إال ما ق ه لك واسمذ اآلن كيل نشوت ه الك مة حتث انتشرت
بمصــر والشــا وذلــك أن جنكزلــان القــا م دولــة التتــر فــد ـ الشــر لمــا
ا ــب الم ــك أونــك لــان ،و ــارت لــه ولــة قــرر قواعــد وعقوبــات أثهتدــا فــد
كتـاب ســماه اســة ،ومــن النـا مــن ســميه ســق ،واأل ـل فــد اســمه اســة،
( )2روفي المقرخ ي :رقت الدي أالو العب س أحمند الن علنت سننة ،845وكن ن مولند
سنة  766هن ،ان ر :ال مع ( ،)2 1 /2والبدر الط لع ( ،)79/1واألع

()77/1ا

( 1 )3لخط( ()220-219ا
( )4المصدر الف ال (ص)220 :ا
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ولمـا لمـم و ــعه كتـب ذلــك نقشـا فـد ــفا ا الفـوالذ ،وجع ــه شـريعة لقومــه،
فــالتزموه بعــده حتــث قْــذ هللا ا ــر م ،وكــان جنكزلــان ال هتــدهن بشــدء مــن
أ ــان أ ــل األرض كمــا لعــرف ـ ا إن كنــه أشــرفه ع ــث ألبــاره ،فصــار
الياسة حكما تا بقث فـد أعقابـه ال خرجـون عـن شـدء مـن حكمـه ( )1وقـد
نقــل الق قشــندى ( )2عــن ع ـ ء الــدهن الجــويند ( -)3ال ـ ى كــان أحــد ل ـواص
كتبــة أراــون عــيم التتــار وكــان جــو والك ـو ع ــث بغــدا فــد عدــده -أنــه
قـال :ومــن عـا ال نــد جنكزلـان ؛ أن كــل مـن انتحــل مـندم مـ قبا لـم هنكـره
اآللــر ع يــه ( ، )4ثــم ذكــر الق قشــندي الياســة فقــال :ثــم ال ـ ي كــان ع يــه
جنكزلان فد التدهن وجرى ع يه أعقابه بعده الجـرى ع ـث مندـاج اسـة التـد
قرر ــا ،و ــد قـوانين ــمندا مــن عق ــه وقرر ــا مــن ذ نـه ،رلــب فيدــا أحكامــا
وحد فيدـا حـدو ا ربمـا وافـق الق يـل مندـا الشـريعة المحمد ـة وأكتر ـا مخـالف
وقـد اكتتهدـا وأمـر أن لجعـل فـد لزانتـه
ل لك سما ا الياسـة الكهـرى،
لتوارث عنه فد أعقابه وأن هتع مدا ـغار أ ـل يتـه ( ،)5ويقـول ا ـن كتيـر
( 1 )1لخط( ()320/2ا

( )2أحمنند ال ن علنني ال ن أحمنند ال ن اري ولنند سنننة  756هننن ،ور نوفي سنننة  82 1هننن،
الضوء ال مع ( ،)8 /2و ا أل ع

()177 /1ا

( )3هو :ع ء الدي عط ملو الدوخني ،اشت

هو وأالو في خدمة الم ول ،ولند سننة

 623هننننن ،ورننننوفي سنننننة  686هنننننا ولننننة االسننننم عيل ة فنننني إيننننران (ص 27 :ا،)138-
والدوخنت أحد الذي أرخوا للم ول ،وعل ه وعلت المؤرخ اآلخر رشيد الدي  ،إعتمد كثير من
المننؤرخي فنني ر ن رخخهذ للم ننرل ،ومنننهذ اال ن كثيننر فنني ررجمتننه لدنك خن ن البدايننة والنه يننة
()117/13ا
( )4صبت األعشت ()310/4ا
( )5المصدر الف ال ( -310/4ا )31ا
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وأما كتابـه الياسـة فتنـه كتـب فـد مج ـدهن بخـط ا ـيظ ،ويحمـل ع ـث بعيـر
()1
عند م
ومن نصوص ا الياسة :أن من نث قتل -ولم فر ـين المحصـن
وايــر المحصــن -ومــن الط قتــل ،وم ــن لعمــد الك ـ ب أو ســحر أو لجسـ ـ
ع ــث أحــد ،أو لــل ــين اثنــين ومــا هتخا ــمان وأعــان أحــد ما ع ــث اآللــر
قتــل ،ومــن بــال فــد المــاء أو ع ــث الرمــا قتــل ،ومــن أعْــث بلــاعة فخســر
فيد ــا فتن ــه قت ــل بع ــد التالت ــة ،وم ــن أةع ــم أس ــير ق ــو أو كس ــاه بغي ــر إذند ــم
وشـرط لع ـيم جميـذ
وأن من ذبا حيوانا ك يحة المس مين ذبـا
قتل
الم ل من ايـر لعصـب لم ـة ع ـث ألـرى وألـزمدم أن ال هـدلل أحـد مـندم
هده فد الماء ولكنه هتناول الماء بشدء غترفه ،ومنعدم من اسـل ثيـا دم ـل
ه بسوندا حتـث له ـث ،ومنـذ أن قـال لشـدء :إنـه نجـ  ،وقـال جميـذ األشـياء
ة ــا رال ول ــم ف ــر ــين ة ــا ر ونجـ ـ وأل ــزمدم أن ال هتعص ــهوا لش ــدء م ــن
الم ا ب )2( ،ومما ه فه االنتباه أن من من ا القانون أن الس ْان ألـز
()3
بتقامة الهريد حتث عرف ألبار مم كته بسرعة
ـ ا ــو ن ــا الياســة ال ـ ى و ــعه عــيم التتــار و لمــا مــات التــز مــن
بعــده مــن أوال ه ،وألبــاعدم حكــم الياســة كــالت از أول المس ـ مين حكــم الق ـرآن،
()4
وجع وا ذلك هنا لم عرف عن أحد مندم مخالفته وجه
ه أحوال التتار وأن متدم لمـا ـاجموا العـا لـم االسـ مد ،ولكـن حـدث
( )6البداية والنه ية ()118/13ا
( 1 )1لخط( ()221-220/2ا
( )2المصنندر الفن ال  ،والم حن أيضن أنننه فنني آخننر العهنند العب سننت أل ننت ن ن البرخ ند
فك ن ذلو م العوام التي س عدت علت

عف مق ومة المفلمي للتت را

( )3المصدر الف ال ()221 /2ا
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لدــم لْــور -أش ـرنا إليــه عنــد الحــدهث عــندم ،-وذلــك ــدلولدم فــد امس ـ ،
ولك ــن
وإعـ ـ ن ع ــيمدم ق ــا ان امسـ ـ  ،و ل ــل كتي ــر م ــن التت ــار امسـ ـ
ـنالء التتــر عــدال أمــور -مخالفــة لمــا جــب أن كــون ع يــه
ــاحب إس ـ
المس م -ومندا:
أ -مدـ ــاحمتدم لـ ــه المس ـ ـ مين في الشـ ــا واي ـ ـره ،ومقـ ــال تدم وندـ ــب
أموالدم واير ذلك من الفسا
ب -لع ــيم ن ــامدم الياس ــق ،ولنفيـ ـ بع ــا ن ــو ه ول ــو كان ــه مخالف ــة
ل شريعة ا امس مية
ج ـ ـ -لعْ ــل بع ــا شـ ـ ار ذ امسـ ـ  ،مت ــل إق ــا الصـ ـ ال وإهت ــاء الزك ــاال،
والكـف عـن مــاء المسـ مين ،و ــرب الجزيـة ع ـث اليدــو والنصـارى ،وايــر
ذلك
 إقـ ـرار المنكـ ـرات ،مت ــل أم ــاكن الخم ــور والزن ــا ،والس ــماح ل نص ــارىتع يق الص بان ،كما حدث فد يه المقد والخ يل من التتار
ولكـندم مــذ ـ ا ع نــون إسـ مدم وإقـرار 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
هللا ــدهن امس ـ وأنــه افــذ عــن أ ــل مــار هن ال ـ هن ــاجمدم بعــا جنــو
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
( )1ان ننر :نصننوص رسننن

نن زان إلننت الن صنننر نن وون وأجو تننه عليهننن فنني و ننن

اليروب الصليب ة وال و الم ولي (ص)4 5 3-383 :ا
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أم ــا ـ ـ ه األو ــاع وال ــدعاوي ،وم ــذ نش ــوب الح ــرب ــين أ ــل الش ــا
والتت ــار وق ــذ الن ــا ف ــد حيـ ـرال م ــن ـ ـ ه المس ــولة ،كي ــل ق ــال ون التت ــر و ــم
هــدعون امس ـ  ،ويع نــون الشــدا لين؟ ،ولــم لقتصــر ـ ه الحي ـرال ع ــث عامــة
النــا  ،ــل إن الع مــاء والفقدــاء أ لــا وقع ـوا فــد حي ـرال ،واحتــاج األمــر إلــث
و وح الحكم فد ه المسولة الواقعية ،وبيان الحق فيدا ،حتث سير النا
و ـم ع ـث الدـدى ،فكـان ممـن انتـدب ،ونـدب نفسـه لهياندـا شـيل امسـ ا ـن
ليمية -رحمه هللا لعالث -وجاء ذلك ع ث محورين:
محــور ع مــد :ههــين حكــم ـنالء التتــار ،وقــد ور ت عــدال أســئ ة وجدــه
إلــث ا ــن ليمي ــة حــول ـ ـنالء الـ ـ هن ع نــون الش ــدا لين ،ويقت ــون المسـ ـ مين،
ويسهون
بعـا ذراري المسـ مين ويدتكـون حرمـات الـدهن مـن إذالل
وا عوا مـذ ذلـك
المس مين ،وإ انة المسـاجد السيما يه المقد
لحريم قتال مقال دم
لمــا عم ـوا مــن الب ــاع أ ــل امس ـ فدــل ج ــو قتــالدم؟ وفــد س ـنال آل ــر
إ ــافة إلــث مــا ســهق :ومــا حكــم مــن كــون مــن عســكر م مــن المنتســهين إلــث
الع م والفقه والفقر والتصوف ونحو ذلك؟ وما قـال فـيمن عـم أندـم مسـ مون،
أفتونـا فـد
والمقال ون لدم مس مون ،وك ما ظا لم ف قالل مذ أحد ما
ذلك بوجوبة مبسوةة شافية ،فتن أمر م قد أشـكل ع ـث كتيـر مـن المسـ مين،
ل ع ث أكتر م ،لارال لعد الع ـم بـوحوالدم ،ولـارال لعـد الع ـم بحكـم هللا لعـالث
ورســوله -  -فــد مــت دم ،وفــد س ـنال آلــر :ســئل عــن أجنــا متنعــون عــن
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 ح ار ؟
وقــد أجــاب ا ــن ليميــة عــن ـ ه األســئ ة بوجوبــة وا ــحة كــل الو ــوح،
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وبنا ــا ع ــث قاع ــدال ف ــد الفت ــوى عزيـ ـزال ،ال م ــة لك ــل م ــن هتص ــدى ل فت ــوى-
لا ــة فــد المســا ل المســتجدال -فقــال فــد أحــد األجوبــة :نعــم ،جــب قتــال
ـ ـنالء بكت ــاب هللا وس ــنة رس ــوله والف ــا أ م ــة المسـ ـ مين ،و ـ ـ ا مهن ــد ع ــث
أ ين:
أحد ما :المعرفة بحالدم
والتاند :معرفة حكم هللا فد مت دم
فومـا األول  :فكـل مـن باش ـر القـو ع ـم ح ـالدم  ،ومـن لـم هباشـر م ع ـم
ذلــك بمــا غــه مــن األلبــار المت ـوالرال وألبــار الصــا قين ،ونحــن ن ـ كر جــل
بعــد أن نهــين األ ــل اآللــر الـ ي خــتص بمعرفتــه أ ــل الع ــم
أمــور م
بالشـ ـريعة امسـ ـ مية فنق ــول :ك ــل ةا ف ــة لرج ــه ع ــن شـ ـريعة م ــن شـ ـ ار ذ
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
قتالدم حتث صـ وا ،وإن امتنعـوا عـن الزكـاال وجـب قتـالدم حتـث هـن وا الزكـاال،
أو حــج الهيــه العتيــق،
وك ـ لك إن امتنع ـوا عــن ــيا شــدر رملــان
الميســر ،أو
وكـ لك إن امتنعـوا عــن لح ـريم الفـواحش ،أو الزنــا ،أو
الخمر ،أو اير ذلك مـن محرمـات الشـريعة ،وكـ لك إن امتنعـوا عـن الحكـم
فد الدمـاء واألموال واألعراض واألبلاع ونحو ا بحكم الكتاب والسنة،
وك ـ لك إن امتنع ـوا عــن األمــر بــالمعروف والندــد عــن المنكــر وجدــا الكفــار
إلــث أن س ـ موا ويــن وا الجزيــة عــن هــد و ــم ــاارون ،وك ـ لك إن أظدــروا
الهــدع الخالفــة ل كتــاب والســنة والبــاع س ـ ف األمــة وأ متدــا :متــل أن دــروا
االلحـا فــد أسـماء هللا وآ الــه ،أو التكـ هب بوحمــاء هللا و ــفاله ،أو التكـ هب
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
( ،)1ثـم ذكــر
لوجـب الخــروج عـن شـريعة امسـ  ،وأمتــال ـ ه األمــور
األ لة من الكتاب والسنة وفعل الصحابة مذ المرلـدهن والخـوارج وايـر م ،ثـم
قــال :وأمــا األ ــل اآللــر و ــو معرفــة أح ـوالدم [ أي التتــار ] فقــد ع ــم أن
ـنالء القــو جــا وا ع ــث الشــا فــد الم ـرال األولــث عــا لســعة ولســعين [ بعــد
الســتما ة ] وأعْـوا النـا األمــان وقـرأوه ع ــث المنهــر دمشــق ،ومــذ ـ ا فقــد
سهوا من ذراري المسـ مين مـا قـال :إنـه مئـة ألـف أو هزيـد ع يـه وفع ـوا هيـه
وحم ــص و اري ــا واي ــر ذل ــك م ــن القت ــل
المق ــد وبجه ــل الص ــالحية ون ــا
والسهد ما ال ع مـه إال هللا  ،حتـث قـال :إندـم سـهوا مـن المسـ مين قريبـا مـن
مئ ــة أل ــف ،وجع ـ ـوا فج ــرون بخي ــار نس ــاء المسـ ـ مين ف ــد المس ــاجد واير ــا،
كالمســجد األقصــث واألمــوي واي ـره ،وجع ـوا الجــامذ ال ـ ي العقبــه كــا ؛ وقــد
شــا دنا عســكر القــو  ،فرأهنــا جمدــور م ال ص ـ ون و لــم نــر فــد معس ــكر م
منذنا وال إماما ،وقد أل وا مـن أمـوال المسـ مين وذ ارريدـم ولربـوا مـن ـار م
و ــم قــال ون ع ــث م ــك جنكزلــان ،فمــن لــل فــد
مــا ال ع مــه إال هللا
ةـاعتدم جع ــوه ولمــا لدــم ،وإن كــان كــافرا ،ومــن لــرج عــن ذلــك جع ــوه عــدوا
لدــم وإن ك ــان مــن لي ــار المس ـ مين ،وال ق ــال ون ع ــث االسـ ـ وال ل ــعون
الجزي ــة والص ــغار ( ،)2ث ــم ــين كي ــل أند ــم ع م ــون جنكزل ــان ويقرنون ــه
بالرس ـ ــول ، -  -ويقدس ـ ــون لعاليم ـ ــه  ،ث ـ ــم ق ـ ــال :ومع ـ ــو باال ـ ــْرار
م ــن ه ــن االسـ ـ بالف ــا جمي ــذ المسـ ـ مين أن م ــن س ـ ـوم الب ــاع اي ــر ه ــن
امسـ ،

( )1مدموع ال ت و ()511 -510/28ا
( )2مدموع ال ت و ()521 -519/28ا
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أو البــاع ش ـريعة ايــر ش ـريعة محمــد -  -فدــو كــافر و ــو ككفــر مــن أمــر
بعا الكتاب وكفر بعا الكتاب ( ،)1ثم لحدث عن و ار دم ،وإظدار م
()2
الرفا ،ثم أجاب عن بقية التساكالت والشهدات
ا و المحور األول ،أما المحور التاند فدو :المحـور العم ـد ،وذلـك
بالحا ع ث جدا نالء التتار وإع ن جدا م ،حتث انه ذ ب من الشا
إلث مصر لي تقث بالس ْان ومن حوله من األمـراء والـو راء ليحلـدم ع ـث
جدا م ،وجمذ الجيوش لقتالدم ،وكان ال ـن ليميـة فـد ـ ا الجدـا وامعـدا
فصــا ه مــا ــو مشــدور ومســْور وقــد أشــار إلــث
لــه ،وقيــا ال بعــا
ه المسـولة -مسـولة شـهدة مقال ـة التتـار مـذ ا عـا دم االسـ  -ا ـن كتيـر-
رحمه هللا -و و عرض لـبعا وقـا عدم ،فقـال عـن وقعـة شـقحب  :وقـد
لك ــم النــا فــد كياليــة قتــال ـنالء التتــر مــن أي قهيــل ــو؟ فــتندم دــرون
امسـ وليس ـوا بغــاال ع ــث اممــا  ،فــتندم لــم كون ـوا فــد ةاعتــه فــد وقــه ثــم
لــالفوه  ،فقــال الشــيل لقــد الــدهن [ا ــن ليميــة]  :ـنالء مــن جــن الخ ـوارج
ال ـ ـ ـ هن لرج ـ ـ ـوا ع ـ ـ ــث ع ـ ـ ــد ومعاويـ ـ ــة ،و أروا أندـ ـ ــم أحـ ـ ــق بـ ـ ــاألمر مندمـ ـ ــا
و ـ ـنالء هزعمـ ــون أندـ ــم أحـ ــق بتقامـ ــة الحـ ــق مـ ــن المس ـ ـ مين ،ويعيهـ ــون ع ـ ــث
المسـ مين مــا ــم مت بســون بــه مــن المعا ــث وال ــم ،و ــم مت بســون بمــا ــو
أع ــم منــه بو ــعاف ملــاعفة ،فــتفْن الع مــاء والنــا ل ـ لك ،وكــان قــول
ل نـ ـ ا  :إذا رأهتم ــوند م ــن ذل ــك الجانـ ــب وع ــث أرس ــث مص ــحف فـ ــاقت وند،
فتشجذ النا فد قتال التتـار وقويـه ق ـوبدم ونيـالدم وهلل الحمـد ( ،)3وا ـن
وفد ذلك ك ه مخالفة لش ار ذ
كتير قول لما ذكر الياسة وبعا أحكامه،
هللا المنزلــة ع ــث عبــا ه األنهيــاء ع ــيدم الص ـ ال والس ـ  ،فمــن لــر الشــرع
( )1المصدر الف ال ()524/28ا

( )2ان ر :مدمرع ال ت و (جن  ،28ص ،553-50 1 :وص)589 :ا
( )3البداية والنه ية ()24-23/14ا
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المحكم المنـزل ع ـث محمـد ـن عهـد هللا لـالم األنهيـاء ولحـاكم إلـث ايـره مـن
الش ـ ـ ار ذ المنسـ ــولة كفـ ــر ،فكيـ ــل بمـ ــن لحـ ــا إلـ ــث الياسـ ــة وقـ ــدمدا ع يـ ــه؟
مـ ـ ــن فعـ ـ ــل ذلـ ـ ــك كفـ ـ ــر بتحمـ ـ ــاع المس ـ ـ ـ مين ( )1وقـ ـ ــال فـ ـ ــد لفسـ ـ ــير قولـ ـ ــه
لع ــالث{:أف ُح فكم افلجا ِ ِبي ـ ِـة هفب ُغ ــون وم ـ فـن أ فحس ـ ُـن ِم ــن ب ِ ُح فكم ــا لِق ـ فـو ٍ ُهوِقُن ــون }
[الما دال] 50:
هنكر لعالث ع ث من لـرج عـن حكـم هللا المحكـم المشـتمل ع ـث كـل ليـر،
النا د عن كل شر ،وعدل إلث ما سـواه مـن اآلراء واأل ـواء واال ـْ حات
الت ــد و ــعدا الرج ــال ـ ـ مس ــتند م ــن شـ ـريعة هللا،كم ــا ك ــان أ ــل الجا ي ــة
حكم ــون ب ــه مـ ـن اللـ ـ الت والجد ــاالت ،مم ــا ل ــعوندا ب ــع ار دم وأ ـ ـوا دم،
وكما حكم به التتـار مـن السياسـات الم كيـة المـولوذال مـن م كدـم جنكزلـان،
ال ي و ذ لدم اليسا و و عبارال عن كتاب مجمـوع مـن أحكـا قـد اقتبسـدا
مـن شـ ار ذ شـتث مـن اليدو ـة والنصـرانية والم ـة امسـ مية ،وفيدـا كتيـر مــن
األحك ــا ألـ ـ ا م ــن مج ــر ن ـ ـره و ـ ـواه ،فص ــارت ف ــد ني ــه ش ــرعا متبع ــا،
قــدموندا ع ــث الحكــم بكتــاب هللا وســنة رســوله -  -ومــن فعــل ذلــك مــندم
فدو كافر جب قتاله حتـث هرجـذ إلـث حكـم هللا ورسـوله ،فـ حكـم سـواه فـد
()2
ق يل وال كتير
و ك ـ ا أو ــا ا ــن ليميــة ول م لــه مــن بعــده حكــم ـ ه المســولة ،وكــان
الجواب حاسما فد يان الحكم ،وقويا فـد جدـا ـنالء التتـار وإبعـا لْـر م
عن المس مين

( )4البداية والنه ية ()119/13ا

( )1ر فير اال كثير ( ،)123-122/3ط الشعب ،وان ر :عمدة الت فير ألحمند شن كر

( ،)173/4ورعل قه علت هذا المو وعا
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*
*
*
و نا أمر آلر – لـه ع قة د ا المو وع  -وجد فد عدد المماليـك،
أال و و إعْاء االمتيا ات ل جانب  -من النصارى واير م  -الـل الدولـة
امسـ مية ،وكــان الباعــث ع ــث ذلــك حــرص المماليــك ع ــث لنشــيط التجــارال،
وكانــه التجــارال أكتــر مــا لكــون فــد ذلــك الوقــه مــذ الدنــد ومــا جاور ــا ،ومــذ
أوربا ،وباأللص األندل وإ ْاليا ،وقد حرص المماليك ع ـث أن ر التجـار
بل ــا عدم الم خت ف ــة ولج ــارالدم إل ــث ول ــة الممالي ــك ،فق ــد أ ــدر المنص ــور
ق وون يانا ع ن فيه  -بعد مدح ممالـك مصـر والشـا  -حسـن معام ـة مـن
هر من التجار اير المس مين والوفاء بالعدو لدم ،كا أو ـث بتعـا ال الن ـر
فث ثغر امسكندرية وأن حرص الناظر
 فد من مدامه -ع ث معام ة التجار الـوار هن إليـه بالعـدل والرفـق ،وأن()1
ال س ك دم حالة لج ب لدم الق ق والت م
وكانه لتم أحيانا معا دات -مذ النصارى -لتلمن مـا هتع ـق بـاألمور
التجاري ــة ،وكـ ــان حك ــا المماليـ ــك فـ ــد موق ــف األقـ ــوى -لا ــة بعـ ــد ندا ـ ــة
الحــروب الص ـ يهية بالشــا  ،-وفــد عدــد المنصــور ق ـ وون -فــد ســنة 686
ـ ـ -عقــد ـ ا مــذ م ــك أراــون -حــاكم رش ـ ونه فــد األنــدل  ،ومــذ أليــه
احب ق ية -وكان من ا الص ا -ال ي هنص ع ث حما ة كـل ـد
لتجار ومراكب وسفن اله د اآللر -نص قـول :وع ـث أنـه متـث كانـه ـين
الريدرااون [ أي م ك أراون فد شر األندل ]
لجار المس مين ولجار
( )1ان نر :صننبت األعشنت ( ،)423-4 1 9 ،42 -4 0 /1 1وأيضن (-339/13
)342ا
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موالنـا السـ ْان كـان أمـر م محمـوال ع ـث

معام ة فد بلا عدم و م فـد ـ
()1
موجب الشرع الشريل
ولكن األمر لم قف عند ـ ا الحـد ،وإنمـا لعـداه -لشـجيعا ل تجـار -إلـث
إعْ ــا دم كتيـ ـ ار م ــن االمتي ــا ات ،بحي ــث جع ــه لد ــم فن ــا س ــكنون فيد ــا،
و ــار لدــم قنصــل ا ــم هتحــدث باســم الممالــك التــد هنتمــون إليدــا ،ولْــور
األمــر إلــث مــا ــو ألْــر وذلــك بالســماح لدــم بتحلــار الخمــور ليســتعم و ا
()2
م ،وك لك هتحاكمون إلث قنا دم حسب قوانيندم ال حسب الشريعة
سابعا :الجوانب الع مية والعقا د ة:
إذا كــان ـ ا العصــر -عصــر المماليــك -قــد لميــز بونــه عصــر جدــا
ومقاومــة ألعــداء امس ـ مــن المغــول والص ـ يهيين ،ال ـ هن أ ار وا أن حْم ـوا
امس ومـا حم ـه مـن حلـارال وع ـو ومعـارف كانـه محـط أن ـار العـا لـم
أجمذ ،وإذا كـان المماليك
قــد قــاموا ــدور ع ــيم فــد الجد ــا والعنا ــة بكــل مــا هدعمــه وينمــث جيوش ــه
وأســاةي ه ،ف ـ عنــث ـ ا أن ـ ه األمــور ةغــه ع يــه ف ــم هتميــز بجوانــب
ألرى
لقـ ــد ـ ــر ت الناحيـ ــة الع ميـ ــة -التـ ــث قا ـ ــا ع مـ ــاء كبـ ــار -فـ ــد شـ ــتث
( )2رشننرخ

األي ن والعصننرر (ص ،)161 :وان ننر نننص الهدنننة (ص56 :ا،)164-

وان ر صلي آخر م اله مع أه جنوة (ص)169-165 :ا
( )3ان ر في هذ القض ة :رشرخ

األي والعصور (ص )51 :من مقدمنة الميقن ،

وان ننر :يننوأل و راس ن ت فنني ر ن رخص العصننور الوسننطت (ص 31 :ا ،)140 -و راسن ت فنني

رننن رخص الع ننن ت الننني الشنننرق وال نننرب (ص 02 :ا ،)1 19-و ولنننة النننني ننن وون (ص:

)346-339ا
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التخصصات ،فد التفسـير والحـدهث والفقـه والتـاريل والتـ ارجم وال غـة واير ـا،
كما عنث ع مـاء ـ ا العصـر بالتـوليل الموسـوعد ،و ـ ه المنلفـات وإن كـان
غ ــب ع يدـ ــا الجمـ ــذ والنقـ ــل عـ ــن الس ــابقين ،إال أندـ ــا ال لخ ـ ــو مـ ــن بحـ ــوث
لمو وعات جدهدال ،كما أندا حف ه لنا كتي ار من كتب السابقين المفقو ال
لقــد ــر فــد ـ ا العصــر أعـ أمتــال :النــووي والعـز ــن عهــد الس ـ ،
وشـيل امسـ ا ـن ليميــة ،وا ـن القـيم ،وا ـن كتيــر ،وبـدر الـدهن ـن جماعــة،
كمــا ــر ال ـ هث والص ــفدي وا ــن حجــر العس ــق فد ،والهــدر العين ــث ،وا ــن
لغ ـ ــري ـ ــر ي والمقري ـ ــزي والس ـ ــيوةد والق قش ـ ــندي واي ـ ــر م مم ـ ــن أ ـ ــبحه
منلفالدم -فد العصر الحا ـر -مـن أشـدر المنلفـات وأكتر ـا فا ـدال ل ع مـاء
والباحتين
ولــم كــن الع مــاء قــابعين فــد يــولدم ل تــوليل والجمــذ فقــط وإنمــا كــانوا
قومــون ــدور كهيــر فــد التــدري والقلــاء ،واألمــر بــالمعروف والدــد عــن
المنكـر ،وقـد وجـد فـد ـ ا العصـر مـن كانـه لـه مواقـف مشـدو ال فـد األمــر
بالمعروف والندد عن المنكر ،كامما النووي [ لوفد سـنة  676ـ ] الـ ي
كتــب إلــث الس ـ ْان ال ــا ر يهــر مــن ــمن مــا كنــب قــول -فــد ج ـواب
ع ث جواب الس ْان ال ي حمل التوبيل والتددهد :-وأما أنا فد نفسد فـ
لــرند التددهــد وال أكتـر منــه ،وال منعنــث ذلــك مــن نصــيحة الس ـ ْان فــتند
أعتقـد أن ـ ا واجــب ع ـد وع ــث ايـري ،ومـا لرلـب ع ـث الواجــب فدـو ليــر
( ،)1أمــا مواقــف العــز ا ــن عهــد الس ـ وشــيل
و يــا ال عنــد هللا لعــالث
امس ا ن ليمية فدث مشدورال
( )1ررجمننة النننوو للفننخ و (ص ،)42 :وحف ن المي
ر صي مونن

ننر ( ،)100 /2وان ننر:

الننووي ورسن له فني هنذا المو نوع فني المصندرخ الفن قي  ،فني ررجمتنه

للفخ وي (ص -40 :ه ه) ،وحف المي

رة ()10 5 -97/2ا
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أمــا الناحيــة العقد ــة  -فــد ـ ا العصــر -ف تو ــيحدا نعــرض ألح ـوال
أ ـل ال مة ثم إلث انتشار التصوف والشـركيات  ،وأليـ ار نعـرض إلـث انتشـار
الم ب األشعري
أوال :أ ل ال مة:
أل ـل ال مــة أحكــا ذكر ــا الع مـاء ،وأشــدر مــا جــذ فـد ذلــك مــا ور فــد
الشروط العمرية -نسبة الث عمر ن الخْاب -ر د هللا عنه ،)1( -ثم لما
لـولث الخ فـة عمـر ــن عهـد العزيـز -رحمـه هللا -كانــه لـه مواقـف مـن أ ــل
ال مة ( ،)2وقد ا تم الع ماء فـد ـ ه المسـولة وأ ـر مـن ا ـتم دـا وذكـر فيدـا
روا ــات عدهـ ـدال عه ــد ال ــر ا الص ــنعاند [ المت ــوفد س ــنة  211ـ ـ ] وذل ــك
كتــاب أ ــل الكت ـا ين
ــمن موســوعته الحدهتيــة المصــنف وســماه
( ،)3ولعل سر ا تمامه لك كونه عاش فـد الـيمن حيـث هوجـد نـا بعـا
اليدو والنصارى
وقد بقث أ ل ال مة فد العالم امس مد االبـا مـا ه تزمـون ـ ه الشـروط
العمريــة -س ـواء مندــا مــا هتع ــق بال بــا المميــز لدــم أو اي ـره  ، -حتــث إذا
جــاء الفــاةميون واحت ـوا مصــر و ــم حم ــون معدــم الم ـ ب الشــيعد الغــالد
الخــالف لم ـ ب جمدــور المس ـ مين الســنيين ،و أروا أنــه ال مكــن االعتمــا -
( )1ان ر :نص هنذ الشنروط والكن

حنول رواي رهن نذ شنرحه فني أحنن أهن الذمنة

الال ن الق ن ذ ( )657/2ومنن عننده ا وان ننر األم نوال ألالنني عبينند (ص )1 23 :وم ن عننده ،
وان ر :مع لذ القرخة (ص ،)94 :ونه ية الرربة (ص)106 :ا

( )2ان ر :سيرة عمر ال عبد الع خن الالن الدنوزي (ص )81 :والالن عبند اليننذ (ص:

)140ا
( )3المصنف ()378-3 1 1/1 0ا

جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

168

ك يــا -ع ــث أ ــل السـنة الم ـوالين ل خ فــة العباســية ،قــرب الخ فــاء الفــاةميون
أ ــل ال مــة مــن اليدــو والنصــارى وولــو م منا ــب كهي ـرال فــد الدولــة غــه
 حتــث ولـو كــانوا مـن اليدــو -أحيانـا مرلبـة الــو ارال ،وقـد عمــل ـنالء
ع ــث التســاع مــذ النصــارى ولــوظيفدم ،وبنــاء الكنــا  ،وب ـ مــن لعــاةفي
بعـا الخ فـاء الفــاةميين مـذ النصــارى أن ـاروا حتف ــون معدـم بوعيــا م
الخا ة دم وقد لقث المسـ مون من جراء ه األمـور
أذى ومصاعب كتيرال
وف ــد عد ــد الممالي ــك – ــارت الدول ــة ل ــز ركس ــاء الْوا ــف بع ــد
لعييندم أن ه تزموا وي زموا ألباعدم بالشروط المعروفة ع ث أ ـل ال مـة  ،وأن
ه تزم ـوا أ لــا بــالقيو المفرو ــة ع ــيدم مــن لميــز م بال بــا  ،وكانــه ـ ه
األوامــر لخــف أحيانــا بحيــث ال ه تزمدــا أ ــل ال مــة  ،ثــم إذا ةالــه المــدال –
ووجد سهب معين – أعيد األمر بالتزامدا وشد ع يدم فد ذلك
وك ــان م ــن أ ــر الم ارس ــيم الص ــارمة الص ــا رال ف ــد ح ــق أ ــل ال م ــة
المرس ــو الص ــا ر س ــنة  700ـ ـ  -ف ــد عد ــد السـ ـ ْان قـ ـ وون – ب ــالزامدم
بوحك ــا أ ــل ال م ــة م ــن لب ــا ومرك ــوب  ،وع ــد اس ــتخدامدم ف ــد الوظ ــا ف
()2
الدهوانية  ،وكان لنا ب الس ْان  :الجاشنكير ور كهير فد ذلك
()1

( )1ان ر  :الدولة ال ام ة – سرور – (ص )86وم عده  ،وان نر  :أهن الذمنة

في مصنر فني العصنور الوسنطت ( ص ، )51وان نر أيضن  :ال ن اميون فني مصنر – حفن
االرام ذ حف (ص )199وم عده ا

( )2ان ننر صننبت األعشننت ( ، )377 /13والبدايننة والنه يننة (  ، )16 /14والندننو

ال اهننرة ( ، )132 /8والفننلو ( ، )909/1وعل ن المقرخ ن ي ذلننو ال خ ن ة رننر أه ن الذمننة
وركو هذ الخي المفومة  ،ذ ذكر صة ندو وزخنر ملنو الم نرب و ور فني ذلنو و ند أشن ر
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وفــد ســنة  709ـ ـ لمــا عــا الس ـ ْان محمــد ــن ق ـ وون فــد س ـ ْنته
التالتــة  ،وأمــر بــتة ا ــن ليميــة – مــن الســجن – وقدمــه – ف مــا ج ـ
والقلـاال عـرض الـو ير ( )1ع ـث السـ ْان أن أ ـل ال مـة
ومعه الع مـاء
ل ــدهوان ســبعما ة ألــف فــد كــل ســنة يــا ال ع ــث
قــد عر ـوا أن هــدفعوا
الحالية  ،ع ث أن عو وا إلث لب العما م الهيا – كالمس مين – فاستشار
الس ْان الع ماء فقال لدم  :ما لقولون؟ ستفتيدم فد ذلك  ،ف م هـتك م احـد
 ،فجتــث الشــيل لقــد الــدهن ع ــث ركهتيــه  ،ولك ــم مــذ الس ـ ْان فــد ذلــك
بك ـ ا ــيظ ور ع ــث الــو ير مــا قالــه ر ا عنيفــا  ،وجعــل هرفــذ ــوله
والس ـ ْان هت فــاه ويســكنه ترفــق ولــن ال ولــوقير  ،وبــال الشــيل ف ـد الك ـ
وقال ما ال ستْيذ أحد أن قو بمت ه وال بقريب منه  ،وبال فد التشنيذ
ع ــث م ــن هواف ــق ف ــث ذل ــك ،وق ــال ل سـ ـ ْان :حاش ــا أن ك ــون أول مج ـ ـ
ج ســته فــد أ دــة الم ــك لنصــر فيــه أ ــل ال مــة ألجــل حْــا الــدنيا الفانيــة،
فاذكر نعمة هللا ع يك إذ ر م كك إليك وكهـه عـدو ونصـر ع ـث أعـدا ك
( ،)2ولمــا كــان ل جاشــنكير -ال ـ ي كــان نا بــا لق ـ وون ثــم ااتصــب الس ـ ْة
منــه ولــولث دل ــه -ور فــد ــدور ق ـرار إلـ ـ از أ ــل ال م ــة بشــروط عم ــر-
ر ــث هللا عنــه -ســنة  700ـ قــال الس ـ ْان ق ـ وون ال ــن ليميــة لمــا ك مــه
بمــا ســهق :إن الجاشــنكير ــو ال ـ ي جــد ع ــيدم ذلــك -والجاشــنكير كمــا أنــه
آذى الس ـ ْان وعزلــه ولــولث دلــه فقــد آذى ا ــن ليميــة أذى شــدهدا وســجنه-
إلننت ور ك ن ل م ن القلقشننندي واال ن ر ننري الننر ي  ،كم ن فص ن ذلننو المقرخ ن ي فنني الخطنن( (
 )498/2ا
( )3هو  :اال الخلي – ان ر حف المي

رة ( )300/2ا

( )1البداية والنه ية ()54/14ا
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لكــن ا ــن ليميــة لــم هن ــر إلــث األمــر مــن ـ ه الزاويــة وإنمــا قــال ل س ـ ْان:
والـ ي فع ـه الجاشـنكير كـان مـن م ارســيمك ألنـه إنمـا كـان نا بـا لـك ،فوعجــب
الس ْان ذلـك واسـتمر دـم ع ـث ذلـك ( )1وقـد وقعـه الفـتن ـين المسـ مين
والنصارى ال هن ا قدم د بعا كنا سدم مما لسههوا فد إشعال الح ار ـق
()2
فد القا رال سنة  702ـ ،وسنة  721ـ
ويهـ ــدو أن متـ ــل القلـ ــا ا فـ ــد مصـ ــر والشـ ــا كانـ ــه سـ ــهبا فـ ــد ظدـ ــور
المناقشـ ــات الع ميـ ــة حـ ــول أحكـ ــا أ ـ ــل ال مـ ــة ،وكيـ ــل عـ ــام ون؟ ،وحكـ ــم
كنا ســدم التــد كانــه موجــو ال عن ــد الفــتا امس ـ مد لمصــر والشــا  ،وحك ــم
الكنا التث أحدثه فد أمصار المس مين ومندا -القا رال -التـد نيـه بعـد
الفــتا امسـ مث بقــرون ،وقــد أجــاب الع مــاء ع ــث متــل ـ ه األســئ ة :ومــندم
بعــدال فتــاوى حــول أ ــل ال مــة
شــيل امس ـ ا ــن ليميــة ال ـ ي أجــاب
وإلـزامدم الشــروط العمريــة ،وحكــم كنا ســدم و ــدمدا ،وقــد ــين ذلــك بكــل ق ـوال
وو وح حتث قال ،و و عـرض لحكـم سـهدم ل رسـول محمـد : - -و نـا
( )3الشروط ع ث أ ـل ال مـة حـق هلل  ،ال جـو ل س ـ ْان وال لغيـره أن ولـ
مندم الجزيـة ويعا د م ع ث المقا دار امس
إال إذا التزمو ــا وإال وج ــب ع ي ــه قت ــالدم ــنص القـ ـرآن ( ،)4فه ــين أن ـ ـ ا
األمــر لــي السـ ةين ــم الـ هن قــررون أن ه زمــو م أو ال ه زمــوندم ،وإنمــا
( )2المصنننندر الفنننن ال  ،وان ننننر العقننننو الدرخننننة (ص ،)281 :والكواكننننب الدرخننننة (ص:
)137ا
( )3ان ر :الفلو ( ،)222 /941،2 /1وحف المي

رة ()301/2ا

( )4لع صوا ه " وهذ "ا

( )1الص ر المفلول (ص)213 :ا
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ــو ح ــق هلل لع ــالث ،كم ـ ـا ــين ف ــد فتاوي ــه حكـ ــم الكن ــا الت ــد ني ــه فـ ــد
األمصــار التــد مصــر ا المس ـ مون ،وأنــه ال جــو إبقاك ــا بحــال ( ، )1كم ـا
أن ا ن القيم -رحمه هللا -لما سئل عن حكم أ ل ال مة أجاب بجواب ةويل
جــدا -ـ مج ــدهن -وأو ــا فيــه المســولة وبيندــا يانــا شــافيو ذاك ـ ار األ لــة
()2
والنصوص وأقوال الع ماء
ثانيا -انتشار الشركيات والتصوف:
كتــرت فــد ـ ا العصــر م ــا ر الشــر  ،كمــا انتشــر التصــوف ،وبــين
الشــر والتصــوف المنحــرف ع قــة وةيــدال ،إذ االبــا مــا كــون أ ــم م ــا ر
التص ـ ــوف الش ـ ــر وذل ـ ــك ب ـ ــالغ و ف ـ ــد المش ـ ــا ل واألولي ـ ــاء -األحي ـ ــاء م ـ ــندم
واألمـوات -وقـد كـان أ ـر م ـا ر الشـر نـاء المشـا د ع ـث القهـور ،وبنــاء
المســاجد ع يدــا؛ بحيــث لصــبا ـ ه القهــور أمــاكن ل عبــا ال والتقــرب إلــث هللا
بشــتث أن ـواع القــرب فيوليد ـا النــا مستشــفعين د ـنالء األم ـوات ،ةــالهين فدــم
قلــاء الحاجــات وكشــف الكربــات و جــذ نشــوال نــاء المشــا د واأل ــرحة
إلث الرافلـة ،فمـن المع ـو أنـه لـم كـن فـد أول امسـ حتـث أوا ـل العدـد
( )2ان ر فت و اال ر م ة في :مدمنوع ال تن و ( )632/28ومن عنده  ،وأحنن أهن

الذمة ( )677/2حيث نق فتو له أخر النصه كم ك ن الالن ر م نة من شن ت للنصن ر ،
ان ر الدواب الصي ت ( ،)172/2ومدمرع ال ت و ( )370/1وررجمتنه قلنذ خ منه (ص:

)23ا

( )3وهننو كت ن ب أحن ن أه ن الذمننة و نند حققننه النندكتور صننبيي الص ن لت -رحمننه ه -

وكتب له مقدمة او لة -الروح انه ام ة ر ة -فه ك ن متأ ار لو ع الط ي فني لبنن ن
وهو م أهله ،أ ك ن متأ ار يض رة العصر -حض رة هيئة األمذ المتيندة -ومنع ذلنو فمن
المي ن ن المبننني أن الكت ن ب صنندر مقدمننة صننبيي الص ن لت سنننة  1 38 1هننن ،ننذ أعينندت

اب عته سنة  1 4 0 1هن ،وفي هذا الع  1 4 0 7هنن ا تين صنبيي الصن لت فني لبنن ن

في حمت الصراع الط يا
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العباسـ ـد ش ــثء م ــن ـ ـ ه الم ــا ر ب ــار ا ،ف م ــا ج ــاءت ول ــة العهي ــدهين -
الفاةميين -فد المغرب ثم فث مصر ،ثم جـاءت ولـة نـث ويـه فـد العـ ار
 وك دم رافلة -نشوت و ال ا رال الشركية فد الع ار ومصـر واير مـا،ولما كان نالء الرافلة لـي لدـم ـم إال إفسـا هـن امسـ وحـرب أ ـه-
أ ل السنة-
عن ـوا بمتــل ـ ه األمــور فهن ـوا األ ــرحة و ــخمو ا وع مو ــا و ع ـوا الن ـا
لزيارلدا و عا دا حتث ارت ه المشا د لع م ولزار ويه ل لدـا أكتـر مـن
يارال يه هللا الح ار وأ اء فريلة الحج
والنصــارى -ــوثنيتدم ولقد ســدم ل صــور والتماثيــل والقهــور -لدــم أثــر م
ع ث من ه قونـه مـن جدـال المسـ مين ممـن خـالْدم ويسـمذ ك مدـم ،ولـ لك
لمــا ظدــرت ولــة العهيــدهين فــد مصــر قــد النصــارى إلــث الشــا واســتوةنوا
ثغــوره وأمصــاره و ك ـ ا ل تقــد ـ ه الْوا ــف الــت ث :النصــارى ،والرافلــة
والمتصوفة ،فد ا امنحراف الخْير المتمتل فد أنـواع مـن الشـر بـاهلل -
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
ند عهيد ،وقهر الشافعد ،وقهر الحسن -الـ ي نـاه نـو عهيـد -واير ـا ،ف ـم
ح ــر السـ ـ ةين س ــاكنا ،ــل األم ــر ع ــث العكـ ـ ألـ ـ وا ههن ــون ألنفس ــدم
وألقاربدم األ رحة والقهب ولفننوا فيدا بحيث جع وا ع يدا مسـاجد ومـدار ،
وليدــا الع مــاء وة ـ ب الع ــم ول قــث فيدــا الــدرو المنت مــة ،وأوقف ـوا ع يدــا
األوقاف الكتيرال ،فال ا ر يهـر [ لـوفد سـنة  676ـ] نـث ع ـث قهـر أ ـث
عهيدال -ر ث هللا عنه  -مشددا ،وجد قبة الخ يـل ع يـه السـ  ،كمـا وسـذ
( )1ان ر :مدموع ال ت و ()461،466 -460 ،167/27ا
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مشدد جعفر الْيار ،وعمر لربة لزوجته ( ،)1والمنصـور قـ وون -ت 689
ـ -نث فد سنة  683ـ لربـة ع ـث قهـر والـدال السـ ْان الم ـك الصـالا ـن
()2
المنصور ق وون
أم ــا أش ــدر الم ــدار فد ــث المدرس ــة المنص ــورية ،وق ــد و ــذ فيد ــا قب ــة
سـميه القبــة المنصــورية وفيدـا قهــر المنصــور قـ وون وا نــه النا ــر محمــد،
و د من أكهر القباب وأشـدر ا ،و ـارت مع مـة عنـد المماليـك إلـث حـد أن
السـ ْان إذا أمـر أحـدا
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
( )3ول يدا المدرسة النا رية التث نا ا النا ر ق وون وبنث فيدا قبـة فـن
والدله وأحد أوال ه ( )4ولما انتصـر قـ وون سـنة  702ـ فـد وقعـة شـقحب
وقــد إل ــث مص ــر ك ــان أول عم ــل عم ــه أن ار قه ــر وال ــده -ف ــد ـ ـريحه-
()5
والقراء قركون القرآن عند القهر
أمـا ع ــث المســتوى العــا فقــد انتشــر عنــد النــا لع ــيم القهــور والســفر
( )2ان ننر  :فنوات الوف ن ت (  ، ) 244 ،243 / 1والبدايننة والنه يننة ( 276 / 13
)  ،وال هر اليبرس (ص 60 :ا -ا  ،)16ومملكة ص د (ص)263 :ا
( )3ان ر :رشرخ

األي والعصور (ص)55 :ا

( )1ان ننننر :الخطنننن( ( ،)381 -38 0 /2والفننننلو  ،م حنننن (،)1 0 0 1 -997/1

وكننن ن األمنننراء بننن ذلنننو ييل نننون عنننند القبنننة فنننت المدرسنننة الصننن لي ةا ان نننر :الخطننن(
()38 374،0/2ا
( )2ان ر :الخط( ( ،)382 /2والفلو  -م ح )1 0 5 0 -1040/1( -ا
( )3ان ر :الفلو  -م ح )1 0 39 -1038/1( -ا
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لزيارلدــا ،كمــا شــاع عنــد م لع ــيم بعــا األمــاكن التــد لنســب -ك ـ با -إلــث
ــخرال عنــد مســجد التــاريل ع مدــا
نهــد أو ولــد ،ففــد مشــق كانــه نــا
النــا ويقه وندــا ،ويزعمــون أن فيدــا أثــر قــد النهــث ،-  -كمــا كــان نــا
عند الباب الصغير العمو الخ ـق هتهـر بـه النـا وقـد ـدمدما ا ـن ليميـة-
()1
رحمه هللا لعالث-
أم ــا موق ــف أكت ــر الع م ــاء م ــن ـ ـ ه الش ــركيات فك ــان أحس ــن أحوال ــه
الســكوت عندــا  -لا ــة وأن كتي ـ ار مم ــن لــولث القلــاء كــانوا مي ــون إل ــث
التصــوف -ويــرون الســفر لزيــارال القهــور ،و ـنالء ــم الـ هن وقفـوا ــد فتــاوى
ورسا ل ا ن ليمية حول ه المسا ل حتث سجن ومات فيه
أما موقف ا ن ليمية من ه الشركيات فقد كان موقفا ع يمـا ،وقـد قـا
ع ث ث ثة محاور:
األول :يان حقيقة ـ ه المشـا د ،وأن الكتيـر مندـا كـ ب ،وليسـه قهـو ار
()2
لمن نسهه إليه
الت ــان د :الهيـ ــان الع م ــث مـ ــن لـ ـ ل المناقشـ ــات المباشـ ـرال ،ومـ ــن ل ـ ـ ل
المنلفات والرسا ل ،وبيان ما فيدا من دع وشر ومناقشة أقوال الخالفين
التالـ ــث :الناحيـ ــة العم يـ ــة وذلـ ــك بت الـ ــة ـ ـ ه األمـ ــاكن الشـ ــركية ومنـ ــذ
()3
المت بسين بشدء مندا
أم ــا التص ــوف فيعته ــر ـ ـ ا العص ــر -الق ــرن الس ــابذ والت ــامن -العص ــر
( )4ان نننر :ررجمنننة االننن ر م نننة قلنننذ خ منننه (ص ،)11 - 10:والفنننلو (،)9-8/2
و دا ع ال هور ( ،)417/1والبداية والنه ية ()34 /14ا
( )5ان نر :كتن ب رأس اليفنني  ،ومدمنوع ال تن و ( ،)173 /27 ،5 0 0 /17وأيضن
( )61 /27حول بر نوحا
( )1ان ر :نم ذج م ذلو في ررجمته قلذ خ مه (ص)24-6 :ا
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ال هد له ،ولعل اللعف والتفر ال ي أ اب العا لم االس مد قهـل ذلـك،
والحروب الص يهية التث دمه المس مين نفسيا قهل أن لصـدمدم عسـكريا،
كانه من أسباب انتشاره فد ا العصر
والتْــور ال ـ ي حــدث ل تصــوف فــد ـ ا العصــر لْــور لْيــر ،إذ أنــه
لحول مـن لصـوف فـر ى فـد الغالـب قـو ع ـث جدـو األفـ ار والبـاعدم الـث
لصــوف مــن م ،لــه مدارســه التــد هينيدــا الحكــا واــر م ولديــو لد ـ ه المــدار
واألمـاكن كــل مـا حتاجــه سـاكنو ـ ه المـدار ومرلا و ــا ،وأل لنقْـذ بمــوت
الشــيل أو الصــوفد وإنمــا هتوارثدــا مــن بعــده ممــن اشــتدروا و عــم النــا فــيدم
الوال ة وشاعه لدم الكرامة
وقد ر التصوف من ل ل مماه د :
أ -نــاء الخوانــق وال ـربط والزوا ــا ( ،)1وقــد انتشــرت انتشــا ار ع يمــا فــد
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
( )2الخ نق ن  :كلمننة ف رس ن ة ورنط ن أح ن ن خ نك ن  ،ومعن ه ن الي ن  ،ننذ جعل ن علم ن
علت المن ن الذي يتخلت ف ه الصوف ة لعب ة ه رع لت ،ان ر الخطن( ( ،)414/2ومن منة
األا ل (ص)272 :ا
والننر ( :جمننع ر ن ط وأصننله المن ن ن الننذي ي نرا ( ف ننه المد هنندون فنني سننبي ه فنني
الث ور ،ذ عد ذلو استخد علم علت الي الصوف ة ومن لهذا ان ر :عنوار العنوار (/1
 ،)281 -261والخط( ()427/2ا
وال واين  :جمنع زاوخنة ،وهني المنن ن النذي يخصصنه شنخص من للعبن ة وخختلنت ف ننه
وخأر ه ف ه عق مرخديها ان ر من مة األا ل (ص)299 :ا
وال رق الينهمن  :أن الخ نقن علنت شنن مدرسنة يعني لهن شن ص رفيهن مدرسنون فن

يدخله إال م

ب ف ه ،أم النر ( :فهنت ل قنراء الصنوف ة ،أمن ال اوخنة :فهني الرسنذ شنخص

معي ا ان ر المدتمع االس مي في ال

الش (ص)155 :ا
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الفرنج ع ث القد  ،وأنه رأى ةا فة من الصوفية فوعجبه ما يندم من
ألفة ومحبة – ولع ه لم أن فيدـا شـهدا مـن ر هنـة النصـارى – فسـولدم عـن
حــالدم فــولهروه ،فقــال لدــم  :أ نــد لكــم مكانــا لْيفــا لتــعلفون فيــه ولتعهــدون ،
فهنـث لدـم ل ـك الخانقـاه ثـم نتشـرت بعـد ذلـك ( )1وفـد القـرن السـا والسـابذ
كت ــر ن ــاء الخوان ــق والـ ـربط  ،فانتش ــرت ف ــد مص ــر والش ــا بحي ــث أ ــبحه
أمــاكن معروفــة ومشــدورال هرلا ــا الصــوفية مــن كــل مكــان ويت قــون فيدــا –
إ افة إلث رو الع ماء وممارسة العبا ات واألو ار الصـوفية – وكافـة مـا
حتاجون ــه م ــن مْع ــم ومش ــرب وم ــووى وأمـ ـوال لص ــرف لد ــم أحيان ــا  ،حت ــث
أ بحه لدا امتيا ات ليسه لغير ا – بسهب األمـوال واألوقـاف الكتيـرال التـد
()2
لج ب لدا –
ب – عـاش فـد ـ ا العصـر ةا فـة مــن كبـار الصـوفية الـ هن كـان لدــم
ألبــاع ومريــدون وال شــك أن وجــو ـنالء فــد أمــاكن مخت فــة هــن ي إلــث أن
صــبا التص ــوف ظ ــا رال اجتماعي ــة حيتم ــا حــل امنس ــان ف ــد ــد ج ــد ـ ـ ه
الفئ ـ ــات المتز ـ ــدال الم دـ ـ ـرال ل فق ـ ــر والحاج ـ ــة  ،وم ـ ــن أ ـ ــم رج ـ ــال التص ـ ــوف
المشدورين فد ا العصر :
 – 1ا ــن عربــد محيــد الــدهن محمــد ــن ع ــد ــن محمــد  ،لــوفد ســنة
 638ـ
( )1ان ننننر  :خطنننن( الشنننن ( ، )130/6والمدتمننننع اإلسنننن مي فنننني النننن

الشنننن (

ص )151ا
( )2ان ننر  :حصن سار أسننم ء هننذ الخوانن والننر ( وال واين فنني مصننر والشن  :خطنن(
المقرخ ي ( 414 /2ن  ، )436ومن منة األان ل (ص 272ن  ، )316وحفن المي نرة (
 265/2ن  ، )273 ، 267والمدتمنننع اإلسننن مي فننني الننن

الشننن (ص 150ن ، ) 155

خط( الش ( 130/6ن  ) 155ا
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 – 2ا ــن الف ــارض  ،عم ــر ــن ع ــد ــن مرش ــد الحم ــوي  ،ل ــوفد س ــنة
 632ـ
 – 3أ ــو الحس ــن الش ــاذلد ،ع ــد ــن عه ــدهللا ــن عه ــدالجبار  ،ل ــوفد
سنة 656ـ
 – 4أ ــو القاســم ــن منصــور ــن حيــث المــالكد األســكندري المعــروف
بالقباري ،لوفد سنة  662ـ
 – 5للــر ــن أ ــد بكــر المد ارنــد  ،كــان ال ــا ر يهــر عتقــد فيــه
ويخلذ له  ،لوفد سنة  676ـ
 –6أحمــد اله ــدوي ،أحم ــد ــن ع ــد ــن إ ـ ـراقيم القدس ــد الم ــتم ،ل ــوفد
سنة 675ـ
 -7الت مس ــاند المرس ــد ،محم ــد ــن موس ــث ــن النعم ــان  ،ل ــوفد س ــنة
 686ـ
 -8أ و العبا المرسث ،أحمد ن عمر األنصاري ،لـوفد سـنة 686
ـ
 -9نصر ن س مان المنبجث ،أ و الفتا ،لوفد سنة  719ـ
 -10أ و الحسن الشتتري ،ع د ن عهد هللا ،لوفد سنة  668ـ
 - 11ا ن عْـاء السـكندري  :أحمـد ـن محمـد ـن عهـد الكـريم ،لـوفد
سنة
()1
 709ـ
جـ ـ  -ا عــاء الك ارمــة وظدــور الســحر والشــعوذال واألح ـوال الشــيْانية ،
ونســهتدا إلــث األولي ــاء والص ـ حاء أو م ــن هــدعون أندــم م ــندم ،وم ـ ب أ ــل
( )1ان ر  :حف المي

رة (  ، ) 524 – 518 / 1وان ر  :الطرق الصوف ة فني

مصر  ،ع مر الند ر (ص)140-136 :ا
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السنة فد الكرامة معروف و و إثبالدا إذا جـاءت ع ـث هـد الصـالا المتمسـك
بالكتــاب والســنة وليســه لــي ع ــث الوال ــة ،أمــا الكتيــر مــن الك ارمــات ال ـ ي
وجـد فــد ـ ا العصــر فقـد كــان ـولد ع ــث هــد الــدجالين والمنحــرفين ،أو أندــا
أح ـوال شــيْانية لقــذ لمــن عتقــد فــيدم مــن
لنســب الــث الص ـ حاء ولكندــا
عامة النا اعتقا ا قد هن ى إلث الشر باهلل لعالث
ولقد كان لشيل امس ا ن ليمية مذ كتير من نالء وألباعدم ـوالت
وج ـ ـوالت فهـ ــين الحـ ــق فـ ــد ـ ـ ه األمـ ــور وفلـ ــا أ ـ ــحا دا وبـ ــين المـ ــدالل
الش ـ ــيْانية لدـ ـ ـنالء ،وو ـ ــذ أ ـ ـ ـوال ل ف ـ ــر ـ ــين أولي ـ ــاء ال ـ ــرحمن وأولي ـ ــاء
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 والك ارمــة وبــين كيــل
لجـدء الشـياةين ولصـنذ ـ ه األمــور الخارقـة فـي ن مـن شـا د ا أو وقعــه
له أندا كرامة وليسه ك لك
فممــا ذك ـره وقــد ســئل عــن الح ـ ج -المقتــول ع ــث الكفــر والزندقــة ســنة
 309ـ -فهــين حالــه وأحوالــه الشــيْانية ثــم قــال :ومتــل ـ ا حــدث كتي ـ ار
لغير الح ج ممن له حال شيْاند ،ونحن نعرف كتي ار من نالء فد ماننـا
وايــر ماننــا متــل شــخص ــو اآلن دمشــق كــان الشــيْان حم ــه مــن جهــل
الصالحية إلث قرية حول مشق  ،فيجثء من الدـواء إلث ةاقـة الهيـه الـ ي
فيه النا فيدلل و م هرونه،
ويجئ بال يل إلث باب الصغير [ أحد أ واب مشـق] فيعهـر منـه ـو ورفيقـه،
مــن أفجــر النــا وآلــر كــان بالشــويك ( )1مــن قريــة قــال لدــا
و ــو
( )1الشننوخو ،لعننة حصننينة فنني أا ن ار

الشن النني عم ن ن وإيلننه ،ننرب الكننر  ،معدننذ

البلدان ()375/3ا
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الدـ ـواء إل ــث أر الجه ــل والن ــا هرون ــه ،وك ــان
الش ــا دال ْي ــر ف ــد
وشــيل
وأكتــر م شــيوخ الشــر
شــيْانه حم ــه وكــان قْــذ الْريــق،
آلر ألهرند نفسـه أنـه كـان هزنـد بالنسـاء ويت ـوط بالصـهيان الـ هن قـال لدـم
الحوارات ،وكان قول وليند ك ب أسو ـين عيينـه نكتتـان يلـاوان فيقـول
ف مـا لـاب ـ ا
لد :ف ن ا ن ف ن ن ر لك نـ ار واـدا نوليـك بـه
الشــيل و ــار ص ـ د ويصــو ويجتنــب المحــار ذ ــب الك ــب األســو
وشيل آلر كان له شياةين هرس دم صرعون بعـا النـا فيـولد أ ـل ذلـك
المصـروع إلـث الشـيل ْ هــون منـه إ ـراءه ،فيرسـل إلــث ألباعـه فيفـارقون ذلــك
المصروع ،ويعْون ذلك الشيل ار م كتيرال ،وكـان أحيانـا لوليـه الجـن ـد ار م
وآل ــر ك ــان مش ــتغ ب ــالع م والقـ ـراءال فجاءل ــه
وةع ــا لس ــرقه م ــن الن ــا
الشياةين أاولـه وقـالوا لـه :نحـن نسـقط عنـك الصـ ال ونحلـر لـك مـا لريـد،
فكــانوا ولونــه بــالح وى والفاكدــة ،حتــث حلــر عنــد بعــا الشــيوخ العــارفين
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
وأاــاثوا أقوامــا فجــاءوا خهرونــه بمــا وقــذ لدــم ،قــول :ذكــر اي ـر واحــد أنــه
بعيدال وأنه رآند قد جئته ،ومـندم مـن قـال :رأهتـك
من
استغاث د
راكبـا تيابــك و ــورلك ،ومــندم مـن قــال :رأهتــك ع ــث جهـل ،ومــندم مــن قــال
فولهرلدم أند لم أاشدم ،وإنما ذلك شيْان لصور بصورلد
اير ذلك،
ليل دم لما أشركوا باهلل و عـوا ايـر هللا ( )2ويقـول :وأعـرف مـن ذي
وقا ذ كتيرال فد أقوا اسـتغاثوا ـد  ،وبغيـري فـد حـال ايهتنـا عـندم ،فرأونـد
( )2ج مع الرس  -ت رش س لذ 92/1( -ا)194-ا
( )3الدواب الصي ت ()32 0 -319/1ا
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أو ذا اآللر ال ي استغاثوا به
قد جئنا فد الدواء ورفعنا عـندم ،ولمـا حـدثوند ـ لك ينـه لدـم أن ذلـك إنمـا
ـو شـيْان لصـور بصـورلد و ـورال ايـري مـن الشـيوخ الـ هن اسـتغاثوا دـم
لي نوا أن ذلك كرامات ل شيل فتقوى ع از مدم فد االستغاثة بالشيوخ الغـا هين
والميتين ،و ا من أكهر األسباب التث دـا أشـر المشـركون وعهـدال األوثـان
ذكــر واقعــة اريبــة لــه و ــو فــد الســجن بمصــر ،قــال:
( ،)1وقـد
كنــه فـد مصـر فــد ق عتدـا ،وجـرى متــل
كمـا جـرى متــل ـ ا لـد،
ا إلث كتير ( )2من التر من ناحية المشر  ،وقال له ذلك الشـخص :أنـا
أنــا ــو ،وألهــر ـ لك م ــك
ا ــن ليميــة ،ف ــم شــك ذلــك األميــر أنــد
مص ــر رسـ ـوال،
م ــار هن ( )3وأرس ــل ـ ـ لك م ــك م ــار هن إلـ ـث م ــك
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
( )1عدة جليلة في التوس والوسيلة (ص 54 :ا ،)155-ط المنتب االس ميا

( )2هنننذا فنني ابعننة ال ر ن ن الموجننو ة فنني مدمننوع ال ت ن و ( ،)92/13وابعننة ار

الب ن ن الم ننر ة ،ريقي ن عبنند الق ن ر األرن ن :وط (ص ،)61 :وفنني ابعننة ار إح ن ء العلننو ،

ريقي  :حفني يوسنف ن ال (ص )117 :كتنب الكلمنة" :كبينر " الندل كثينر ،وهنو لنذ يعتمند
علت نفخة خط ة ،لك لعله هو الصوابا

( )3م ر ي  ،نفر الراء والدال ،لعنة مشنهورة عمن الموصن فني الد خنرة رخ نة من

ارا ،وهي م أحف الق ع وأع مهن ا فتنوح البلندان ( ،)39/5والنروض المعطن ر (،)518

وملننو م ن ر ي المش ن ر إل ننه هننو الملننو المنصننور ندننذ النندي

ن ز األررقننت ر نولت م ن ر ي

( 693هن  712 -هن) ،ان نر :رن رخص الدولنة اإلسن م ة ومعدنذ األسنر الي كمنة (،)353/2
وان ر :األم رات األررق ة :عم الدي خلي (ص)352 :ا
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إلـ ــث مشـ ــق ،كنـ ــه أ عـ ــو م إلـ ــث امس ـ ـ فـ ــتذا نْـ ــق أحـ ــد م بالشـ ــدا لين
أةعم ــتدم ماليس ــر ،فعم ــل معد ــم مت ــل م ــا كنـ ـه أعم ــل ،وأ ار ـ ـ لك إك ارم ــد
أنــا الـ ي فع ــه ذلـك قــال لــد ةا فــة مــن النــا :
لــي ن ذلــك أنـد
ف م ال جـو أن كـون م كـا؟ ،ق ـه :ال  ،إن الم ـك ال كـ ب و ـ ا قـد قـال:
()1
فد ذلك
أنا ا ن ليمية و و ع م أنه كاذب
والتصــوف لــم قتصــر ع ــث ـ ه األمــور ،وإنمــا كــان لصــوفا هــنول فــد
إلث الغ و من الوحدال وااللحا والح ول ،والوقـوع فـد الشـركيات
الغالب
بونواعدا ،ولع يم الم حـدال ولصحيا أقوالدم وكفريالدم وقـد واجـه ا ن ليمية
من نالء أعدا ا
()2
كتيرال ،ولوب بعا عما دم ،وقتل بعلدم
وإذا كان وجو متل ه النوعيات لْي ار ع ث األمة وعقا د ا ،فـولْر
منه أن هتبذ نالء المتصوفة المنحرفين بعا الع ماء والقلاال ال هن قتـدى
د ــم ،و ـ ـ ا عْ ــث ــورال ل مس ــتوى الـ ـ ي و ــل إلي ــه التص ــوف ف ــد ـ ـ ا
ا ــن ليميــة فــد يــان حكــم ة ــب الحاجــات فــد القهــور
العصــر ،قــول
واالســتغاثة دــا :واالســتغاثة بالميــه والغا ــب س ـواء كــان نهيــا أو وليــا لــي
مش ــروعا وال ــو م ــن ــالا األعم ــال ،إذ ل ــو ك ــان مش ــروعا أو حس ــنا م ــن
عـن أحـد مـن السـ ف
العمل لكانوا به أع م وإليه أسـهق ،ولـم صـا
ـنالء قتلــد ج ـوا س ـنال الميــه والغا ــب ،وقــد وقــذ
أنــه فعــل ذلــك ،فك ـ
عاء األموات والغا هين لكتيـر مـن جدـال الفقدـاء والمفتـين حتـث ألقـوا فـيدم
ــد وعبــا ال و هــن لــرى أحــد م ســتغيث بمــن حســن بــه ال ــن حيــا كــان أو
ميتــا ،وكتيــر مــندم لتمتــل لــه ــورال المســتغاث بــه ولخاةبــه ولقلــد بعــا
الرس

( )4ال ر نن ن النني الينن والب انن  -مدمننوع ال تنن و ( ،)93-92 /13وان! جنن مع
()195/1ا

( )1ان ر :ج مع الرس

()196-195/1ا
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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
ــولد قهــر مــن حســن بــه ال ــن إن كــان ميت ـا فيقــول :أنــا فــد حســبك أنــا فــد
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،
ســل لــد
اقــا هنــد واافــر ذنهــد ولــب ع ــث ،ومــندم مــن قــول:
ـا
ربك ،ومندم من ه كر ذلـك فـد ن مـه ونـره ،ومـندم مـن قـول:
ســيدي الشــيل ف ـ ن أو ــا ســيدي ــا رســول هللا نشــكو إليــك مــا أ ــا نا مــن
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
وقلاء حوا جه ،ويقـدر ع ـث مـا قـدر ع يـه هللا ويع ـم مـا ع مـه هللا ،و ـنالء
قد رأهتدم وععه ا مندم ومن شيوخ قتدى دم ومفتين وقلاال ومدرسـين
( )1ويقــول :وكــان بعــا الشــيوخ ال ـ هن أعــرفدم ولــه فلــل وع ــم و ــد إذا
نزل به أمر لْا جدـة الشـبل عهـد القـا ر لْـوات معـدو ات واسـتغاث بـه
( )2وي كر أنه لما قد مصر سال
بعا والال األمـر قا ـث القلـاال عـن فرعـون فقـال :مـا فـد القـرآن مـا هـدل
ع ث أنه كـان كـافرا ،ومع ـو أن لـول فرعـون النـار مع ـو باال ـْرار مـن
المسـ مين واليدــو والنصــارى
( )3وو ــل األمــر بكتيــر مــن النــا أنــه
لم ــا ــاجم التت ــار ـ ـ الش ــا لرجـ ـوا س ــتغيتون ب ــالمولث عن ــد القه ــور الت ــد
وقال بعا الشعراء:
هرجون عند ا كشف ر م
( )2رلخ ص االست ة (-29/1ا )3ا

( )3االسننت ة -الد ن ء الث ن ني م ن المصنندر الف ن ال نننص االسننت ة ول ن س رلخ ص ن (/2

)251 -250ا
( )1نقق التأس س المخطوط ()270/2ا
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لوذوا بقه أر ث عمر
ب ــتل ص ال ــدهن هلل ع ــز وج ــل وأن ال
أمــور م و ــدقوا فــد االســتغاثة ـربدم

ا لا فين من التتر
فص ــار ا ــن ليمي ــة ــومر الن ــا
ســتغيتوا بغي ـره ف مــا أ ـ ا النــا
()1
يز
نصر م ع ث عدو م نص ار عز ا
ثالتا :الم ب األشعري:
انتشـ ــر الم ـ ـ ب األشـ ــعري -فـ ــد لْـ ــوره العقـ ــدي -فـ ــد القـ ــرن ال اربـ ــذ
ولم ــا ج ــاء عد ــد األه ــوبيين -وع ــث أرس ــدم ـ ـ ح ال ــدهن
والخ ــام ،
األهــوبد -لهن ـوا الم ـ ب األشــعري ،وقرب ـوا ع مــاء األشــاعرال ،و ـ ح الــدهن
نشو ع ث ا الم ب؛ فقد حفظ فد ـباه عقيـدال ألفدالـه قْـب الـدهن أ ـو
المعالد مسعو ن محمد ن مسعو النيسا وري ( ،)2و ار حف دا غار
الهن ــان ع ــث مـ ـ ب األش ــعري،
أوال ه ف ـ ـ لك عق ــدوا الخنا ــر وش ــدوا
وحم ـوا فــد أ ــا ولــتدم كافــة النــا ع ــث الت ازمــه فتمــا ي الحــال ع ــث ذلــك
جميـذ أ ــا الم ــو مـن نــث أهــوب ثـم فــد أ ـا مـواليدم الم ــو مــن األلـ ار
( ، )3ولما لولث ـ ح الـدهن حكـم مصـر ولـث ع ـث القلـاء ـاحبه ـدر
الدهن عهد الم ك ن عيسـث ـن ربـا المـاراند ( ،)4الـ ي أل ـف رس ـالة فـد
( 1 )2الست ة ()277-276 /2ا

( )3ولنند سنننة 505 :هننن ،ورننوفي سنننة 578 :هننن ،رأ أ ن نصننر القشننيري ،و رس
لمدرسة الن م نة فني ن فن الور ن نة عن الدنوخني ،كمن رس فني مشن وحلنب ،ان نر:
وف نننن ت األا نننن ن ( ،)196/5وابقنننن ت الفننننبنت ( ،)297/7والندننننو ال اهننننرة (،)94/6
وابق ت األسنو ()498/2ا
( )4الخط( للمقرخ

()358/2ا

( )5ولد سنة  516هن  ،وروفي سننة  655هنن  ،ان نر التكملنة للمننذري ( 156 / 2
)،

=
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ال ب
عن أ ث الحسن األشعري
ولمــا جــاء عدــد المماليــك اســتمر لهنــيدم لد ـ ا الم ـ ب مــن ل ـ ل لوليــه
القلــاء أل مــة الشــافعية والمالكيــة ال ـ هن كــانوا ه تزمــون الم ـ ب األشــعري،
وممـا ه حـظ -فـد ـ ا العصـر -أن المـ ب األشـعري ــار لهنيـه يـد مــن
يده الس ْة من الع ماء إلث الحد ال ى ستنكر معه أشد االستنكار أن قـو
أحــد بمخالفتــه ويجــا ر فــد ر ه ونقــا أ ــوله ولعــل مــا حــدث ال ــن ليمي ـة
من محن كانه مذ األشاعرال ليل كل ذلك
وسـنعرض -إن شـاء هللا -عنــد الحـدهث عـن المـ ب األشـعري ولْــوره
لفصي ت ألرى لد ا المو وع
وبعـد فدـ ا عــرض لعصــر ا ــن ليميــة ،وأحوالــه السياســية والعقا د ــة و ــو
إن ك ــان في ــه ن ــوع م ــن امةال ــة إال أن ــه سيس ــاعد -بع ــون هللا -ع ــث إ ار
ل اليات ا العصر ال ي و كالقنْرال ين عصـرنا ـ ا والعصـور السـابقة،
()1

= والبداية والنه ية (  ، ) 52 / 13والعبنر (  ، ) 139 / 3وسنير أعن
(  ) 474 / 21وحف المي

رة ( )408 /1ا

( )1ابعن فنني الهننند مننع مدموعننة الرسن
ن صر فقيهي وابعه
الميق في ررجمة اال

الننب ء

الفننبعة نني العق نند ،و نند حققهن علنني

منع كتن ب األر عني فني ال ن التوحيند للهنروي ،و ند أخطنأ

ر س فو ع في ح ش ة

(ص )107 :ررجمنة االننه ميمند

ال عبد الملو المتوفي سنة 659 :هن ،علت أنه ررجمة المؤلف للرس لة ،كم و نع رن رخص
منني

ووف رننه علننت ال ن

 ،وهننو وهننذا وعبنند الملننو الن

النذب عن األشنعر ا كن ن صن حب و

ر ن س األب مؤلننف الرسن لة فنني

ن لصن ح الندي األيننو ي ،و نند رنوفي صن خ النندي

سنة  589هنا
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وكتير ممن لرجم ال ـن ليميـة مـر ع يدـا مـرو ار سـريعا ،ولمـا كـان موقـف ا ـن
ليميــة مــن األشــاعرال  -وايــر م ممــن كــان لــه انح ـراف عــن ةريــق الس ـ ف-
موقفا بار ا وسمة وا حة من سمات ا العصر ،بحيث لحول إلث مدرسـة
كهرى فد العالم امس مث لدا ألباع ومنيدون ،واستمرت ه المدرسة لخرج
الع مــاء والمنلفــات والد ارســات الداعيــة إلــث العــو ال إلــث م ـ ب الس ـ ف أ ــل
السنة والجماعـة ولمـا كـان األمـر دـ ا المسـتوى كـان ال ـد مـن عـرض مركـز
ألحوال ا العصر ول فيته
*
*
*
المبحث التاند
حياال ا ن ليمية وآثاره
أوال :اسمه ونسبه ومولده:
ــو شــيل امس ـ  ،لق ـد الــدهن أ ــو العبــا  ،أحمــد ا ــن الع مــة شــداب
الـدهن أ ـد المحاســن عهـد الح ـيم ــن الشـيل اممـا شــيل امسـ مجـد الــدهن
أ د الهركات عهد الس ا ن أ د محمد عهد هللا ن أ ـد القاسـم الخلـر ـن
()1
محمد ن الخلر ،ا ن ع د ،ن عهد هللا  ،ن ليمية الح ارند
( ) 1ان ر في ررجمة اال ر م ة :العقو الدرخة ،والبداينة والنه ينة ( ،)241 /13ومن

عننده  ،واألعنن

العل ننة للبنن ار (ص )16 :ومننن عننده  ،وذيننول العبننر (ص ،)84 :ورنننذكرة

الي ظ ( ،)1496/4ورتمة المختصر الال الور ي ( ،)406/2والنوافي للصن دي (،)15/7

وأا ن العصنر عن شن ص اإلسن

االن ر م نة سنيرره وأخبن ر عنند المنؤرخي للمندند (ص:

 ،)49وفنننوات الوف ننن ت ( ،)74/1والننندرر الك مننننة ( ،)154/1وابقننن ت الي ننن ظ للفنننيوات

(ص ،)516 :و رة اليدنننن ل ( ،)30 /1ورننننذكرة النب ننننه ( ،)185/2وشننننذرات الننننذهب (/6
 ،)80والكواكنننب الدرخنننة (ص ،)51:والشنننه ة ال ك نننة والنننر النننوافر ،وابقننن ت الم فنننرخ

للداو ي ( ،)45/1وذي ابق ت الين اللة ( ،)387/2والفنلو ( ،)30 2/4والندنو ال اهنرة
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ولد شيل امس أحمد ن ليميـة ( )1بحـران ( )2هـو االثنـين عاشـر -أو
ثــاند عشــر -ربيــذ األول ســنة  661ــ ،وســافر بــه والــده مــذ والدلــه والولــه
بسهب
أو اع ار نث بكـر ومـا حولدـا -ومندـا حـران -التـد كانـه أحوالدـا سـئية
بعد استي ء التتر ع يدا ( ،)3فو ـ وا إلـث مشـق سـنة  667ـ واسـتوةنو ا
()4

( ،)271 /9والمنهنننن الصنننن في ط الث ن ننننة ( ،)358/1والنننندلي الشنننن في ( ،)56/1والبنننندر
الط لع ( ،)63/1وفهرس ال ه رس ( ،)274/1أم الكتب المع صرة فكثيرة جداا

( )2سبب رلقيبه ال ر م ة :أن جد ميمد ال الخضنر -أو من فو نه -حنو علنت

رب ر م ء ،فنرأ ج رخنة خرجن من خبن ء فلمن رجنع وجند زوجتنه ولندت النتن فرفعوهن إل نه

فقن ل :ي ن ر م ننة ،ي ن ر م ننة أي إنه ن رش ن ه رلننو الد رخننة التنني رآه ن الت م ن ء ،و ي ن  :إن جنند

ميمننندا ك نننن أمنننه رفنننمت ر م نننة فنفنننب إليهننن  ،العقنننو الدرخنننة (ص ،)2 :ورننن رخص أر ننن

( ،)97/1وسير أع

النب ء ()289/22ا

( " )3ح نران " التشننديد ال نراء ،اللنندة فنني الد خننرة -النني الش ن والع نراق ،وح نران مدينننة

ديمة الي الره والر ة وهذ هي التي ينفب إليه اال ر م ة ،وهنن

حنران من

نر حلنب،

وحنننران رخنننة وانننة مشننن  -وأخطنننأ مننن نفنننبه إليهننن  ،ان نننر معدنننذ البلننندان (،)235/2

ومراصنننند ( ،)389/1ومعيننننذ منننن اسننننتعدذ ( ،)435/1وأحفنننن التق سنننن ذ (ص،)141 :
والنننروض المعطننن ر (ص ،)191 :و األنفننن ب للفنننمع في (ص ،)96 /4 :ومختصنننر كتننن ب
البلدان (ص)132 :ا

( )1حيث

رب التت ر هذ الب

كم أن المم ل و -في صراعهذ مع التت ر -كن لوا يتل نون

المننن ارع ،ان نننر :االمننن رات األررق نننة فننني الد خنننرة والشننن (ص )329 :ومننن عنننده و (ص:
)441ا

( )2في عيون التوارخص الال ش كر الكتبت ( )339 /22م ي يد أن حران أخلي من أهلهن
فقد والد

مش ا
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وقد اشدرت عا تـه بـالع م والمكانـة ،فجـده مجـد الـدهن عهـد السـ ـن
عهد هللا مـن الع مـاء األعـ  ،قـال عنـه الـ هد :كـان إمامـا كـام  ،معـدو
الن يــر فــد مانــه ،أرســا فــد الفقــه وأ ــوله بارعــا فــد الحــدهث ومعانيــه ،ولــه
معرف ــة القـ ـراءات والتفس ــير ( ،)1وذك ــر لق ــد
الي ــد الْ ــولث ف ــد
ا ـن مالـك ( )2كـان قـول :ألـين
الـدهن أ ـو العبـا أن جمـال الـدهن
()3
ول ــد المج ــد س ــنة
ل ش ــيل المج ــد الفق ــه كم ــا أل ــين ل ــداو الحده ــد
 590ـ ـ؛ ولــوفد ســنة  652ـ ـ ( ،)4أمــا والــد لقــث الــدهن فدــو الشــداب عهــد
الح ــيم ــن عهــد الس ـ  ،ولــد ســنة  627ــ ،ولــوفد ســنة  682ـ ـ قــال عنــه
ال ـ ـ ـ هد :ذو الفنـ ـ ــون
ـ ـ ــار شـ ـ ــيل ح ـ ـ ـران وحاكمدـ ـ ــا ولْيهدـ ـ ــا بعـ ـ ــد
م ــوت وال ــده ( )5وق ــال ا ــن كتي ــر  :مفت ــد الف ــر  ،الف ــار ــين الف ــر ،
كان له فلي ة حسنة  ،ولد ه فلـا ل كتيـرال ( )6وقـال ا ـن شـاكر الكتهـد
كــان إمامــا فــد التفســير مهــر ا فــد الم ـ ب والخ ـ ف وأ ــول
:
وال غ ــة ،ول ــه معرف ــة لام ــة بع ــم الحس ــاب والجه ــر
ال ــدهن والنح ــو
والدندسة وكان عرف ع وما كتيرال،
( )3معرفة القراء الكب ر ( ،)654/2ط الرس لة الميققةا
( )4هو :جم ل الدي ميمد ال عبد ه ال عبد ه ال م لو أالنو عبند ه الطن ي الد ن ني
الش ن فعت النيننوي -ص ن حب األلف ننة -ولنند سنننة  6 0 0هننن ،ورننوفي سنننة  672هننن ،ا ننة
الوع ة ( ،)130/1وإش رة التعيي (ص)320 /:ا
( )5سير أع

النب ء ( ،)292/23ومعرفة القراء الكب ر ()654/4ا

( )6ان ننر فنني ررجمتننه المصنندرخ الف ن قي  ،وذي ن ابق ن ت الين اللننة ( ،)249/2والندننو
ال اهرة ()33/7ا
( 1 )7لعبر ()350-349/3ا
( )8البداية والنه ية ( ) 303 / 13ا
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وكان حسن األل لْيفا
أمــا والــدال لق ـث الــدهن فدــث ســه الــنعم نــه عهــد الــرحمن ــن ع ــد ــن
()2
عهدو الحرانية عمرت فو السبعين ،لوفيه سنة  716ـ
ولشــيل امس ـ لقــث الــدهن ث ثــة مــن امل ـوال اشــتدروا بــالع م والفلــل
و م:
أ -ألوه ألمه :در الدهن أ و القاسم محمـد ـن لالـد الح ارنـد ،ولـد سـنة
 650ـ لقريبا ،ولوفد سنة  717ـ كان عالمـا فقيدـا إمامـا ،لـولث التـدري
()3
عن أليه لقث الدهن
 -2شقيقه ين الدهن عهد الـرحمن ـن عهـد الح ـيم ،ولـد سـنة  663ــ،
ولــوفد ســنة  747ــ ،كــان ا ــدا عا ــدا ،كمــا كــان لــاجرا ،حــب نفســه مــذ
()4
أليه لقث الدهن فد امسكندرية و مشق ليخدمه
 -3شــقيقه شــرف الــدهن عهــد هللا ــن عهــد الح ــيم ،ولــد ســنة  666ــ،
ولــوفد ســنة  727ـ ـ لمــا كــان لقــث الــدهن مســجونا فــد الق عــة ،كــان عالمــا
ـر وذ ــب مــذ أليــه إلــث مصــر ونــاظر لصــومه وحــده فانتصــر ع ــيدم
متبحـ ا
()1

( )1عينننو التننننوارخص ( ،)339/22وان نننر فنننني ررجمتنننه -يننننر مننن سننننب  -ذيننن ابقنننن ت
الين اللننة( ،)31 0 /2وج ن ء الع منني (ص )42 :ط المنندني ،وشننذرات الننذهب (،)376/5
والندو ال اهرة ()359/7ا
( )2البداية والنه ية ()79/14ا
( )3ان ر في ررجمته :ذي ابق ت الين اللة ( ،)37 0 /2وشذرات الذهب ()45/6ا
( )4ان نر فني ررجمتنه :ذين العبنر لليفنيني (ص ،)143 :البداينة والنه يننة (،)220 /14
الدرر الك منة ( ،)437/2شذرات الذهب ()152 /6ا
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()1

ثانيا :حياله األولث:
نشـو ا ـن ليميــة ولربـث فـد كنــف والـده ،فت قــث الع ـم عنـه وعــن ايـره مــن
شـيوخ عصـره ،ولــم قتصـر ع ــث الت قـث عـن المعا ـرين لـه وإنمــا الجـه إلــث
منلفـات
من سبقه من الع ماء حف ا واة عا ،ون ما فد حياله األولث ما ه د :
أ – قوال حاف ته وسرعة إ راكه لما سمذ أو ق أر  ،وذكر مترجموه لـ لك
()2
قصة
ــغره  ،وذك ــروا لـ ـ لك حكا ــة (، )3
ب – محاف ت ــه ع ــث الوق ــه منـ ـ
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
جـ  -قوال لوثيره وحجته  ،فقد أس م ع ث هد ه هدو ي و و غير
()5
– دكه بامفتاء والتدري فد وقه مبكر  ،فقد أفتـث عمـره 19سـنة

( )5ان ر :العقو الدرخة (ص ،)36 1 :وذي ابق ت الين اللة ( ،)382/2وشنذرات الندهب
( ،)76/6وج ء العيني (ص )42 :ط المدنيا
( )1ان ر العقو الدرخة (ص ، )40:والك اكب الدرخة ( ص )80ا
( )2ان ر الر الوافر ( ص ، )218أا ن العصر ع المندد (ص )51ا
( )3ان ننر األع ن

اليل ننة ( ص ، ) 17وهننو يننر اليهننو ي اآلخننر الننذي أسننلذ علننت يديننه

سنة 701هن  ،ان ر البداية والنه ية (  )19 /14ا
( ) 4أذن له إلفت ء شر الدي المقدسي  ،روفي سنة 694هن  ،وك ن ي تخر الذلو وخقنول
 :أن أذن له إلفت ء  ،ان ر البداية والنه ية ( ، )341 /13والعقو (ص  )4 :ا
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 ،كما ر دار الحدهث السكرية ( )1مكان والده فـد التـاند مـن محـر سـنة
 683ـ ـ  -أي بعــد وفــاال والــده بق يــل – إذ لــوفد فــد س ـ ل 2ذي الحجــة ســنة
()3
 682ـ
ـ ـ  -لمت ــه مصــا ره األولــث مخت ــف فنــون المعرفــة ومندــا  :التفســير
وع ـ ــو الق ـ ـرآن  ،والسـ ــنة  ،الكتـ ــب السـ ــتة  ،ومسـ ــند اممـ ــا أحمـ ــد  ،وسـ ــنن
الدارقْند ومعجم الْهراند  ،وما هتع ق دا مـن ع ـو الحـدهث والرجـال ،
والفقـ ــه وأ ـ ــوله  ،وأ ـ ــول الـ ــدهن والفـ ــر  ،وال غـ ــة والخـ ــط والحسـ ــاب ،
والتاريل  ،إ افة إلث ع و ألرى
مــن ف ــك وةــب و ندســة ( ،)4و ـ ا وا ــا فــد كتبــه التــث ألفدــا فيمــا بعــد ،ال
هتْر إلث فن من الفنون إال وي نه القارىء متخصصا فد ا الفن
ثالتا :شيوله:
لت مـ لقـد الـدهن ع ـث شـيوخ كتيـرين ،وقـد لـرج لنفسـه مشـيخة -روا ـا
عنــه ال ـ هث -روى فيدــا أربعــين حــدهتا عــن أكتــر مــن أربعــين شــيخا وشــيخة

( ) 5ار اليديث الفنرخة  :ك ن

لقص عي

اخ

ب الد ال ة الدمشن  ،و عند رنولي االن

ر م نة ردرخفننه حننرص علننت روسننعته  ،ف نتنندب لننذلو أحنند التدن ر الميبنني لشن ص اإلسن

يق ل له  :ميمد ال عبدالكرخذ التدمري ،ف عترض أحد ن ر الون

 ،ولك

الن ه التدمري وأرذ الن ءه سنة 685هن ا األا ل ( ص  45 :ن  ) 46ا

عد أمور و عن

( )6الفلص – ل تت – آخر الشهر  ،ان ر  :ر ج العروس م ة  :سلص ا
( )7ان ر  :العقو ( ص ، )5والبداينة والنه ينة ( ،، )303 /13وذين ابقن ت االن رجنب (
 ، )388 /2والر الوافر ( ص )146ا
( )1ان ر :العقو (ص ،)7 ، 3 :والوافي (  ،)16/7ور رخص االن النور ي (-4 0 8 /2
 ،)4 0 9واألع

العل ة (ص ،)1 8 :وذي اال رجب ()388/2ا
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( ،)1؟ اشتدر روا ة جزء حـدهتث مشـدور -و ـو جـزء ا ـن عرفـة ( ،-)2ومـن
شيوله ال هن لم هر وا فد مشيخته:
 -1شرف الدهن المقدسث :أحمد ن الشيل كمال الـدهن أحمـد ـن نعمـة
ا ـن أحمـد الشــافعث لْيـب مشــق ومفتيدـا  ،وشـيل الشــافعية فيد ـا [ 622ـ
()3
 694ـ] - 2محمـد ــن عهــد القــوي ــن ـدران ــن عهــد ال ــة المقدســث ،المــداوي،
الفقيــه المحــدث النح ــوي ،شــم الــدهن أ ــو عهــد هللا  ،ق ـ أر ع ي ــه ا ــن ليمي ــة
()4
العربية [ ولد سنة  603ـ ،ولوفد سنة  699ـ]
 -3لقــث الــدهن الواســْد ،أ ــو إســحا إ ـراقيم ــن ع ــد ــن أحمــد ــن
()5
فلل الصالحد الحنه ث  602 1ـ 692 -ـ،

( )2ابع ن فنني مدمننوع ال ت ن و ( -76/18ا  ،)1 2كم ن ابع ن م ننر ة فنني ار القلننذ
التيقي الش ص عبد الع خ الفيروان -ررجذ لرواره فوهذ في رراجذ عضهذ -وعد الشنيوخ

الوار ي فني المشن خة  -و عضنهذ ركنرر فني أكثنر من حنديث -واحند وأر عنون شن خ وأر نع

ش خ تا
( )3ابننع هننذا الدن ء وان ننر الص ن ي ت ( )23،25،28من مقدمننة الميقن  ،ومم ن رو
هذا الد ء ع اال ر م ة التديبي :الق سذ ال يوسف التديبنت الفنبتي المتنوفي سننة 730
هن ،ان ر الرن مده (ص 92 :ا ،)193-هن الدار العر ة للكت با
( )4ان ننننر :البدايننننة والنه يننننة ( ،)341 /13والعبننننر ( ،)381 /3وشننننذرات الننننذهب (/5
)424ا
( )5ان نننر :العبنننر ( ،)402 /3وذيننن ابقننن ت الين اللنننة ( ،)2/342شنننذرات النننذهب (/5
)352ا
( )6ان ر :العبر ( ،)378/3والمنه الص في ()126-122/1ا
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 -4محمــد ــن إس ـماعيل ــن أ ــث ســعد ــن ع ــث الشــيباند اآلمــدي ثــم
()1
المصري ،شم الدهن أ و عهد هللا [  687ـ 7 0 4 -ـ]
 -5المنجــا ــن عتم ــان ــن أس ــعد ــن المنج ــا التن ــولث الدمش ــقث ،ي ــن
()2
الدهن أ و الهركات [  631ـ 695 -ـ] أل عنه ا ن ليمية الفقه
 -6عهــد الــرحيم ــن محمــد ــن أحمــد ــن فــار الع تــث ثــم البغــدا ي،
()3
عاليل الدهن أ و محمد [  6 1 2ـ 685 -ـ]
سه الدار نه عهد الس ا ن ليمية ،عمة شـيل امسـ  ،روى عندـا،
()4
لوفيه سنة  686ـ
وايــر م مــن الشــيوخ ال ـ هن روى وأل ـ عــندم وال ـ هن هزيــدون ع ــث مئتــد
()5
شيل
رابعا :ل كان مق دا لشيوله؟
كــل عــالم ههــدأ حيالــه الع ميــة االبــا مــا ههــدك ا تق يــد شــيوله ال ـ هن أل ـ
عندم ووثق فد ع ومدم ،والمتتبذ لحياال شـيل امسـ ا ـن ليميـة ه مـ مندـا
أن مــا أعْــاه هللا مــن ذكــاء وق ـوال حاف ــة وس ـر عــة إ ار وجــو ع مــد م ــدء
بالع مــاء وبالكتــب التــث ألفدــا مــن كــان قــه دم ،ســاعده ع ــث أن كــون ذا قــدرال
ع ميــة مســتق ة بعيــدال عــن التق يــد األعمــث ،ول ـ لك اســتمر ةــول حيالــه ع ــث
( )1ان ر :ذي ابق ت الين اللة ()352/2ا
( )2ان ر :المصدر الف ال ()332/2ا
( )3ان ر :العبر ( ،)359/3وذي اال رجب ()315/2ا
( )4ان ر :أع

النف ء ()154/2ا

( )5ان ر :العقو (ص ،)3 :والكواكب (ص ،)52 :وان ر في شيوخ اال ر م ة :ي اال
رجب ( ،)387/2والبداية والنه ية (136/14ن  ،)137والوافي ( ،)16/7ورذكرة الي ظ
للذهبي ( ،)1496/4والدرر الك منة ( )154 /1و يره ا
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بعـا الع مـاء -لا ـة مـن اا ـوا
مـندج واحـد لـم هتغيـر ،بخـ ف
فد ع م الك والف سفة -لجد الواحد مندم مر فد حياله بوكتر من مرح ـة،
كل مرح ة لدا مندج وةريقة لخالف المرح ة األلرى
ومذ ذلك فن م  -من ل ل لتبذ حيـاال ا ـن ليميـة -رجوعـه عـن بعـا
المســا ل التــد قــد كــون أل ـ ا لق يــدا ،أو لــم لتكامــل معرفتــه بالشــخص أو
المســولة المعينــة :فمــت  :ه ـ كر أنــه كــان حســن ال ــن بــا ن عربــد الصــوفد
ــاحب الفتوحــات ثــم عــرف حقيقــة حال ــه ،قــول :وأنــا كنــه قــد ما مم ــن
حسن ال ن با ن عربث ويع مه ،لما رأهه فد كتبـه مـن الفوا ـد متـل ك مـه
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
الفص ــوص ونح ــوه ،وكن ــا نجتم ــذ م ــذ إلوانن ــا ف ــد هللا نْ ــب الح ــق ونتبع ــه،
ونكشــف حقيقــة الْريــق ،ف مــا لهــين األمــر عرفنــا نحــن مــا جــب ع ينــا ،ف مــا
قــد مــن المشــر مشــا ل معتهــرون ،وســولوا عــن حقيقــة الْريقــة امس ـ مية
والدهن امس مد وحقيقة نالء وجب الهيان ( )1ومرال حلر مـذ الصـوفية
وأقاموا سماعا لكنه لم شاركدم قول :وكنه فد أوا ل عمري حلـرت مـذ
جماعـة مــن أ ــل الز ـد والعبــا ال واال ار ال ،فكــانوا مــن ليـار أ ــل ـ ه الْبقــة،
فهتنا بمكان ،وأ ار وا أن قيموا سماعا وأن أحلر معدـم ،فامتنعـه مـن ذلـك،
فجع ـوا لــد مكانــا منفــر ا قعــدت فيــه ،ف مــا ســمععوا وحصــل الوجــد والحــال،
ــار الشــيل الكهيــر هدتــف ــث فــد حــال وجــده ويقــول :ــا ف ـ ن قــد جــاء
نصــيب ع ــيم ،لعــال ل ـ نصــيبك ،فق ــه فــد نفســد -ثــم أظدرلــه لدــم لمــا
اجتمعنا :-أنتم فد حـل مـن ـ ا النصـيب ،فكـل نصـيب ال ـولد عـن ةريـق
( )1رس لة اال ر م ة إلت نصر المنبدت ،مدموع ال ت و ()465 -464/2
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محمد ن عهد هللا فتند ال آكل منه شـيئا ،ولهـين لـبعا مـن كـان فـيدم ممـن
لـ ــه معرفـ ــة وع ـ ــم أنـ ــه كـ ــان معدـ ــم الشـ ــياةين،وكان فـ ــيدم مـ ــن ـ ــو س ـ ـكران
بــالخمر ( )1و ـ ه القصــة كانــه فــد أوا ــل عم ـره ،و نــا ه حــظ حــرص ـنالء
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
اس ـ ــتمر ف ـ ــد موقف ـ ــه مند ـ ــا ور ع يد ـ ــا وفل ـ ــا عالدا كم ـ ــا ح ـ ــدث ل ـ ــه ف ـ ــد
مسـ ــولة ح ول الح ـ ـوا ث -الصـ ــفات االلتياريـ ــة هلل لعـ ــالث -ومسـ ــولة الزيـ ــارال
الهدعية والشرعية ما ه كره بقوله :ولكن ه المسولة
[ أي ح ــول الح ـوا ث ] ومســولة الزيــارال واير مــا حــدث مــن المتــولرين
فيدا شبه ،وأنـا وايـري كنـا ع ـث مـ ب اآلبـاء فـد ذلـك ،نقـول فـد األ ـ ين
بقول أ ل الهدع ،ف ما لهين لنا ما جاء به الرسول ار األمر ين أن نتبـذ مـا
أنزل هللا ،أو نتبذ ما وجدنا ع يه آباءنا ،فكان الواجب و الباع الرسـول وأن
ال نكــون ممــن قيــل فيــه {وإِذا ِقيــل ل ُدـ ُـم البِب ُع ـوا مــا أفنــزل ب ُ قــاُلوا ـ فـل نتبِبـ ُـذ مــا
وج فـدنا ع فيـ ِـه آباءنــا }[لقمــان ]21:وقــد قــال لعــالث{ :قــال أولـ فـو ِجفئــتُ ُك فم ِبو ف ــدى
( ،)2ــل هـ ـ كر أن ــه ــنف
ِم بم ــا وج ـ فـدلُ فم ع في ـ ِـه آب ــاء ُك فم }[الزل ــرف]24:
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
مساجد مكة وما حولدا ،وكنـه قـد كتهتدـا فـد منسـك كتهتـه قهـل أن أحـج فـد
أول عمــري ،لــبعا الشــيوخ جمعتــه مــن ك ـ الع مــاء ،ثــم لهــين لنــا أن ـ ا
( )2مدموع ال ت و ()419-4180 /10ا
( )1رس لة في الص ت االخت رخنة -جن مع الرسن  -ريقين رشن سن لنذ (،)56/2
وهو في مدموع ال ت و ()258/6ا
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ك ه من الهدع المحدثة التد ال أ ل لدا فد الشـريعة ،وأن السـابقين األولـين
مــن المدــاجرين واألنصــار لــم فع ـوا شــيئا مــن ذلــك ،وأن أ مــة الع ــم والدــدى
هند ــون ع ــن ذل ــك ،وأن المس ــجد الحـ ـ ار ــو المس ــجد الـ ـ ي ش ــرع لن ــا قص ــده
()1
ل ص ال والدعاء والْواف واير ذلك من العبا ات
فد ـ ه المواقــف لــه لــدل ع ــث المندــل األ ــيل ال ـ ي انْ ــق منــه ،متبعــا
ل كتاب والسنة ولـو كـان ذلـك فيـه مخالفـة لمـا كـان ع يـه اآلبـاء واألجـدا  ،أو
ما هترسمه الشيوخ والع ماء والقلاال ،فالحق أحق أن هتبذ ،واألمـور ال لـو ن
بك ـ النــا ومــا اعتــا وه -ولــو كــانوا ع مــاء فل ـ ء -وإنمــا لــو ن بمي ـزان
الحق والعدل المهند ع ث الشرع المنزل
لامسا :جدا ه وربْه بالعمل:
لق ــد لمي ــزت حي ــاال ا ــن ليمي ــة دـ ـ ه الميـ ـزال الع يم ــة ،األم ــر ب ــالمعروف
عــن المنكــر والجدــا فــد ســهيل هللا ،ف ــم كــن العــالم القــابذ فــد
والندــد
يته ،المتفرم ل،فتـاء
والتدري والتوليل – وانما كان رحمه هللا – رابْا الع م بالعمل ،فع مه
هدفعــه إلــث لحمــل مســنوليته فيبــا ر إلــث القيــا بــالحق والجدــا فــد ســهيل هللا
ور ع أ ل الباةل
وحيـاال ا ــن ليميــة ك دــا كانـه جدــا ا  ،والكـ حــول ـ ا الجانــب ْــول
ولكن نشير إلث بعا األمت ة :
أ  -أمره بالمعروف ونديه عن المنكر :
وكانه له فد ذلك مواقف ع يمة  ،مندا :
 – 1كس ـره ل ــنا واألمــاكن التــد لع ــم مــن ون هللا – وقــد ملــث
( )2ا تض ء الصراط المفتق ذ ()802/2ا
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نماذج من ذلك عند الحدهث عن انتشار بعا الشركيات فد عصره – كمـا
كــان فــد ــار مصــر – هندــث عــن إليــان المشــا د ولع يمدــا  ،وكــان هندــث
()1
ال هن ح فون إذا أ ار وا لغ يظ أ ماندم ح فوا عند مشدد الحسين
 – 2موقف ــه م ــن النص ــارى  :لم ــا لل ــاءل الوج ــو النصـ ـراند ف ــد ـ ـ
ـ ــارت قهـ ــرص موةنـ ــا لدـ ــم ـ ــووون إليدـ ــا و ـ ــد لحـ ــه حكـ ــم
الشـ ــا
النصــارى وكــانوا أحيانــا ول ـ ون معدــم أســارى المس ـ مين  ،وقــد أرســل شــيل
امس ـ ا ــن ليميــة رســالة إلــث م ــك قهــرص – ســرجوان – هــدعوه فيدــا إلــث
امس ـ  ،ويفلــا مــا فع ــه القس ـ والرقبــان مــن الك ـ ب ع ــث النــا مــذ
معــرفتدم أندــم ع ــث الباةــل  ،ثــم بعــد أن ذكــر مــا عنــد الم ــك مــن الد انــة
ومحبـ ــة الع ـ ــم وة ـ ــب الم ـ ـ اكرال  ،وحسـ ــن المعام ـ ــة  ،عـ ــاه إلـ ــث امسـ ـ ـ
واالعتقــا الصــحيا – بوس ـ وب الــيا رقــة وأ بــا مــذ مخاةبــة العقــل – ثــم
قــول  :وإن أرهــه مــن الم ــك رغبــة فــد الع ــم والخيــر كالهتــه وجاوبتــه عــن
مســا ل ســولدا  ،وقــد كــان لْــر لــد أن أجــدء إلــث قهــرص لمصــالا فــد
( ، )2ثم عقب بعد ذلك كر مواقفه من التتار وكيـل أنـه
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
وسهث الحريم وأل األموال بغير حجة من هللا ورسوله
ثم أو ث فد آلر الرسالة بامحسان إلث من عنده مـن المسـ مين ،وأن
()3

( )1ان ر ن ح ة م ح ة ش ص اإلس

ق خ مه ( ص ) 17 – 15ا

( )2الرس لة القبرص ة ( ص )54ا
( )1المصدر الف ال (ص)61 :ا
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ال سعث إلث لغيير هن أحد مندم
كـا كــان ال ـن ليميــة مناقشـات لــبعا النصـارى ،ففــد الجـواب الصــحيا
أش ــار إل ــث بعـ ـا مناقش ــاله لد ــم ( ،)2وأ ل ــا فق ــد ن ــاقش ث ثـ ـة م ــن رقب ــان
()3
النصارى جاءوه من الصعيد لما كان فد مصر
وفد سنة  693ـ كانه وقعة عسـاف( )4النصـراند ،حـين سـب النهـد-
 - فق ــا ع ي ــه ا ــن ليمي ــة والش ــيل ي ــن ال ــدهن الف ــارقد ش ــيل ار الح ــدهث
و ل ع ـث األميـر ،وكانـه قصـة أوذي فيـه الشـيخان ،ثـم جـاء الخهـر بقتـل
()5
النص ارند
 -3أمـ ــا الصـ ــوفية ف ـ ــه معدـ ــم مواقـ ــف عـ ــدال ،مـ ــن أشـ ــدر ا موقفـ ــه مـ ــن
الدجاج ة البْا حية ( ،)6و ه الْا فة كـان لـه معدـا وقـا ذ متعـد ال ،ـين لدـم
()1

( )2ان ر :رس لته إلت ملو برص (ص ،)72-71 :و رن هذ الرس لة الرس لة ألمن(
الوليد الب جي المتوفي سنة  474هن إلت راهب فرنف النصرالم( جوا لرم لته إلنت المقتندر
لثننة ح ن س فننطة  474 - 438هننن ينندعو فيه ن إلننت النندخول فنني النص نران ةا ف نتنندب

الب حي إلج الته ،وك ن أسلو ه جيداا ان ر الرس لتي التيقي  :ميمد عبد اللة الشر ويا
( )3ان ر :الدواب الصي ت ()172/2ا

( )4ان ر :مدموع ال تن و ( ،)371 -370 /1وررجمنة االن ر م نة قلنذ خ منه (ص:
)24-23ا
( )5هننو عف ن

االن أحمنند ال ن حدننت ،البدايننة والنه يننة ( ،)340 /13والندننو ال اهننرة

()8/74ا
( )6ان ر :البداية والنه ية ()336-335 /13ا
( )7يق ل لهذ األحمدية والرف ا ة نفبة إلت أحمد الرف عت ؛ مؤسفه في أ عبيدة من
ر البط ت الي البصرة وواس( وخلف الرف عي خ لنه منصنور البطن يي ،ان نر عن أحمند

الرف ن عي وأ عبينندة والبط ن ت :وف ن ت األا ن ن ( ،)172-171/1والطننرق الص نوف ة فنني
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فيد ــا م ــا عنـ ــد م م ــن ح ــق وباةـ ــل ،كم ــا فل ــا أح ـ ـوالدم الش ــيْانية التـ ــد
هزعموندـا ،وعـز ع ـث أن هـدلل معدـم النــار التـث هزعمـون أندـا مـن أحـوالدم
ول ـوارقدم ،وقــد اســتتا دم وأظدــروا لــه الموافقــة والْاعــة ،ولكــندم فــد لاســذ
جما ي األولث سنة  705ـ ذ هوا إلث األمير
شـكون ا ــن ليميــة ويْ هـون منــه أن سـ م لدـم حــالدم ،وأن كــف إمارلــه
عندم ،وأن ال عار دم وال هنكـر ع ـيدم ،وأ ار وا أمـا النـا إظدـار أحـوالدم
الشيْانية ،ف ما جاء شيل امس لك م عن الباع الشريعة وأنه ال سذ أحـدا
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 غس ـ وا أجســامدم
بالخـل والمـاء الحــار وقـال فـد أثنــاء المناقشـة :ومـذ ـ ا ف ـو ل ـتم النــار أو
ةـرلم فــد الدـواء وفع ـتم مـا فع ـتم لــم كـن لــي ع ـث ــحة مـا لدعونــه مــن
نحالفــة الشــرع ،وبعــد مــا ا ه ـوا وبدت ـوا أقــروا بــون ه تزم ـوا الت ازمــا لامــا بالكتــاب
والسنة ومن لرج عندما ربه عنقه
و ك ـ ا قلــث ع ــث ـ ه الفتنــة العْمــة ،وأحبْــه م ـزاعم ـ ه الْا فــة
المنحرفـة الـ هن كـانوا لفــرط انتشـار م فـد الــه  ،واسـتحواذ م ع ـث الم ــو
واألمراء واألجنا  ،لخفاء نور امس  ،واستهدال اكتر النـا بـالنور ال ـ ،
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
مصر (ص)89 :ا
( )1من ن رة اال ن ر م ننة لدج جلننة البط ي ننةا مدمننوع ال تنن و (،)457-456/11
وان نننر :ر صننني أخنننر مهمنننة مننن (ص )475-445 :وهننني

نننم مدموعنننة الرسننن
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 -4فـد سـنة  704ـ قـا باسـتتابة شـيل سـمث إ ـراقيم القْـان ،وح ـق
أرســه وق ــم أظــافره وكــانوا ة ـواال جــدا ،واســتتابه مــن ك ـ الفحشــث وأك ـل مــا
غير العقل ،وما ال جو من المحرمـات ،وبعد ذلك استحلر الشيل محمـد
()1
الخبا اله سد فاستتابه أ لا عن أكل المحرمات ومخالْة أ ل ال مـة
االســكندرية ل ــوب ر يســا مــن ركس ــاء الصــوفية( ،)2كم ـا أنك ــر
وفــد
ع ث ةا فة الق ندرية(،)3
وفـد سـنة  726ـ ـربه عنــق نا ـر ــن الشـرف الديتــد لكفـره واســتدتاره
بع ات هللا ،شدد قت ه ا ن كتير وجاءه ا ن ليمية وقرعـه ع ـث مـا كـان صـدر
()5
منه ( )4وفد إحدى المرات عزر أحد المشا ل ممن هدعد أنه المددي
 -5فـ ــد سـ ــنة  699ـ ـ ـ قـ ــا مـ ــذ أ ـ ــحابه ع ـ ــث الخمـ ــارات والحانـ ــات
فكسروا آنية الخمـور وأراقو ـا وعـزروا جماعـة مـن أ ـل الحانـات ففـرح النـا
ـ لك ( )6وفــد ســنة  701ـ ـ قــا ع يــه مجموعــة مــن الحســدال بســهب إقامتــه
والمف  ،ط المن ر ( ،)146-121 /1وان نر فني صنتهذ :العقنو (ص ،)194 :والبداينة
والنه ية ()33/14ا
( )2ان ر :البداية والنه ية ()33/14ا
( )3ان ر العقو (ص)274 :ا

( )4وخفننننمون الم م ننننة أو الم مت ننننة ،واليونفنننن ة والييدرخننننة ،وهننننت منننن اوا ننننف
الصننوف ة المنيرفننة نشنننأت عنند الفننتم ة قليننن فنني مشنن  ،ان نننر  :أخبنن رهذ فنني خطننن(

المقرخننن ي ( ،)433-432/2والنننر النننوافر منننع الي شننن ة (ص ،)95-94 :وان نننر :فتنننو
ش ص االس

فيهذ في مدموع ال ت و ()163/35ا

( )1ان ر :البداية والنه ية ()123-122 /14ا
( )2ا ن ر :ا الست ة ()219 -218/2ا
( )3ان ر :البداية واله ية ()11 /14ا
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الحدو والتعزير
 -6أمـ ــا مواقفـ ــه مـ ــن الس ـ ـ ةين فمشـ ــدورال وأشـ ــدر ا موقفـ ــه مـ ــن قـ ــا ان
س ْان التتار -والتتار فد ذلك الوقه كانـه لدـم يبـة و ـولة -وكيـل أنـه
ك مــه بك ـ قــوي عــن أعمــالدم وافســا م وانتدــاكدم لحرمــات المس ـ مين مــذ
ا عــا دم امس ـ ( )2وك ـ لك موقفــه مــن النا ــر -حــين عــا إلــث س ـ ْنته
ل م ـرال التالتــة وأفــرج عــن ا ــن ليميــة -فعــرض و ي ـره مســولة أ ــل ال مــة وأندــم
هريـ ــدون أن هـ ــدفعوا أم ـ ـواال ع ـ ــث أن ال ه زم ـ ـوا بال بـ ــا المخصـ ــوص دـ ــم،
فاستشار الس ْان الع مـاء الحا ـرين فسـكنوا ،فـتك م ا ـن ليميـة بكـ ا ـيظ
حتث رجذ الس ْان ( )3وك لك موقفه من األمير قْ وبـك الكهيـر الـ ي كـان
()4
ول أموال النا بالباةل فجاءه ونداه
 -7وكــان ال ــن ليميــة لــوثير ع ــث السـ ةين ليقوم ـوا ــدور م فــد األمــر
بــالمعروف والندــد عــن المنكــر فمــت حــين اشــدرت الرشـوال وأ ــبا لدــا ور
بعــا المنا ــب ،ــل وفــد إســقاط الحــدو فــد ســنة
فــد لوليــة
 712ـ ور لْاب إلث مشق
()1

من الس ْان أن ال هـولد أحـد بمـال وال رشـوال  ،وأن قـتص مـن القالـل بحكـم
الشــرع وكــان ذلــك بمشــورال ا ــن ليميــة ( )5كمــا حــارب ا ــه ليميــة بعــا
( )4المصدر الف ال ()19/14ا
( )5ان ر المصدر الف ال ( ،)89 /14واألع

العل نة (ص ،)69 :والكواكنب (ص،)93 :

و ولة الني وون (ص)178 :ا
( )6ا ن ننر :العقننو (ص ،)281 :وا لبنندا يننة و ا لنه ن يننة ( ،)54/1 4و الكواكننب (ص:
 ،)137وحف المي رة ()300 /2ا
( )7ا ن ر :ا لوا في ()17/7ا

( )1ان ر البداية والنه ية ( )66/14ا
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ـ يه
 ،ثــم

ال الراا ب( )1في كر ا ن كتير أنـه فـد سـنة  706ـ
الهدع ومندا
()2
ـ ال الراا ــب التــد أبْ دــا ا ــن ليميــة بســهب ســجنه فــد مصــر
()3
أبْ ه سنة  707ـ
ـ ه نمــاذج مــن مواقــف ا ــن ليميــة فــد األمــر بــالمعروف والندــد عــن
المنكــر ولــو لــم كــن فــد حيالــه إال ـ ا الجانــب لكــان لــي ع ــث جدــا ه
و هره – رحمه هللا -
ومما ه حظ فـد ـ ا الجانـب وفـد ايـره أن ا ـن ليميـة كانـه لـه جماعـة
أ ــحابه ســتعين دــم  ،وينف ـ ون معــه مــا هريــد  ،ويصــحهونه فــد
مــن
حاالت جدا ه  ،وأمره بالمعروف أو نديه عن المنكر  ،و ـ ا م حـظ فـد
لرجمتــه  ،فــا ن كتيــر ه ـ كر أنــه فــد ســنة  699ـ ـ لــرج الشــيل ا ــن ليميــة
()4
 ،وفــد ســنة  704ـ ـ
التتــر
وجماعــة مــن أ ــحابه إلــث م ــك
وفـد نفـ السـنة ذ ـب مـذ
ـخرال لـزار (، )5
ذ ب مذ أ حابه لدد
لـم خـرج أحـد مـن
أ حابه إلث جهـل الكسـروانيين  ،وفـد سـنة  709ـ
مــن
أ ــحابه معــه إلــث االســكندرية  ،لكــن بعــد ذلــك لحــق بــه جماعــة

( ) 2صنن ة مبتدعننة نشننأت فنني القنندس عنند الثمنن ني واألر عم ننة  ،ور فيهنن حننديث
مو وع  ،وهي صن ة فني رجنب رصنلت فني اللين علنت أ نر صن
الص ة هي مو وع المف جلة العلم ة الي الع ال عبد الف

أول خمن س ف نه  ،وهنذ
واالن الصن ح  ،ان رهن منع

مقدمته ا ابع المنتب اإلس مي ا
( )3ان ر البداية والنه ية ( )41 /14ا
( )4المصدر الف ال ()46/14
( )5المصدر ن فه ()8/14
( )6المصدر ن فه (  )34 /14ا
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أ حابه
ب – جدا ه ل تتار :
اكتنفــه جدــا التتــار حالــة مــن الغمــوض فــد بعــا األمــور المتع قــة
دــم  ،كمــا ــاحهدا أح ـوال مــن الخــوف والد ــذ مــن ـ ه الجيــوش المــدمرال ،
كما أن أو اع العصر
ومــا فيــه مــن فو ــث جع ــه مو ــوع الجدــا فــد ســهيل هللا الـ ي ــو مــن
أشــرف األعمــال وأع مدــا ــورال ن ريــة لق ـ أر فــد نصــوص الكتــاب والســنة
وأق ـ ـوال الع مـ ــاء ،أو انحصـ ــرت ف ـ ــد مسـ ــولة وا ـ ــحة -ال ه ـ ـزال المسـ ـ ـ مون
عيشــون أحــداثدا -فــد جدــا م ل نصــارى وقــد قيــو هللا لد ـ ه األمــة فــد ـ ا
الو ــذ رجـ ـ ق ــو ــدور كهي ــر ف ــد ـ ـ ا المج ــال وف ــد ـ ـ ه األحـ ـوال ،وق ــد
ظدرت مواقف ا ن ليمية وجدا ه الع يم من ل ل ماه د:
أ -لو يا حال التتار ،وأنه جب قتالدم -اللفـا الع مـاء ع ـث وجـوب
قتــال كــل ةا فــة ممتنعــة عــن ش ـريعة مــن ش ـ ار ذ امس ـ  -ثــم يانــه ألح ـوال
التتار وأنه هنْهق ع يدم ا الحكم -وقد لقد يان ذلك
ب -ي ــان أس ــباب النصـ ــر ،وأن التت ــار -ع ــث قـ ــولدم وكتـ ـرلدم ورقبـ ــة
النا مندم -لي مستحي أو عبا النصر ع يدم متث مـا ألـ المسـ مون
بوسباب النصر مـن لحكـيم الشـرع ورفـذ ال ـم ونشـر العـدل ،وإلـ ص النيـة
فــد الجد ــا ف ــد س ــهيل ال ــة ،ولـ ـ لك نج ــده ف ــد معرك ــة ش ــقحب ( )2ــومر
()1

( )7ان ر البداية والنه ية ( 49 /14ن  )50ا
( )1شقيب كدع ر ،مو ع رب مش  ،وهي رخة ص رة بلي مش علت رخو أرض
حوران ربعد ع

مش  37كيلو متراا وشقيب رقع ري جب غب ب وهي رخة في أول

عم حوران ،ان ر :ر ج العروس ( )324/1ط الوالق ،ومعدذ البلدان ( ،)184/4والفلو
( ،)932/1وأع

الور الال اولون (ص )166 :ح ش ة الميق ا
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النــا بــالفْر اقتــداء بــالنهد  -  -عــا الفــتا وأفْــر معدــم ،وك ـ لك لمــا
حــا الس ـ ْان ع ــث الجدــا ســوله الس ـ ْان أن قــف معــه فقــال لــه الشــيل:
السـنة أن قــف الرجــل لحــه ار ــة قومـه ،ونحــن مــن جــيش الشــا ال نقـف إال
معدــم ( ،)1وقهيــل المعركــة -وا ــن ليميــة حــا ع ــث الجدــا  -كــان ح ــف
ل مراء والنا  :إنكم فد ه الكرال منصورون فيقول له األمراء :قل إن شاء
هللا ،فيقــول :إن شــاء هللا لحقيقــا ال لع يقــا ،وكــان هتــوول فــد ذلــك أشــياء مــن
كتــاب هللا مندــا قولــه لعــالث{ :ذلِــك ومـ فـن عاقــب ِب ِمفتـ ِـل مــا ُعوِقــب ِبـ ِـه ثُـ بم ُب ِغــد
()2
ِ
صربن ُه ب ُ } [الحج]60:
ع فيه ليفن ُ
ب -ثـ ــم نجـ ــده -بعـ ــد جدـ ــا ه لد ـ ـنالء واالنتصـ ــار ع ـ ــيدم -ح ـ ــل ل ـ ــك
المعار ويهين الدرو المسـتفا ال مندـا ،ويقـف فيدـا وقفـات ههـين وجـه الشـبه
ين ما جرى مذ التتـار واـزوات النهـث ،-  -قـول فـد دا ـة ك مـه :إن
ـ ه الفتنــة التــد ا ت ــث دــا المسـ ـ مون مــن ـ ا العــدو المفســد الخــارج ع ــن
شريعة االس  ،قد جرى فيدا شهيه ما جرى ل مس مين مذ عدو م ع ث عدـد
رس ــول هللا - -ف ــد المغ ــا ي الت ــث أن ــزل هللا فيد ــا كتاب ــه ،وا ت ــث د ــا نهي ــه
والمنمنين ،ما و أسوال لمن كان هرجو هللا واليو اآللر وذكـر هللا كتيـ ار إلـث
هــو القيامــة ،ف ــتن نصــوص الكت ــاب والســنة ال ـ هن م ــا ع ـوال محم ــد- -
هتناوالن عمو الخ ق بالعمو ال ف ث والمعنوي ،أو بالعمو المعنوي وعدـو
هللا فد كتابه وسنة رسوله لنال آلر ه األمة كا ناله أولدا وإنمـا قـص هللا
ع ينا قصص من قه نا من األ لتكون عهرال لنا ،فنشبه حالنا بحالدم ،ونقـي
( )2ان ر :البداية والنه ية ()26/14ا
( )3المصدر الف ال ( )23/14وف ه و ع ريرخ

في اآليةا
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أوالر األمم بووا دا ( ،)1ثم ه كر ه الفتنة التـد وقعـه فيقـول :ونزلـه
فتن ــة لرك ــه الح ــيم فيد ــا حيـ ـران ،وأنزل ــه الرج ــل الص ــاحد منزل ــة الس ــكران،
ولركه الرجل ال هيب لكترال الوسوا لي بالنا م وال اليق ـان ولنـاكرت فيدـا
ق وب المعارف واملـوان ( )2ثـم ـين أقسـا النـا فـد ـ ه الحا ثـة ووجـه
االعتبار مندا ،ثم أل قارن ين أحداث السيرال وبين ما وقـذ فـد ـ ه الفتنـة
مذ التتار؛ فيعرض لحـال األعـداء ولحـال المـنمنين ،ثـم هـتك م عـن المنـافقين
وأفع ــالدم و ــفالدم ،م ــذ مقارن ــة قيق ــة ب ــوحوالدم ف ــد عد ــد رس ــول هللا- -
فيـ كر لحــزب األح ـزاب مــن كــل جانــب ع ــث المدهنــة ثــم قــول :و كـ ا ـ ا
العــا  :جــاء العــدو مــن نــاحيتد ع ــو الشــا  ،و ــو شــمال الف ـرات ،و ــو قه ــد
الفـ ـرات ،ف ازا ــه األبصـ ــار يغ ــا ع يم ــا ،وب غـ ــه الق ــوب الحن ــاجر ،لع ـ ــم
الـه ء ،ال سـيما لمــا اسـتفاض الخهــر بانصـراف العسـكر إلــث مصـر ،ولقــرب
العدو ولوجده إلث مشق ،وظن النا باهلل ال نونا:
ا ن أنه ال قف قـدامدم أحـد مـن جنـد الشـا  ،حتـث صـْ موا أ ـل
الشا

ــن أندــم لــو وقف ـوا لكســرو م كس ـرال وأحــاةوا دــم إحاةــة الدالــة

وـا
بالقمر
و ا ن أن أرض الشا ما بقيـه لسـكن وال بقيـه لكـون لحـه مم كـة
و ـ ا ن أندــم ول ـ وندا ثــم ه ـ هون إلــث مصــر فيســتولون ع يدــا،
امس ـ
( )1العقو الدرخة (ص)121 :ا
( )2المصدر الف ال (ص)124 :ا
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ف قف قدامدم أحد ،فيحدث نفسه بالفرار إلث اليمن ونحو ا
و ـ ـ ا -إذا أحس ــن ظن ــه -ق ــال :إند ــم م كوند ــا الع ــا كم ــا م كو ــا ع ــا
والكو سنة سبذ ولمسين ،ثم قـد خـرج العسـكر مـن مصـر فيسـتنق ا مندـا
كما لرج ذلك العا  ،و ا ظن ليار م
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
و ا قد لعار ه عنده األمارات ولقا ه عنده ام ار ات السيما و و ال
فر من المبشرات ين الصا والكاذب
ف ـ لك اســتوله الحي ـرال ع ــث مــن كــان متســما باال تــدار ،ولراجمــه بــه
اآلراء لراجم الصهيان بالحصباء نالـك ا ت ـث المنمنـون و لزلـوا لـزاال شـدهدا
()1

وجدو ا ن ليمية فد جدا التتار مكن ل خيص أ م أحداثدا فيما ه د:
أ -فــد عــا  697ـ فــد هــو الجمعــة  17شـوال عمــل ميعــا ا ل جدــا ،
()2
وحرض ع يه ،وبين أجر المجا دهن ،وكان ميعا ا حاف ج ي
 -2وفد عا  699ـ -حين قد قـا ان بجيوشـه إلـث الشـا  -كانـه لـه
مواقف:
أ -ففد االثنين ثا ربيذ اآللر لوجه ا ن ليمية وأعيان اله د إلث قا ان

( )1المصدر الف ال (ص ،)150 -149 :وان ر :ق ة التيلي الرا ع لهذ األحداأل إلت
(ص)175:ا
( )2ان ر :البداية والنه ية ()352/13ا
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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
ب -ولما كان التتر مستولين ع ث مدهنة مشـق فـو ار وا االسـتي ء ع ـث
ق عتدا الحصينة ،فورسل ا ن ليمية إلث نا ب الق عة قول له :لو لم ههق فيدـا
إال حجــر واحــد ف ـ لسـ مدم ذلــك إن اســتْعه ،وقــد حفــظ ـ ا الحصــن ولــم
()2
هدل ه التتار
ب -لرج ا ن ليمية مرال ثانية لمقا ـة م ـك التتـر فـد العشـرين مـن ربيـذ
اآللر ،ف م هتمكن من ذلك ( ،)3ثم لرج لم قـاال ـوالي فـاجتمذ بـه فـد فكـا
مــن كــان معــه مــن أســارى المس ـ مين ،فاس ـتنقد كتي ـ ار مــندم مــن أهــدهدم وأقــا
()4
عنده ث ثة أ ا ثم عا
 بعـد رحيــل التتــار مـن مشــق ،بقيــه اله ــد فـد لــوف شــدهد ال هــدريالنا متث هدجم التتار مرال ألرى ،فاجتمذ النا حول األسوار لحفظ اله د،
وكــان ا ــن ليميــة هــدور كــل لي ــة ع ــث األس ـوار حــرض النــا ع ــث الصــهر
()5
والقتال ،ويت و ع يدم آ ات الجدا والرباط
 -3فــد ســنة  700ـ ـ أشــيذ أن التتــار قــا مون لغــزو الشــا  ،فو ــيب
( )1ان ر :البداية والنه ية ( -)7/14وسبق مص ره  -وك ن مم معه الدر الدي ال
جم عةا الفلو ()889 /1ا
( )2ان ر :البداية والنه ية ()8-7/14ا
( )3المصدر الف ال ( ،)8 /14في الفلو ( ،)892/1إنه لذ يمننه االجتم ع ه لفنر ا
( )4المصدر ن فه ( ،)1 0 /1 4والفلو ()896/1ا
( )5المصدر ن فه ()11/14ا
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النا بالرعب ،قول ا ن كتيـر :وفـد مسـتدل ـفر ور ت األلبـار بقصـد
التتــار ـ الشــا وأندــم عــا مون ع ــث لــول مصــر ،فــانزعج النــا ل ـ لك،
وا ا وا ــعفا ع ــث ــعفدم وةاشــه عقــولدم وألبــا دم ،وشــرع النــا فــد
الدــرب إلــث ـ مصــر والشــوبك والحصــون المنيعــة ،فه غــه الحمــارال إل ــث
مص ــر لمس ــما ة ،وبي ــذ الجم ــل ب ــولف والحم ــار بخمس ــما ة وبيع ــه األمتع ــة
والتياب والمغ ت بورلص األثمان ،وج ـ الشـيل لقـد الـدهن ا ـن ليميـة فـد
ثافد فر بمج سه فد الجامذ وحرض النا
ع ث القتال ،وسا لدـم اآل ـات واألحا هـث الـوار ال فـد ذلـك ،وندـث عـن
امسـ ـراع ف ــد الفـ ـرار ،ورا ــب ف ــد إنف ــا األمـ ـوال ف ــد الـ ـ ب ع ــن المسـ ـ مين
وب م وأموالدم ،وأن ما هنفـق فـد أجـرال الدـرب إذا أنفـق فـد سـهيل هللا كـان
لي ـرا ،وأوجــب جدــا التتــر حتمــا فــد ـ ه الك ـرال ولــابذ المجــال فــد ذلــك،
ون ــو ي ف ــد ال ــه  :ال س ــافر أح ــد إال بمرس ــو وورق ــة ،فتوق ــف الن ــا ع ــن
السير ،وسكن جوشدم ،ولحدث النا بخروج السـ ْان مـن القـا رال بالعسـكر
و قه البشا ر لخروجه ،لكن كان قد لرج جماعة مـن يولـات مشـق كهيـه
ا ن عرى ،وبيه ا ن فلل هللا ،وا ـن منجـا ،وا ـن سـويد ،وا ـن الزم كـاند،
وا ن جماعة ( ،)1ثم أرجف فد ربيذ اآللر بومر التتر ،وأن الس ْان رجـذ
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
إل ـث نا ــب الشــا فــد المــرج فتهــتدم وقــوى جوشــدم ،وبــات عنــد م فانتــد وه أن
ه ـ ب إلــث الس ـ ْان ســتحته ع ــث المجــدء ،فســار إليــه ف ــم هدركــه إال وقــد
( )1البداية والنه ية ()14/14ا
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لــل القــا رال ،ولفــر الجنــد ،لكــن ا ــن ليميــة قا ــل الس ـ ْان واســتحته ع ــث
لجديز العساكر إلث الشا وقال لدم :إن كنتم أعر تم عـن الشـا وحماهتـه
أقمنــا لــه س ـ ْانا حوةــه ويحميــه ويســتغ ه فــد مــن األمــن ،و لــم هــزل دــم
حتــث جــر ت العســاكر إلــث الشــا ( ،)1وأقــا ا ــن ليميــة بق عــة مصــر ثمانيــة
أ ا حتدم ع ث الجدا فوجـا وه ثـم رجـذ إلـث الشـا  ،ثـم جـاءت األلبـار إلـث
الشا أن التتار رجعوا فومن النا وسكن جوشدم
 -4فـد سـنة  752ـ كانـه وقعــة شـقحب التــد ـز فيدــا التتـار وكــان
()2
ال ن ليمية ور ع يم فيدا

 -5وفــد ســنة  712ـ ـ وا ــن ليميــة فــد مصــر بعــد محنتــه وســجنه ثــم
()3
امفراج عنه لرج مذ الس ْان ق وون ل جدا فد سهيل هللا
ه ل ة مواقفه من التتار ،وأس وبه فد معالجة ه الفـتن الع يمـة
التد ح ه بالمس مين وفيدا هتهين كيل أن ا امما ذا المواقف المشدو ال
فد مجـال الع ـم والـر ع ـث الخصـو ولو ـيا الحـق ل نـا  ،كـان إمامـا فـد
الجدا  ،وكان متاال ل شجاعة النا رال وقوال الق ب و ـد اليقـين وعـد هللا فـد
( )2المصدر الف ال ( ،)15/14وان ر :العقو (ص ،)119 :والكواكب (ص ،)95 :والر
الرافر (ص ،)106 :والدرر الك منة ()162/1ا
( )3ان ر :العقو (ص ،)175 :والبداية والنه ية ( ،)25/14والكواكب (ص،)96 :
و دا ع ال هور ( ،)413/1/1والفلو ( ،)923/1والو

الف س ة لعهد المم ل و (ص:

)86ا
( )1ان ر :البداية والنه ية ()67/14ا
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وقه ذ ه فيه ق وب الرجال
جـ -جدا النصارى وال ارفلة:
لــم لشــر أكتــر المصــا ر إلــث ور ا ــن ليميــة فــد جدــا النصــارى ،قهــل
إج دم عن الشا ندا يا ،إال أن الهزار ( )1ه كر فد معـرض ذكـره لقـوال ق بـه
وشــجاعته فيقــول :وحــدثوا أندــم أروا منــه فــد فــتا عكــة أمــو ار مــن الشــجاعة
عجــز الوا ــف عــن و ــفدا ،قــالوا :ولقــد كــان الســهب فــد لم ــك المس ـ مين
إ ا ــا بفع ــه ومش ـورله وحس ــن ن ـره ( )2وفــتا عك ــا ( )3كــان ســنة  690ـ ـ
فيكون عمر ا ن ليميـة وقتدـا ق اربـة الت ثـين عامـا فـ سـتبعد أن شـار فـد
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
مشــق الغـ ازال فــد ســهيل هللا إلــث عكــا ولرجــه العامــة والمتْوعــة جــرون
( )4فمــن البعي ــد أن
فــد العجــل ،حتــث الفقد ــاء والمدرســين والص ـ حاء
هتخ ف ا ن ليمية -والحالة ه -مذ شغفه بالجدا فد سهيل هللا

( )2هو :عمر ال علت الب ار ،ك ن م أصي ب اال ر م ة ،ولد سنة  688هن -وروفي
سنة  749هنا ان ر :ذي اال رجب ( ،)444/2والر الوافر (ص ،،)195 :والدرر الك منة
()256/3ا
( )3األع

العل ةا (ص ،)68 :ونقله عنه في الكراكب (ص)92 :ا

( ) 4وخق ل عنة ،وهي مدينة حصينة علت م ح

نر الث م عم األر ن ،معدذ البلدان

( ،)143/4وآ ر العب (ص ،)223 :والروض المعط ر (ص)410 :ا
( )5البداية والنه ية ( ،)32 0 /13وان ر في فتت عن الفلو ( ،)763/1والملي
(ص ،)1 0 -3 :ومختصر أالي ال داء ( ،)24/4واألنس الدلي ( ،)89/2ورذكرة النب ه
()137/1
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أمــا الرافلــة :فقــد كــانوا هتحصــنون فــد جبــال الجــر والكســروانيين ،وقــد
ذ ــب إلــيدم ا ــن ليميــة ســنة  704ـ ـ ومعــه جماعــة مــن أ ــحابه فاســتتا وا
ل قــا مــندم وألزمــو م ش ـ ار ذ امس ـ ( ،)1وفــد ســنة  705ـ ـ -فــد أولدــا-
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
ـ ه الغــزوال ليــر كتيــر ،ولمــا رجــذ مــذ نا ــب الشــا منتص ـ ار امــت ت ق ــوب
()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 ـ ه
الجوانــب الع يمــة العم يــة فــد حيالــه أ ــفه ع ــث مواقفــه وك مــه ورســا ه
وكتبـه ةابعـا معينـا ،ف ـم لكـن المحـن التـد مـر دـا ،والمنـاظرات التـد عقــدت
لــه ومــا لقــد فــد ســهيل الــدفاع عــن الحــق وبيانــه ل نــا مــن أذى وســجن قــر
ـر م ــن ا تم ــامدم ،ولش ــغ دم أوقال ــا
ـز كهي ـ ا
ون أن ل د ــر ل ن ــا  ،ولولـ ـ حي ـ ا
ةوي ة هتابعون أحداثدا ويتفاع ون معدا
سا سا :مكانته ومنزلته:
لق ــد لهـ ـوأ ش ــيل امسـ ـ ا ــن ليمي ــة مكان ــة ومنزل ــة ع يم ــة ــين ع م ــاء
( )1ان ر :البداية والنه ية ( ،)35/14والكواكب (ص ،)92 :وان ر :منه ج الفنة
( ،)66 -58/1الميققة ،وأيض ()244 /3ا
( )2ان ر :العقو (ص ،)194 - 179 :ر رخص اليروت (ص ،)27 :والبداية والنه ية
( ،)35 /14والفلو ( ،)12/2وان ر مو

م موا ه في جه

في مدموع ال ت و

()474 /11ا
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عص ـ ـره ،وكـ ــان ل ـ ـ لك أسـ ــبابه ،كمـ ــا أن ـ ـ ه المنزلـ ــة لمت ـ ــه فـ ــد م ـ ــا ر
مخت فة فمن أسباب ذلك:
ا -بعده عن المنا ب أو أل روالب مـن الدولـة ،وكـان ذلـك عـن عـز
منه ولصـميم ،ف ـم هتـول القلـاء أو اممارال،كمـا لـم ولـ أجـ ار ع ـث الـدرو
التــث كــان ه قيدــا فــد ور الحــدهث أو الجــامذ؟ فقــد عــرض ع يــه قــا ان لمــا
قا ه أن عمر حران

وأن كتــب رس ـمه أمي ـ ار ع يدــا ،فــرفا ذلــك ( ،)1كمــا أنــه لمــا ســافر
ع ث الهريد إلث القا رال سنة سبعما ة وحا ع ث الجدا  ،رلب له مرلب فد
كـل هــو  ،و ـو هنــار ولحفــه وجاءلـه بقجــة قمـاش ،ف ــم قهــل مـن ذلــك شــيئا
( )2ــل إن بعــا حســا ه قــد وش ـوا بــه إلــث الس ـ ْان النا ــر وأنــه ْ ــب
الم ك وأنه ا ما ه دج كر ا ن لومرت ( ،)3فوحلره ين هد ـه وقـال لـه مـن
جم ــة ك مــه :إننــد ألهــرت أنــك قــد أةاعــك النــا  ،وأن فــد نفســك أل ـ
الم ك  ،ف م كترث به ،ل قال له نف مْمئنة وق ب ثا ه ،و وت عـال
س ـمعه كتي ــر مم ــن حل ــر :أن ــا أفعــل ذل ــك؟ ُهللا إن م ك ــك وم ــك المغ ــل ال
ساوي عندى ف سـين ،فتبسـم السـ ْان لـ لك وأجابـه فـد مقا تـه بمـا أوقـذ هللا
( )1ان ر :األع

العل ة (ص)71 :ا

()2رتمة المختصر ( ،)410/2ولم ك ن في الفد في الدب في مصر لذ يقب شيئ م
الن ق ت 1لفلط ن ة ،البداية والنه ية ()43/14
( )3هو :ميمد ال عبد ه ال رومرت ،مهد الموحدي  -الذي

م

ولتهذ علت أ ر

ولة المرا طي في الم رب ،ولد سنة  485هن ،رروفي سنة  524هنا ان ر :ابق ت
الفبنت ()109/6ا
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له فد ق به من الديبة الع يمـة :إنـك ُهللا لصـا  ،وإن الـ ي وشـث بـك الـد
()1
كاذب
لقد أعْث ا الموقف -من البعد عن المنا ب والروالـب -ا ـن ليميـة
اســتق لية وحريــة ،كمــا أبعــد عنــه وســا ل اللــغط النفســية والحســية فدــو ال
شــعر بــون لدــم منــة ع يــه ،كمــا أنــه ال خــاف قْ ـذ ر قــه المتمتــل ارلــب أو
نحوه وكان ل لك أثر فد مكانته و يهته فد النفو
 -2لو يحه ألمور اشتهده ع ث ع ماء عصره:
أ -فالتتر اشـتبه أمـر م ع ـث النـا  -بعـد ا عـا دم الـدلول فـد امسـ
()2
فهين ا ن ليمية أمر م ل نا  ،فنشْوا لقتالدم حتث انتصروا ع يدم

ب -ك ـ ـ لك اشـ ــتبه النـ ــا فـ ــد األم ـ ـوال التـ ــد أل ـ ـ ت مـ ــن الرافلـ ــة-
()3
النصيرية واير م -فوجاب ا ن ليمية المستفتد وو ا أمر م ل نا
ج -ف ــد س ــنة  701ـ ـ ج ــاء اليد ــو م ــن أ ــل ليه ــر ،ف ــوظدروا كتاب ــا
هزعمون أنه من رسـول هللا  وأن فيـه إسـقاط الجزيـة عـندم ،فهـين ا ـن ليميـة
ك دم ،ونقد الكتاب المزعو نقدا حـدهتيا معتمـدا ع ـث التـاريل؛ وذلـك أن فـد
ـ ا الكتــاب شــدا ال ســعد ــن معــاذ -ر ــد هللا عنــه -وقــد لــوفد قهــل ليهــر،
( )4األع

العل ة (ص ،)73-72 :والكراكب (ص)99-98 :ا

( )5حول اشتب أمرهذ علت الن س ان ر -إ
اال ر م ة :رس لة الفلط ن

فة إلت نصوص األسئلة التت ور ت إلت

وون منة  701هنا الندو ال اهرة ( ،)144/8ورس لة

أخر في صبت األعشت ( ،) 250 - 249/7وان ر :الو

الف س ة للعهد الصليبت

والم ولي (ص)87-81،83 :ا
( )1ان ر :البداية والنه ية ()78/14
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وشــدا ال معاويــة ا ــن أ ــد ســاليان -ر ــد هللا عنــه -ولــم س ـ م إال بعــد فــتا
()2
ليهر وقه( )1وقد سهق ا ن ليمية إلث ا النقد الخْيب البغدا ى
 وفد سنة  717ـ شرع فد عمارال أحد جوامذ مشق الكهرى ،فتر()3
القلاال فد لحرير قه ته ،فاستقر الحال فد أمر ـا ع ـث مـا قالـه ا ـن ليميـة
ـ ـ -وف ــد ســجنه -ف ــد الق ــا رال -كــان -كم ــا ق ــول ا ــن كتيـ ـر -لولي ــه
الفتاوى المشك ة التد ال ستْيعدا الفقداء من األمراء وأعيان النا  ،فيكتب
()4
ع يدا ما حير العقول من الكتاب والسنة
 -3وره فد الجدا فد سهيل هللا ،و لم كن فيه الجندي الشجاع فقط،
وإنما كان القا د والمع م ،و احب المشورات والخْط العسكرية ،وإذا لاض
معركــة مــذ التتــار أو الــروافا ورجــذ الجــيش منتص ـ ار كــان ا ــن ليميــة مقــد
ا الجيش ال ي ح ث تقدهر واحت ار النا وإعجا دم الشدهد
 -4أمـ ـره ب ــالمعروف وندي ـ ـه ع ــن المنك ــر ،وفلـ ــحه أل ــحاب الحيـ ــل
( )2ان ر البداية والنه ية ( ،)19/14وان ر أيض ()352-351/5 ،220 -219/4
و د ون

اال كثير علت هذا الخط با

( )3هو :أحمد ال علي ال

ال  ،ح ره [  392هن 463 -هن] ررجمته في المص

الت ل ة :وان ر في صة كش ه لت وخرهذ هذا الكت ب :ابق ت الفبني ( ،)35/4ومعدذ
األ ء ل وت ( ،)18/4والبداية والنه ية ( ،)102-101/12واالع ن لتو ص (ص:
 ،)26ابع م ر ا -مؤسفة الرس لة -والمن ر المن

الال الق ذ (ص ،)105 :وان ر:

ح ش ة الميق  -ومق ي س نقد متون الفنة (ص ،)188 :وان ر في ط ن ونقق
الكت ب الم ور أحن أه الذمة ()235 ،9-7/1ا
( )4ان ر :البداية والنه ية ()81/4ا
( )5ان ر :المصدر الف ال ()46/14ا
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الشيْانية ،وبيانه ألحوال أ ـل الف سـفة والكـ والْوا ـف اللـالة ،فكتيـ ار مـا
أقا الحدو ع ث المرلدهن ،وكتي ار ما قا بكسر الخمارات ،وعزر أ ـحا دا
كا أنه ين أحوال أ ل الل لة -فد عصره -أو من قه ه ممـن قـد لكـون لـه
مكانة فد نفو بعا النا
 -5ومن أ م أسباب لهو ـه لدـ ه المكانـة والمنزلـة الع ـم الغزيـر ،فدـو إن
ر أو لْــب ،أو أفتــث ،أو كت ـب رســالة أو كتابــا فــد أي فــن مــن الفنــون
ألث فد ذلـك بمـا فـو ع مـاء عصـره ،ومـا ههدـر عقـولدم ،ولـ لك ـار ا ـن
ليميـة مو ــذ ثقــة النــا ســولونه عــن كـل مــا عــن لدــم وإذا الت ــف اثنــان-
وقــد كونــان مــن الع مــاء أو ة بــة الع ــم ،كــا هــدل ع ــث ذلــك أس ـ وب بعــا
األسئ ة -كان مرجعدما والاليصل يندما ما قولـه ا ـن ليميـة ،ولـ لك ـارت
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
عدهــدال ا) مــا ســبقه امشــارال إليــه فــد عــرض األســباب مــن اســتفتا ه فــد
األمور المشك ة واير ا وانتدابه ل حا ع ث الجدا  ،كما حدث فـد انتدابـه
إلث مصر ليحا الس ْان ع ث المجدء إلث الشا
 )2لوليــة المنا ــب المدمــة -أ ــبا االبــا -بتشــارال ا ــن ليميــة ،فمــت
كـان بتشـارال ا ـن
لولية النا ب األفر  -نا ب مشق -ونق ه إلث نيابة ة ار
ليمي ــة( ، )1ولم ــا آذى النا ــب الجده ــد لدمش ــق الن ــا  ،ل ــم عزل ــه بتش ــارال ا ــن
()2
ليمية

( )1ان ر :البداية والنه ية ()61 -60 /14ا
( )2المصدر الف ال ()62- 61 /14ا
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 )3وفــد ســنة  759ـ ـ كــان موقفــه المشــدور مــن أ ــل ال مــة ،فــولزموا
بال بــا المميــز لدــم ،وك ـ لك ور ســنة  712ـ ـ لْــاب إل ـث مشــق أن ال
()1
هولث أحد بمال وال رشوال
 )4ل المنا ب الشرعية مـن الخْابـة ،وإ ارال ور الحـدهث كـان عـين
()2
أ حا دا بتشارال من ا ن ليمية،؟ حدث سنة  703ـ
سابعا :محنه وسجنه:
امــتحن شــيل امسـ ا ــن ليميــة محنــا عدهــدال ،ومــا لكــا لنتدــث عا ــفة
إحدى المحـن حتـث لهـدأ محنـة جدهـدال ،حتـث لقـد ربـه و ـو فـد سـجن الق عـة
دمشق ومما حز فد النف أن ـ ا امهـ اء والعـداء لـه لـم ـوت مـن أعـداء
االسـ الـ هن ظدــرت عــداولدم لــه مــن اليدــو والنصــارى والتتــار والرافلــة،
وإنما جاء من ع ماء وفل ء ،قلاال ومفتين ،أشربوا شبه بعا أ ل الك
والتصـوف فانلـاف إلـث ذلـك حسـد م لشــيل امسـ ومـا لـه مـن مكانـة فــد
نف ــو الن ــا  ،فق ــاموا ع ي ــه معتم ــدهن ع ــث منا ــهدم ف ــد الفتي ــا والقل ــاء
وع قتدم بالس ةين واألمراء ،ومما ه فه االنتباه أن االب محنـه كانـه مـذ
األشــاعرال متمت ــين فــد ع مــاء ذلــك الوقــه ،حتــث محنتــه مــذ المتصــوفة فــد
( )1ان ر :البداية والنه ية ()66/14ا
( )2المصدر الف ال ( )28/14ا
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مص ــر لـ ــم ك ــن األشـ ــاعرال بعي ــدهن عندـ ــا ،ومع ــو أن التصـ ــوف ل ــل فـ ــد
الم ـ ب األشــعري ــمن التْــورات التــد مــر دــا ـ ا الم ـ ب ،أمــا محنتــه
ف م لكن القلية قلية ل ف اجتدد فيـه ا ـن ليميـة
بسهب فتياه فد الْ
ولالف بعا فقداء عصره ،وإنما كانه مرلبْة بما جرى قه دا حـول ر و ه
ع ث األشاعرال والمحن التد وقعه بسهب ذلك
أما أسباب العداء له ف م لكن بعيدال عما سهق يانـه ممـا لهـوأه ا ـن ليميـة
من مكانة ومنزلة اْـه ع ـث مكانـة أولئـك الع مـاء -لا ـة مـن كـان مـندم
فــد منصــب القلــاء أو االفتــاء أو الخْبــة -ف ــم لكــن لدــم أو لبعلــدم ل ــك
المواقف الع يمة
فد أ ا المحن والشدا د حين كان التتار هتيرون الرعب فد النفو قهل
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 مهتعــدا دــم عــن ـ ا الدــول المرلقــب القــا إلــث مشــق ،كــان شــيل
امس ا ن ليمية ه قد رسه فـد الجـامذ عـن الجدـا فـد سـهيل هللا وفلـ ه
وفلــل االنفــا فيــه ،ــل ويصــدر فتــوى  -ه ــز دــا النــا  -بونــه ال جــو
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
وحين انتده ـ ه المحـن بْـر التتـار و ـزيمتدم ـر ا ـن ليميـة -كتمـا مـن
أ مة الع م والجدا  ،-و ارت له الوجا ة والمنزلة عند النا
و نــا أســباب ألــرى -لد ـ ه المحــن التــد مــر دــا -لتع ــق بمواقفــه مــن
أ ل الك والتصوف والف سفة ،إذ لم لقتصر ه المواقف ع ث يان م ب
الس ف والسكوت عمن عدا م ،أو يان حرمة القـول الف نـد أو لْئـة فقـط،
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

217

أو اير ذلك من المواقف البار ال ،ل كانه مواقفه قا مة ع ث الر ع ث ل ك
الفــر والْوا ــف المخت فــة ،وذلــك هيــان أ ــولدا المنحرفــة التــد لرجــذ إليدــا
ومناقلتدا أل ول ومندج الس ف -رحمدم هللا لعالث -ف ما دأ و و الخهيـر
بو ــول الف ــر ونش ــولدا ولْ ــور المق ــاالت الف س ــالية والك مي ــة وكي ــل هـ ـنثر
بعلدا ع ـث بعـا ويت قـد بعلـدا مـن بعـا؟ شـرح أ ـول أ ـل الكـ -
وف ــيدم األش ــاعرال -ويرجعد ــا إل ــث أ ــول أ ــل الف س ــفة وال ــتجدم واالعتـ ـزال،
ويو ـا أ ـول مـ ب السـ ف ولميز ـا عـن مـندج ـنالء جميعـا ،وكـل ذلــك
بوس وب ع مث قوي قا م ع ث األ لة والنصوص والنقول عن كتـب ومصـا ر
ه الْوا ف مما ال قدر أحـد ع ـث إنكـاره أو ا عـاء التحريـل فـد نق ـه لمـا
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
ل لك قاموا ع ث ا ن ليمية هتدمونه بالْعن ع ث الس ف ،ويـدافعون عـن
الم ـ ـ ب األشـ ــعري ،فكانـ ــه ينـ ــه وبيـ ــندم ـ ـوالت وج ـ ـوالت اسـ ــتمرت منـ ــا
ةوي
ومن األشياء التد ل فه االنتباه ند محن ا ن ليمية وره ام جا د فيدا،
ف م لكن ل ك األحداث وما صـاحهدا مـن التشـدير والسـجن و ـنوف امهـ اء
النفسـد والجسـدي لبعـد بـه عـن أ دافــه الكهـرى مـن لع ـيم النـا وبيـان الحــق
لدم ،ول ا لجده و و فد وسط المحنة إذا أح بانفراج -ولـو كـان محـدو ا-
ال ه تفه إلث ذاله ونفسه والدفاع عندا ،واالنتقا لدا ،وإنما هتوجه إلـث أ ـل
القلية التد هـدافذ عندـا ههـين الـدليل ع يدـا ،وينلـف الكتـب والرسـا ل حولدـا
ولعــل ل ـك الكتــب الع يمــة التــد قــد هه ـ الواحــد مندــا مج ــدات والتــد ألفــه
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
أ -عرض مختصر ل محن التد مر دا:
 -1محنته بسهب الحموية :
وكـ ــان ذلـ ــك فـ ــد شـ ــدر ربيـ ــذ األول سـ ــنة  698ـ ــ ،فـ ــد آلـ ــر س ـ ـ ْة
المنصـ ــور حسـ ــا الـ ــدهن الجـ ــين 698 -696 [ -ـ ـ ـ] وذلـ ــك ـ ــين س ـ ـ ْة
النا ـ ــر ق ـ ـ ـ وون األولـ ـ ــث والتاني ـ ــةوكان نا ـ ـ ــب الشـ ـ ــا س ـ ــيل الـ ـ ــدهن قـ ـ ــبج
النا ب واألمراء أن الس ْان
المنصورى ،ف ما كان فد أول عا  698ـ
اا ــب ع ــيدم ،فعزم ـوا ع ــث ال ـ اب إلــث ـ التتــر والنجــاال بونفســدم(،)1
فوق ــذ ا ــْراب ش ــدهد ،ففـ ــث ـ ـ ه األثن ــاء وقع ــه محنـ ــة ا ــن ليمي ــة حـ ــول
الحمويـ ـ ــة ،رلعـ ـ ــل الفقدـ ـ ــاء اسـ ـ ــتغ وا ـ ـ ـ ه الفو ـ ـ ــث فحم ـ ـ ـوا ع ـ ـ ــث عقيـ ـ ــدال
الش ــيل،وم خص ـ ـ ه المحن ــة أن ــه كت ــب جواب ــا س ــئل عن ــه م ــن حم ــاه()2ف ــد
الصفات
ف ـ كر فيــه م ـ ب الس ـ ف ،ورجحــه ع ــث م ـ ب المتك مــين ،وكــان قهــل
ذلك بق يل أنكر أمر المنجمين( ،)3واجتمذ بسـيل الـدهن جااـان( )1فـد ذلـك
( )1ان ر :البداية والنه ية ()2/14ا

( )2يقول اال ر م ة( :كن سئل م مدة اوخلة عيدة سنة رفعي وستم ة ع اآلي ت
واألح يث الوار ة في ص ت ه ،في فت

دم م حم فأحل الف

علت ير فذكر

أنهذ يرخدون الدواب مني ،فكتب الدواب في عدة الي ال هر والعصر ،نقق التأس س
المخطوط ()3/1ا
( )1ان ر :مدموع ال ت و ( ،)172/35حي ن ش زعم ءهذ و ي فف صن عتهذ
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فــد حمــال نيا تــه دمشــق ،وقيامــه مقــا نا ــب الس ـ ْة ،وامتتــل أم ـره ،وقهــل
قولــه ،والــتم منــه كت ـرال االجتمــاع بــه ،فحصــل بســهب ذلــك ــيق لجماعــة،
م ــذ م ــا ك ــان عن ــد م قه ــل ذل ــك م ــن كراقي ــة الش ــيل ،ول ــولمدم ل د ــوره وذكـ ـره
الحسن ،فانلاف شثء إلث أشياء ،و لم جدوا مسااا إلث الك فيه لز ده
وع ــد إقبال ــه ع ــث ال ــدنيا ،ول ــر المزاحم ــة ع ــث المنا ــب ،وكتـ ـرال ع م ــه،
وجو ال أجوبته وفتاويه ،وما در فيدا من ا ازرال الع م وجو ال الفدم
فعمــدوا إلــث الك ـ فــد العقيــدال لكــوندم هرجحــون م ـ ب المتك مــين فــد
الصــفات الق ـرآن ع ــث م ـ ب الس ـ ف ،ويعتقدونــه الص ـواب ،فول ـ وا الج ـواب
ال ي كتبه ،وعم وا ع يه أوراقا فد ر ه ،ثـم سـعوا السـعد الشـدهد إلـث القلـاال
والفقد ــاء ،واح ــدا واح ــدا ،وأا ــروا لـ ـواةر م ،وحرفـ ـوا الكـ ـ  ،وكـ ـ وا الكـ ـ ب
الف ــاحش وجع ــوه ق ــول بالتجس ــيم -حاش ــاه م ــن ذل ــك -وأن ــه ق ــد أوع ــز ذل ــك
الم ب إلث أ حابه ،وأن العوا قد فسدت عقا د م لك ،ولم قذ من ذلك
شـ ـدء ،والعيـ ــاذ بـ ــاهلل ،وس ــعوا فـ ــد ذلـ ــك س ــعيا شـ ــدهدا  ،)2( 00وقـ ــد وافقدـ ــم
القا ــد الحنفــث ج ـ ل الــدهن ــن حســا الــدهن ( ،)3ومشــث معدــم إلــث ار
الحدهث األشرفية( )4وة ب حلوره وأرسل إليه ف م حلر ،وإنما أجابه ا ن
أل لة العقل ة التي يعترفون صيته ا
( )2ان ر في رول ه الن ة أح ن الفلو ()849، 847 ،829-828/1ا
( )3العقو الدرخة (ص ،)2 0 0 -198 :وان ر :الكواكب (ص -1 13 :ه )1 1ا
( )4وهو :أحمد ال اليف ال أحمد ال اليف الراز الين ي ،روفت ض ء الينف ة في
الش لم رولت أالو القض ء مصرا ولد سنة  651هن ،وروفي سنة 745هنا ان ر:
البداية والنه ية ( ،)214/14والفلو ( ،)674/2والدواهر المض ة ( ،)154 /1وال وا د
اال لبه ة (ص)16 :ا
( )5الن ه األشر م ر الدي موست اال الع ل سنة  628هن ،وأول م رولت مش خته
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ليمية بقوله :إن العقا د
لي أمر ا إليك ،وإن السـ ْان إنمـا وال لـتحكم ـين النـا  ،وإن إنكـار
المنك ـرات لــي ممــا خــتص بــه القا ــد  ،ف مــا و ــل إلــث القا ــد ـ ـ ا
الجواب الب وأمر بون هنا ى فد اله د بْ ن ه العقيـدال ،ولكـن األميـر
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
دأت األمور ج هو الجمعة ثالث عشر ا الشدر -شدر ربيذ األول-
وكـان لفســيره فــد رســه لقولــه لعــالث { :وإنــك لع ــث ل ــق ع ــيم }[الق ــم :
()1
 ]4وذكر الح م وكان رسا ع يما
ثــم بعــد ذلــك اجتمــذ ا ــن ليميــة بعــد ذلــك بالقا ــث الشــافعد إمــا الــدهن
القزوينث ( )2وواعـده لقـراءال جز ـه الـ ي أجـاب فيـه و ـو المعـروف بالحمويـة،
فاجتمعوا هو السهه رابذ عشر الشدر -من الصـباح إلـث الت ـث مـن ال يـل-
مستمر ،فقر ه جميذ العقيدال وبين م ار ه من موا ـذ أشـك ه،
ا
ميعا ا ةوي
و لم حصل إنكار ع يه من الحاكم وال ممن حلر المج ـ بحيـث انفصـل
عندم والقا د قول :كل من لك م فد الشيل عزر  ،ورجـذ ا ـن ليميـة إلـث
ار فــد م ـ كتيــر مــن النــا  ،و ــم فــد فــرح واستبشــار بــه( ، )3وكــان إمــا
اال الص حا ان ر األا ل (ص )25- 24 :وم عده ا وخط( الش ()71 /6ا
( )1ا ن ر :ا لعقو (ص)202 -200 :ا
( ) 2هو :عمر ال عبد الرحم ال عمر ال أحمد الق وخني رولت ض ء القض ة الدل الدر
الدي اال جم عة ،ذ لم ج ء التت ر اند

إلت مصر سنة 699 :هن وم ت عد وصوله

قلي ا ان ر :ابق ت الفبني ( ،)310 /8والبداية والنه ية ()14/13ا
( 1 )3ن ر :ا لعقو (ص)202 :ا
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الدهن-كما ه كر ا ن كتير -معتقده حسنا ومقصده الحا-
و ك ـ ا ســكنه ـ ه الفتنــة بــاالعتراف ل شــيل ،فــد أنــه ع ــث الحــق فــد
عقيدله
التـد كتهدـا ويهـه الحمويـة ولعتهـر مـن أ ـم وأقـوى رسـا ل ا ـن ليميــة
التو ي ية لم ب السـ ف ومـن لـ ل ـ ا العـرض لدـ ه المحنـة التـد نق دـا
ــاحب العقــو الدريــة ن مــا ال ــروف واألســباب التــد عــه ـنالء ل قي ــا
ع يه
()1

 --2محنته ومناظرله حول الواسْية :
وبدا ــة ـ ه المحنــة فــد هــو االثنــين  8رجــب ســنة  705ـ ـ حــين ور
مرسو من الس ْان فد مصر إلث نا ب الشا أن سول الشيل عن عقيدله،
فجمذ النا ب القلاال والفقداء وا ن ليمية -و م ال هدرون لماذا جمعوا -فقال
النا ــب :ـ ا المج ـ عقــد لــك لمســاءلتك عــن عقيــدلك ،قــول ا ــن ليميــة:
فق ه :أما االعتقـا فـ هنلـ عنـد ،وال عمـن ـو أكهـر منـد ،ـل هنلـ عـن
هللا ورسوله ،وما أجمذ ع يه س ف األمة ،فما كان فد القرآن وجـب اعتقـا ه،
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
قد غند أنه ور ع ث كتاب إلث األميـر ركـن الـدهن الجاشـنكير ( -)2أسـتاذ
( )4ان ر :البداية والنه ية ()4/14ا
( )1هو :اليبرس البرجي الد شنكو ،رفلط سنة  708هن ،ك ن يعتقد في نصر المنبدي
ولذلو آذوا اال ر م ة زم سلطنتها و ت سنة  709هن لم رجع الن صر الت الفلطنة،
ان ر البداية والنه ية ( ،)55/14والدرر الك منة ( ،)36/2والندو ال اهرة (،)232 /8
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ار السـ ْان -هتلـمن ذكــر عقيـدال محرفــة ،ولـم أع ـم بحقيقتــه ،لكـن ع مــه
أن ـ ا مكـ وب ،وكــان هــر ع ــد مــن مصــر وار ــا مــن ســولند مســا ل فــد
االعتقا أو ايره ،فوجهته بالكتاب والسـنة ومـا كـان ع يـه سـ ف األمـة ( )1ثـم
ة هـوا منــه أن م ــد عقيدلــه فوم ــا ،ثــم قــال ل مــر والحا ـرين :أنــا أع ــم
أن أقوامــا كـ ون ع ــد كمــا قــد كـ وا ع ــد م ـرال( ،)2وإن أم يــه االعتقــا مــن
حف د ربما قولون :كتم بعله ،أو ا ن
أو ارى ،فونـا أحلــر عقيـدال مكتوبــة مـن نحــو سـبذ ســنين ،قهـل مجــدء
التتــر إلــث الشــا ( )3فوحلــرت العقيــدال الواســْة ،وقر ــه ولناقش ـوا فيدــا ثــم
والمنه الص في ()467/3ا
( )2العقو (ص)208-207 :ا
( )3ض ن ة الكننذب علننت اال ن ر م ننة والت وخ نر عل ننه أمننر مشننهور حتننت ب ن  :أنننه رجننع إلننت
عقيدة األش عرة وأنه كتب ذلو خطها وك ذلنو كنذب -ولن س العدنب أن يقنع الكنذب عل نه
وإنم العدب أن يقو مؤرخ قة ف

ن  -كن ال حدنر العفنق ني -فينقن ررجمتنه فني الندرر

الك منة ( )154/1ررجمة مطولة الال ر م ة وخنق ع

ير وخذكر هذ األمنور -التنت هني

فنني اليق قننة كننذب عل ننه -ننذ يفننن عنهن ا وم ن نمن ذج الكننذب علننت االن ر م ننة :أننه فنني
سننننة 702 :هنننن و نننع فننني يننند ن نننب الفنننلطنة كتننن ب مننن ور ف نننه أن االننن ر م نننة وجم عنننة

ين صننيون التتننر وخن ن ربوهذ ،ننذ فضننت الم ن ورون ووجنند معهننذ مفننو ة الكتنن ب وعو بننواا
البداية والنه ية ( ،)22/14وكذلو و ع الكذب عل ه أنه رجع ع عقيدرها=

= ان ر :العقو (ص ،)204،207،209 :وحي احت لوا عل ه أن يرجع ع عقيدره -نأن
نتننب كت ن ننذ يم ننو  -فننرفق ذلننوا ررجمنة قلننذ خ مننه (ص ،)29-27 :وكننذلو الكننذب
عل ه في ال عذ أنه أنكر ربدي التوراة ،وأنه اع في عمر وعلنتا القنول الدلنت (ص57 :
 ،)67، 66،وكننذلو الكننذب عل نننه فنني مفننألة

ننند الرحنن ل العقننو (ص ،)328 :والبداينننة
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أج ه بعا ا لمباحث مندـا إلـث المج ـ التـاند الـ ي عقـد هـو الجمعـة بعـد
الص ـ ال ثالــث عصـ ـ ر رجــب ،وفــد ـ ـ ه الم ـرال أل ـ وا أ ه ــتدم فــد االس ــتعدا
ل من ــاظرال وأحل ــروا معد ــم م ــن عتهرون ــه أكه ــر ش ــيولدم و ــو ــفد ال ــدهن
الدنــدي( ،)1ف مــا اجتمع ـوا ــدأ ا ــن ليميــة الك ـ وذكــر أن هللا أمــر بالجماعــة
واال ت ف وندانا عن الفرقة وااللت ف ،ثم قال بوس وب قوي :وربنا واحد،
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
والنه ينننة ( ،)123/14وكنننذلو االخنننن ي كنننذب عل نننها النننر علنننت االخنننن ي (ص  )10:ط
الفلف ةا وكذلو الكذب عل ه لي مفألة الن ولا الدرر الك منة ( ،)164/1واال

طواة فني

رحلته (ص )110 :ط الرس لةا
( )1العقو (ص)209 :ا
( )2هو :ميمد ال عبد الرح ذ ال ميمند األرمنو الهنند ولند سننة  644هنن ورنوفي
سنة  715هن ،وك ن م الذي حضروا المدلس الث ني فني منن رة الواسنط ة ،واسنتع ن نه
العلم ء ل عمهذ أنه م ميققي المذهب األشعر لك كن ن ل االن كثينر (البداينة)36/14 :
سن يته الامن ينراا وخنذكر االن ر م نة أن الثقنة حد نه عند المنن رة أننه اجتمنع نه فقن ل:
لن لهننذ :م لننو علننت الرجن اعتنراض ،فانننه نصنر رننر التأوخن  ،و ن ل أنن أختن ر ننول رننر
التأوخ  ،وأخرج وصيته التي أوصت اله وفيه ول رر التأوخ ا لكن ييندو أن الصن ي رجنع
فانننه ألننف " الرسن لة التفنعين ة فنني األصننول الدين ننة نصننر فيهن مننذهب األشن عرة و ن ل فنني
أوله " أم عد فهذ رس لة مشتملة علت رفعي مفألة م مف أصول الندي أل هن لمن
رأي البنة أهن الشن المينروس مقبلني علنت ريصني هنذا ال ن عند من جنر من ال تننة
المشهورة الي أه الفنة والدم عة ،و ي عق الين اللة ("00التفنعين ة لألرمنو الهنند
ور ة  2مخطواة)ا
ان ر في ررجمته :البداية والنه ية ( ،)65 /14وابق ت الفبني ( ،)1 62 /9والوافي

( ،)239/3ون هة الخواار ( ،)135 /2ور رخص الص لي ة ( ،)67/11وابق ت األسنو
( ،)534 /2والبدر الط لع ()187/2ا
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وافــق الجماعــة فالحمــد هلل ،وإال فمــن لــالفند بعــد ذلــك كشــفه لــه األس ـرار
و تكه األستار ،وبينه الم ا ب الفاسدال،
التث أفسدت الم ل والـدول ،وأنـا أذ ـب إلـث سـ ْان الوقـه ع ـث الهريـد،
وأعرفــه مــن األمــور مــا ال أقولــه فــد ـ ا المج ـ فــتن ل سـ م ك مــا ول حــرب
ك م ــا ( )1ث ــم ج ــرى نق ــاش ح ــول ع ــدال قل ــا ا ح ــول الكـ ـ  ،والتجس ــيم،
واالشـت ار والتواةـن فـد الصـفات ،وحـدهث األوعـال ،وكـان ا ـن ليميـة الشـيل
والمرجذ فتذا لك م لم ستْعوا ر ك مـه وأ لتـه وانتدـث ـ ا المج ـ ورجـذ
()2
لقث الدهن إلث يته معز ا مكرما
ثــم عقــد المج ـ التالــث فــد ســابذ شــعبان بالقصــر ،واجتمــذ الجماعــة
ع ــث الر ــث بالعقيــدال ،وعــزل القا ــد ا ــن صــري( )3نفســه بســهب ك ـ
س ــمعه م ــن كمـ ـال ال ــدهن ا ــن الزم ك ــاند( ،)4( )4ث ــم ج ــاء مرس ــو السـ ـ ْان
بتعا له إلـث منصـبه وفـد الكتـاب :إنـا كنـا سـمعنا بعقـد مج ـ ل شـيل لقـد
( )1العقو (ص)234 -233 :ا
( )2ان ر :البداية والنه ية ()37/14ا
()3

ي القض ة ندذ الدي أالو العب س أحمد ال ميمد ال س لذ اال صصر الش فعي

ولد سنة  655هن ،وررفي ممنة  723هن ،ان ر :البداية والنه ية ( ،)106/14وابق ت
الفبني ()2 0 /9ا
نت القضن ة،
( )4هو :ميمد الن علنت الن عبند الواحند الن عبند الكنرخذ ال ملكن ني،
ولد سنة  667هن وروفي سنة  727هن ،مدح اال ر م ة ذ ر عل ه ،وفني سننة  727هنن-
ي ض ة حلب -فد ء األمر لنذه ب إلنت مصنر ليتنولت ضن ء القضن ة فني الشن
وهي
وكن ن من نيتنه أن يننؤذي شن ص االسن إذا رجنع -فننبب من الينهمن حنول مفننألة ال خن رة-
فدع عل ه ش ص اإلس فم ت البلب س ب وصوله إلت الق هرةا
ان ر :البداية والنه ية ( ،)131 /1 4والدرر الك منة ( ،)192/4والوافي (،)21 4 /4

وفوات الوف ت ( ،)7/4وابق ت الفبني ()190 /9ا
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وأنه ع ث مـ ب السـ ف

الدهن ا ن ليمية ،وقد غنا ما عقد له من المجال
()1
وإنما أر نا لك راءال ساحته مما نسب إليه
وكـان ســهب ـ ه المنــاظرات -حــول الواســْة -وأمــر السـ ْان ـ لك مــا
قا به ا ن ليميـة -أول ـ ا العـا  705ـ -مـن اـزو الـروافا والنصـيرية
ف ــد الكس ــروان ،ث ــم بع ــد م ــا ق ــا ف ــد جم ــا ى األول ــث م ــن من ــاظرال األحمد ــة
المتصوفة وإنكاره ع يدم،

وإلزامدم بالشرع وأن من لرج ع يه ربه عنقه ،ثم ظدر الشيل نصر
المنبجد( -)2فد مصر -وشاع أمره وميوله نحو المتصوفة ،فورسل إليه ا ن
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،
وال هبع ــد أن ك ــون ال ــروافا ق ــد رة ـ ـوا -أي ارلشـ ـوا -ع ي ــه ف ــور مرس ــو
()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
( )5ان ر :البداية والنه ية ()37/14ا
( )1هو :نصر ال سل م ن ،أالو ال تت المنبدي ،روفي سنة  719هن ،وك ن الد شنكير-
الفلط ن يعتقد ف ه -وك ن ي لي في ميبة اال عر ي الصوفي ،أنشأ له زاوخة خ رج ب
النصر وص ر يتعبد فيه وختر عل ه فيه األك الر ،ذ م ت و ف فيه ا ان ر :البداية
والنه ية ( ،)95/14والدرر الك منة ( ،)165/5وابق ت األول ء الال الملقل (ص:
 ،)477والخط( للمقرخ ي ()432/2

ا ( )2ان ر الكواكب (ص 27 :ا)128-ا
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 -3محنته وذ ابه إلث مصر:
لم قتنذ نصر المنبجد بما انتدث إليه المرسو الس ْاند األول ،فسعث
إلث الس ْان الجاشنكير -ال ي كان عتقد فد نصر -فاجتمذ به مـذ ةا فـة
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
ليمية إلث مصر( )1فد لام شدر رملان سـنة  705ـ ف مـا ة ـب إلـث
الــد ار المص ـرية مــانذ نا ــب الشــا وقــال :قــد عقــد لــه مج ســان بحل ـرلد،
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
ذلك وأرس ه إلث القا رال ع ث الهريد (، )2
وي ق ــال :إن النا ــب أش ــار ع ــث الش ــيل ت ــر التوج ــه إل ــث مص ــر ،وأن ــه
كالب فد ذلك فامتنذ الشيل من ذلـك و لـم قهـل ،وذكـر أن فـد لوجدـه إلـث
مصــر مصــالا كتي ـرال( )3ولمــا لوجــه ا ــن ليميــة إلــث مصــر -ا حــم النــا
لو اعه وكان هوما مشدو ا  -ف ما كان هو الخمي  22رملـان و ـل مـذ
القا د ا ن صري إلـث القـا رال ،وفـد ثـاند هـو بعـد ـ ال الجمعـة جمـذ
القلاال وأكا ر الدولة فد القاعة لمحفل ،وا عـث ع يـه القا ـد ا ـن مخ ـوف

( )3وك ن المرسو

لكشف عم جر في مينته األولت أي ن ة ج

ن ووالية الق

ي

إم الدي الق وخني -حول اليموخة -سنة  698هن ،ومو وع المن رة األول واألخير
واحد هر الص ت ولك القصد إيه الن س اخت
سني رإال ف لمن رات فبب المرسو الذي بله انته

المو وع الح لة علت م ك ن ب
ب

لي م ورو هذا المرسو ا

( 1 )4لكو اكب (ص)128 :ا
( )1ان ر :العقو الدرخة (ص ،)249 :والبداية والنه ية ()38-37/14ا
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المــالكد ( )1أن ــه ق ــول باالس ــتواء وأن هللا هــتك م بح ــرف و ــوت ،فولـ ـ ا ــن
ليمية فد حمد هللا والتناء ع يه ،فقيل لـه :أجـب ،ماجئنـا بـك لتخْـب ،فقـال:
ومــن الح ــاك م ف ــث ،فقي ــل ل ــه القا ــد المــالكد ،ق ــال :كي ــل حك ــم ف ــد و ــو
لصــمد؟ والــب الــبا شــدهدا وانــزعج ،فحــب فــد ــرج مرس ـما( )2ع يــه
أ اما ،وفد لي ة عيـد الفْـر نقـل إلـث الحـب المعـروف بالجـب( )3ـو وألـواه
شرف الدهن عهد هللا و ين الـدهن عهـد الـرحمن وبقـث فـد السـجن عامـا كـام
وقرىء لق ي د فد الشا ومصـر بـالحط ع ـث ا ـن ليميـة ونحالفتـه فـد العقيـدال،
()4
فد لي ة عيد الفْر سنة  706ـ اجتمذ نا ب الس ْنة سيل الدهن س ر
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
معــه فــو ث أن حلــر ،ولكــرر إليــه الرســول ســه م ـرات و ــمم ع ــث عــد
الحلور فْال ع يدم المج ثم انصرفوا من اير شثء
( )2علت ال مخلو

ال ن هق ال مفلذ النوووي الم لكي

ي القض ة -ولد صنة

 634هن وروفي سنة  718هن ،ان ر :روش ت الديب ج للقراني (ص ،)162 :رو ار
ال رب -والبداية والنه ة ( ،)90 /14والدرر الك منة ()202/3ا

( )3الترس ذ معن رعوخ الشخص ومنعه م التصر الن فه ،وخنون في الفد

والبرج  -أحد الفدون في الق هرة -وك ن الذ سد ف ه اال ر م ة ي رة الديلذ في

لب ،

الق هرة ،ان ر ن ذ ولة م اي المم ل و -الن ذ الف س ة (ص ،)136 :والفلو
()18/2ا
( )4سد الدب ك ن لقلعة ،وك ن ييبس ف ه األمراء وك ن مهوال م لم  ،كرخه الرا ية
يق سي المفدون ف ه م هو ك لموت وأ د منها ان ر :الخط( ( )213/2وو الوالقا

( )5ك ن ن ب للفلطنة سنة  698هن ،ذ ت سنة  71 0هن ،ان ر :البداية والنه ية
()59-58 /14ا
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ثــم ة ــب أل ـوا الشــيل إلــث نا ــب الس ـ ْة فــد ذي الحجــة ســنة  706ـ ـ
وحل ــر ا ــن مخ ـ ـوف وجـ ــرت مناقش ــات ــين عهـ ــد هللا ش ــرف ال ــدهن وبـ ــين
القا د المالكد ف در ع يه ولْوه فد موا ذ( ، )1وفد ـفر سـنة 707
ـ ـ اجتمــذ القا ــد ــدر الــدهن ا ــن جماعــة( )2بالشــيل لقــد الــدهن فــد ار
()3
األوحدي بالق عة وةال يندما الك فد اير نتيجة
ف مـا كـان فـد ربيـذ األول مـن سـنة  707ـ لـل األميـر حسـا الــدهن:
مدنا ن عيسث م ك العرب( )4الـث مصـر ،وحلـر نفسـه إلـث الجـب وأقسـم
ع ث الشـيل لقـث الـدهن ليخـرجن ،ف مـا لـرج أقسـم ع يـه ليـولين معـه إلـث ار
س ـ ر ،فــاجتمذ بعــا الفقدــاء وجــرت بحــوث ثــم بــات الشــيل فــد ار نا ــب
الس ْنة س ر ،ثم اجتمعوا بعـد ذلـك مـرال ألـرى بمرسـو مـن السـ ْان -ولـم
حلــر القلــاال -ولمــا ة ه ـوا ل حلــور اعت ـ روا بعلــدم بــالمرض وبعلــدم
( )1ان ر :البداية والنه ية ( ،)43 /14والعقو (ص)252 :ا
ي القض ة ،ولد سنة  639هن وروفي
( )2ميمد ال إالرام ذ ال سعد ه ال جم عة،
منة  733هن ،ان ر :ابق ت الفبني ( ،)139/9وابق ت الم فرخ ( ،)48/2والدرر
ي شهبة (،)369/12
الك منة ( ،)367/3واألنس الدلي ( ،)36/12وابق ت اال
والوافي ()18/2ا
( )3ان ر :البداية والنه ية ( ،)45/14والعقو (ص)252 :ا
( )4في القرن الف س ص رت منطقة الد خرة و ية الش من ن لكثير م البدو فنشأت
إم رات مت ر ة -يفمون أمراء العرب ،ذ الرزت أسرة آل مهن ال ا فت ،اال آل فض ،
يرجعون إلت ر عة وص روا في األخير يتولون االمرة م س اي مصر ،ولذلو لم الرزت
هذ األمرة حمي أميره ملو العرب - ،ك ن لمهن ع ة وخة لفلط ن الن صر وون
الذي ك ن مش وف لخي وجمع الن ر منه وك ن مهن ييضر له العد الكثير ،ان ر:
الخط( ()255/2ا والذي يل االنتب وخيت ج إلت يث ك روادت الصلة الي آل
مهن واال ر م ة إلت حد أن يأري إل ه في الفد وخقفذ عل ه أن يخرج؟ا ان ر ع بيلة
آل مهن ونفبه و وره في األحداأل :مف لو األ ص ر  -طعة ع نب العرب( -ص:
 ،)136-1 12وصبت األعشت ( ،)203/4ور رخص اال خلدون ( )426/5ط الوالق- ،
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بغيـره ،والحقيقــة أنــه كــان روبــا مــن مناقشــة ا ــن ليميــة فقهــل نا ــب الس ـ ْنة
ع ـ ر م ول ــم ك فد ــم الحلــور بع ــد أن رس ــم الس ـ ْان بحل ــور م أو بفص ــل
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 س ـ ر
بون قيم الشيل عنده بمصر ليرى النا فل ه
وكتب ا ن ليمية كتابـا إلـث الشـا هتلـمن مـا وقـذ لـه ،وكـان مـدال مقامـه
ـدر ،وفــرح النــا بخروجــه فرح ـا شــدهدا ثــم لفــرم
فــد الجــب ثمانيــة عشــر شـ ا
ل تدري وامفتاء( )1أما أ ل الشا فكانوا هتابعون مـا جـري ل شـيل ويتـولمون
لما وقذ له ،حتث إنه لما جاء لْاب من الشيل و و فـد الجـب إلـث مشـق
ألهــر نا ــب الس ـ ْنة فــد الشــا فورســل فــد ة بــه فقــرئ ع ــث النــا  ،وجعــل
()2
النا ب شكر الشيل ويتند ع ث ع مه
 -4محنته مذ الصوفية فد مصر:
بق ــد ا ــن ليمي ــة ف ــد مص ــر -بع ــد لروج ــه م ــن الس ــجن -ع ــم الن ــا
ال
ويفتيدم وي كر ال ة ويدعو إليه ،ويتك م فد الجوامذ تفسير القرآن بعد
الجمعــة إلــث العصــر ،ولمــا كــان كتيي ـ ار مــا هتْــر إلــث جوانــب عدهــدال فــد
العقيدال مندا ما له مسا بوحوال الصوفية وبدعدم ،إ ـافة إلـث أن لصـمه
نص ار المنبجد لم هنل -و و المقـد عنـد الجاشـنكير -مـا أ ار مـن إهـ اء ا ـن
ليمية ،ل انعك األمر و ار مـا جـرى لـه سـهبا فـد شـدرله وإكبـاب النـا
وندار
ا
ع ث االجتماع به واالستفا ال من ع ومه لي
فج ـ ــاء األس ـ ـ ـ وب ـ ـ ـ ه المـ ـ ـرال مـ ـ ــن نصـ ـ ــر المنبج ـ ــد وا ـ ـ ــن عْـ ـ ــاء هللا
= وان ر عش ر الش  :أحمد وص ي زكرخ (ص )89 :وم عده ا
( )1ان ر :العقو ( ،)256- 252و (ص ،)131 :والبداية والنه ية ()45/12ا
( )2ان ر :البداية والنه ية ( ،)43/14والعقو (ص)251 :ا
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السكندرى( )1بتثارال ألبـاعدم مـن المتصـوفة فـاجتمذ ل ـق كتيـر مـندم مـن أ ـل
الخوانــق وال ـربط والزوا ــا والفق ـوا ع ــث أن شــكوا الشــيل إلــث الس ـ ْان ،فْ ــذ
مندم ل ق محمير إلث الق عة وكانه لدم جة شدهدال لفته انتباه الس ْان،
فقيــل لــه ـنالء قــد جــاءوا مــن أجــل ا ــن ليميــة شــكونه ويقولــون :إنــه ســب
مشا خدم ،واستعانوا ع يه باألمراء واير م

وكان ذلك فد شـوال سـنة  707ــ ،فـومر بـون عقـد لـه مج ـ فعقـد لـه
مج ـ هــو الت ثــاء 10ش ـوال  707ــ ،وظدــر مــن ع ــم الشــيل وشــجاعته
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
مشــق ،أو امســكندرية بشــروط أو الحــب  ،فالتــار الحــب  ،ث ـم لــل ع يــه
جماع ــة ف ــد الس ــفر إل ــث مش ــق م تزم ــا م ــا ش ــرط فوج ــاب أ ــحابه إل ــث م ــا
التاروه جه ار لخواةر م ،ثم لما سافر لي ة  18شوال ،ر مـن الْريـق وقيـل:
إن الدول ــة ال لر ــث إال الح ــب  ،واس ــتناب ا ــن جماع ــة بع ــا القل ــاال أن
حكموا فيه بالحب فامتنذ أحد م ولحير اآللر ،ف ما رأى الشيل لوقفدم فد
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 المعل ـ ة ويجتمــذ النــا بــه لــي وندــارا ،وكــان لــه ور
ع ــيم فــد لوجيــه المحــا ي وإ ـ ح أح ـوالدم حتــث ــار لــه مــندم ل مي ـ
( )3هو :أحمد ال ميمد ال عط ء ه الفنندر الش ذلي ،روفي سنة  709هن ،ان ر:
الديب ج المذهب ( ،)242/1والدرر الك منة ( ،)191 /1وابق ت الفبني (،)23/9
وشدرة النور ()204/1ا
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ختــارون امقامــة عنــده بعــد لــروجدم( ،)1ثــم عقــد لــه مج ـ بالصــالحية بعــد
ذلك ك ه ونزل الشيل بالقا رال دار ا ن شقير وأكب النا ع ث االجتماع به
()2
لي وندا ار حتث ل ه سنة  708ـ
 -5نق ه إلث ثغر االسكندرية:
لمــا كتــر اجتمــاع النــا بــه ولــر م ع يــه ســاء ذلــك أعــداءه وحصــرت
دور م و ـاحب ذلـك لْـور سياسـد فقـد لسـ ْن الجاشـنكير -حـين لـرج
النا ــر إلــث الكــر مكر ــا بســهب كــل هــده عم يــا عــن الس ـ ْة ( -)3وكــان
يعـة الجاشـنكير فــد  23شـوال  708ـ -وكــان ا ـن ليميـة و ــو ع ـم لفا ــا
األحداث وقصة ذ اب النا ر إلث الكر  -هنال من الجاشنكير ومن شيخه
نصر ويقول:
الـه أ امــه وانتدـه رياســته وقــرب انقلـاء أج ــه ويــتك م فيـه وفــد ا ــن
عربــد وألباعــه ( ،)4فقــرروا أن ســيروه إلــث امســكندرية كديئــة المنفــث لعــل
أحدا من أ دا -وفيدم بقا ا المتف سفة والمتصوفة والغـ ال -أن قت ـه ،ومنعـوا
( )1ان ر :البداية و النه ية ( ،)45/14والعقو (ص )267 :و م عده  ،و الكواكب
()133ا
( )2ان ر :البداية والنه ية ()46/14ا
( )3لقد زور علي الفلط ن كت ب يتضم ع ل ن فه فأ ب ذلو القض ة في مصر ،ول س
ذلو صي ي  ،ان ر :البداية والنه ية ( ،)48/14وان ر :ريق ق علم و راسة للمو وع

في :الت رخص الف سي لشرق األر ن في العصر المملوكي (ص )154 :وم عده ا

( )1ان ر :البداية والنه ية ( ،)49/14و د جرت في هذ األ ن ء أحداأل ووس ا ت م
الش ص الد هت الذ ج ء م

مش  ،وم المش يص التدامرة ،وفيه أحداأل عديبةا ان ر

ررجمته قلذ خ مه (ص )24 :وم عده ا
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أن ه ب أحد من أ حابه معه ،قول لا مه :ف مـا كـان بعـد العصـر -وقـد
جاء األمر نق ه إلث االسـكندرية -وقفـه أبكـد ،فقـال لـد الشـيل ال لبـك ،مـا
بقيــه ـ ه المحنــة لبْــثء وركــب ع ــث بــاب الحــب ؟ قــال لــه إنســان :ــا
ســيدي ـ ا مقــا الصــهر ،فقــال لــه :ــل ـ ا مقــا الحمــد والشــكر ،وال ــة إنــه
نـا ل ع ـث ق هـد مــن الفـرح والسـرور شــدء لـو قسـم ع ــث أ ـل الشـا ومصــر
لففمل عندم ،ولو أن معد فد ا المو ذ ذقبا وأنفقته ما أ هه عشر ـ ه
النعمــة التــد أنــا فيدــا ( ، )1ولمــا ركــب الشــيل -وقــد منــذ أحــد أن صــحبه-
قال ا ن ليمية لخا مه إ راقيم :ا إ راقيم انزل الشـا وقـل أل ـحا نا ،وحـق
القرآن -ث ث مرات -ما بقيه ه المحنة لبْدء ولنفرج قريبا فـو مـا فـد
النفــو  ،ويق ــب ال ــة مم كــة يهــر أســف دا أع ــا ،ولــيجع ن ال ــة أعــز مــن
فيدــا أذل مــن فيدــا ( )2وكــان ذ ابــه فــد ندا ــة شــدر ــفر ســنة  709ـ ـ
وأقا تغـر االسـكندرية فـد ـرج م ـيا واسـذ والنـا هتـر ون ع يـه وقـد لحـق
به بعا أ حابه ،وفد رسالة كتهدا ألو الشيل شرف الدهن إلث أليـه ـدر
الــدهن فــد الشــا قــول فيدــا :فــنحن والجماعــة فــد نعــم ال ــة الكام ــة ومننــه
الشـ ــام ة التـ ــد لفـ ــو العـ ــد وامحصـ ــاء فمندـ ــا :نـ ــزل األخ الك ـ ـريم بـ ــالتغر
المحــرو  ،فــتن أعــداء هللا قصــدوا ـ لك أمــو ار كيــدون دــا امس ـ وأ ــه،
وظن ـ ـوا أن ذلـ ــك حص ـ ـ ل عـ ــن قريـ ــب ،فانق هـ ــه ع ـ ــيدم مقا ـ ــد م الخهيتـ ــة
المع وم ــة ،وانعكس ــه م ــن ك ــل الوج ــوه ،وأ ــبحوا وم ــا الـ ـوا عن ــد ال ــة وعن ــد
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
وسنة رسوله والحط والوقيعة فد أعدا دما من أ ل الهدع
( ) 2ن ح ة م ح ة ش ص اإلس

قلذ خ مه إالرام ذ أحمد الاب شت (ص)31،32 :ا

( )3المصدر الف ال (ص)33-32 :ا
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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
عرشه و وح ،وأ ل دا فريقث السبعينية والعربيـة( ، )1فمـز هللا دـا بقدومـه
المغــر جــوعدم ش ـ ر م ـ ر ،و تــك أســتار م وكشــف رمــز إلحــا م وأس ـرار م
وفلـحدم ،واســتتاب جاعـات مــندم ولـنب ر يســا مـن ركســا دم ،و ـنف ـ ا
()2
التا ب كتابا فد كشف كفر م وإلحا م
وبقـد الشـيل فـد االسـكندرية ثمانيـة أشـدر ،ف مـا رجـذ السـ ْان النا ـر
إلث الحكم وقد إلث مصر هو عيد الفْر سنة  709ـ لم كن له أب إال
ة ـب الشـيل ا ـن ليميــة مـن امسـكندرية ،فوجــه إليـه فـد ثــاند هـو مـن شـوال
فقــد الشــيل فــد ثــامن ـ ا الشــدر -وفــد امســكندرية لــرج ل ــق هو عونــه-
فــاجتمذ الس ـ ْان هــو الجمعــة فــد مج ـ فيــه القلــاال والفقدــاء ،وقــد الــه
ولـة الجاشــنكير وألباعــه ،وعـرض النا ــر ع ــث ا ــن ليميـة أن هنـتقم لــه مــن
أعدا ــه ولكنــه رفــا ذلــك ،و نــا ســجل ل شــيل موقــف ع ــيم ومعرفــة واقــذ
األمـر ،فالنا ــر لمـا عــرض ع يـه أن فتيــه فـد قتــل بعـا الفقدــاء والقلــاال
كــان هريــد أن هنــتقم مــندم بســهب مــوقفدم منــه لمــا لسـ ْن الجاشــنكير ،ففْــن
ا ــن ليميــة لم ـ ار ه وأل ـ ع ــم القلــاال والع مــاء وينكــر أن هنــال أحــدا مــندم
سوء ،وقال له :إذا قت ه نالء ال لجد بعد م مت دم ،فقال له :إندم قـد آذو
وأ ار وا قت ك م ار ار فقال الشيل :من آذاند فدو فد حل ومـن آذى هللا ورسـوله
فاهلل هنتقم منه وأنـا ال أنتصـر لنفسـد ،ومـا ال بـه حتـث ح ـم عـندم السـ ْان
و فا( ،)3وإنه لموقف ع يم هنبغد أن هتفكر فيه الع ماء م اررا ،إذ كتيـ ار مـا
( )1نفبة إلت اال سبعي واال عر يا
( )2العقو (ص)275 -273 :ا
( )3ان ر :البداية والنه ية ( ،)54-53/14والعقو (ص)282-278 :ا

جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

234

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 أا ار ــا ألــرى لدــم،
والدليل ع ث ذلك أندم ال هرجعون إلث الشرع ا ما وإنما عند الحاجة
ثــم أقــا ا ــن ليميــة فــد القــا رال إلــث ســنة  712ـ ـ فتــد ويــدر وينلــف
والنــا واألكــا ر هتــر ون ع يــه ،وكتــب إلــث أقاربــه دمشــق قــول :والحــق
ا مــا فــد انتصــار وع ــو وا ــا  ،والباةــل فــد انخفــاض وســفال ونفــا  ،وقــد
ألل ــذ هللا رق ــاب الخص ــو وأذلد ــم اا ــة الـ ـ ل ،وة ــب أك ــا ر م م ــن السـ ـ م
واالنقيا ما ْول و ـفه ونحـن -وهلل الحمـد -قـد اشـترةنا ع ـيدم فـد ذلـك
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
ولــم نجــهدم إلــث مْ ــوبدم حتــث صــير المشــروط معم ـوال والم ـ كور مفع ـوال،
وي در من عز امس والسنة ل خا ة والعامة ما كون من الحسنات التد
لمحو سيئالدم ،وقد أمد هللا من األسباب التث فيدا عز امس والسنة وقمذ
الكفر والهدعة بومور ْول و فدا فد كتابي
وك ـ ـ لك جـ ــرى مـ ــن األسـ ــباب التـ ــد ـ ــث عـ ــز امس ـ ـ وقمـ ــذ اليدـ ــو
والنصارى بعد أن كانوا قد استْالوا وحص ه لدم شوكة ،وأعاندم من أعاندم
ع ث أمر فيه ذل كهير من النـا  ،ف ْـف هللا باسـتعمالنا فـد بعـا مـا أمـر
هللا ب ــه ورس ــوله وج ــرى ف ــد ذل ــك مم ــا في ــه ع ــز المسـ ـ مين ول ــوليل ق ــوبدم،
وقيــامدبم ع ــث اليدــو والنصــارى وذل المشــركين وأ ــل الكتــاب ممــا ــو مــن
أع م نعم هللا ع ث عبا ه المنمنين ،وو ـف ذلـك ْـول ،وقـد أرسـ ه إلـيكم
()1
كتابا أة ب ما نفته فد أمر الكنا و د ك ارري بخْد
( )1العقو (ص)285 -284 :ا

جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

235

وكتــب الشــيل -إلــث والدلــه -كنابــا مت ــثء رقــة وحنانــا ويعت ـ ر لدــا عــن
بقا ه فد مصر ،وعد عو له إلث الشا ومما قالـه لدـا :ولع مـون أن مقامنـا
الساعة فد ه اله إنما و ألمور رورية متث أ م نا ا فسد ع ينا أمـر
الــدهن والــدنيا ولســنا ُهللا مختــارين ل بعــد عــنكم ،ولــو حم تنــا الْيــور لس ـرنا
إلــيكم ،ولكــن الغا ــب عـ ره معــه ،وأنــل لــو اة عـ ع ــث بــاةن األمــور ،فــتنكم
وهلل الحمــد مــا لختــارون الســاعة إال ذلــك ،ولــم نعــز ع ــث المقــا واالســتيْان
()1
شد ار واحدا ،ل كل هو نستخير هللا لنا ولكم ،وا عوا لنا بالخيرال 000
وجــرت ع ــث الشــيل بعــا األحــداث فــد مصــر( ،)2ثــم لمــا كانــه ســنة
 712ـ ـ ل ــرج لجد ــا التت ــر ــحبة الج ــيش المص ــري ،ف م ــا و ـ ـ وا إل ــث
ــم
عســق ن لوجــه إل ــث يــه المق ــد ألنــه ع ــم أن التتــار رجعـ ـوا إلــث
فتحقـق مـن عــد الغـ ازال ،وأقــا فـد القـد أ امــا ،ثـم قــد إلـث مشــق أول ذي
القعــدال ســنة  712ــ ،ثــم اســتقر فــد مشــق منــا ةــوي لفــرم فيــه ل تــوليل
وكتابة الرسا ل ،وكانه مـن ألصـب فتـرات عمـره التـث ألـفي فيدـا كتيـ ار مـن
()3
كتبه
( )2العقو (ص ،)258-257 :ومدموع ال ت و ()50 -49/28ا
( )1منه ن

جم عة م ال و ء عل ه د مع مصر في  4رجب  711هن وانتصرت

اليفين ة له حتت ك وا أن يبطشوا لذي آذو و لذ ينصرفوا إال عد من ثة الش ص لهذ
وأمرهذ النص ار

وأن الي له ول س لهذ ،ان ر :العقو (ص )285 :وم عده  ،و عد

أي أوذ م فق ه يق ل له المبد  ،وحضر جم عة م الدند ل نتص ر للش ص ،ذ رراجع
ال ق ه وش ع ف ه جم عةا العقو (ص)289 :ا
( )2ان ر :البداية والنه ية ( ،)67 /14والعقو (ص)32 1 :ا فقد ذكر أن الش ص عد
عو ره إلت مش لذ ي ل م زم ل نشر العلذ ورصن

الكتب وإفت ء الن س لك

والكت ة

المطولة و يره ا
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:
 -6محنته بسهب الْ
ك ــان اس ــتقرار ا ــن ليمي ــة ف ــد مش ــق بع ــد عو ل ــه م ــن مص ــر-؟ شـ ـير
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
ل كون ة قا إذا حنـث
عصره ،ومن ه المسا ل مسولة الح ف بالْ
فيــه؟ هــرى الجمدــور ،أ كــون مينــا إذا كــان القصــد بــه ايهــن؟ رجحــه ا ــن
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
فاجتمذ جاعة من كبار الع ماء إلث القا ث الحنه د كمالدهن ن مس م
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
دا وكان ذلك فد منتصف ربيذ اآللر سنة  718ـ ،ف ما كـان هـو السـهه
مستدل جما ى األولث من ه السنة
جاء األمر من الس ْان بالمنذ من الفتـوى فيدـا ،وأمـر بعقـد مج ـ فـد
ذل ــك فعق ــد ه ــو االثن ــين ثال ــث الش ــدر المـ ـ كور ،والفص ــل ع ــث م ــا أم ــر ب ــه
الس ْان ونو ي لك فد اله د من الغد
ثــم إن ا ــن ليميــة عــا إلــث امفتــاء ـ لك وقــال ال ســعند كتمــان الع ــم،
ف ما كان هو الت ثاء  29رملـان سـنة  719ـ جمـذ القلـاال وقـرئ كتـاب
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
امفت ــاء ـ ـ لك ف م ــا ك ــان ه ــو  22رج ــب س ــنة  720ـ ـ عق ــد مج ـ ـ ــدار
السعا ال حلره النا ب والقلاال وجماعة من المفتين وحلـر الشـيل وعـاو وه
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ف ــد االفت ــاء وع ــالهوه ،وحكمـ ـوا بحبس ــه ف ــد الق ع ــة فبق ــد فيد ــا لمس ــة أش ــدر
وثماني ــة عش ــر هوم ــا ،ث ــم ور مرس ــو السـ ـ ْان بتل ارج ــه ف ــولرج مند ــا ه ــو
االثنين -هو عاشوراء -سنة  721ـ( )1ثم لفرم ل ع م والتدري وامفتاء
 -7محنته بسهب فتواه فد شد الرحال إلث القهور :
و ـ ه المحنــة مــن أع ــم المحــن التــث مــرت ع ــث الشــيل وع ــث ألباعــه
وال ـ ي ههــدو أن أعــداء الشــيل والحاقــدهن ع يــه والحاســدهن لــه لــم جــدوا فــد
مس ــولة الْـ ـ  -ك ــل م ــا وم ون ــه -وإن ك ــان ق ــد س ــجن بسـ ـههدا الش ــيل ا ــن
ليمية ،فصاروا هبحتون وسي ة وقلية ألرى هدل ون مـن ل لدـا ع ـث إهـ اء
شــيل االسـ وألباعــه ،فعتــروا ع ــث فتــوى لــه -منـ ســبذ عشـرال ســنة -حــول
شد الرحال وإعمال المْد إلث قهور األنهياء والصالحين ،ومندـا قهـر النهـد-
 ،-وكانــه الفتــوى لتلــمن ذكــر القــولين ال ـوار هن ولــرجيا أحــد ما -و ــو
التح ـريم -مــذ األ لــة ع ــث ذلــك ففرح ـوا ـ لك وكت ـر الك ـ حولدــا ،واشــتد
األمر ،قول ا ن عهد الدا ى:
وكان ل شيل فد ه المسولة كـ متقـد أقـد مـن الجـواب المـ كور بكتيـر
ذكره

فد كتاب اقتلاء الصراط المستقيم ( )2وايره ،وفيـه مـا ـو أ ـ مـن
ا الجواب ال ي ظفروا به ،وكتر الك  ،والقيل والقـال بسـهب العتـور ع ـث
( )1ان ر :العقو (ص ،)327-325:والبداية والنه ية ( ،)98-97 ،87/14والكو اكب
()147-146ا
( )1ان ر :ا تض ء الصراط المفتق ذ ( ،)665/2إلت آخر الكت ب كله حول القبور
والشرك ت فيه
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الجواب الم كور ،وع م التشنيذ ع ث الشيل ،وحرف ع يه ،ونقل عنه ما لـم
ق ه ،وحصل فتنة ةار شرر ا فد اآلفا واشتد األمر ،وليلي ع ث الشـيل
مــن كيــد القــا مين فــد ـ ه القلــية بالــد ار المصـرية والشــامية وكتــر الــدعاء
والتلــرع واال تدــال إلــث ال ــة لعــالث ،و ــعف مــن أ ــحاب الشــيل مــن كــان
عنده قوال ،وجهن ندم من كانه له مة وأما الشيل -رحمه هللا -فكان ثا ـه
()1
الجوش قوي الق ب ،وظدر د لوك ه واعتما ه ع ث ربه
وفد هو االثنين  6شعبان سـنة  726ـ جـاء مرسـو السـ ْان بتقامتـه
فـد الق عـة( )2فوحلـر لـه مركـوب وسـار إليدـا ،وأل يـه لـه فيدـا قاعـة حســنة
أج ــرى ع يد ــا الم ــاء ،وأ ق ــا مع ــه أل ــوه ي ــن ال ــدهن خدم ــه ب ــتذن السـ ـ ْان،
وي حظ ماه د:
أ -ســرور شــيل امس ـ الع ــيم ـ لك ،وقــال :أنــا كنــه منت ـ ار ذلــك،
و ا فيه لير ع يم
ب -مــذ أن األم ــر الس ـ ْاند ج ــاء بح ــب شــيل امسـ ـ فق ــط ،إال أن
نا ب السـ ْنة وقا ـث القلـاال أ ـدروا أمـر م بحـب جماعـة مـن أ ـحاب
الشـيل والتلــييق ع ـيدم ،ــل عـزر جماعــة مـندم ع ــث واب ونـو ي ع ــيدم،
ثــم أة ق ـوا ســوى ا ــن القــيم ال ـ ي بقــث فــد حــب الق عــة( ،)4( )3فمــا الــداعث
ل لك وقد حب شيل امس
( )2العقو (ص)328 :ا
( ) 3هي لعة مش  ،ورفمت األسد الرا ضي ،وهي لعة حصينة ،يمر م عند النهر،
الن ه ر ج الدولة رتشت سنة  471هنا و ني فيه ار االم رة وص رت مدينة ك ملة لكنه
ميصنةا وفي سنة  691هن أكم الن ء ع ره و وره ا ان ر ن هة األن في مي س

الش للبدري (ص ،)6 0 :وخط( الش ( ،)276/5ومن مة األا ل (ص)397 :ا

( )4ان ر :البداية والنه ية ( ،)123/14والعقو (ص)330 :ا
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ج ـ ـ -ألـ ـ ا ــن ليمي ــة هنل ــف ويكت ــب ولنتشـ ـر رس ــا ه ومند ــا ر ه ع ــث
االلنـا د المســماال االلنا يــة ولـ لك ــدر أمــر السـ ْان قهــل وفــاال شــيل
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 ــثا ــن ليميــة بعــد ل ــك الع قــات الكهي ـرال يندمــا فــد مصــر؟ ومــن ل ـ ل لتبــذ
األحداث لتهين أمور لع دا لفد بالجواب:
ا -الك ب والتحريل ع ث الشيل وع ث فتواه ،حتث حم ه عباراله ما لم
لحتمـل ،قــول ا ــن عهــد الدــا ى بعــد ذكـره لــنص فتــوى شــيل امسـ  :ولمــا
ظفروا فد مشق د ا الجواب كتهوه ،وبعتوا به إلث الـد ار المصـرية ،وكتـب
ع يه قا ث الشافعية :قا ه الجواب عن ـ ا السـنال المكتـوب ع ـث لـط
ا ــن ليميــة فصــا -إلــث أن قــال -وإنمــا الخــزى( )2جع ــه يــارال قهــر النهــد
وقهور األنهياء وات هللا ع يدم معصية باالجماع متْوعـا دـا قـول ا ـن
عه ــد الد ــا ى :ـ ـ ا ك م ــه ف ــان ر إل ــث ـ ـ ا التحري ــل ع ــث ش ــيل االسـ ـ
والجواب لي فيه المنذ من يـارال قهـور األنهيـاء والصـالحين ،وإنمـا ذكـر فيـه
()3
قولين فد شد الرحل والسفر إلث مجر يارال القهور
( )1ان ر :العقو (ص ،)364 - 363 :والبداية والنه ية ( ،)1 34 /1 4والكواكب (ص:
)173ا
( )2في العقو  :المير والتصوخب م الكواكبا وفي البداية والنه ية ( )124/14كتب :
المي ا
( )3العقو ( ،)341 -340والكواكب (ص)157 :ا
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 -2ور القلــاال والمفتــين فــد مصــر والشــا  ،ال ـ هن بــا روا بــون كته ـوا
وشنعوا ع ث ا ن ليمية لشنيعا شـدهدا حتـث كتـب السـ ْان بحبسـه وكـ لك قـد
كون ل رافلة أو الصوفية ور فد ذلك
 -3بعــد الس ـ ْان عــن ا ــن ليميــة ،ولــو كــان عنــده لعــرف حقيقــة األمــر
ولسمذ من أر ه وأ لته مباشرال ،ولكنه و و فد مصر إنما سمذ ما قوله من
حوله

مــن القلــاال فــتذا انلــاف إلــث ذلــك مــا فــد المســولة مــن لحريــل ع ــث
الشيل ،ف هبعد أن ومر الس ْان بما أمر ،والدليل ع ث ذلـك أن ا ـن ليميـة
لما مرض -مـرض الوفـاال -لـل ع يـه شـم الـدهن الـو ير دمشـق فاعتـ ر
له واق منه أن ح ه فوجابـه الشـيل :إنـد قـد أح تـك وجميـذ مـن عـا اند
و ــو ال ع ــم أنـ ـد ع ــث الح ــق ،وق ــال م ــا معن ــاه :إنـ ـد ق ــد أح ــه السـ ـ ْان
المع ــم الم ــك النا ــر م ــن حبيس ــه إ ــاي ،كون ــه فع ــل ذل ــك مق ــدا ايـ ـره،
مع ور ،أو لم فع ه بحظ نفسه ـل لمـا غـه ،ممـا ظنـه حقـا مـن مه غـه وال ـة
()1
ع م أنه بخ فه
 -4انتصر لشيل امس ع ماء بغدا وكتهوا بما هوافق قوله فد مسولة
شـد الرحـال وسـج وا ذلــك بخْـوةدم -نقـل بعلـدا ا ــن عهـد الدـا ي( -)2ــل
وكتب ع ماء بغدا ل م ك النا ر -مذ نف األجوبة -كتابا هتنون فيه ع ث
ا ن ليمية ويسـتنكرون مـا جـرى لـه وكـان ممـا قـالوه فـد لْـا دم ـ ا أحمـد
( )1األع

العل ة ص ،)82 :والكواكب (ص -174 :ه )17ا

( )2ان ر :العقو (ص ،)360 - 342 :والكواكب (ص )159 :وم عده
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ا ـن ليميـة رال هتيمـة هتنـاف فيدـا ،لشـترى وال لبـاع ،لـي فـد لـ از ن الم ــو
رال لماث دا ولناليدا ولي قذ من مت ه أمـر هـنقم منـه ع يـه إال أن كـون
أم ـ ار قــد لــب ع يــه ،ونســب إلــث مــا ال هنســب مت ــه إليــه ( )1كمــا كتــب إلــث
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 ـ دا أو
()2
لموت الشيل قهل و ولدا ،وإال ل در لدا نتيجة
ب -ور ا ن ليمية ام جاهث فد ه المحن:
ال ـ ـ هن هتعر ـ ــون لمتـ ــل ـ ـ ه اال ـ ــت ءات والمحـ ــن كتيـ ــرون ،والرجـ ــال
ــم الـ هن ال لــعفون أمامدـا ،وثبــالدم وعــد
األشـداء ذوو ام مــان الصـا
عفدم عتهر نص ار لدم أما ـ ه اال ـت ءات التـد قـد لكـون ممـا أجـراه ال ـة
ع ث هد بعا ال المين
ليهت ث دم عبا ه المنمنين فـتذا مـا لحولـه المحنـة واال ـت ء إلـث يـا ال
فد اال مان وإ جا ية فد العمـل فـد الع ـم وثقـة لامـة دـ ه العقيـدال التـد أوذي
من أج دا ،وانْ قة ا قة فد الدعوال إليدا ،ولحويل جو المحنة -وما فيدا
م ــن أذى شخصـ ــد ونفس ــد -إلـ ــث لدم ــة المهـ ــدأ الـ ـ ى هـ ــدعو إلي ــه ،إذا مـ ــا
أ ــبحه آثــار وإ جا يــة المحنــة دـ ـ ا المســتوى فت ــك قمــة الســمو الت ــث ال
صل إليدا إال الق يل من الرجال
وقد كان شيل امس من ـنالء ،فـالمحن التـث مـر دـا لحولـه بفلـل
هللا وعونه له إلث مواقف إ جا ية كـان فيدـا الخيـر ل،سـ والمسـ مين والعـزال
( )3ا لعقو (ص ،)357 :و ا لكو اكب (ص)169 :ا
( 1 )4لكو اكب (ص)171 :ا
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لعقيــدال أ ــل الســنة والجماعــة التــث هــدعو إليدــا :و ـ ه نمــاذج مــن إ جا يالــه
فيدا:
 -1التيــاره ال ـ اب إلــث مصــر -لمــا جــاء ة ــب الس ـ ْان بتشخا ــه
إلــث مصــر -وأ ار النا ــب أن عت ـ ر عنــه وأن هبقــث فــد الشــا  ،ولكــن شــيل
امسـ ـ الت ــار الـ ـ اب وق ــال :إن في ــه مصـ ـ حة ،وفعـ ـ ك ــان م ــن الخي ــر
والمص ـ حة فــد ذ ابــه إلــث نــا ومناقشــاله لنفــاال الصــفات ول صــوفية ال ـ هن
كان لْر م قد عم وةم
 -2ث ـ ــم و ـ ــو ذا ـ ــب إل ـ ــث مص ـ ــر -ويع ـ ــم أن أمام ـ ــه قل ـ ــاال هري ـ ــدون
محاكمتــه -مــر فــد الْريــق ع ــث مدهنــة ا ـزال ثــم عقــد فــد جامعدــا مج ســا
ع ميــا ع يمــا ،فدــل كــان و ــو عقــد مج ســه ـ ا لتع ــيم النــا ولدريســدم ال
فكر فيما أمامه من سجن وإه اء؟
 -3وره التربــوي الــل الســجون -إذا ك ــان مــذ بقيــة الســجناء -كم ــا
حدث له فد سجنه فد مصر بسهب الصوفية ،فتنـه لمـا لـل وجـد السـجناء
مش ــغولين ب ــال دو وال ع ــب ك ــالنر والش ــْرنج م ــذ لل ــييذ الصـ ـ وات ،ف ــونكر
ع ـ ــيدم الشـ ــيل ذلـ ــك وأمـ ــر م بم مـ ــة الص ـ ـ ال والتوجـ ــه إل ـ ـث هللا باألعمـ ــال
الصــالحة ،وع مدــم مــن الســنة مــا حتــاجون إليــه وراــهدم فــد أعمــال الخيــر،
حتــث ــار الحــب باالشــتغال بــالع م والــدهن لي ـ ار مــن كتيــر مــن المــدار
والخوانق والربط والزوا ا ومتل ذلك ما حدث له فد سجن االسكندرية
 -4التيــاره ال ـ اب إلــث الحــب لمــا الت ــفي فيــه القلــاال ولمنع ـوا فــد
الحكــم ع يــه والدولــة لريــد حبســه ،فالتـار أن هـ ب نفســه إلــث الحــب ون
أن صدر فد ذلك حكم قاض
 -5التياره ل بقاء فد مصـر بعـد امفـراج عنـه ومجـدء الم ـك النا ـر،
وكان ذلك؟ قول فد لْابه لوالدله ألمور رورية فد الدهن والـدنيا ،وكـان
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لبقا ه فد مصر ه المدال لير كتير فد نصر السنة وقمذ الهدعـة ،وإ قـاف
أ ل ال مة من اليدو والنصارى عند حد الشرع وقد لْاولوا قهل ذلك كتي ار
 -6أمـا التــوليل والكتابـة فــد أثنـاء ســجنه ،وكـ لك مــا لـاف إلــث ذلــك
مــن التــدري والتع ــيم بعــد ســجنه كــل م ـرال ،فت ــك كانــه مــن أع ــم إ جا يالــه
فيدــا ،ففــد ســجنه فــد امســكندرية وك ـ لك فــد ســجنه األليــر فــد الق عــة كــان
مكبـا ع ـث التــوليل والـر و  ،لا ـة فــد القلـا ا المْروحـة التــد سـجن مــن
أج د ــا ،وكـ ـ لك ك ــان ال خ ــرج م ــن س ــجن إال ويتج ــه مباشـ ـرال إل ــث الت ــدري
والتع يم ،ال ول فترال راحة وال استجما
 -7ولمــا أ ار الـ ـ اب إل ــث الش ــا  -موةنــه ،وفي ــه والدل ــه الحن ــون -ل ــم
ه ب إال مذ الجيش ل جدا فد سهيل هللا ،ثم لما ع م أن الجـيشي لـن ه قـث
قتــاال لوجــه فــد ةريقــه إلــث القــد وعج ــون وب ـ الس ـوا و رع -وال ل ـ كر
الكتــب مــاذا فعــل نــا  -ولكنــه لــن هتــر التعجــل إلــث مشــق إال ألمــر مــن
أمور الخير مما اعتا ه -رحمه هللا-
 -8عفوه عمن ظ مه ،ومسامحته ألعدا ه حتث بعـد القـدرال ع ـيدم ول ـك
ســجية فريــدال شــدد لــه دــا أعــداكه ،حتــث قــال ا ــن ت لــوف قا ــد المالكيــة
ولصـمه  -بعـد مجا لتـه ل م ـك النا ـر حتـث ح ـم عـندم و ـفا :-مـا رأهنـا
متل ا ن ليمية ،حر نا ع يه ف م نقدر ع يه ،وقدر ع ينا فصفا عنا وحاجج
عنــا ( )1وقــال أ لــا :مــا رأهنــا ألقــث مــن ا ــن ليميــة ،لــم نهــق ممكن ـات فــد
()2
السعد فيه ،ولما قدر ع ينا عفا عنا
 -9وألي ـ ار فقــد كانــه المحنــة بحــد ذالدــا ســهبا فــد ذهــوع وانتشــار كتــب
ورسا ل ا ن ليمية حتث قال فد سجنه األليـر -فـد ورقـة مكتوبـة بـالفحم-
( )1البداية والنه ية ()54/14ا
( )2العقو (ص)283 :ا
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وكانوا قد سعوا

فـد أن ال دـر مــن جدـة حــزب هللا ورسـوله لْــاب وال كتـاب وجزعـوا
م ــن ظد ــور املنا ي ــة ،فاس ــتعم دم هللا لع ــالث حت ــث أظد ــروا أ ــعاف ذل ــك
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:
مـ ــن الصـ ــعب امحاةـ ــة ت مي ـ ـ ا ـ ــن ليميـ ــة والمتـ ــوثرين بـ ــه ،ألن كتبـ ــه
ومندجه لحول إلث مدرسة كهرى لدا ل ميـ ا الـ هن لحولـوا إلـث شـيوخ كبـار
و ـ ه المدرســة قا م ــة إلــث الي ــو ومنتش ـرال فــد الع ــالم امس ـ مد والحم ــد هلل،
وستبقث إن شاء هللا لعـالث ،ألندـا لسـير ع ـث وفـق مـندج السـ ف أ ـل السـنة
والجماع ــة ،وم ــن ث ــم فد ــث ال لنتنس ــب إل ــث ش ــخص أو ةا ف ــة ،ــل لحص ــر
انتسـ ــا دا فـ ــد متابعـ ــة الكتـ ــاب والسـ ــنة والسـ ــير ع ـ ــث ةريـ ــق الرسـ ــول- -
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
ةا فـ ــة شـ ــيوخ وألبـ ــاع ،ومـ ــندج وكتـ ــب هتـ ــداولوندا ،فع مـ ــه مصـ ــيبة األمـ ــة
امس مية د ه الفرقة ،لا ة وأن كل ةا فة لـدعد أندـا ع ـث الحـق ،وكـان
من أع م ما لل ع ث المس مين -ولفـد ع ـث كتيـر مـندم -الـت ط الحـق
بالباةــل ،وامت ـزاج العقيــدال الس ـ الية بع ــم الك ـ والف ســفة ،حتــث و ــل األمــر
( )1المصدر الف ال (ص)364 :ا
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إلث أن قعدت قواعد وأ ـ ه أ ـول ك ميـة ونسـهه إلـث مـ ب أ ـل السـنة
ور الممي ــز لمـ ـ ب وم ــندج السـ ـ ف،
والجماع ــة ،فك ــان ور ش ــيل امسـ ـ
والمصفث له عن ل ك الشوا ب ،مليفا إلث ذلـك نقـد ل ـك األ ـول الك ميـة
ونقا أسسـدا التـد قامـه ع يدـا ،ف دـر -مـندج السـ ف -وا ـحا ينـا لمـن
أ ار ه ،ولهــين أن ايـ ـره مـ ـا ــث إال أ ــول ك مي ــة وقواعــد ف س ــالية ج ــاء د ــا
أ حا دا واستقو ا بعيدا عن المنابذ الصافية من الكتاب والسنة

ول ـ لك نــرى بعــا الع مــاء عــيش فــد حي ـرال ـ ار ق ــب فــد كتــب أ ــل
الكـ  ،فـ هدتــدي إلــث الصـواب فيدــا ،ف مــا اة ــذ ع ــث كتــب شــيل امسـ
ا ـن ليميــة لهــين لــه الحــق الـ ي كـان هبحــث عنــه قــول أحــد م :وكنــه قهــل
وق ـ ــوفد ع ـ ــث مباح ـ ــث إم ـ ــا ال ـ ــدنيا -رحم ـ ــه هللا -ق ـ ــد ةالع ـ ــه مص ـ ــنفات
المتقــدمين ،ووقفــه ع ــث مقــاالت المتــولرين مــن أ ــل الف ســفة ون ــار أ ــل
امسـ ـ  ،ف أره ــه ند ــا الزل ــارف واألباةي ــل والش ــكوكات الت ــد ــونف المسـ ـ م
اللــعيل فــد امس ـ أن خْر ــا بالــه فل ـ عــن القــوى فــد الــدهن مكــان
هتعـب ق هـد ويحزننـث مـا صـير إليـه األعـاظم مـن المقـاالت الســخيفة واآلراء
الل ــعيفة الت ــد ال عتق ــد جوا ــا آحـ ــا العام ــة ،وكن ــه أف ــتش ع ــث السـ ــنة
المحلــة فــد مصــنفات المتك مــين مــن أ ــحاب اممــا أحمــد -رحمــه هللا-
ع ــث الخص ــوص ،الش ــتدار م بالتمس ــك بمنصو ــات إم ــامدم ف ــد أ ــول
العقا د ،ف أجد عند م ما كفث ،وكنه أ ار م هتناقلون إذ هن ون أ ـوال
ه ــز فيدــا ــد مــا عتقدونــه ،ويعتقــدون ل ـ ف مقتلــث أ لــتدم ،وكنــه
ألتجد إلث هللا سبحانه ولعالث وأللرع إليه ،وأ رب إلث ظوا ر النصوص
وألقث المعقوالت المتباهنة والتـووي ت المصـنوعة لنهـو الفْـرال عـن قهولدـا ،ثـم
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قد لشهته فْرلد بـالحق الصـريا فـد أمدـات المسـا ل ،ايـر متجاسـرال ع ـث
التص ــريا بالمج ــا رال قـ ـوال ولص ــميما ل عق ــد ع ي ــه ،حي ــث ال أراه م ــوثو ار ع ــن
األ مــة وقــدماء الس ـ ف ،إلــث أن قــدر هللا لعــالث وقــوع مصــنفث الشــيل إمــا
الدنيا -رحمـه هللا -فـد هـدي قهيـل واقعتـه األليـرال بق يـل ،فوجـدت مـا درنـد،
من موافقـة فْرلـد لمـا فيـه ،وعـزو الحـق إلـث أ مـة السـنة وسـ ف األمـة ،مـذ
مْابقة المعقول والمنقول ،فهدـه لـ لك ،سـرو ار بـالحق وفرحـا وجـو اللـالة
التــد لــي لفقــد ا عــوض ،فصــارت محبــة ـ ا الرجــل -رحمــه هللا -محبــة
ــرورية ،قصــر عــن شــرح أق دــا العبــارال ولــو أةنهــه ،ولمــا عزمــه ع ــث
المدــاجرال إلــث لقيــه ،و ـ ند لهــر اعتقالــه ،وأ ــا ند لـ لك المقــيم المقعــد
( )1و ــمم ع ــث الســفر إليــه ســنة  728ـ ـ ولكــن جــاءه بخهــر وفالــه فحــزن
()2
ع يه حزنا عميقا
ا نموذج لكياليـة ونوعيـة التـوثير فـد مدرسـة شـيل امسـ ا ـن ليميـة،
ونشير بتجمال إلث بعا ل مي ه والمتوثرين به ،فمندم:
ا -ا ن القيم ،محمد ن أ د بكر ،ت  751ـ
 -2ال هد ،محمد ن أحمد ،ت  748ـ
 -3المزممط ،هوسف ن عهد الرحمن ،ت  742ـ
 -4ا ن كتير ،إسماعيل ن عمر ،ت  774ـ
 -5ا ـن عهـد الدـا ى ،محمـد ـن أحمــد ـن عهـد الدـا ى ـن قدامـة ولــد
()3
سنة  704ـ ولوفد سنة  744ـ
( )1العقننو الدرخننة (ص)505 -503 :ا وهننذا الرج ن اس نمه عبنند ه ال ن ح منند م ن
نندا  ،وان ننر :األعن العل ننة (ص ،)32 :والننر النوافر (ص ،)196،216 :ف يهمن شننيء
مش ها و د رجع عق الصوف ة ،ان ر :الفبعين ة (ص ،)135 :واالست ة ()276/2ا
( )2ا ن ر :ا لعقو (ص)505 :ا

( )1ان ر :ر رخص الص لي ة (ص ،)432 :وذي ابق ت الين اللة ( ،)436/2وذي رذكرة
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 -6الهزار ،عمر ن ع د 749 -688 ،ـ
 -7ا ن قا د الجهل ،أحمد ن حسن ن عهد هللا ن عمر ن قدامـة،
()2
قا د القلاال 771 -693 ،ـ
 -8ا ن فلل هللا العمرى ،أحمد ن حث ن فلل هللا ن المح ث ـن
()3
عجان  749 -697ـ
()4
 -9محمد ن المنجا ن عتمان التنولد 724 -675 ،ـ
 -10هوسف ن عهد المحمو ن عهـد السـ الهتـد ،لـوفد سـنة 726
()5
ـ
()1

 -11ا ن شيل الحزاميين ،أحمد ن إ راقيم ن عهـد الـرحمن الواسـْد،
()6
 711-657ـ
الي ظ لليفينت (ص ،)49 :والر الوافر (ص)62 :ا
( )2ان ر :الدرر الك منة ( ،)256/3وذ!ل اال رجب ()444/2ا
( )3ان ر :المنه الص في ( ،)284 /1والدرر الك منة ( ،)29/11وشذرات الذب (9 /6
)21ا
( )4ان ر :المنه الص في ()261 /2ا
( )5ان ر :البداية والنه ية ( ،)1 1 6/14وذي اال رجب ()377/2ا
( )6ان ر :ذي ابق ت الين اللة ( ،)379/2وهو م الذي انتصروا الال ر م ة م علم ء
دا في مفألة

د الرح ل ،ون له فبب ذلو سد ومينة ،وان ر :العقو (ص،)353 :

والكواكب (ص)159:ا
( )1ك ن أالو ش ص الط ة األحمدينة ،ولمن جن ء إلنت مشن صنيب االن ر م نة ورنأ ر نه،
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 -12أ و العبا الزرعد ،أحمد ن موسث ،لوفد سنة  761ـ
 -13ش ــم ال ــدهن األ ــهداند محم ــو ــن عه ــد ال ــرحمن ــن أحم ــد،
()2
لوفد سنة  749ـ
 -14محمد ن أحمد أو نصـر الـدبا د ،ال از ـد ،شـم الـدهن-636 ،
()3
 711ـ
()4
 - 15محمد ن عمر ن عهد المحمو الح ارند 718 -677 ،ـ
 - 16ا ــن أ ــث النجــيا :شــرف الــدهن محمــد ــن ســعد هللا -ت 723
()5
ـ
()6
 - 17وألوه :ين الدهن عمر ن سعد هللا -ت  749ـ
()1

وصنف في الر علنت االري ينة ،وكن ن علنت عقيندة الفنلف الصن لتا ذين ابقن ت الين اللنة
(-358/2ا )36ا
( ) 2د الق هرة لم سد اال ر م ة وكلذ األمير الد شنكير في أمر وأمع  ،المنه
الص في ()232-231/2ا
( )3وهو ير األصبه ني -ص حب العقيدة التي شرحه ون شنه االن ر م نة ،أمن هنذا فقند
نند

مش ن سنننة  725هننن وص ن ر يتننر علننت اال ن ر م ننة والزمننه ،ان ننر :النندرر الك منننة

( ،)95/5و ا ننننة الوعنننن ة ( ،)278/2وابقنننن ت الفننننبنت ( ،)383/10وابقنننن ت األسنننننو
( ،)172/1وابق ت الم فرخ للد او ي ()313/2ا
( ) 4ذهب إلت مصر ل صلت الي اال ر م ة والمنبدت ،ان ر ررجمة اال ر م ة قلذ خ مه
(ص)24 :ا وان ر في ررجمة الد هت :ذي اال رجب ()361/2ا
()5س فر سنة  711هن ل خ رة ش ص االس

في مصر فأسر فني الطرخن  ،ان ر:ذين ابقن ت

الين اللة ()373/2ا
( )6كن ن مننع اال ن ر م ننة فنني الم نواا الصننعبة التننت ال يفننتط ع األ نندا عليه ن إال األ ط ن ل
الخلص الخواصا البداية والنه ية ()210 /14ا
( )7ان ر :البداية والنه ية ()227/14ا
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 - 18محمد ن عمر ن قوا البال  718 -650 -ـ

()1

ـ

()2

 -19الســرمري :هوســف ــن محمــد ــن مســعو العقي ــث776 -696 ،
 -20عقوب ن فار الجعهري ،لوفد سنة  726ـ
()4
 -21ع د ن أحمد ن و الد لمط ،ت  727ـ
()5
 -22محمد ن ع د البابا الح هد العوا  ،لوفد سنة  725ـ
()6
 -23إ راقيم ن الموله البع بكد ،لوفد سنة  725ـ
()7
 -24عهد هللا ن مومث الجزرى ،لوفد سنة  725ـ
()8
 -25أ ينب فاةمة نه عبا  ،لوفيه سنة  714ـ
واير م كتير ،ذكر م فد الر الوافر ،والشدا ال الزكية
لاسعا :منلفاله ورسا ه:
قهــل ال ــدلول فــد الكـ ـ ع ــن منلفالــه نش ــير إل ــث بعــا المـ ـ ع ح ــول
()3

( )8ان ر :المصدر الف ال ()90 -89/14ا
( )1له ن ذ :اليم ة االس م ة في االنتص ر لمذهب اال ر م ة " لي األلي ظ (ص:
 ،)160أو ا ة الوع ة ( ،)360/2والدرر الك منة ()249/5ا
( )2البداية والنه ية ()127/14ا
( )3المصدر الف ال ()130 /14ا
( )4ن فه ()120/14ا
( )5ن فه ()119/14ا
( )6ن فه ()119/14ا
( )7ن فه ()72/14ا
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ةريقته فد الكتابة فا ن ليميـة كـان سـريعا فـد الكتابـة ،وكـان لـه ج ـد ع يدـا،
قـول ألــوه عهـد هللا :ي وقــد مــن هللا ع يـه بســرعة الكتابــة ،ويكتـب مــن حف ــه
مــن ايــر نقــل ( )1ويقــول ا ــن عهـد الدــا ي :وألهرن ـد ايــر واحــد أنــه كتــب
مج ــدا لْاليـ ـا ف ــد ه ــو  ،وكت ــب اي ــر مـ ـرال أربع ــين ورق ــة ف ــد ج س ــة واكت ــر،
وأحصيه ما كتبه وبيله فد هو فكان ثماند ك ارري فد مسولة مـن أشـكل
()2
المسا ل
وكان عند ا ن ليمية من ههيا له كتبه ألنه كتب بسرعة ،وكـان نـا
شـخص كتـب مصــنفات الشـيل اسـمه :عهـد هللا ـن رشــيق المغربـد [ ،لــوفد
()3
سنة  749ـ] قول ا ن كتير :وكان أبصر بخط الشيل منه
وكــان أحيان ــا هتف ــرم ل ـ ـ ح ف ــد كتبــه والزي ــا ال فيد ــا والنقص ــان كم ــا
)(4
حدث له بعد لروجه من السجن -بسهب الْ  -سنة  721ـ
()5
وبعد رجوعه من مصر إلث الشا سنة  712ـ لفرم ل كتابة المْولة
وكان هدتم كتي ار بما هنسب إليه أنه من لْه( ، )6ويهدو أن الك ب ع يه
ولحريل ك مه جع ه حساسا من ا الجانب
وكان ال هنلر األجوبة -إذا سئل -ل كتـب فـد الحـال عـدال أو ـال
( )8العقو (ص ،)64 :وان ر أا ن العصر  -مدموع للمندد (ص)50 :ا
( )9المصدر الف ال (ص)64 :ا
( )1البداية والنه ية ()229/14ا
( )2ا ن ر :العقو (ص)327 :ا
( )3ان ر :البداية والنه ية ()67/14ا
( )4ان ر :مدموع ال ت و ( -)315 /27الدواب الب هر -ا
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 ،وقــد كــون

بخــط ســريذ فــد اا ــة التع يــق واالا ـ
()2
مستعج فيشير إلث ذلك
وكان هنلف فد سجنه من حف ه ،وينسب األقوال إلـث قا يدـا ،ثـم لـولد
()3
بعد المقا ة كما نقل
وكـان قـ أر كتيـ ار فيْ ــذ أحيانــا ع ــث لفســير اآل ــة الواحــدال اكتــر مــن مئــة
()4
لفسير
وكان سول إذا احتاج إلث الكتب ،فسول مرال ل ل مدهنة كتـاب هتلـمن
()5
ألبار ا كما نف فد ألبار مكة
()1

ــاحب الرســالة

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،
وقــد و ــل األمــر أن خــاف ألباعــه أن دــروا كتبــه إ ــافة إلــث حــرص
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،
( )5ان ر :ر رخص اال الور

()408/2ا

()6ان ر مث :الكي ن ة مدموع ال ت و ( ،)417-416/12وان ر:مفألة األحر مدموع
ال ت و ()116/12
( )7ان ر :األع

العل ة (ص ،)22 :والكواكب (ص ،)81 :والدرر الك منة ()163/1ا

( )8ا ن ر :العقو (ص ،)26 :و ا لكو اكب (ص ،)78 :و الو ا في ()16 /7ا
( )9ان ر :الرس لة المدن ة ،مدموع ال ت و ()373/6ا
( )1ان ر :األع

العل ة (ص ،)66 :والكواكب (ص)87 :ا
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فمن حر دم ع يه ال هر ونه ،ومن عجز م ال هنق ونه في ب
أمـا منلفالــه ورسـا ه فكتيـرال جــدا ،غـه أكتــر مــن ث ثما ـة مج ــد ،وقــال
ال هث :إنه وجد ا أكتر من ألـف مصـنف( ، )2وقـد قـا بمحاولـة محصـا دا
بعا الع ماء( )3ونحن نـا نقصـر الكـ ع ـث بعـا منلفالـه التـد أفر ـا
فد العقيدال وفيدا ر و ع ث األشاعرال:
أ -العقيدال الحموية:
و ــد جـ ـواب لسـ ـ نال ور م ــن حم ــاه ،ومو ــوع السـ ـنال آ ــات الص ــفات
كاالســتواء وأحا هــث الصــفات كاأل ــابذ والقــد  ،فوجــاب شــيل امس ـ د ـ ه
الرسالة التث حميه :الفتوى الحمويـة الكهـرى ،وقـد كـون نـا فتـوى حمويـة
غرى قه دا ،وكان قد كتهدا فد قعدال ين ال در والعصر
والحموية لالصة فـد الـر ع ـث األشـاعرال ،وقـد جـاءت بوسـ وب لقريـري
قـ ــوي ،فدـ ــد ع ـ ــث التصـ ــار ا -بالنسـ ــبة ل كتـ ــب األلـ ــرى -م يئـ ــة بالقواعـ ــد
األ ولية
()1

وقــد لعــرض لمقولــة األشــاعرال :إن مـ ب الس ـ ف أسـ م وم ـ ب الخ ــف
أع م وأحكم ،ونقلدا وبين أن م ب السـ ف أسـ م وأع ـم وأحكم كمـا عـرض
لنش ــوال لوويـ ــل الصـ ــفات وأرج ــذ لـ ــووي ت ا ـ ــن ف ــور وال ـ ـ ار ي والغ ازلـ ــد إلـ ــث
( )2العقو (ص)65 :ا
( )3ان ر :الر الوافر (ص)72 :ا
( )4من هذ اال الق ذ ،له رس لة في مؤل ت اال ر م ة ،والص د في الوافي ( ،)23/7وفي
العصر اليديث ص لت المنصور في كت ه أصول ال قه واال ر م ة ( )156/1وم عده ا
وصبر المتولي في منهو اال ر م ة في ر فير القرآن (ص )272 :وم عده  -ررجمه
ع

ير -ا
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ل ــاءوي ت المريس ــد ،ث ــم لتمد ــا نق ــول كتيـ ـرال ل ع م ــاء الـ ـ هن هنتس ــب إل ــيدم
األشاعرال واير م وفيدا ما هر ع يدم
وم ــن قـ ـ أر ـ ـ ه الرس ــالة العْم ــة ال س ــتبعد أن لْ ــيش بس ــههدا عقـ ــول
أشــاعرال ذلــك العصــر ول ـ لك امــتحن بســيدا م ـرلين م ـرال فــد الشــا وم ـرال فــد
مصر
 -2جواب االعت ار ات المصرية ع ث الفتاوبم الحموية:
ويقـذ فــد أربعــة مج ــدات ،وقــد ألفــه فــد مصــر( ، )1ووا ــا مــن عنوانــه
أنه جاء بعد محنته األولث فد مصر حين استدعد لمساءلته عن الحموية-
ومناظرله األولث فيدا -ولم ص نا شدء عن ا الكتاب
 -3نقا أسا العقد :
ويس ــمث أحيان ــا :كت ــاب ل ه ــي الجدمي ــة ف ــد لوس ــي ــدعدم الك مي ــة
ويسمث نقا لوسي الجدمية ،وال هن لحدثوا عنه قد ما ذكروا أنـه فـد سـه
()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
أع ــم كتــب األشــاعرال ،وقــد عــول ع يــه مــن جــاء بعــده ،و ــو كتــاب أســا
التقــد ل ـ ار ي والمْ ــذ ع ــث كتــاب الـ ار ى ـ ا هــرى لْــورال ـ ا الكتــاب
( )1ان ر :ذي ابق ت الين اللة ()403/2ا
( )2يذكر اال عبد اله ي في العقو (ص )25 :أن رء رع رض العق والنق في أر ع
مدلدات  -و عق النفص في أكثر م أر عة مدلدات ،-وخذكر في (ص )28 :أن ال ن
رلب س الدهم ة في س
األع

مدلدات ،و عق النفص منه في أك م ذلوا أم الب ار في

العل ة (ص ) 23 :فيذكر أن رلخ ص التلب س في ا نت عشر مدلدا ،وأن رء العق

والنق في سبع مدلدات ،أم اال الور

في رتمة المختصر ( )409/2فيذكر أن رأس س

التقديس في سبع مدلدات والموافقة في مدلدي ا
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ـة أ لـة األشـاعرال وشـهددم بوسـ وب عق ـث قـوى ،لا ـة

فــد مســا ل الصــفات فقــط قــول ا ــن ليميــة مهينــا ظــروف لوليفــه لد ـ ا
الكتــاب وأســبابه( :ا أمــا بعــد فــتند كنــه ســئ ه مــن مــدال ةوي ــة بعيــدال ســنة
لسعين وستما ة عن اآل ات واألحا هث الوار ال فد فات هللا فد فتيا قدمه
من حماه ،فوح ه السا ل ع ث ايري ،ف كر أندم هريدون الجواب منـد ا ـد،
فكتهــه الج ـواب فــد قعــدال ــين ال دــر والعصــر وذكــرت فيــه م ـ ب الس ـ ف
واأل مــة المهنــد ع ــث الكتــاب والســنة ،المْــا ق لفْ ـرال ال ــة التــد فْــر النــا
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 أنـواع مــن األســئ ة والمعار ــات،
فكتهــه ج ـواب ذلــك وبســْته فــد م ج ــدات ،ثــم أرهــه أن ـنالء المعتر ــين
ليس ـوا مســتق ين د ـ ا األمــر اســتق ل شــيوخ الف ســفة والمتك مــين ،فاالكتفــاء
بجـوا 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
ةريــق أ ــل الجدــل وال ــم والهدتــان ،وقــا وا أ ــل الســنة بمــا قــدروا ع يــه مــن
البغ ــد بالي ــد عن ــد م وال س ــان ،ن ي ــر م ــا فع ــوه ق ــد ما م ــن االمتح ــان ،وإنم ــا
عتمدون ع ث ما جدونـه فـد كتـب المتجدمـة المتك مـين ،وأجـل مـا عتمـدون
ك مه و أ و عهد ال ة ال ار ي إما نالء المستولرين ،فاقتلث ذلك أن ألـم
الجواب عن االعت ار ات المصرية الوار ال ع ث الفتيـا الحمويـة بـالك ع ـث
ما ذكره أ و عهد هللا ال ار ى فد كتابه الم قب توسي التقد  ،لتهيـين الفـر
ـ ــين الهيـ ــان والت هـ ــي  ،ويحصـ ــل ـ ـ لك لخ ـ ــيص الت هـ ــي  ،ويعـ ــرف فصـ ــل
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الخْاب فيما فد ا البـاب مـن أ ـول الكـ  ،التـث كتـر بسـيدا ـين األمـة
النزاع والخصا ( )1ثم لحدث عن منزلة ال ار ي عند المتك مين
و ـ ـ ا الكت ــاب -ل س ــف الشـ ــدهد -ل ــم ص ــل إلينـ ــا ك ــام وإنم ــا و ـ ــل
بعلــه ،وقــد ةبــذ جــزء مــن ـ ا ال ـ ي و ــل( ، )2وبعلــه ال ال مخْوةــا
(،)3
()4
وال ي لم صل من الكتاب اكتر مما و ل
و ك ـ ا لــولد ـ ه الكتــب الت ث ـة ع ــث الترليــب ،الحمويــة ،فــالجواب عــن
االعت ار ات ع يدا ،فنقا أسا التقد
 -4رء لعارض العقل والنقل:
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
ك يـ ــا لدـ ــم ،ومـ ــن ال ـ ـ هن قـ ــالوا د ـ ـ ا القـ ــانون ال ـ ـ ار ي()5وألباعـ ــه ،والغ ازلـ ــد(،)6
والجويند ( ،)7والقا د أ و بكر ن العربث( ، )8واير م
( )1نقق أس س التقديس المخطوط ( -1/3ه)ا
( )2ابع مدلدان التيقي اال سذ ،واألول منهم لذ يتميق للكت ب وإنم ف ه ركمي ت
و ع لي صلب الكت ب م كتب اال ر م ة األخر ا
ة أج اء مخطواة -ل س في المطبوع منه شيء -
( )3في ج معة الملو سعو
وخ ح أن الث لث منه من لته الث نيا
( )1كت ب الرازي يقع في  196وعد الص ي ت التي شمله الر  -المخطوط والمطبوع -م
يق رب  60ص ية فق(ا
( )2في كتبه ومنه  :أس س التقديس (ص)172 :ا

( )3في كت ه نون التأوخ ا ابع مع مع رج القدس لل الم(ا منتبة الدند ا
( )4ان ر مث  :اإلرش (ص)358 :ا

( )5ان ر :نون التأوخ له (ص)647-646 :ا
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وقد ألف ا ن ليميـة ـ ا الكتـاب بعـد لوليفـه لـنقا أسـا التقـد  ،وقـد
رجــا المحقــق -رحمــه هللا -أنــه ألفــه بعــد و ــوله إلــث الشــا مــن مصــر أي
ــين عــامد  718 -712ـ ـ( ، )1ويقــول ا ــن ليميــة مشــي ار إلــث ذلــك و ـ ه
الْريقــة ــد ثا تــة فــد األ لــة الشــرعية والعق يــة ،فتنــا قــد ينــا فــد الــر ع ــث
أ ول الجدمية النفاال ل صفات فد الك ع ث لوسي التقد وايـره (، )2
فد ا النص ألر لوليلي ا الكتاب عـن كتابـه اآللـر الـ ي ألفـه فـد مصـر
نقـ ــا أسـ ــا التقـ ــد  ،ون مـ ــا نـ ــا التـ ــدرج التـ ــوليفد فـ ــد نقـ ــا أ ـ ــول
األشاعرال ،فدـو فـد الهدا ـة ر ع ـث أ لـتدم مباشـرال وأجـاب عـن االعت ار ـات
الوار ال ع يدا ،ثم رأى أن نالء إنما عتمـدون فـد شـهددم واعت ار ـالدم ع ـث
ما كتبه شيخدم ومقدمدم ال ار ي فرأى أن مـن لمـا الكـ فـد نقـا ك مدـم
نقا ك شيولدم -كال ار ي -فولف نقا أسا التقد ،
ثم بعد ذلك رأى أن الـ ار ى وأمتالـه ليسـوا مسـتق ين ـ لك اسـتق ال كـام
وإنمــا مــا ال ك مدــم مــن ك ـ الف ســفة فــو ار أن كمــل الــر ــنقا أ ــولدم
الف سالية فجاء ا الكتابي رء لعارض العقل والنقل ال ي لم كن مقتص ار
ع ث جواب ـ ه المسـولة فقـط :لقـد م العقـل ع ـث النقـل ،وإنمـا حـوى مباحـث
ةوي ة مذ الف سفة  -شـيوخ الـ ار ي -وايـر م ،ونقـل أقـوالدم وبـين مـن وجـوه
عدهدال أنواعا من لناقلالدم ور بعلدم ع ث بعا
ـر ع ميـ ـا ممت ــا ا،
والكت ــاب -والحم ــد هلل -و ــل إلين ــا ك ــام ونش ــر نش ـ ا
لير وافر له ورحمه
فجزى هللا محققه ا
 -5القاعدال المراكشية:
( )6ان ر :رء رع رض العق والنق (جن 1ا المقدمة ص-7 :ا )1ا
( )7رء رع رض العق والنق ()218/14ا
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و د أ لا فد الر ع ـث األشـاعرال فـد مسـولة الع ـو واالسـتواء ع ـث
العرش ،وقد ألفدا فد السنة األليـرال مـن سـنوات مقامـه فـد مصـر  712ــ،
وسهب لوليفدا حدوث نزاع ين بعـا المغاربـة المـالكيين حـول مسـولة الع ـو،
والــت فدم حــول معنــث مــا جــرى ل،مــا مالــك مــذ الســا ل لــه عــن االســتواء
حين قال له وما أ ار 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
إلث شيل امس ا ـن ليميـة فوجـاب دـ ه القاعـدال الع يمـة التـد سـيهه ب
القاعــدال المراكشــية ( ،)1وقــد ذكــر فيدــا أ ـوال مدمــة لتع ــق بتكمــال الــدهن،
وفدم النصوص ،ثم لك م عـن الع ـو وثهولـه والـر ع ـث شـبه الخـالفين ،ثـم ر
ع ــث الواقفــة ( - )2ال ـ هن أوحــث دــم ظــا ر الس ـنال واحتج ـوا بقــول اممــا
مال ــك -وب ــين لْ ــو م م ــن وج ــوه ،وب ــين أن ق ــول امم ــا مال ــك ــريا ف ــد
امثبــات وأنــه لــم كــن مــن الواقفــة بحــال ،ثــم نقــل أق ـوال الع مــاء فــد ذلــك مــن
المغاربة واير م
(

و ه الرسالة لجيب ع ث التساكل ال ي هر ا ما بالنسبة ل مغاربة و و:
كيــل هتهنــث المغاربــة الم ـ ب األشــعرى ،وفيــه نفــد الع ــو ولوويــل االســتواء،
مذ أن االما مالكا إمـامدم ،و ـم ال خرجـون عـن أقوالـه ـل ويتعصـهون لـه،
و ا امما هتهه االستواء -كما فد الروا ة المشدورال عنه-؟
 -6الرسالة التدمرية:
و د مـن الرسـا ل -ذات القواعـد الع يمـة -فـد إثبـات الصـفات والشـرع
( )1ابع مع مدموع ال ت و ( ،)193-153/5ومدموعة الرس

والمف

(جن1ص:

 85ا،)216-؟ ابع مفتقلة وميققة ،ط ار ايبةا
( )2ان ر :المراكشة (ص ،)54 :وم عده  ،الميققةا
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والقدر ،والر ع ث الخالفين من األشاعرال وايـر م ،و ـد رسـالة مشـدورال لكـن
لـم هتهـين لـاريل كتابـة ـ ه الرســالة ،وإن كـان فيدـا مـا هـدل ع ـث أن الســا ين
كــانوا مــن لــدمر وقــد و ــفدم ا ــن ليميــة بقولــه :أمــا بعــد فقــد ســولند م ــن
لعينــه إجــا تدم أن اكتــب لدــم ملــمون ماســمعوه منــد فــد بعــا المجــال
( )1فال ا ر من حالدم أندم مـن ل ميـ ه ،أو ممـن قـدموا إليـه ولت مـ وا ع يـه
من ــا وحل ــروا مجالس ــه ،وي ــر ذك ــر مجموع ــة م ــن المش ــا ل الت ــدامرال -ف ــد
()2
مصر -ولدم محاوالت ل وساةة ين شيل امس ومناو يه
 -7شرح األ فدانية:
واأل فدانية متن فد العقيدال مختصر لشصر الدهن األ هداند ،محمـد
ا ن محمو ن عبا ( ، )3قد القا رال ولولث القلـاء ثـم اسـتقر دـا ،وقـد ور
فد مقدمة شرح ا ن ليمية لاريل ومكان كتا تدا ،ففيدـا :سـئل شـيل االسـ
و ــو مقــيم بال ــد ار
أ ــو العبــا لق ــد الــدهن ا ــن ليميــة ق ــد هللا روحــه
المصرية فد شدور سنة اثنتد عشرال وسبعما ة أن شرح العقيدال ،التـد ألفدـا
الشــيل ثد ـ الــدهن محمــد ــن األ ــفداند ،اممــا المــتك م المشــدور ال ـ ممي
قيل :إنه لم هدلل
إلــث الــد ار المصـرية أحــد مــن ركو ع مــاء الكـ مت ــه ،وأن ههــين مــا
( )1ا لتد مر ية (ص )3 :ا لميققةا
( )2ان ر :ن ح ة م ح ة

ص االس

قلذ خ مه (ص-2 5:ا)3ا

( )3ولد سنة  6 1 6هن ،وروفي سنة  688هن ،وفي ا ة الوع ة أنه روفي سنة  678هنا
ولعله وهذ :ان ر :ابق ت الفبنت ( ،)100 /8و ا ة الوع ة ( ،)240 /1والوا في (/5
 ،)12وفوات الوف ت ( )38/5والعبر ( )367/3وشذرات الذهب ( ،)4 0 6 /5والندر
ال اهرة ( ،)382 /7وحف المي

رة ( ،)542/1ومت العقيدة ذكر الفبني (- 102/8

)103ا
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فيدــا ( )1فوجــاب إلــث ذلــك واعت ـ ر بونــه ال ــد عنــد شــرح ذلــك الك ـ مــن
مخالفــة بعــا مقا ــده لمــا لوجبــه قواعــد امس ـ فــتن الحــق أحــق أن هتبــذ
()2
ُهللا ورسوله أحق أن هر وه إن كانوا منمنين
ولد شرح ا ن ليمية ه العقيدال ،ور األ ول الك مية فيدا ،وبين
مـا فيدـا مـن انحـراف عـن مـندج أ ـل الحـق ،وقـد ذكـر شـيل امسـ أن
()3
المصنف س ك فد الصفات مس ك ال ار ي
وقد اشـتمل الشـرح ع ـث مباحـث العقيـدال ك دـا ومندـا الصـفات وام مـان،
والمعا  ،واليو اآللر والقدر والنهوات واير ا
 -8المناظرال حول الواسْية:
و ــد لس ــجيل لم ــا ج ــرى ح ــول الواس ــْية م ــن مج ــال ناقش ــه فيد ــا
األشاعرال وجوابه لدـم ،وقـد سـج دا ا ـن ليميـة نفسـمه وذكـر مـا ور فيدـا مـن
اعت ار ــات ومناقشــات حــول التحريــل والتوويــل ،ومســولة الحــرف والصــوت،
وام مـ ــان وأت قـ ــول وعمـ ــل ،واالسـ ــتواء ،واألشـ ــعرى وم قبـ ــه فـ ــد الصـ ــفات
الخهرية
 -9الرسالة المدنية فد الحقيقة والمجا فد الصفات:
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
ــرف
ع ــث مقول ــة :ــل ال ــا ر مـ ـ ار أو اي ــر مـ ـ ار  ،وبــين أن ــه ال ج ــو
النصــوص عــن ظا ر ــا ال ــق بج ـ ل هللا لعــالث ،وقــد كتهدــا ال از ــد شــم
( )1شرح األص ه ن ة ،هن مخلو

(ص)3 :ا

( )2ن س المصدر (ص)3 :ا
( )3ان ر :ن س المصدر (ص)8،15،18،19 :ا
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الدهن من أ ل المدهنة

()1

 -10التسعينية:
و د فد الر عك األشاعرال فد مسولة الك النفسد ر فيدـا ع ـيدم
مــن أوجــه عدهــدال ،و ـ ه الرســالة كتهدــا فــد مصــر فــد محنتــه األول ـث ســنة
 706ـ( ، )2وذلك حينما ناقشـه ع مـاء األشـاعرال فـد مسـا ل الع ـو والكـ ،
وجرى فد ذلك فصول سْر ا ا ن ليمية فد مقدمته ل تسعينية ،وقـال :وقـد
كتهــه نــا بعــا مــا هتع ــق د ـ ه المحنــة التــد ة هو ــا منــد فــد ـ ا اليــو ،
وبينــه بعــا مــا فيدــا مــن لهــدهل الــدهن والبــاع ايــر ســهيل المــنمنين لمــا فــد
ذلك مـن المنفعـة ل مسـ مين وذلـك مـن وجـوه محميـرال نكتـب مندـا مـا سـره هللا
ـور
لعالث ( ،)3و ه الرسالة مـن رسـا ل ا ـن ليميـة الفريـدال التـد ذكـر فيدـا أم ا
مدمة ومسا ل قد ال لوجد فد كتبه األلرى
 -11النهوات:
و ـ ــو فـ ــد الـ ــر ع ـ ــث األشـ ــاعرال -ومـ ــندم البـ ــاق ند( - )4فـ ــد مسـ ــولة
معجـ ـزات األنهي ــاء والف ــر يند ــا وب ــين الك ارم ــات والخـ ـوار الش ــيْانية ،و ــو
( )4ان ر :مدموع ال ت و ()373- 35 1/1ا
( )1في المطبوعة سنة س وعشرخ  ،وهو خطأ ،إذ في هذ الفنة  726هن ك ن معتق
فبب شد الرح ل ،و د

البعق -اعتم ا علت م في المطبوعة -أن هذ الرس لة

كتبه اال ر م ة في آخر ح رها و د ل اال ر م ة فيه (ص " )3 :فقد ل هذا لش
وأن

له هن "ا

( 1)2لتفعين ة (ص)4:ا
( )3ان ر :النبوات (ص )44 :وم عده  ،ط ار الكتب العلم ة
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مْهــوع لكــن فيــه نقــص ولعــل هللا أن هيســر مخْوةــات ـ ا الكتــاب ليحقــق
ويخرج بشكل جيد
 -12ا م مان:
وفيــه الــر ع ــث المرجئــة ،ومــندم األشــاعرال ،ونقــل أق ـوالدم فــد ام مــان
وأ لتدم ثم ناقشدا( )1و و مْهوع
 -13شرح أول المحصل ل ار ي:
ولم صل إلينا ،وكتي ار ما شير إليه ا ن ليمية فد كتبه
 -14مسا ل من األربعين ل ار ي:
واألربعــين فــد أ ــول الــدهن ل ـ ار ى مْ ــوع ،أمــا كتــاب ا ــن ليميــة ف ــم
صل إلينا
أما كتب ا ـن ليميـة ورسـا ه التـد ر فيدـا ع ـث مسـا ل عقيـدال األشـاعرال
فكتيـ ـ ـرال ج ـ ــدأ ،ومندـ ـ ــا :مند ـ ــاج الس ـ ــنة ،واالسـ ـ ــتقامة ،والص ـ ــفد ة ،والج ـ ـ ـواب
الصحيا ،وشرح حدهث النزول ،والسبعينية ،والر ع ث االلنالث ،والر ع ث
البكــري المعــروف باالســتغاثة ،وقاعــدال ج ي ــة فــد التوســل والوســي ة ،والحســنة
والس ــيئة ،والرسـ ــالة العرش ــية ،وقاعـ ــدال ف ــد المعج ـ ـزات والك ارم ــات ،والمسـ ــولة
المصرية فـد القـرآن ،واألحتجـاج بالقـدر ،ورسـالة فـد ع ـم ال ـا ر والبـاةن،
وامك يل فد المتشابه والتوويل ،ولفسير سورال امل ص ،واير ـا ،و لـم لفـر
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:
( )4ان ر :االيم ن (ص )115 :وم عده  ،ط المنتب االس متا
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لقــد لحــدث مترجم ـوه عمــا اشــتدر عنــه -رحمــه هللا لعــالث -مــن العبــا ال
()1
والز د والورع وامهتار والتوا ذ والكر الجم
وأ ر ما فد عبا له د لوك ه ع ث ربه وإ مانه بقلا ه وقدره ول لك
فدو فد أشد حاالت االهـ اء والملـا قة لجـده كـون فـد أشـد حـاالت التوكـل
والتقــة بــاهلل لعــالث ،ولمــا جــاءه الخهــر ناليــه إلــث االســكندرية وقيــل لــه :ــم
عــام ون ع ــث قت ــك أو ناليــك أو حبســك فقــال لدــم :أنــا إن قت ــه كانــه لــد
شدا ال ،وإن نفوند كانه لد جرال ،ولو نفوند إلث قهرص لدعوت أ دا إلث
هللا وأجــا وند ،وإن حبســوند كــان لــد معهــدا ،وأنــا متــل الغنمــة كيفمــا لق هــه
لق هه ع ـث ـوف ( )2ومـن أقوالـه :إن فـد الـدنيا جنـة مـن لـم هـدل دا ال
هدلل جنة اآللرال ( )3قول ا ن القيم وقال لد مرال :ما صنذ أعد د د ،
أنا جنتد وبستاند فد دري،
إن رحـ ــه فدـ ــد معـ ــد ال لفـ ــارقند ،إن حبسـ ــد ل ـ ـوال ،وقت ـ ــد شـ ــدا ال،
وإل ارجـد مــن ــدي ســياحة ( )4ويقــول ا ـن القــيم :وكــان قــول فــد محبســه
فد الق عة :لو له ملء ه الق عة ذقبا ما عدل عندى شكر ـ ه النعمـة،
أو قال :ما جزيتدم ع ث ما لسههوا لد فيه من الخير ونحو ا ،وكـان قـول
فد سجو ه و و محهو  :ال دم أعنـد ع ـث ذكـر وشـكر وحسـن عبا لـك
م ــا ش ــاء هللا ،وق ــال ل ــد مـ ـرال :المحه ــو م ــن ح ــب ق ب ــه ع ــن رب ــه لع ــالث،

( )1ان ر :األع

العل ة (ص ،)63 ،48 ،4 2 ،4 1 -36 :والكواكب ()88-83ا

( )2ن ح ة م ح ة ش ص االس

قلذ خ مه (ص)30 :ا

( )3الواال الصيب (ص - )60 :ط ار الب نا
( )1الواال الصيب (ص )60 :ط ار الب نا
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والموسور من أسره واه ( )1ويقول ا ن القيم أ لا :وع م هللا مـا أرهـه أحـدا
أةيـب عيشــا منــه قــط مــذ مــا كـان فيــه مــن ــيق العــيش ،ولـ ف الرفاقيــة
والنعيم ،ل د ا ،ومذ ما كان فيه من الحب والتددهد واالر ا  ،و و مـذ
در وأقوا م ق با وأسر م نفسا ،ل وح
ا
ذلك من أةيب النا عيشا ،وأشرحدم
نلرال النعيم ع ث وجده ،وكنا إذا اشتد نا الخـوف وسـاءت منـا ال نـون،
و اقه نا األرض ،أليناه ،فما ـو إال أن نـراه ونسـمذ ك مـه ،فيـ ب ذلـك
ك ه ،وينق ب انشراحا وقوال ويقينـا وةمونينـة ( )2ويقـول ا ـن القـيم عـن ذكـره
لربــه :وس ــمعه شــيل امسـ ـ ا ــن ليميــة ق ــد هللا لعــالث روح ــه ق ــول:
ال كر ل ق ب متـل المـاء ل سـمك ،فكيـل كـون حـال السـمك إذا فـار المـاء
وحلرت شيل امس ا ن ليمية مرال ث الفجر ثم ج ه كر هللا لعـالث
إلـث قريـب مـن انتصـاف الندـار ،ثـم التفـه إلـد وقـال :ـ ه اـدولد ولـو لـم
()3
ألغد الغداء سقْه قولد
حا ى عشر :وفاله:
لمــا ألرجــه الكتــب واألو ار والــدواال والق ــم مــن عنــد شــيل امس ـ فــد
الق ع ــة ف ــد ه ــو االثن ــين لاس ــذ جم ــا ى اآلل ــر س ــنة  728ـ ــ ،لف ــرم الش ــيل
ل عبــا ال وقـراءال الق ـرآن واســتمر ع ــث ـ ه الحــال حتــث لــوفد فــد لي ــة االثنــين
العش ـرين مــن ذى القعــدال مــن ـ ه الســنة  728ـ ـ وكانــه وفالــه ع ــث أثــر
مرض ألم به أ اما سيرال،
ولما كان الشيل قد يق ع يه -لا ة بعد إلـراج كتبـه وأو ارقـه -فقـد
كانــه وفالــه مفاجئــة ل نــا جميعــا ،فقــد أ ــيهوا بصــدمة ومــا كــا وا ع مــون
( )2المصدر الف ال (ص)61 :ا
( )3المصدر الف ال  ،ن س الص يةا
( )4المصدر ن فه (ص)54-53 :ا
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ــباح االثنــين حتــث لرج ـوا جميعــا فــد جنا لــه ،واشــتد حــامدم ع يدــا ،وقــد
اعتهر ا المنرلون من الجنا ز النـا رال فيشـهدوندا بجنـا ال اممـا أثـط عهـد ال ـة
أحمــد ــن حنهــل -رحمــه هللا -فــد بغــدا  ،وا ــن ليميــة مــات فــد مشــق و ــث
أ غر مـن بغـدا وليسـه عا ـمة ل خ فـة ،كـا أن ا ـن ليميـة مـات مسـجونا
مس ــخوةا ع ي ــه م ــن جد ــة السـ ـ ْان وكتي ــر م ــن الفقد ــاء والص ــوفية الفقـ ـراء
ه ـ كرون عنــه ل نــا  -ممــا ســثء -أشــياء كتي ـرال ،ومــذ ذلــك كانــه جنا لــه
مشدو ال ومشدورال
قول الهزار :ثم إن الشيل -رحمه ال ة -بقد إلث لي ة االثنين العشرين
مــن ذى القعــدال الح ـ ار ولــوفد إلــث رحمــه هللا لعــالث ور ـوانه فــد بك ـرال ذلــك
اليو وذلك من سنة ثمـان وعشـرين وسـبذ مئـة و ـو ع ـث حالـه ،مجا ـدا فـد
ذات هللا لع ــالث ،ـ ـا ار ،محتس ــبا ل ــم ج ــهن ول ــم هد ــذ ،ول ــم ل ــعف ،ول ــم
هتتعتذ ،ـل كـان ر ـث هللا عنـه إلـث حـين وفالـه مشـتغ بـاهلل عـن جميـذ مـا
س ـواه ،ق ــالوا :فمــا ــو إال أن ســمذ الن ــا بمول ــه ،ف ــم هه ــق فــد مش ــق م ــن
ستْذ المجدء ل ص ال ع يه وأ ار ه إال حلر لـ لك ولفـرم لـه ،حتـث ا قـه
األسـ ـوا دمش ــق ،وعْ ــه معا ش ــدا حينئـ ـ وحص ــل ل ن ــا بمص ــابه أم ــر
شـ ــغ دم عـ ــن االـ ــب أمـ ــور م وأسـ ــبا دم ،ولـ ــرج األم ـ ـراء والركسـ ــاء والع مـ ــاء
والفقدـ ــاء ،واألل ـ ـ ار  ،واألجنـ ــا  ،والرجـ ــال والنسـ ــاء والصـ ــهيان مـ ــن الخ ـ ـواص
والعـوا  ،قــالوا :لــم هتخ ــف أحــد مــن االــب النــا فيمــا أع ــم إال ث ثــة أنف ـ ،
كــانوا قــد اشــتدروا بمعا الــه ،فــالتفوا مــن النــا لوف ـا ع ــث أنفســدم ،بحيــث
()1
ا ب ع ث ظندم أندم متث لرجوا رجمدم النا فو كو م
ويـ ـ كر ا ــن كتي ــر أن نا ــب السـ ـ ْنة ك ــان اا ب ــا فح ــارت الدول ــة م ــاذا
صــنعون ،وجــاء الصــاحب شــم الــدهن اهريــال -نا ــب الق عــة -فعـزاه فيــه،
( )1األع

العل ة (ص)83-82 :ا
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عنده،

وف ــتا ب ــاب الق ع ــة لمـ ـن ه ــدلل م ــن الخـ ـواص واأل ــحاب واألحب ــاب،
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
مندم شيخنا الحافظ المزي وجماعة من كبار الصالحين األليـار ،أ ـل الع ـم
وام مــان ،فم ــا ف ــرم من ــه حت ــث ام ــت ت الق ع ــة رج ــنا الن ــا بالبك ــاء والتن ــاء
والدعاء والترحم ،ثم ساروا به إلث الجامذ األموى والخ ق فيه ـين هـدي
الجنــا ال ول فدــا وع ــن ميندــا وش ــمالدا مــا ال حص ــث عــدلدم إال هللا لع ــالث،
فصرخ ارخ و اح ا ا :ك ا لكون جنا ز أ مة السنة ،فتبـاكث النـا ،
و جوا عند سماع ا الصارخ ،وو ذ الشيل فد مو ذ الجنا ز مما ه د
المقص ــورال ،وج ـ ـ النـ ــا م ــن كتـ ــرلدم و حم ــتدم ع ــث ايـ ــر ــفوف ـ ــل
مر و ين ر ـا ،ال هـتمكن أحـد مـن السـجو إال بك فـة ،جـو الجـامذ ويـرى
األ قة واألسوا  ،وذلك قهل أذان ال در بق يـل ،وجـاء النـا مـن كـل مكـان،
ونوى ل ق الصيا ألندم ال هتفراون ا اليو ألكل وال لشرب ،وكتر النا
كت ـرال ال لحــد وال لو ــف ،ف مــا فــرم مــن أذان ال دــر أقيمــه الص ـ ال عقبــه
ع ــث الســدال ل ـ ف العــا ال ،ف مــا فرا ـوا مــن الص ـ ال لــرج نا ــب الخْيــب-
لغيبة الخْيب بمصر -فص ث ع يه إماما ،و و الشيل ع ء الدهن الخـراط،
ثــم لــرج النــا مــن كــل مكــان مــن أ ـواب الجــامذ واله ــد واجتمع ـوا بســو
( )1ان ر :البداية والنه ية ()138/14ا
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الخيــل ( )1فــد أرض فســيحة فو ــعه الجنــا ال ولقــد ل ص ـ ال ع يــه نــا
أل ــوه ي ــن ال ــدهن عه ــد ال ــرحمن ث ــم حم ــه جنا ل ــه إل ــث قهـ ـره ،و ف ــن بمق ــا ر
الصــوفية إلــث جانــب أليــه شــرف الــدهن عهــد هللا قهيــل العصــر -رحمدــم هللا
جميعــا -ثــم ــاروا هتنــاوبون بالص ـ ال ع يــه فــد قه ـره -ممــن لــم هــتمكن مــن
الص ال ع يه فد المرات السابقة ،-وما و ل لهر موله إلث د إال و ـ ث
ع يه فد جميذ جوامعه
ومساجده لصو ا الشا ومصر والع ار ولهريز والبصرال واير ا
()3
وقد رثث بم ارثد عدهدال ،ذكر ا كتير ممن لرجم له

()2

( )2المصدر الف ال ()1 39- 138/14ا

()1ان ر  :األع العل ة (ص)85 :ا
( )2ان نننر  :فننني وف رنننه ومرا نننه :العقنننو الدرخنننة (ص ،)502-369 :ورننن رخص االننن
الننننور ( ، )407 – 406/2وذينننن االنننن رجننننب ( ،)405/2والكواكننننب (ص )174 :ومنننن
عده  ،والدرر الك منة(  ،)159/1ورذكرة النب ه ()2/185ا
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الفصل التانث
مندج ا ن ليمية فد لقرير عقيدال الس ف وفد ر ه ع ث الخصو

لمديد
أوال  :مقدمات فد المندج
ثانيا  :مندجه لد المعرفة واالستدالل
ثالتا :مندجه فد يان العقيدال ولو يحدا
رابعا :مندجه فد الر ع ث الخصو
لامسا :األمانة الع مية
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الكتابة عن مندج ا ن ليمية لحتاج إلث بحث مستقل ،ألن نـا قلـا ا
ف ــد مندج ــه ال ــد م ــن ةرحد ــا و ــوح وش ــمول حتـ ـث هته ــين حقيق ــة م قب ــه
ومندجه فيدا ومن ثم فمـن الصـعوبة أن حصـر الباحـث الكـ فـد مندجـه
ف ــد العقي ــدال ف ــد فص ــل ــمن فص ــول أل ــرى حت ــاج ك ــل واح ــد مند ــا إل ــث
استقصــاء الم ارجــذ حولــه وأن ول ـ مــا ســتحقه ــمن فصــول الرســالة مــن
الدراسة والتحقيق
وا ن ليميـة -رحمـه هللا -لـم هركـز فـد كتابالـه حـول العقيـدال ع ـث جانـب
معـين فقـط ،ـل لنوعـه كتبـه ور و ه ،ومناقشـاله ل مخـالفين ،فكتـب فـد شـرح
عقيدال الس ف ،وأقوال أ مة امس  ،كما ر وناقش الف سفة ،والمعتزلـة ،و ا
لقــد ريــة ،و الجدميــة ،و المــر جئــة ،و المشــهدة ،والخ ـوارج ،و الصــوفية ،و
الــر ا فلــة ،واألشــاعرال ،واــر م ،وكــان موقفــه مــن ـنالء ،ومندجــه فــد الــر
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
الواحد مندم إنمـا شـتدر فـد قلـية واحـدال مـن قلـا ا العقيـدال ،أو الـر ع ـث
ةا فــة واحــدال فقــط مــن ـ 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
فــد كــل مكــان فــد العــا لــم امس ـ مد إن مــن نعــم هللا الكهــرى -ع ــث شــيل
امس ا ن ليمية -أنه و ع ث كل
ةا ف ــة وم ــا وق ــذ ف ــد انحـ ـراف الْا ف ــة المقا ــة لد ــا ،وال ش ــك أن م ــن
اعتصـم بــاهلل وبكتابــه وسـنة نهيــه محمــد - -مــن ايـر ا ــو وال لقصــير فــتن
هللا هوفقه إلث الوسْية ،و هن هللا وسـط ـين األ ـان ،وأ ـل السـنة وسـط ـين
الْوا في
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احب مندج وا ا ،وقد وظف ا المندج فد
لقد كان شيل امس
جميـذ مــا كتــب ،فمــا لغيـرت ةريقتــه وال وقــذ فــد التنـاقا كمــا حــدث لغيـره
وال نريد أن نقارن ينه وبين الغزالد -مـت  -كمـا فعـل بعلـدم ،ألن الغ ازلـد
وإن كان قد ر ع ث الف سفة والباةنيـة ،إال أنـه لـم كـن مسـتم ار ع ـث مـندج
واحد ثا ه ،ول لك لق هه به األحوال كتي ار
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
ـ ا الع ــم ،و ـ ا اممــا ــو أ ــو إســحا الشــاةهث المتــوفد
جع ــه مــن أع ـ
سنة  790ـ( )1أي بعد وفاال ا ن ليمية بما هزيد ق ي عن سـتين عامـا ،فدـ ا
امما كانه له جدو مشكورال فد مجاالت متعد ال ،أ مدا جانبان:
أح ــد ا :التجده ــد ف ــد مج ــال أ ــول الفق ــه  ،والتركي ــز ع ــث مس ــا ل
المص ــالا المرسـ ـ ة ،وبي ــان كم ــال ـ ـ ه الشـ ـريعة ،وش ــرح الك ي ــات المتل ــمنة
لمقا د الشارع فد و ذ الشريعة ،كمـا ةـر مباحـث أ ـول الفقـه وربْدـا
ت ــك الك ي ــات والمق ــدمات فج ــاءت مباح ــث ـ ـ ا الكت ــاب فري ــدال ف ــد مندجد ــا
وأس وب عر دا
( )1هو :االم إالرام ذ ال موست ال ميمد اللخمي ال رن اي الش ابي ،ص حب الموافق ت
واالعتص واالف ات واالنش ات و يره  ،روفي سنة  790هن ،ان ر :الرن مو المد ر
(ص ،)116 :وني االالته ج ي ش ة الديب ج (ص ،)46 :وفهرس ال ه رس (،)191 /1
وشدرة النور ال ك ة ( ،)231 /1وال كر الف مي ( ،) 248/2وان ر أوفت ررجمة له في
مقدمة ريقي ال ت و للش ابي :لميمد أالو األج ن (ص)64 – 19:
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واآللــر :التجدهــد فــد مجــال لمحــيص الســنة ور الهدعــة ،وقــد كانــه لــه
مواقـف عم يــة فـد ـ ا الجانـب ،ولمــا رأى النــا فـد عصـره -مـالوا إلــث مــا
أحدث ــه متص ــوفة عصـ ـره واي ــر م م ــن اله ــدع ف ــد األذك ــار والعب ــا ات وإقام ــة
الموالد واير ا -أ قـن أنـه ال ـد مـن الرجـوع إلـث األ ـول الشـرعية لتمييـز مـا
و من قهيل الشرع موافق أل وله وأ لته ،عـن مـا ـو مـن قهيـل الهـدع التـث
حرمدا هن االس وندث عندا ،فجاء كتاب االعتصا فريدا فـد أسـ وبه
ومندجه ،فعرض بشكل مفصل لقلا ا الهدع
ومنشئدا وحكمدا ،فمن القلا ا المندجية فد كتابه:
أ -مول أ ل الهدع فد االستدالل()1( )1
()2
 -2أحكا الهدع الحقيقية واال افية والفر يندما
()3
 -3الفر ين الهدع والمصالا المرس ة وامستحسان
 -4أن ـواع لـ ـ ول الهدع ــة فــد الش ــرع أربع ــة :الجدــل ب ــو وات المقا ــد،
()4
والجدل بالمقا د ،ولحسين ال ن بالعقل ،والباع الدوى
فد ان الكتابان -الموافقات واالعتصـا  -بمـا فيدمـا مـن لجدهـد ومندجيـة
كانـ ــا سـ ــهبا فـ ــد شـ ــدرال منلفدمـ ــا ،ولهو ـ ــه لمكانـ ــة فـ ــد النفـ ــو و ـ ــفه مـ ــن
المدافعين عن م ب الس ف ال هن عم وا ع ث لمحيصه ممـا شـابه مـن ـدع
و الت
ولكـن ـل ـ ا المـندج اسـتمر مـذ الشـاةهد فـد جميـذ مباحـث العقيــدال؟
( )1ا ن ر :ا العتص ()220 /1ا
( )2المصدر الف ال ()286/1ا
( )3ن فه ()111/2ا
( )4ن فه ( )293/2وم عده ا
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ةبقدــا فــد

و ــل األ ــول المندجيــة التــد و ــعدا فــد كتــاب االعتصــا
جوانب العقيدال األلرى؟
الجـواب عــن ذلــك( )( )1هتهــين مــن ل ـ ل لتبــذ بعــا أقوالــه فــد العقيــدال
وقلا ا ا التد ه كر ا عر ا :و ه أمت ة:
ا -قول فد معرض ذكره النحراف المنحرفين ال هن هتبعون المتشابه:

ومتاله فد م ة االس م ب ال ا رية( )2فـد إثبـات الجـوارح ل ـرب-
المن ـ ـزه عـ ــن النقـ ــا ص -مـ ــن العـ ــين واليـ ــد والرجـ ــل والوجـ ــه -المحسوسـ ــات،
والجدــة ،وايــر ذلــك مــن التا ــه ل محــدثات ( ،)3قــد هتبــا ر إلــث ال ـ ن أنــه
قص ـد ال ــر ع ــث المش ــهدة لا ــة وأن ــه قــال المحسوس ــات  ،ولكــن ذكـ ـره
ل جدــة -والســم ف هتهتــون لتــة ــفة الع ــو -وقولــه وايــر ذلــك مــن التا ــه
ل محدثات هدل ع ث أن إثبات ه الصفات :العين ،اليد ،واير ا هلل لعالث
ع ــث الوجــه ال ــق بج ـ ل هللا وع متــه عنــده ال لجــو ألندــا مــن الصــفات
( )5الش ابي وكتبه له من نة في الن وس رم كن أ صد زع عة هذ المن نة الهذ
المن ش ت ،والذي ع ني إلت ذلو أمران ،أحدهم  :انتش ر كت ب االعتص الي ع مة
الن س و قهذ ه ،و د ي تر م ال علذ عند مث هذ ال الت التت و ع فيه الش ابت ،أم
األمر الث ني :فهو أن عق الن س ل س عند إال أال ق أو أسو  ،فأم أن يقب هذا الع لذ
أو هذا الكت ب ن م ف ه أوخر

ن م ف ه لوجو م ح ت عل ه ،والمنهو الصي ت

االعت ار أله الي م عندهذ م ح و بوله ولو ك ن عليهذ م ح تا
( ) 1م عد هذ الكلمة يو ت المرا منه  ،و د يقصد عق علم ء ال هرخة كداو و ير
فانهذ مثبتة في الص تا
( 1 )2العتص ()240 /1ا

جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

276

التث لتهه ل محدثات ،ومن ثم فيجب لووي دا و ا و م ب األشـاعرال ،وإذا
كــان قــد ذكــر مــن معل ـ أ ــل الهــدع فــد االســتدالل ر ــم ل حا هــث التــث
جرت اير موافقة ألا ار دم وم ا هدم ،ويدعون أندا مخالفة ل معقول ،وار
جارية ع ث مقتلث الدليل فيجـب ر ـا كـالمنكرين لعـ اب القهـر ،والصـراط،
والميزان ،وركية ال ة عز وجل فد اآللرال ( )1فكيـل -و ـ ه عبـارال الشـاةهد
نفسه -نفر ين الموقفين والمندجين؟
 -2ويقـول أ لـا فـد معـرض ر ه ع ــث أ ـل الهـدع فـد اسـتداللدم بوحــد
األحا هث :والتـاند أنـه لهـر واحـد فـد مسـولة قْعيـة فـ سـمذ ( ، )2ـ ا
كـ وا ــا و ـريا فــد ـ ه المسـولة الخْيـرال ،التـد بســههدا ر ت أحا هــث
كتي ـرال فــد الصــفات ،ولكــن الشــاةهث نفســه -فــد مو ــذ آلــر ال هتهنــث ـ ا
القول ل هر  -فد أثناء عر ه لمعل أ ل الهدع فد االسـتدالل ع ـث الـ هن
ال ول ـ ون بوحاهــث اآلحــا فيقــول :وذ هــه ةا فــة إلــث نف ـد ألبــار اآلحــا
جم ــة ،واالقتصــار ع ــث مــا استحســنته عقــولدم فــد فدــم القـرآن ،حتــث أبــاحوا
الخمر بقوله{ :لي ع ث ال هن آمنـوا وعم ـوا الصـالحات جنـاح فيمـا ةعمـوا}
اآل ــة [ الما ــدال ]93 :ففــد ـ ـنالء وأمتــالدم ق ــال رســول هللا - -ال ألف ــين
أحدكم متكئا ع ث أريكته وليه األمر من أمري مما أمرت به أو نديـه عنـه،
فيقول :ال أ ري ما وجدنا
فــد كتــاب هللا البعنــاه ( )3و ـ ا وعيــد شــدهد للــمنه الندــد الحــق بمــن
( )3المصدر الف ال ()231 /1ا
( )4االعتص ()152 /2ا
( )1روا االمننن أحمننند ( ، )8 /6 ، 131 /4والننندارمي -ننن ب الفننننة
الكت ب ()144/1

ننن ة علنننت

ط همننن ن ،وأالنننو او فننني الفننننة -ننن ب لننن و الفننننة ور منننه (-10/5 ،4605-4604
 -)12ط الدع س ،والترمذ في العلذ ،ب م نهت عنه أن يقن ل عنند حنديث النبنت- -
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ارلكب ر السـنة( ،)1فدـل الـر ل حـدهث فـد المو ـذ األول مخت ـف عنـه فـد
المو ذ التاند
 -3ونلرب متاال ثالتا -والتركيز فد األمت ة ع ـث مـا فيدـا مـندج لـي
ع ــث الجز يــات -قــول الشــاةهد فــد معــرض ذك ـره ألن ـواع لــول الهــدع فــد
الشرع وأسبابه وأن مندا لحسين ال ن بالعقل ،قول بعـد كـ ةويـل :فدـو
أ ــل اقتلــث ل عاقــل أم ـرين :أحــد ما :أن ال جعــل العقــل حاكم ـا بــتة ،
وقد ثهه ع يه حاك م بتة و و الشرع ،ـل الواجـب ع يـه أن قـد مـا حقـه
التقد م -و ـو الشـرع -ويـنلر مـا حقـه التـولير -و ـو ن يـر العقـل -ألنـه ال
صا لقد م الناقص حاكما ع ث الكامل ،ألنه ل ف المعقـول والمنقـول ،ـل
ــد القلــية ــو الموافــق ل ل ــة وال معــدل عنــه ( )2ـ ـ ا الك ـ مندج ــد
وس يم -موافق لم ب أ ل السنة ،-لكنه لما ذكر األمت ة ع ـث ذلـك ممـا قـد
هتــو م أن العقــل حي ــه و ــو ثا ــه فــد الشــرع ذكــر ـ ا المتــال :والســابذ:
ركيـة هللا فـد اآللـرال جـا زال ،إذ ال ليـل فــد العقـل هـدل ع ـث أنـه ال ركيــة إال
ع ــث الوجــه المعتــا عنــدنا ،إذ مكــن أن لصــا الركيــة ع ــث أوجــه ــحيحة
لي فيدا الصال أشعة ،وال مقا ة ،وال لصور جدة ،وال فلل جسم شفاف،
وال ايــر ذلــك ،والعقــل ال جــز بامتنــاع ذلــك دهدــة ،و ــو إل ـث القصــور فــد
الن ــر أميــل ،والشــرع قــد جــاء بتثبالدــا ف ـ معــدل عــن التصــدهق ( )3أ ار
ور منننه ( ،)2663،3715ط عطننننوة ،واالنننن م جننننه فنننت المقدمننننة ،نننن ب حننننديث رسننننول 
()13/12ا والينن كذ ( )109-108 /1وصنننييه ووافقننه النننذهبت ،كنن ننن ل ف ننه الترمنننذ :
حديث حف صي ت ،رصييه األلب ني في صي ت الد معا
( )2ا العتص ()132/1ا
( 1 )3العنص ()326 /2ا
( )4المصدر الف ال ()330 /2ا
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278
ــفة الع ــو ثــة لعــالث؟

ولكن كيل صنذ بو لة الع و التد د أ ـعاف أ ـعاف أ لـة الركيـة؟
وكيــل س ـ م لمــن نفــث الع ــو -الجدــة -لشــهدة التجســيم أو مخالفــة العقــل،
وينعد ع ث نفد الركيـة لـنف التع يـل ،وك مـا ور ت بـه النصـوص؟ و ـ ا
التناقا إنما سـاهر فيـه الشـاةهد األشـاعرال ،و ـو مـن الملـاهق الخانقـة فـد
م هدم ،وقد فش وا فد الجواب عنه فش ذريعا -كا سيولد إن شاء هللا-
ـ ه أمت ــة لو ــا الفــر ــين المندجــين :مــندج الشــاةهد ،ومــندج شــيل
امسـ ا ـن ليميــة ،الـ ي جــاءت كتبـه ك دـا -ســا رال ع ـث ندــج واحـد -حتــث
نـ ــا م ارحـ ــل فـ ــد مندجـ ــه
أن االنسـ ــان ليحتـ ــار أي كتبـ ــه ألفـ ــه أوال ،لـ ــي
وحيالـه -كماحــدث لغيـره -وإنمـا ــو مــندج وةريــق واحـد فــد جميــذ القلــا ا
التد ةرحدا فد كتبه
لقد التز شيل امس بم ب وندج الس ف -فد جميذ ما كتب -حتث
أن بعا عباراله ال هتهين ألول و ة أ د عبارله أ عبارال ايره من السـ ف
حين هنقل شيئا من ك مدم
وممــا عجــب لــه فــد ـ ا البـاب أن أحــد الع مــاء( - )1المعا ـرين ال ــن
ليميــة -ر ع ــث ا ــن ليميــة فــد مســولة الع ــو -أو الجدــة كمــا ســميدا -فــد
كتاب ذكـره السـبكد تمامـه فـد ةبقالـه( ،)2فكـان ممـا قالـه ـ ا العـالم :ولـو
( )1هو :أحمد الن ييينت الن إسنم عي شنه ب الندي  ،االن جهبن الك الني اليلبني األصن ،
ولنند سنننة  67 0هننن ورننوفي سنننة  733هننن ،ابقنن ت الفننبني ( ،)34/9والبدايننة والنه يننة

( ،)163/14وشذرات النذهب ( ،)104/6وابقن ت األسننوي ( ، )39 0 /1والندرر الك مننة
()35 0 /1ا
( )2ابق ت الش فع ة الكبر (جن  9ص)91 - 35 :ا
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لنا ل( )1واكتفث بما نقل عن إمامه امما أحمد ن حنهل -ر ـد هللا عنـه-
حيــث قــال :ال هو ــف هللا لعــالث إال بمــا و ــف بــه نفســه أو و ــفه بــه
رســوله ،- -ال نتجــاو الق ـرآن والحــدهث ،ونع ــم أن م ـا و ــف هللا بــه مــن
ذلــك فدــو حــق ،لــي فيــه لغــو وال أحــاج ،ــل معنــاه عــرف مــن حيــث عــرف
مقصو المتك م بك مه
و ــو مــذ ذلــك لــي كمت ــه ش ـدء ف ـد نفســه المقدســة ،الم ـ كورال بوســما ه
()3
و ـ ــفاله ،وال فـ ــد أفعالـ ــه فكمـ ــا نتـ ــيقن( )2أن هللا سـ ــبحانه لـ ــه ذات حقيقـ ــة
وأفعال حقيقة ( )2فكـ لك( )4لـه ـفات حقيقـة ( )2و ـو لـي كمت ـه ـثء ال
فد ذالـه وال فـد ـفاله وال فـد أفعالـه ،وكـل مـا أوجـب نقصـا أو حـدوثا فـتن
هللا عـز وجـل منـزه عنـه حقيقــة ،فتنـه ســبحانه مسـتحق ل كمــال الـ ي ال اا ــة
فوقــه ،ممتنــذ ع يــه الحــدوث المتنــاع العــد ع يــه ،واســت از الحــدوث ســابقة
العـد وافتقـار المحـدث إلـث محـدث ووجـوب وجـو ه نفسـه سـبحانه ولعــالث [
قول ا ن جدهل بعد ا مباشرال ،:ا نص إمامه فد اكتفـث بـه ،ولقـد ألـث
إمامـه فــد ـ ا المكـان بجوامــذ الك ــم ،وسـا أ لــة المتك مــين ع ـث مــا هدعيــه
()5
ا المار بوحسن ر وأو ا يان
( )3في الطب ق ت " وال رن زل ،والتصوخب من رنب نه النب نه وال بني فني النر علنت المدرايفنت
واليلبي ،ألحمد اال إالرام ذ ال ا فتا
( )1في الطبق ت ( )39/9ال فك ن ينب ي والتصوخب م ال تو اليموخة ،مدموع ال ت و
( ،) 26 /5والذي في رنب ه النب ه وال بت " فكم " فق( والمعنت صي تا
( )2في الموا ع الث ة في ابق ت الفبنت " حق ق ة" والتصوخب م اليموخة والتنب ها
( )3في ابق ت الفبنت " وكذلو" والتصوخب م ن س المصدرخ الف قي ا
( )4ابق ت الش فع ة للفبني (-39/9ا  ،)4ورنب ه النب ه وال بت (ص)244 :ا
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قـول الشـيل أحمــد ا ـن إ ـراقيم ــن عيسـث النجـدي( )1فــد ر ه ع ـث ـ ا
الكتاب لما نقل النص السا ق :أقول :هلل ر ا الح هد ما أمد باعه وأشد
جمعــه ل ع ــو واة عــه ،حيــث أ رج ك ـ اممــا أحمــد ــن ليميــة مــذ ك ـ
امما أحمد من اير لمييز ،وك االما أحمد انتدث إلث قوله ال نتجاو
الق ـرآن والحــدهث ف ــن الح هــد بجد ــه أن الجميــذ ك ـ االمــا أحمــد ،فول ـ
حتج به ع ث ا ن ليمية

و ــو نف ـ ك مــه ون يــر ـ ا أن بعــا معا ــري( )2شــيل امس ـ
مم ــن ر ع ي ــه ف ــد مس ــولة االس ــتغاثة ــار ه ــر ع ــث الشـ ـيل م ــن كتاب ــه
الصار المس ول ع ث منتقص الرسول  ،فان ر إلث ه الس اجة هر ع يـه
( )5ولنند فنني شننقراء سنننة 1253 :هننن ،رتلمننذ علننت الش ن ص عبنند الننرحم ال ن حف ن ،
وعلت االنه عبد اللط  ،ك ن يتر علت منة وجد للتد رة " والتقت عبد القن ر التلمفن ني
الت جر وجرت اليهم من شن ت ا تننع الشن ص عبند القن ر هنذا منذهب الفنلف ،وصن ر ينشنر
كتب هذ في مصنر ،وهنو النذ نشنر علنت ن قتنه كتن ب االن ا فنت هنذا التنب نه منع مدموعنة
مه الر الوافر و ير  -ط الكر  -م كتب أحمد االن ا فنت شنرح النون نة المطبنوع ،ولنذ
يذكر ا عو  -المنتب االس مت -له ررجمة ! روفي سنة  1327هنا
ان ر :فهرس ال ه رس ( ،)25/1ومعدذ المؤل ي ( ،)141/1ومش هير علم ء ندد

(ص)85:ا

( )1هو البنر  :واسمه علي ال يعقوب ال جبرخ البنري الش فعت المصري ،أالو اليف ،
نور الدي  ،فق ه أه الق هرة ،ه جذ القب( في كن فهذ ،وك ن له موان

م الفلط ن،

ر عل ه اال ر م ة في مفألة االست ة ،ولد سنة  673هن ،وروفي سنة  724هن ،ان ر:
البداية والنه ية ( ،)114/14والدرر الك منة ( ،)2 1 3/4وابق ت اال

ي شهبة (/2

 ،)36 0واألسنو ( ،)288/1وشذرات الذهب ( ،)64/6وذيول العبر (ص)69 :ا
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من كتابه
قول ا ن ليمية -فد المسولة التانية قلية البكـري -بعـد أن نقـل ك مـه
فــد حــرص الس ـ ف ع ــث حماهتــه - -مــن الســب أو التــنقص :ـ ا ك ــه
منقــول مــن ك ـ المجيــب مــن كتــاب الصــار المس ـ ول ع ــث شــالم الرســول،
لكنه أ ال دجته وح ف من محاسنه ما هيـين حقيقتـه ،فالمجيـب ـو المنـافا
عــن هللا ورســوله ،و ـ ا ك ـ المتشــبذ بمــا لــم عــط ،ومــن لشــبذ بمــا لــم عــط
()3( )2
فدو ك ب ثولث ور
نا م ح ة ألـرى حـول مـندج ا ـن ليميـة و ـد أنـه أةـال الـنف فـد
مناقشة الخصو من أ ـل الكـ والف سـفة ،ونقـل نصو ـا ةوي ـة مـن كتـهدم
وناقشــدا ،حتــث أن القــارىء -وقــد كــون مــن المدتمــين بمتــل ـ ه القلــا ا-
جد عوبة بالغة فد م حقة األفكـار التـد هناقشـدا ،و ـ ا جـزء مـن مندجـه
ال ـ ي ارلــعه ،ألنــه ال مكــن قْ ــذ ا ــر بعــا الشــبه إال بم حقــة أ ــولدا،
ومناقشة ل ك األ ول التـث قـد لكـون مـن المسـا ل الف سـالية التـد ال ـد لر ـا
م ــن عر ــدا و ــوح ليـ ـ نقل ــدا و ــوح أ ل ــا ،و ـ ـ ه بع ــا األس ــباب
نت مسدا من مندجه فد ا:
()1

أ -فق ــد س ــوله الهـ ـزار -أح ــد ل ميـ ـ ه -ع ــن س ــهب ا تمام ــه باأل ــول،
فوجابه ،قول الهزار :ولقد أكتر -ر ث هللا عنه -التصنيل فد األ ـول،
( )2رنب ه النب ه وال بت (ص -244 :ه )24ا
( )3مت

عل ه لك الل

" المتشبع " ،البخ ري كت ب النك ح ،ب المتشبع م لذ ين ،

ر مه ( ،)5219ال تت ( ،)317/9رمفلذ في اللب س ،ب النهي ع الت وخر في اللب س
ور مه ( ،)2130 -2129وان ر :المق صد اليفنة (ض )639 :ريقي الخش ا
( 1 )4الست ة ()360/2اا
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فل ـ عــن اي ـره مــن بقيــة الع ــو  ،فســولته عــن ســهب ذلــك ،والتمســه منــه
لوليل نص فـد الفقـه جمـذ التيا ارلـه ولرجيحالـه ،ليكـون عمـدال فـد امفتـاء،
فقــال لــد مــا معنــاه :الفــروع أمر ــا قريــب ،فــتذا ق ــد المس ـ م فيدــا أحــد الع مــاء
المق ــدهن ،جــا لــه العمــل بقولــه ،مــا لــم هتــيقن لْــوه ،وأمــا األ ــول :فــتند
أرهــه أ ــل اله ــدع واللـ ـ الت واأل ـواء كالمتف س ــفة ،والباةني ــة ،والم ح ــدال،
والق ــا ين وح ــدال ا ل ــو ج ــو  ،و ا ل ــد ري ــة ،و ا لق ــد ري ــة ال ،و النص ــيرية ،و
الجدميـ ــة ،و الح وليـ ــة ،و ا لمعْ ـ ــة ،والمجسـ ــمة ،والمشـ ــهدة ،والراوند ـ ــة(،)1
والك ي ــة ،والس ـ ـ يمية( ،)2وايـ ــر م مـ ــن أ ـ ــل الهـ ـدع قـ ــد لجـ ــاذ وا فيدـ ــا بو مـ ــة
ـر مـ ــندم إنمـ ــا قصـ ــد إبْـ ــال الش ـ ـريعة المقدسـ ــة
الل ـ ـ ل ،وبـ ــان لـ ــد أن كتيـ ـ ا
المحمد ــة ،ال ــا رال الع ي ــة ع ــث ك ــل ه ــن ،وإن جمد ــور م أوق ــذ الن ــا ف ــد
التش ــكيك ف ــد أ ــول ه ــندم ،ولدـ ـ ا ق ــل أن حمع ــه أو أره ــه معر ــو ع ــن
الكتــاب والســنة مقــه ع ــث مقــااللدم إال وقــد لزنــد أو ـار ع ــث ايــر قــين
فد هنه وا عتقا ه
( )1الراوندية أو الرخوندية أرب ع اال الرخوند  ،وهي إحد فنرق الك فن ن ة ،ي عمنون
أن االم مننة ك ننن أوال حقنن للعبنن س ،ان ننر :إعتقنن ات فننرق المفننلمي والمشنننركي (ص:
 ،)63ت النش را واال الرخونندي هنو :أحمند الن ييينت الن إسني ق ،أالنو اليفن  ،فيلفنو
مد هر اللي  ،روفي سننة  298هنن ،ان نر وف ن ت األا ن ن ( ،)94/1والمننت ذ (،)96/6
ولف ن المي ان ()323/1ا
( )2هنذا ،وفي ابعة المندند (ص !)34 :الفنلم ة ،والمشنهور " الفنل م ن ة " إحند
فننرق ال خديننة ،أرب ن ع سننل م ن ال ن جرخننر ال خنندي ،ي عمننون االم مننة شننور  ،وخق نول صننية
إم مة الم ضنول منع وجنو ال ن  ،ولنذا يقنرون ام منة الشن خي  ،لكننهذ ين نرون عثمن ن
والية وال يرا
ان ر :مق الت اإلس ميي (ص -)68 :ت رختر -ال رق الي ال رق ( ،)32التبصير
لدي (ص ،)33 :المل والني للشهرست ني ()159/1ا
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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 حجــتدم وأ ــالي دم ،أن هه ـ ل جدــده ليكشــف
رذا دم ،ويزيل ال دم ،ذبا عن الم ة الحنيالية والسنة الصحيحة الج ي ة
وال ُهللا ما رأهه مـندم أحـدأ ممـن ـنف فـد ـ ا الشـون وا عـث ع ـو
المقــا إال وقــد ســاعد بملــمون ك مــه فــد ــد قواعــد هــن امسـ  ،وســهب
ذلــك إع ار ــه عــن الحــق الوا ــا المهــين ،وعــن مــا جــاءت بــه الرســل الك ـ ار
عــن رب العــالمين ،والباعــه ةــر الف ســفة فــد اال ــْ حات التــد حمو ــا
زعمدم :حكميات ،وعق يـات ،وإنمـا ـد جدـاالت و ـ الت ،وكونـه التزمدـا
معر ــا عــن اير ــا أ ـ  ،فغ هــه ع يــه حتــث اْــه ع ــث عق ــه السـ ـ يم،
فتخـبط حتـث لـبط فيدــالبط عشـواء ،ولـم فـر ــين الحـق والباةـل وإال فــاهلل
أع م لْفا بعبا ه أن ال جعل لدـم عقـ قهـل الحـق ويتهتـه ،ويبْـل الباةـل
ويناليــه ،لكــن عــد التوفيــق وا بــة ا الــوى أوقــذ مــن أوقــذ فــد الل ـ ل ،وقــد
جعــل هللا لعــافث العقــل الس ـ يم مــن الش ـوا ب مي ازن ـا هــزن بــه العهــد ال ـوار ات
فيفر به ين ما ـو مـن قهيـل الحـق ومـا ـو مـن قهيـل الباةـل ،و لـم هبعـث
هللا الرس ــل إال إلـ ـث ذوي العق ــل ،و ل ــم ق ــذ التك ي ــل إال م ــذ وج ــو ه ،فكي ــل
قال :إنه مخالف لبعفما جاءت به الرسل الك ار عن هللا لعالث؟
ا باةـل قْعـا ،شـدد لـه كـل عقـل سـ يم لكـن { ومـن لـم جعـل هللا لـه
نو ار فما له من نور } [النور]40:
قـال الشــيل اممــا قــد هللا روحــه :فدـ ا ونحــوه ــو الـ ي أوجــب أنـد
رفه جل مد إلث األ ـول ،وألزمنـد أن أور ت مقـااللدم ،وأجهـه عندـا
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بما أنعم هللا لعالث به من األجوبة النق ية والعق ية
فا ن ليمية هـرى أن سـهب لركيـزه ع ـث ـ ه الجوانـب وإةالـة الـنف فيدـا
م ــا رأى عن ــد ـ ـ ه الْوا ــف م ــن ـ ـ الت لرم ــث إف ــث عزع ــة العقي ــدال ث ــم
الشريعة ،وأن ال هن ر وا ع يدـا مـن أ ـل الكـ - ،البعـوا ةـر وا ـْ حات
الف سفة -فساعدوا بملمون ك مدم فد د قواعد هن االس  ،فـرأى أنـه
ــافيو والــر ع ــث ـ ه المقــاالت باأل لــة النق يــة
ال ــد مــن يــان الحــق ل نــا
والعق ية
 -2وفد مناسبة ع ل ا ن ليميـة السـهب فـد ذكـر حجـج الف سـفة والـر
ع يدا ةوي  ،ويهين أن كل من كان بفسا الباةل أعرف كان بصـحة الحـق
أعرف
()1

قول :ونحن نهـين فسـا ةريـق ـنالء بـالْر ام مانيـة والقرآنيـة لـارال،
وباأل لة التث مكن أن عق دا من ال ستدل بالقرآن وام مان؛ وذلـك ألنـا فـد
مقا الم خاةبة لمن قر بون ما ألهر به الرسـول حـق ،ولكـن قـد عـارض مـا
ج ــاء من ــه عق ي ــات ج ــب لق ــد مدا ع ي ــه ،وإذا كن ــا فـ ـد مق ــا ي ــان فس ــا م ــا
عار ــون بــه مــن العق يــات ع ــث وجــه التفصــيل ،ف ـ لك -وهلل الحمــد -ــو
ع ينا من أ سر األمور
ونحن -ول دالحمد -قد لهين لنا يانـا ال حتمـل النقـيا فسـا الحجـج
المعروفة ل ف سفة والجدمية والقدرية ونحو م ،التد عار ون دا كتاب هللا،
ع منــا بالعقــل الصــريا فســا أع ــم مــا عتمــدون ع يــه مــن ذلــك ،و ـ ا -وهلل
الحمــد -ممــا ا نــا هللا بــه ــدى وإ مان ـا ،فــتن فســا ممــا هنيــد معرفــة الحــق

( )1األع

العل ة (ص -33 :ه )3ا
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ويقويه ،وكل من كان أعرف بفسا الباةل ،كان أعرف بصحة الحق

()1

نــا أن معرفــة مــا عــارض الكتــاب والمرس ـ ين كنه ـوال مســي مة

والمقصــو
ونحوه
من الك ا ين ،وأقاويل أ ـل االلحـا الـ هن عار ـون بعقـولدم وذوقدـم مـا
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
 -3ويق ـ ــول -ف ـ ــد مو ـ ــذ آل ـ ــر -مع ـ ـ ـ كت ـ ــرال ر و ه ع ـ ــث م ح ـ ــدال
الصوفية والجدمية ،بون نالء ظدروا وانتشـروا ،وكتيـر مـن النـا هتـق فـيدم
ــل ويجع دــم أ ــل التحقيــق ،ويقــول :ول ـوال أن أ ــحاب ـ ا القــول كتــروا،
وظدروا وانتشروا ،و م عند كتير من النا سا ات األنا  ،ومشا ل االس ،
وأ ــل التوحيــد والتحقيــق ،وأفلــل أ ــل الْريــق ،حتــث فلـ و م ع ــث األنهيــاء
والمرسـ ـ ين واك ــا ر مش ــا ل ال ــدهن ،ل ــم ك ــن ن ــا حاج ــة إل ــث ي ــان فس ــا ـ ـ ه
األقـ ـوال ،وإ ل ــاح ـ ـ ا اللـ ـ ل ،ولك ــن ع ــم أن اللـ ـ ل ال ح ــد ل ــه ،وأن
العقـول إذا فســدت لــم ههـق للـ لدا حــد معقـول ،فســبحان مــن فـر ــين نــوع
امنسان فجعل منه من و أفلل العالمين،
وجعــل منــه مــن ــو شــر مــن الشــياةين ،ولكــن لشــهيه ـنالء باألنهيــاء
واألولياء كتشهيه مسي مة الكـ اب بسـيد أولـد األلبـاب ـو الـ ي هوجـب جدـا

( )1الدرء ()258/5ا
( )2ن س المصدر ()260/5ا
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نالء الم حدهن ،ال هن فسدون الدنيا والدهن
 -4ويع ل -فد مو ذ آلر -كترال نقوله ور و ه أن بعا النا ك ما
كان ةريق االستدالل أ وألفث وأةـول كـان أنفـذ لـه ،قـول :وقـد بسـْنا
الكـ ع ــث مــا قالــه النــا فــد ـ ا المقــا مــن الحــدوث واممكــان وع ــة
االفتقار إلث المنثر ،وذكرنا عامة ة ار ق أ ل األرض فد إثبات الصـانذ
مــن المتك مــين والف ســفة وةــر األنهيــاء -ـ وات هللا ع ــيدم -ومــا س ـ كه
عامــة ن ــار امس ـ مــن معتزلــد ،وك ارمــث ،وك ــد ،وأشــعري ،وفي ســوف،
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 ،
كتير من الن ـار سـ ك
وكتاب الر ع ث النصارى واير ما( )2وبينا أن ا
ةريق ـا فــد االســتدالل ع ــث المْ ــوب ويقــول :ال هو ــل إلــث المْ ــوب إال
دـ ـ ا الْري ــق ،وال ك ــون األم ــر كم ــا قال ــه ف ــد النف ــد ،وإن ك ــان مص ــيبا ف ــد
حة ذلك الْريق ،فتن المْ وب ك مـا كـان النـا إلـث معرفتـه أحـوج سـر
هللا ع ــث عقــول النــا معرفــة أ لتــه ،فو لــة إثبــات الصــانذ ولوحيــده وأع ـ
النهوال وأ لتدا كتيرال جـدا ،وةـر النـا فـد معرفتدـا كتيـرال وكتيـر مـن الْـر
ال حتــاج إليــه اكتــر النــا  ،وإنمــا حتــاج إليــه مــن لــم عــرف اي ـره ،أو مــن
أعرض عن ايره
وبعــا النــا كــون الْريــق ك مــا كــان أ وألفــث واكتــر مقــدمات
وأةول كـان أنفـذ لـه ،ألن نفسـه اعتـا ت الن ـر الْويـل فـد األمـور الدقيقـة،
()1

( )1اليدو العقل ة والنقل ة ف م ين في االس

م الدع الدهم ة والصوف ة ،مدموع

ال ت و ()358- 357/2ا
( )2ان ر أيض في ذكر لتدرج ر و علت الخ ل ي  ،النبوات (ص )227-226 :ط ار
الكتب
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فتذا كان الدليل ق يل المقدمات ،أو كانه ج ية ،لم لفرح نفسه به ،ومتل ـ ا
ق ــد س ــتعمل مع ــه الْري ــق الك مي ــة المنْقي ــة واير ــا لمناس ــهتدا لعا ل ــه ،ال
لكون الع م المْ وب

متوقفــا ع يدــا مْ قــا ،فــتن مــن النــا مــن إذا عــرف مــا عرفــه جمدــور
النــا وعمــومدم أو مــا مكــن ايــر األذكيــاء معرفت ـه ،لــم كــن عنــد نفســه قــد
امتــا عــندم بع ــم ،فيحــب معرفــة األمــور الخاليــة الدقيقــة الكتي ـرال المقــدمات،
()1
و ا س ك معه ه الْريق))
وأ لا فتن الن ـر فـد الع ـو الدقيقـة فتـق الـ ن ويدربـه ويقويـه ع ـث
الع ــم ،فيص ــير متــل كتـ ـرال الرم ــد بالنشــاب ورك ــوب الخي ــل ،لعــين ع ــث قـ ـوال
الرمث وا لركوب وإن لم كن ذلك وقه قتـال ،و ـ ا مقصـد حسـن ،ولدـ ا كـان
كتير من ع ماء السنة هراب فد الن ر فد الع و الصا قة الدقيقـة ،كـالجهر
والمقا ـة ،وعـويص الفـ ار ا ،والو ـا ا ،والـدور( ،)2لشـح الـ ن ،فتنـه ع ـم
حيا فد نفسه ،ولد ا سمث الريا ث فـتن لفـظ الريا ـة سـتعمل فـد
ث ث ــة أنـ ـواع :ف ــد ريا ــة األ ــدان بالحرك ــة والمش ــد،؟ هـ ـ كر ذل ــك األةب ــاء
وايـ ـ ــر م ،وفـ ـ ــد ريا ـ ـ ــة النفـ ـ ــو بـ ـ ــاألل الحسـ ـ ــنة المعتدلـ ـ ــة ،واآل اب
( )1الر علت المنطقيي (ص ،)255-253 :وان ر (ص )328 :وم عده  ،وان ر رء
التع رض ()197 ، 105 ،97/5ا
( )2الال ر م ة كت ب في الدور ،والدور أنواع :الدور الكوني :وهو نوع ن :ور بلي
و ور معي ،والنوع الث ني :الدور الينمي ال قهت ،والنوع الث لث :الدور اليف اليا ان ر
الر علت المنطقيي (ص)257 :ا
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المحمــو ال ،وفــد ريا ــة األذ ــان بمعرفــة قيــق الع ــم والبحــث عــن األمــور
الغاملـة ،ويـروى عـن عمــر ـن الخْـاب -ر ــد هللا عنـه -أنـه قــال :إذا
لدولم فالدوا بالرمث ،وإذا لحدثتم فتحدثوا بالف ار ا ( ،)1أ ار  :إذا لدـوا بعمـل
أن ه د ـوا بعمــل هــنفعدم فــد هــندم و ــو الرمــد ،وإذا لد ـوا بك ـ  ،لد ـوا بك ـ
()2
هنفعدم أ لا فد عق دم و هندم و و الف ار ا
العـا  ،والكـ

حـول ـ ا

وبعد ا التمديد نعرض لمـندج شـيل االسـ
المو وع كما ه د ::
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
* * *
أوال :مقدمات فد المندج:
كتيـ ـ ار م ــا ل ــذ ا ــن ليمي ــة ــين ه ــدي ر و ه ومناقش ــاله ،أو لو ـ ـيحه
لــبعا قلــا ا العقيــدال أ ـوال ومنْ قــات هنْ ــق مندــا ،ولكــون ـ ه األمــور
( )3رو مو وف  ،روا الي كذ في المفنتدر ( ،)333/4والبيهقنت فني الفنن الكبنر
( ،)209/6وصنننييه اليننن كذ ووافقنننه النننذهبت ،لكننن ننن ل االننن حدنننر فننني رلخننن ص اليبينننر
( " ،)85/3وروارنننه قننن ت إال أننننه منقطنننع " ،كننن نننع ه األلبننن نيي فننني إرواء ال ليننن النننر ذ
( )1666االرواء ()107/6ا وف ه أالو ه ل الراسنبت :ميمند الن سنل ذ ،صندوق ف نه لني ،
التقرخب ،و ل اال عد في الك م ( )2220 /6ع مة أح يثه ع ت ة ير مي و نة "ا
ل  :وهذا منه فقد روا ع ت ةا
( )4الر علت المنطقيي (ص)256-255 :ا
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كالمقدمات الممددال لفتا ل قارى آفاقـا لـد كـون اـاف عنـا ،أو ايـر متصـور
لدا لصو ار كام  ،وقد هنير له الْريق فد معرفة أقسا النا أو الع مـاء أو
ومن أمت ة ذلك:
أنواع من ةر االستدالل
 -1ما حتاجه النا فد العقيدال:
قــول ا ــن ليميــة :حتــاج المس ـ مون فــد العقيــدال إفــث شــيئين :أحــد ما:
معرفة ما أ ار هللا ورسوله - -بولفا الكتاب والسنة ،بون عرفوا لغة القرآن
الت ــد ن ــزل د ــا ،وم ــا قال ــه الص ــحابة والت ــابعون لد ــم بتحس ــان وس ــا ر ع م ــاء
المسـ مين فــد معــاند ل ــك األلفــا  ،فـتن الرســول -يآ -لمــا لــاةهدم بالكتــاب
والسـنة عـرفدم مـا أ ار ت ـك األلفــا  ،وكانـه معرفـة الصـحابة لمعـاند القـرآن
اي مل مـن حف دـم لحروفـه ،وقـد غـوا ل ـك المعـاند إلـث التـابعين أع ـم ممـا
غـوا حروفـه  ،)1( ،000ثـم [ و ـ ا ـو التـاند] ،معرفـة مـا قـال النـا فـد
ا الباب

لين ــر المعــاند الموافقــة ل رســول والمعــاند المخالفــة لدــا ( ،)2ثــم شــرح
الوجــه التــاند وبــين أن األلفــا التــد هور ــا النــا نوعــان نــوع هوجــد فــد
ك هللا ورسوله ،ونوع ال هوجد فد كـ هللا ورسـوله ،فيعـرف معنـث األول،
ويجعل ذلـك المعنـث ـو األ ـل ،ويعـرف مـا عنيـه النـا بالتـاند ويـر إلـث
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
( )1ر فير سورة االخ ص  -مدموع ال ت و ()353/17ا
( )1المصدر الف ال ()355/17ا
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ورســوله لبعــا لدــم ،فير وندــا بالتوويــل والتحريــل إلــث معــانيدم
ين مندج أ ل السنة وأ ل الهدعة فد ا
 -2لما سئل شيل االس عن الدم والعز ع ث فعل المعا د -وعد
فع دا -ل عاقب ع يه؟ أجاب بقوله الحمـد هلل ،ـ ه المسـولة -ونحو ـا -
لحتاج قهل الك فد حكمدا إلث حسـن التصـور لدـا ،فـتن ا ـْراب النـا
فد ه المسا ل وقذ عامته من أمرين:
أحــد ا :عــد لحقيــق أح ـوال الق ــوب و ــفالدا ،التــد ــد مــور الك ـ
()2
والتاند :عد إعْاء األ لة الشرعية حقدا 000
وا ـن ليميـة ههـين األ ـل فـد الفتــوى المهنـد ع ـث معرفـة الواقعـة وحســن
التصور لدا ،ثم معرفة األ لة الشرعية وحكم هللا فيدا
 -3ــين ةــر النــا فــد ة ــب الع ــم والــدهن فقــال( :والنــا لدــم فــد
ة ب الع م والدهن ةريقان مهتدعان ،وةريق شرعد:
فـالْريق الشـرعد :ـو الن ــر فيمـا جـاء بــه الرسـول ،واالسـتدالل بو لتــه
والعمل بموجهدا ،ف د من ع م بما جاء به ،وعمل به ،ال كفد أحد ما،
()1

وفــر

و ا الْريق متلمن ل لة العق ية واله ار ين اليقينية ،فتن الرسـول ـين
باله ار ين العق ية مـا هتوقـف السـمذ ع يـه ،والرسـل ينـوا ل نـا العق يـات التـد
حتـاجون إليدـا ،كمــا ـرب هللا فـد القـرآن مـن كـل متــل ،و ـ ا ـو الصـراط
( )2ن فها وان ر مدموع فت و ( )191/4فقد فذ األ وال إلت فمي  :أ وال منقولة
ع األنب ء ،وأ وال ير منقولة عنهذ ،ذ ي حنذ ك منه ا
( )3مدموع ال ت و ()72 1 -72 0 /1 0ا
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المستقيم ال ي أمر هللا عبا ه أن سولوه داهته
وأمــا الْريقــان المهتــدعان :فوحــد ا :ةريــق أ ــل الك ـ الهــدعد ،وال ـرأي
الهدعد ،فتن ا فيه باةل كتير ،وكتيـر مـن أ ـه فرةـون فيمـا أمـر هللا بـه
ورس ــوله م ــن األعم ــال ،فيبق ــث ـ ـنالء ف ــد فس ــا ع ــم وفس ــا عم ــل ،و ـ ـنالء
منحرفون إلث اليدو ة الباة ة
والتـ ــان د :ةريـ ــق أ ـ ــل الريا ـ ــة والتصـ ــوف والعبـ ــا ال الهدعيـ ــة و ـ ـ ـنالء
منحرفــون إلــث النص ـرانية الباة ــة  ،)1( 00فاألقســا ث ثــة :مــن جمــذ ــين
ال ع م والعمل و م أ ل السنة ،ومن ميل إلث الع م عمل و ـم أ ـل الكـ
ومن ميل إلث العمل ع م و م أ ل التصوف
 -4أحسن ةريقة لحكا ة الخ ف فد مسولة من المسا ل:
جمن ذلك ا ن ليمية فيقـول :ـ ا أحسـن مـا كـون فـد حكا ـة الخـ ف
أن لسـتوعب األقـوال فـد ذلـك المقــا  ،وأن هنبـه ع ـث الصـحيا مندـا ،ويبْــل
الباةــل ،ول ـ كر فا ــدال الخ ـ ف وثمرلــه لــئ ْــول الن ـزاع والخ ـ ف فيمــا ال
فا ـ دال لحتــه فيشــتغل بــه عــن األ ــم ،فومــا مــن حكــث ل فــا فــد مســولة ولــم
ستوعب أقوال النا فيدا فدو ناقص ،إذ قد كون الصواب فد ال ي لركه،
أو حكــث الخ ـ ف ويْ قــه وال هنبــه ع ــث الصــحيا مــن األق ـوال فدــو نــاقص
أ لــا ،فــتن ــحا ايــر الصــحيا عامــدا فقــد لعمــد الك ـ ب ،أو جــا فقــد
ألْو ،ك لك من نصـب الخـ ف فيمـا ال فا ـدال لحتـه أو حكـث أقـواال متعـد ال
لف ا ويرجذ حا دا إلث قول أو قولين معنث ،فقـد ـيذ الزمـان ولكتـر بمـا
()2
لي بصحيا فدو ك ب ثوبث ور

( )1منه ج الفنة ()107/3ا
( )2مقدمة في أصول الت فير (ص 01 :ا )102-ت زرزورا
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فقد ذكر أربذ م ح ات ع ث كتير ممن حكد الخ ف واألقوال:
 -1عد استيعاب األقوال ،وقد كون الحق فد القول ال ي أاف ه
يان ل صحيا
 -2حكا ة الخ ف
 -3حكا ة الخ ف فيما ال فا دال لحته
 -4لكتير األقوال و د لرجذ إلث أقل مما ذكره
وفد مو ذ آلر ين أنواع النزاع وكيل فصـل النـزاع الواقـذ ـين اثنـين
فيقول :فصل النزاع قد كون وجدين:
أحــد ما :فدــد كــل مندمــا عــن منا عــة اآللــر دـ ا ،إذ ــو نـزاع فيمــا ال
فا ــدال في ــه،كما ل ــو لن ــا ع اثن ــان ف ــد ل ــون ك ــب أ ــحاب الكد ــف ،ومق ــدار
السفينة ،والبعا البقرال ال ي أمر هللا باللرب فيه إن قـدر أنـه كـان معينـا-
مــذ أن ظــا ر الق ـرآن هــدل ع ــث أنــه مْ ــق ال معــين -وفــد أمتــال ذلــك مــن
األمور التد ال فا دال فيدا ،وقد ال كون إلث معرفتدا سهيل -فمتل ـ ا هندـث
كل مندم عن منا عة اآللر ،ل هندث عن أن قول ما ال ع م
()1
والتاند :أن فصل النزاع هيان الخْو من الصواب
 -5لقعيده فد الر ع ث الخصو :
احتج بعا النصارى بالقرآن ع ث معتقدالدم الباة ة وذلك بما هزعمون
أنــه ليــل لدــم وال ليــل فيــه ،أمــا النصــوص التــث لهــين كفــر م ولهــين عهو ــة
المســيا ع يــه الس ـ ف ــم حتج ـوا دــا ،ــل قــالوا :إن الق ـرآن هنــاقا بعلــه
بعلــا ،فــر ع ــيدم ا ــن ليميــة فــد قــولدم :إن الق ـرآن هنــاقا بعلــه بعلــا
قا  :إن ا أ لا إن كان حقا فتنه قدح فد رسالته أ أي رسالة محمد-
 -فــتن الرســول ال هنــاقا بعــا له ـره بعلــا ،ومــن كــان ك ـ لك لــم صــا
لكــم أن لحتجـوا بشــدء ممــا جــاء بــه ،وإن كــان بــاة لــم هــر ع يــه ،فع ــم أن
( )1رء التع رض ()314-313/10ا
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استداللدم بما فد ا الكتاب ع ث حة هندم ال ي لـالفوا بـه ـ ا الكتـاب
فد اا ة الفسا  ،و و جمذ ين النقيلين،
واستدالل بما فد الكتـاب ع ـث مـا هوجـب بْـ ن االسـتدالل بشـدء ممـا
فد الكتاب ( ،)1وقال فد مو ذ آلر فد الر ع ث النصارى :والمقصـو
ن ــا :أند ــم سـ ـواء ــدقوا محم ــدا أو كـ ـ وه فتن ــه ه ــز بْـ ـ ن ه ــندم ع ــث
التقــدهرين فتنــه إن كــان نهي ـا ــا قا فقــد ـ عــن هللا فــد ـ ا الكتــاب كفــر
النصــارى فــد ايــر مو ــذ و عــا م إلــث ام مــان بــه ،وأمــر بجدــا م ،فمــن
ع ـم أنــه نهــث ولـو إلـث ةا فــة معينــة ،فيجـب لصــد قة فــد كـل مــا ألهــر بــه-
وإن كـ ـ وا محم ــدا لكـ ـ هبا عامـ ـا
وق ــد أله ــر بكف ــر النص ــارى و ـ ـ لدم-
وقــالوا :ليم ــر ــو نه ــث أ ـ ـ  ،وال أرســل إل ــث أح ــد ،ال إلــث الع ــرب وال إل ــث
ايـره
اير م ،ل كان من الك ا ين كما امتنذ مذ ا أن صدقوا نهوال
فــتن الْريــق الـ ي ع ــم بــه نهـوال موســث وعيســث ع ــم بــه نهـوال محمــد بْريــق
()2
األولث
وبمتـ ــل ـ ـ ـ ه المناقش ـ ــات والمق ـ ــدمات ف ـ ــتا آفاق ـ ــا ف ـ ــد من ـ ــا ج مناقش ـ ــة
النصارى و مجا لتدم
أقسا الع ماء وأنواعدم فد مدى معرفتدم بالمعقول والمنقول:
كتي ار ما هر شيل امس ا ن ليمية فد ر و ه ع ث أ ل الكـ والنفـاال
أن اكت ــر م ق ي ــل المعرف ــة بم ــا ج ــاء ب ــه الرس ــول - -والسـ ـ في ،وق ــد أور
اعت ار ــا ع ــث قولــه ـ ا ثــم أج ـاب عنــه فقــال :فــتن قيــل :ق ـه :إن اكتــر
( )1الدواب الصي ت ( )264-263/2ط المدنيا
( )2الدواب الصي ت ( - 174/1ه )17ا
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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:
نوع لي لدم لهرال بالعق يات ،ـل ـم ولـ ون مـا قالـه النفـاال عـن الحكـم
والدليل ويعتقدوندا ار ين قْعية ،ولي لدم قوال ع ث االستق ل دا ،ل م
فــد الحقيقــة مق ــدون فيدــا ،وقــد اعتقــد أقـوال أولئ ـك ،فجميــذ مــا سـمعونه مــن
القرآن
والحــدهث وأق ـوال الس ـ ف ال حم ونــه ع ــث مــا خــالف ذلــك ،ــل إمــا أن
نوه موافقا لدم وإما أن عر وا عنه مفو ين لمعناه ،و ه حال متـل أ ـد
حــالم البســتث( )1وأ ــد ســعد الســمان المعتزلــد( ،)2ومتــل أ ــث ذر الدــروي(، )3
( )1هنو :ميمند الن حبن ن الن أحمند الن حبن ن الن معن ذ التم مني البفنتي ،صن حب الثقن ت
وصنني ت اال ن حب ن ن ،ولنند س ننة ضننع وسننبعي ومئتنني  ،ورننوفي سنننة  354هننن ،وجه ن لننه
ر همة في ينه ،لك

افع عنه الذهبت ،و ل ف ه " وإن ك ن في رق س مه صي ت االن حبن ن

" م األ وال والتأوخ ت البعيدة واألح يث المنكنرة عد نب ،سنير أعن

الننب ء (،)97/16

وان ر أيض رذكرة الي ظ ( ،)920 /3والوافي (،)317/2ولف ن المي ان ()112 /5
( )2إسم عي ال علي ال اليفي الراز  ،ل عنه الذهبت :الي ف المتق  ،وأنكر عل ه
الدعة االعت ال ،روفي سنة  445هن ،رذكرة الي ظ ( ،)1121 /3واألنف ب (،)130/7
وذكر أن الدعته ن ت القدر ،والدواهر المض ة ( ،)424/1والبداية والنه ية ()65/12ا
( )3عبد ال أحمد ال ميمد ال عبد ه ،األنص ر الخراس ني الهرو المن لكي من ر مينذ
الب ن ني وأخننذ عنننه المننذهب األشننعري ونشننر فنني اليننر  ،ولنند س ننة  -355أو  356هننن،
ورنوفي سنننة  -434أو  435هننن ،ان ننر :ررريننب المنندار ( ،)229/7والمنننت ذ (،)115/8
والعقد الثمي ( ،)539/5وسير أع النب ء ()554/17ا
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وأ د بكر الهيدقث( ،)1والقا ث عياض ( )2وأ د الفرج ن الجو ي
الحسن ع ث ن المفلل المقدسث( )4وأمتا لدم
والتـاند :مـن سـ ك فـد العق يـات مسـ ك االجتدـا ويغ ـط فيدـا كمـا ا ــط
ايره فيشار الجدميـة فـد بعـا أ ـولدم الفاسـدال ،مـذ أنـه ال كـون لـه مـن
الخهرال
()3

 ،وأ ـد

بك ـ الس ـ ف واأل مــة فــد ـ ا البــاب مــا كــان أل مــة الســنة ،وإن كــان
عرف متون الصحيحين واير ما ،و ـ ه حـال أ ـد محمـد ـن حـز ( ، )5وأهـث
الوليد الباجد( ،)6والقا د أ ث بكر ن العريث( ،)1وأمتـالدم ،ومـن ـ ا النـوع
( )4ستأري ررجم ته إن ش ء ه في ال ص الخ مسا
( ) 5هو :ا ض ال موست ال ا ض ال عمرو ال يصبت األندلفت ،الفبتت الم لكت،
ولد سنة  476هن ،وروفي سنة  544هن ،ان ر :الصلة ( ،)453/2واالح اة (،)222/4
و ا ة الملتمس (ص ،)437 :والتكملة الال األ ر (ص ،)30 6 :وأزه ر الرخ ض ،وسير
أع

النب ء ()212/20ا

( )6عبد الرحم ال علي ال ميمد ال علت ،القرشي البنر الب دا

الينبلت ،ولد سنة

-509أو  51 0هن ،وروفي سنة  597هن ،ان ر :التكملة للمنذر ( ،)394/1وسير
أع

النب ء ( ،)365/21وذي ابق ت الين اللة ()399/1ا

( )7هو :أالو اليف علت ال الم ض ال علت ال م رج ال ح رذ ،شر الدي
المقدست ،ولد سنة  544هن ،وروفي سنة  611هن ،ان ر :التكملة للمنذر (،)306/2
وسير أع النب ء ( ،)66/22والت ج المنل (ص -)82 :هندية-ا
( ) 1االم المشهور علي ال أحمد ال سعيد ال ح األندلفي القرابت الي خدي ،ولد سنة
 384هن ،وروفي سنة  456هن ،ان ر :الذخيرة (ق ا اص ،)1 67 :واالح اة (1 4/1
 ،)1وسير أع النب ء ( ،)184/18وان ر رأي الذهبت في اال ح فهو مهذ (ص1 :
 ،)202-2 0ولف ن المي ان ()198/4ا
( )2هو :سل م ن ال خلف ال سعد ال أيوب التديبت األندلفت القرابت الب جي ،ولد سنة
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بشر المريسث(ُ ، )2محمد ن شجاع الت جث( )3وأمتالدما
ونوع ثالث :حمعوا األحا هث واآلثار ،وع موا مـ ب السـ ف ،وشـاركوا
المتك م ــين الجدمي ــة ف ــد بع ــا أ ــولدم الباقي ــة ،ول ــم ك ــن لد ــم م ــن الخهـ ـرال
()4
بــالقرآن والحــدهث واآلثــار مــا أل مــة الســنة والحــدهث ،ال مــن جدــة المعرفــة
والتمييــز ــين ــحيحدا و ــعيفدا ،وال مــن جدــة الفدــم لمعانيدــا ،وقــد ظن ـوا
حة بعا األ ول العق ية ل نفاال الجدمية ،و أروا ما يندمـا مـن التعـارض،
و ـ ـ ه حـ ــال أو بكـ ــر ـ ــن فـ ــور ( ، )5والقا ـ ــد أ ـ ــد ع ـ ــث( ،)6وا ـ ــن عقيـ ــل
()7
واير م،

 403هن ،وروفي سنة  474هن ،ان ر :ررريب المدار ( ،)117/8ووف ت األا ن
( ،)408/2والدال ج المذهب ( ،)377/1وسير أع النب ء ()535/18ا
( )3ميمد ال عبد ه ال عبد ه اال العر ي األندلفت األشبيلت الم لكت ،ولد سنة 468
هن ،ورتلمذ علت ال الي ،وأالو نر الش شت ،وهو ص حب ع ر ة األحوذ وأحن القرآن،
والعواصذ م القواصذ ،روفي سنة  543هن ،ان ر :ا ة الملتمس (ص ،)92 :ون ت
الطيب ( ،)25/2والم رب في حلت الم رب ( ،)254/1وسير أع النب ء ()197/20ا
( )4شر ال غ أل ال أالي كرخمة المرخفت ،روفي سنة  218هن و ي  219هن ،ان ر
ر رخص دا ( ،)56/7ووف ت األا ن ( ،)277/1ومي ان االعتدال ( ،)322/1ولف ن
المي ان ()29/2ا
ال الثلدي ،ل عنه
( )5هو :ميمد ال شد ع ،أالو عبد ه الب دا الين ي المعرو
اال عد  :ك ن يضع األح يث في التشب ه ،ومنه حديث :عرق الخي  ،روفي سنة 266
هن ،ان ر الك م الال عدي ( ،)2292/6ور رخص دا ( ،)350/5وسير أع النب ء
( ،)379/12ومي ان االعتدال ( ،)577/3ورهذيب التهذيب ()220/9ا
( )6كذا ولع فيه سق( كلمة " لفنة " أو نيوه ا
( )7ستأري ررجمته إن ش ء ه في ال ص الخ مسا
( ) 8ميمد ال اليفي ال ميمند الن خلنف الن أحمند الب ندا  ،الينبلنت ،ال نراء ولند سننة
 380هن وروفي سنة  458هن ،ان ر ر رخص دا ( ،)256/2وابق ت الين اللنة (،)93/12
والوافي ( ،)7/3وسير أع النب ء ()89/18ا
( ) 9علت ال عقي ال ميمد ال عقي الينبلي ،الع لذ المشهور ،ولد سنة  431هن=،
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ولد ـ ا كــان ـنالء لــارال ختــارون ةريقــة أ ــل التوويــل؟ فع ــه ا ــن فــور
وأمتالــه فــد الك ـ ع ــث مشــكل اآلثــار( ،)1ولــارال فو ــون معانيدــا ويقولــون
لجــرى ع ــث ظا ر ــا كمــا فع ــه القا ــد أ ــو ع ــث وأمتالــه فــد ذلــك ،ولــارال
خت ف اجتدا م فيرجحون ا لارال و ا لارال كحال ا ن عقيل وأمتاله
و ـنالء قــد ه ــدل ون فــد األحا ه ــث المشــك ة مــا ــو ك ـ ب مو ــوع وال
عرفــون أنــه مو ــوع ،ومــا لــه لفــظ هــدفذ االشــكال متــل أن كــون ركيــا منــا
في نونه كان فد اليق ة لي ة المعراج
ومــن النــا مــن لــه لهـرال بالعق يــات المــولوذال مــن الجدميــة وايــر م وقــد
شاركدم فد بعا أ ولدا ،ورأى ما فد قولدم من مخالفة األمـور المشـدورال
عند أ ل السنة ،كمسولة القرآن والركية فتنه قد اشـتدر عنـد العامـة والخا ـة
أن م ـ ب الس ـ ف وأ ــل الســنة والحــدهث أن الق ـرآن ك ـ هللا ايــر مخ ــو ،
وأن هللا هــرى فــد اآللـرال ،فــو ار ـنالء أن جمعـوا ــين نصــر مــا اشــتدر عنــد
أ ــل الســنة والحــدهث ،وبــين موافقــة الجدميــة فــد ل ــك األ ــول العق يــة التــد
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
وك ـ الْــا فتين هنســبه إلــث التنــاقا ،و ـ ه ةريقــة األشــعري وأ مــة ألباعــه
كالقا ــد أ ــث بكــر( ، )2وأ ــد إســحا االســفراهيند( )3وأمتالدمــا ،ولد ـ ا لجــد
= وروفي سنة  513هن ،ان ر :ذي ابق ت الين اللة ( ،)142/1والمفت
دا (ص ،)192 :وسير أع

النب ء ( ،)443/19وان ر ك

م ذي ر رخص

الذهبي عنه مع رعل ق ت

الميققي ا
( )1له كت ب ! مشن اليديث و نه وف ه ر و علت اال خ خمة في كت ه " التوحيد"ا
( )2الب

ني ،وستأري ررجمته إن ش ء ها

( )3هو :إالرام ذ ال ميمد ال إالرام ذ اال مهران ،األست ذ أالو إسي ق االس راييني رو

جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

298

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 الكـ مــن المعتزلــة
واي ـر م حكا ــا حكا ــة لهيــر دــا عــالم تفا ــي دا ،و ـنالء ك مدــم نــافذ فــد
معرفــة لنــاقا المعتزلــة واــر م ،ومعرفــة فســا أق ـوالدم ،وأمــا فــد معرفــة مــا
جاء به الرسول ،وما كان ع يه الصحابة والتابعون فمعرفتدم لك قا رال
وإال فمــن( )1كــان عالمــا باآلثــار ،ومــا جــاء عــن الرســول وعــن الصــحابة
والتابعين من اير حسن ظن بما هناقا ذلك لـم هـدلل مـذ ـنالء إمـا ألنـه
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
ذلك فسا أقوال أولئـك ولناقلـدا كمـا ع ـم أ مـة السـنة مـن ذلـك مـا ال ع مـه
اير م كمالك [عد جمدرال من أ مة أ ل السنة ثم قـال :،ومـن ال حصـث
عــد ه إال هللا مــن أ مــة امس ـ وورثــة األنهيــاء ول فــاء الرســل ،فد ـنالء ك دــم
متفقــون ع ــث نقــيا قــول النفــاال ،كــا ل ـوالرت اآلثــار عــندم وعــن ايــر م مــن
()2
أ مة الس ف لك ،من اير ل ف يندم فد ذلك
إن ا التقسيم المهند ع ث االستقراء الجيد ألقـوال وكتـب ـنالء جيـب
عنه البيهقي والقشير ك ن م مع صري الب

ني واال فور  ،روفي سنة  418هن ،ان ر:

ابق ت الفبني ( ،)256/4وربيي كذب الم تر (ص ،)243 :وسير أع

النب ء

()353/17ا
( )1هذا فذ أه الفنةا
( )2رء التع رض ()37-32/2ا
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عن كتير من األسئ ة التد لر فد نف المس م -المتمسك بم ب السـ ف-
وفــد قولــه ،ومــن أ مدــا :كيــل وق ــذ ـنالء الع مــاء فــد حبا ــل ع ــم الكـ ـ
ومس ــا ه وق ــالوا د ــا؟ وكي ــل جم ــذ ــين ا تم ــامدم بالس ــنة ورواهتد ــا ،وب ــين
اعتقا م ألقوال أ ل الهدع وكتير مندا حرب ع ث السنة وما جـاء فيدـا؟ ثـم
لمــاذا هتــر بعــا ـنالء فــد ـ ه المســا ل فتــارال هرجحــون م ـ ب الس ـ ف،
ول ــارال مي ــون إل ــث أقـ ـوال أل ــرى مخالف ــة ل ــه؟ ـ ـ ه األس ــئ ة واير ــا هتل ــا
الجـ ـواب عند ــا م ــن لـ ـ ل حك ــم ا ــن ليمي ــة ع ــث ـ ـنالء الع م ــاء والمعرف ــة
ب ــوحوالدم واالعت ـ ـراف لدـ ــم بمـ ــا عنـ ــد م مـ ــن الع ـ ــم والنيـ ــة الصـ ــا قة ،ومـ ــن
المع و  -بعد كمال الن ر واستيفا ه -أن كل من كان
إلث السنة وإلث ةريقة األنهياء أقرب -كان ك مه فد املديـات بـالْر
العق ية أ ا كما أن ك مه بالْر النق ية أ ا ،ألن ال ل الحـق وب ار ينـه
()1
لتعاون ولتعا د ،ال لتناقا ولتعارض
وإذا كان ا لقسيما ل ع مـاء فـتن ا ـن ليميـة أحيانـا هن ـر ن ـرال فاحصـة
إلث الكتب بفنوندا -مـن ايـر ن ـر إلـث منلفيدـا فيقـول :والمقصـو نـا أن
ع ــم أن ــه ل ــم ه ــزل ف ــد أم ــة محم ــد - -م ــن ــومر ب ــالمعروف وي ــن ع ــن
المنكــر ،وأن أمتــه ال لبقــث ع ــث ـ لة ،ــل إذا وق ـذ منكــر مــن لــب حــق
باةـل أو ايـر ذلــك ف ـد أن قـيم هللا لعــالث مـن ميـز ذلــك ف ـد مـن يــان
ذلــك وال ــد مــن إعْــاء النــا حقــوقدم ،كــا قالــه عا شــة -ر ــد هللا عندــا-
أمرنا رسول هللا - -أن ننزل النا منا لدم ،رواه أ و او وايره( )2و ا
( )1رء التع رض ()248/6ا
( )2هننذا اليننديث ذكننر مفننلذ فنني مقدمننة صنني يه -ال ن إسننن  -فق ن ل " :وذكننر ع ن
ع شةااا (ص ،)6 :وروا ينر مفنندا :فنروا أالنو او  ،كتن ب األ ب ،ن ب رن خن النن س
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المو ذ ال حتمل من السعة
وك ـ النــا فــد متــل ـ ه األمــور التــد وقعــه ممــن وقعــه منــه ،ــل
المقصــو التنهيــه ع ــث حمــل ذلــك ألن ـ ا محتــاج إليــه فــد ـ ه األوقــات:
فكتب الز د والتصوف فيدا من جن مـا فـد كتـب الفقـه والـرأي وفـد ك يدمـا
منقـوالت ــحيحة و ــعيفة ــل ومو ــوعة ومقــاالت ــحيحة و ــعيفة ــل
وباة ـة ،وأمـا كتـب الكـ ففيدـا مـن الباةــل أع ـم مـن ذلـك بكتيـر ،ـل فيدــا
أنواع من الزندقة والنفا  ،وأما كتب الف سفة فالباةل االب ع يدـا ،ـل الكفـر

منننن زلهذ ور منننه ( ،)4842سنننن أالننني او ( )173/5ط الننندع س ،كمننن روا البخننن ري فننني
كت ب " اآل اب (ص ،)194-193 :وأالو نع ذ في اليل ة ( ،)379/4وأالنو يعلنت الموصنلت
فنني مفننند ر ننذ ( ،)246/8 ،4826كم ن روا اال ن خ خمننة ،والب ن ار والعفنننر فنني األمث ن ل
و يرهذ كم أش ر إلت ذلو الفخ و في المق صد اليفنة ،ر ذ (" )179أمرن " وال خيدي فني
إري ن الف ن ة ( ،)342/1كم ن روا الخرا طنني الل ن آخننر ع ن مع ن ذ فنني من ن ر األخ ن ق
(ص )8 :ط الفلف ة ،و د اختلف العلم ء في حنمهذ عل ها
أ -فضع ه أالو او حيث ل في هذا اليديث " م مون لذ يدر ع شنة" ،كمن نع ه
المنذري في مختصر سن أالي او ( )190/7ر ذ ( ،)4675حيث ل عند نقن كن أالني
او " و ي ألالي ح رذ النراز م منون الن أالني شنبيب عن ع شنة متصن ن ال :ال،؟ نع ه
األلب ن ني فنني ننع الد ن مع ر ننذ ( ،)1342ور ننذ ()1344ا وميق ن مفننند أالنني يعلننت،
والمن و في ف ق القدير ( )58-57/3حيث رعقب الفيواي في رصي يه لها
ب -أم الذي صييو أو حفنو  :ف لي كذ في معرفة علو اليديث (ص ،)62 :ل " فقد
صي الرواية ع ع شةااا! ،كم صييه اال الص ح في ص نة صي ت مفلذ م
اإلخ ل وال ل( (ص )84-83 :فق ل " :وأم ول مفلذ في خطبة كت ه " و د ذكر ع
ع ش ةااا فهذا لن ر إلت أن ل ه ل س ل

ج زم الذلو ع ع شة ير مقتق كونه

مم حنذ صيته=،
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الصرج كتير فيدا
ل ــك مقــدمات حــرص ا ــن ليميــة ع ــث ذكر ــا فــد مجــال ر و ه ورســا ه
و د قلا ا من مندجه -رحمه هللا-
ثانيا :مندجه فد المعرفة واالستدالل:
ه المسولة من المسا ل المدمة ،ألندا المنْ ق ال ي هنبغـث أن هنْ ـق
منه فـد متـل ـ ه المباحـث المتع قـة بالعقيـدال وأ ـول الـدهن ،وشـيل االسـ
لــه مــندج وا ــا فــد ـ ا المو ــوع ،ولكــن مندجــه ـ ا لــم كتــب فيــه كتابــة
مستق ة فد رسالة أو كتاب ،وإنما أشار إلث ش رات متفرقة مـن لـ ل ر و ه
ىيما الخايوين ،والحر م انـه فـد بحوثـه المتع قـة ـنقا المنْـق ،والنهـوات،
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
والتاند :يان المندج الشرعد امس مد فد ذلك
()1

= و لن ر إلت أنه احتو ه وأور إيرا األصول ال إيرا الشواهد يقتضي كونه مم حنذ
صيته ،ومع ذلو فقد حنذ الي كذاااا صيته " ،ذ ذكر ول أالي او أن م مون لذ

يفمع م ع شة ور
( ،)19/1فقد نق ك

أنه ع صره وعند مفلذ ين ي المع صرة ،وان ر شرح النوو

اال الص ح وأيد  ،ك حفنه الفخ وي في المق صد اليفنة ر ذ

( )179و ل الفخ وي عد ك

" و لدملة فيديث ع شة حف كم حفنه وأا ل الك

حوله في الدواهر والدرر ()411ا كم أيد العدلوني في كشف الخ ( )194/1ر ذ
( ،)590وفي مختصر المق صد ل :حف كم رم له الفيواي ع مة الصيةا
( )1شرح األص ه ن ة (ص 45 :ا)146-ا
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أما األول :فقد كانـه لشـيل امسـ جدـو ع يمـة فيـه لفتـه انتبـاه مـن
أل ـث بعــده مــن الم ـوافقين والخــالفين لــه ،حتــث أ ــبحوا عتهــرون موقفــه موقفــا
متمي از هنرلون فيه مرح ة من مراحل ن رال المسـ مين إلـث الف سـفة ،والمنْـق
بشكل لاص( )1ولن ندلل فد ـ ا المو ـوع ولكـن نشـير إشـارات مجم ـة
إلث نقده لت ك المنا ج:
أ -فق د نقا أ ول الف سفة وأ ـدافدا الع يـا ،ور ع ـث المناةقـة الـ هن
هزعمــون أن ف ســفتدم وب ـ ار يندم لو ــل إلــث الع ــو الكماليــة ،وقــد ــين شــيل
االسـ ـ أن كم ــال ال ــنف إنم ــا ك ــون باال م ــان ب ــاهلل والعم ــل الص ــالا ،أم ــا
ع ــومدم ـ ـ ه فتند ــا ال لفي ــد -إن أف ــا ت -إال أم ــو ار ك ي ــة ال حقيق ــة لد ــا وال
ثمرال( ،)2ول لك قال شـيل امسـ عـن ع ـومدم ـ ه :إندـا لحـم جمـل اـث،
ع ــث أر جهــل وعــر ،ال ســدل فيرلق ــث ،وال س ـمين فينتقــد ( ،)3وقــال ع ــن
المنْــق اليونــاند :ال حتــاج إليــه ال ـ كد وال هنتفــذ بــه اله يــد ( ، )4ــل ــين
حكم لع م المنْق وبين بْ ن من قال وجوبه وأنـه فـرض كفا ـة متـل ال غـة
العربيــة ،كمــا ــين أن الصــحابة والتــابعين وأ مــة المس ـ مين لــم عرفــوه( ،)5ــل

()1ان ر فه رس :من هو البيث للنش ر ،والمدرسة الفلف ة ومو ه م المنط وعلذ
الك -نص ر -و يره ا
( )2ان ر :الر علت المنطقيي (ص 22 :ا  ،)147-ونقق المنط (ص)164 :ا
( )3رء التع رض ( )42/7 ،234/8 ،71/5وف ه " وال سمي فينتق  ،،والعب رة وصف
إحد النف ء ل وجه في حديث أ زرع) البخ ر في النك ح ور مه ( ،)5189ال تت
()254/9ا
( )4الر علت المنطقيي (ص)3 :ا
( )5ان ر :المصدر الف ال (ص ،)180 -178 :ومدموع ال ت و ()270 - 269/9ا
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ين لماذا اشتدر عند المس مين أنه جر إلث املحا والزندقة
 -2لمــا كــان المنْــق اليونــاند هــزعم أ ــحابه أنــه آلــة قانونيــة لعصــم
الـ ن مــن أن هــزل فكـره ،نقــا ـ ا المنْـق وكتــب فيــه كتابـا مســتق مرلبــا
ومهوبـ ــا ،وأل ـ ـ ث ع ـ ــث جميـ ــذ مباحتـ ــه بالمناقشـ ــة والنقـ ــد ،فنقـ ــد الحـ ــد ،وقـ ــول
المناةقة :إن التصورات
()1

ال لنــال إال بالحــد( ، )2كمــا نقــا قــولدم ال ع ــم شــدء مــن التصــد قات
إال بالقيا ( )3ور قلية الك ية التد قـو ع يدـا( ،)4كمـا ر ع ـيدم حصـر م
له بونـه ال ـد أن قـو ع ـث مقـدمتين ،فهـين بونـه قـد قـو ع ـث مقدمـة واحـدال،
وقد حتاج الو ول إلـث نتيجـة إلـث ثـ ث مقـدمات أو اكتـر ،فحصـر ا دـ ا
العد محا لحكم( )5كا ين أن كون القلـية دهديـة أو ن ريـة أمـر نسـهد
( )6ان ر :رء الع رض ( ،)218-217/1ومدموع ال ت و ()261/9ا
( )1ان ر :الر علت المنطقيي (ص )7 :وم عده  ،و (ص )32 :وم عده  ،و رء
التع رض ( )319/3وم عده ( ،)523/8ونقق المنط (ص )183 :وم عده ا
( )2ان ر :الر علت المنطقيي (ص ،)88 :ونقق المنط (ص ،)156 :ومدمرع
ال ت و ( ،)268/9وان ر المدرسة الفلف ة (ص)36 0 :ا
( )3ان نننر :النننر علنننت المنطقيننني (ص ،)381 ،37 1 -368 :ومنننن هو البينننث للنشننن ر
(ص)182 ،178 ،1 69 :ا
( )4ان ر :الر علت المنطقيي (ص )167 :وم عده  ،ومنه ج الفنة ( ،)84/2منتبة
الرخ ض اليديثة ،وان ر منط اال ر م ة (ص ،)1 0 0 :ومن هو البيث (ص،184 :
 ،)1 96والمدرسة الفلف ة (ص)382 :ا
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ولـ ــي و ـ ــفا لدـ ــا ،إذ قـ ــد لكـ ــون عنـ ــد شـ ــخص دهديـ ــة وعنـ ــد آلـ ــر ليسـ ــه
دهديــة( ،)1كــا نقــا قلــا ا المنْــق األلــرى( -3 )2وإذا كــان أ ــل الف ســفة
حصروا مندجدم الع مث بالمنْق والقيا  ،فتن نا ةا فة قا تدم فـد ـ ا
الباب ،ف أروا أن مصدر المعرفة ليسه فـد شـدء مـن ذلـك ،وجع ـوا مصـدر ا
ما عنـد م مـن ليـاالت ـوفية ،وفيو ـات -قـد لكـون فيو ـات شـيْانية-
()3
وافــل ـنالء و ـ ـنالء عــن الْريق ــة الشــرعية ،ول ـ لك ك ــان بعــا الع م ــاء
()4
هتعوذ باهلل من قيا ف سفد وليال وفد
 -4وقد وقذ الف سفة -وأ ل الك  -فد ا ط كهير ،حين نوا ع ومدم
ع ــث أن كــل مــا لــم هــدل ع يــه الــدليل جــب ناليــه ،و ـ ا لحكــم ظــا ر إذ أن
معناه أن كل مـا جد ـه النـا أو لـم جـدوا لـه لـي فع ـيدم أن هنفـوه وينكـروا
وجو ه أو حصوله ،وقد ر ع يدم شيل امس هيانه لقاعدال عامـة و ـد أن
عد الع م لي ع ما بالعد  ،أي أن الجدل بالشدء لي لـي ع ـث أن ـ ا
الشدء اير موجو  ،و نا هتهين لْو المنحرفين حين نفوا أشياء كتيرال -ربما
( )5ان نننننر :رء التعننننن رض ( ،)3 0 4 /3و النننننر علنننننت المنطقيننننني (ص،)363 ،88 :
والمدرسة الفلف ة (ص)37 0 :ا
( )6مثننن أ فننن الصننن ت ال زمنننة وهننن رنقفنننذ النننت ذارننني وعر ننني ،ان نننر الننندرء
()13-10/5 ،28 /374،3/2ا
ومث  :ال رق يي الم م ة ووجده  ،ان ر الر علت المنطقيي (ص ،)64 :ور رخقهذ الي
ال اري وال ز ا ان ر :الر علت المنطقيي (ص)70 :ا
( )7منهذ أالو الق سذ الفهيلي ،عبد الرحم ال عبد ه ال أحمد ،ص حب الروض األنف
في شرح الفيرة ،روفي سنة 581 :هن ،ررجمته فت إش رة التعيي (ص ،)182 :وأنب ء
الرواة ( ،)162/2و ا ة الوع ة ()81/2ا
( )8ان ر :الر علت المنطقيي (ص )482 :وم عده  ،ونقق المنط (ص،)35 :
و رء التع رض ()303/3ا
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لكــون مــن ــفات هللا أو اليــو اآللــر أو المغيبــات -ألندــم لــم جــدوا ع يدــا
لــي  ،ولــي الخْــو جد دــم بالــدليل ،وإنمــا الخْــو حــين جع ـوا عــد ع مدــم
بال ــدليل ل ــي ع ــث انتف ــاء ـ ـ ا الش ــثء( ،)1والن ــافد ع ي ــه ال ــدليل كم ــا ع ــث
()2
المتهه
 -5ك ــا لْ ــر ا ــن ليمي ــة كئيـ ـ ار إل ــث ش ــهدة أل ــرى أ ـ ـ ه كتيـ ـ ار م ــن
الف س ــفة والمتص ــوفة وأ ــل الكـ ـ  ،و ــد اش ــتباه م ــا ف ــد األذ ــان بم ــا ف ــد
األعيــان ،أو مــا ســمث بــالك ث المْ ــق ،فد ـنالء قــد هتصــورون فــد أذ ــاندم
أشــياء متــل الك يــات العق يــة التــد هزعمــون أندــا لكــون لــارج العقــل وال مكــن
امش ــارال إليد ــا وال االحس ــا د ــا وليس ــه ال ــل الع ــا ل ــم وال لارج ــه ،ومت ــل
الك ي ــات المجـ ـ ر ال مت ــل وج ــو مْ ــق ،أو إنس ــانية مْ ق ــة ،ومت ــل أ ــحاب
االلحــا المْ ـق لو مــوه فــد أذ ــاندم ف نـوا أنــه فــد الخــارج( )3أمــا التــاند:
فقـد أشـار إلـث المـندج الصـحيا ل معرفـة واالسـتدالل ويمكـن أن نعر ـه كمــا
ه د:
ا -فد الهدا ة هو ا شيل امس مرالب الداللة فيقـول  :وال ريـب أن
الداللة ع ث مرالب :أحد ا :أن هدل الدليل بغيـر شـعور منـه وال قصـد ،فدـ ا
والدرجة التانية :أن كون الدال عالما بالمـدلول
ال ى سمث لسان الحال
( )1ان ر :الر علت المنطقيي (ص ،)100،437 :والص دية ( ،)180 /1ونقق
المنط (ص ،)73 :والدواب الصي ت ( ،)296/4و رء التع رض ()44/5 ،59/4ا
( )2ان ر :الص دية ( ،)166/1وان ر المدرسة الفلف ة (ص)305 :ا
( )3هذ القض ة يثه اال ر م ة كثيرا -ور م رعرض ف م عد -وان ر نقق أس س
التقديس المطبوع ( ،)332/1و رء التع رض (،127 ،111/5 ،285،289 ،2 1 1/6
 ،)96 /6 ،313 ،173والفبعين ة (ص ،)1 0 0 ،9 0 :والص دية (1 17-1 1 1/2
 ،)308-296 ،1والدواب الصي ت ()78/3ا
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ع يه،
لكن لم قصد إفدـا مخاةـب ،ولكـن حالـه ل المسـتدل ع ـث مـا ع مـه،
كاأل وات التث لدل بالْبذ متل البكاء واللحك ونحو ما ،فتندـا لـدل ع ـث
مــا ع مــه المــرء مــن نفســه متــل الحــزن والفــرح ،وك ـ لك ــفرال الرجــل وحم ـرال
الخجل والدرجة التالتة :الداللة التد قصد ا الدال ،فمندا :االعـ بغيـر
لْ ــاب مس ــموع ،كم ــن ع ــم لغيـ ـره ع م ــات لدل ــه ع ــث م ــا هري ــد وكتش ــارال
األلر ونحو ذلك ( )1ويهين فد مو ذ آلر أن الـدليل هنقسـم إلـث مـا
هدل نفسه وما هدل داللة الـدال بـه ،فالخ وقـات لـدل ع ـث هللا الخـالق ،فدـ ا
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
لدل ع ث أنه أرس ه متل و ـذ لنصـره فـد لنصـره ،ومتـل و ـذ هـده ع ـث
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
أو ثوبــه مــذ شــخص فيع مــون أنــه أرسـ دا ع مــة ع ــث أنــه أرس ـ ه( )2وشــيل
امسـ ـ إنم ــا هد ــدف إل ــث ع ــد حص ــر االس ــتدالل بْريق ــة معين ــة ،فتثب ــات
الصانذ وحدوث العا لم ،و اللة د األنهياء واير ا ال هنحصر االستدالل
لدا فد قالب معين كما فعل أ ل الف سفة والك ال هن و ل دم األمر إلث
إنكار ما لم وت عن اير ا الْريق ال ي عموه
 -2قــول المتك مــون :إنــه ال ــد ل و ــول إلــث الع ــم مــن الن ــر ول ـ لك
قولـون :إن الن ـر لــا الع ـم ،ألنــه لـو كـان عالمــا لمـا احتــاج إلـث الن ــر،
( )1رء التع رض ()202-200/10ا
( )2ا ن ر :النبو ات (ص ،)279 - 266 :و ا ن ر (ص)369 :ا
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لكن هرجذ نالء فيقولون :إن الن ـر مسـت ز ل ع ـم ،و ـ ا لنـاقف ،ويهـين ا ـن
ليميـ ــة أن ال ـ ـ ي فصـ ــل فـ ــد القلـ ــية أن الن ـ ـر نوعـ ــان :أحـ ــد ما :الن ـ ــر
الْ هد ،و و الن ر فد المسـولة التـد ـد القلـية المْ ـوب حكمدـا ليْ ـب
لي دــا ،فد ـ ا ــو الن ــر ال ـ 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
كال ـ ي هن ــر فــد المســولة لينــال لي دــا مــن الق ـرآن والحــدهث ،والتــاند:
الن ــر االســتداللد :و ــو الن ــر فــد الــدليل ال ـ ي هو ـ ه ويســت ز المــدلول،
و ا و ال ي هوجب الع م وال هنافيـه فدـو كالـ ي هن ـر فـد القـرآن والحـدهث
فــيع م الحكــم( )1لكــن ــل الن ــر واجــب؟ جيــب شــيل امس ـ  :لكــن مــن
حصر الع م بْريق عينه ،و متل حد معـين و ليـل معـين ،ألْـو كتيـرا ،كـا
أن مــن قــال :إن حــد اي ـره و لي ــه ال فيــد بحــال ألْــو كتي ـرا ،و ـ ا كمــا أن
الـ هن أوجه ـوا الن ــر وقــالوا :ال حصــل الع ــم إال بــة مْ قــا ،ألْــووا ،وال ـ هن
قــالوا -:ال حاجــة إليــه بحــال ،ــل المعرفــة ا مــا ــرورية لكــل أحــد فــد كــل
حال -ألْووا ،ل المعرفة وإن كانه رورية فد حق أ ل الفْر الس يمة،
فكتير من النا حتاج فيدا إلث الن ر ،وامنسان قد سـتغنث عنـه فـث حـال
ويحتــاج إليــه فــد حــال ،وك ـ لك الحــدو قــد حتــاج إليدــا لــارال ويســتغنث عندــا
ألــرى كالحــدو ال ف ي ـة ،والترجمــة قــد حتــاج إليدــا لــارال ،وقــد ســتغنث عندــا
ألــرى ،و ـ ـ ا ل ــه ن ــا ر وكـ ـ لك كــون الع ــم ــروريا أو ن ري ــا ،واالعتق ــا
قْعيـا وظنيـا أمـور نسـهية ،فقـد كـون الشـثء قْعيـا عنـد شـخص فـد حــال،
و ـو عنــد آلـر وفــد حـال ألــرى مجدـول فلـ عـن أن كــون م نونـا ،وقــد
كــون الشــثء ــروريا لشــخص فــد حــال ،ون ريــا لشــخص آلــر وفــد حــال
( )1ان ر :الر علت المنطقيي (ص)353-352 :ا
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ألــرى ،وأمــا مــا ألهــر بــه الرســول فتنــه حــق فــد نفســه ،ال خت ــف بــالت ف
عقا ــد الن ــا وأحـ ـوالدم ،فدــو الح ــق الـ ـ ي ال قه ــل النقــيا ،ولدـ ـ ا ك ــل م ــا
عار ه فدو باةل مْ قا ( )1والع م ع مـان :عم ـد ون ـرى ،فـاألول :مـا
كان شرةا فـد حصـول المع ـو كتصـور أحـدنا لمـا هريـد أن فع ـه ،فـالمع و
نا متوقف ع ث الع م به محتـاج إليـه والتـاند :الع ـم الخهـري الن ـرى ،و ـو
مــا كــان المع ــو ايــر مفتقــر فــد وجــو ه إلــث الع ــم بــه كع منــا وحدانيــة هللا
وأسـ ـما ه و ــفاله و ــد رسـ ـ ه ،وبم كت ــه وكتب ــه واي ــر ذل ــك ،ف ــتن ـ ـ ه
المع وم ــات ثا ت ــة سـ ـواء ع منا ــا أو ل ــم نع مد ــا ،فد ــد مس ــتغنية ع ــن ع من ــا
()2
دا
 -3ما حد الدليل؟ ل و المرشد إلث المْ وب و و ما كون الع م به
مست زما ل ع م المْ وب ،فدو اله ليل هو ل إلث المقصو  ،أ الدليل و
مــا كــون الن ــر الصــحيا فيــه مو ـ إلــث المْ ــوب ،الت ــف الن ــار فــد
ذلــك ،ويــرى شــيل امس ـ أن كــون بعلــدم لــص التــاند باســم اممــارال ون
ال ــدليل ،نـ ـزاع ا ــْ حد ،ولك ــن ه ــرى أن الل ــابط ف ــد ال ــدليل أن ك ــون
مست زما ل مدلول ،فكل ما كان مست زما لغيره أمكن أن سـتدل بـه ع يـه ،فـتن
من الْرفين ،أمكن أن ستدل بكـل مندمـا ع ـث اآللـر ،فيسـتدل
كان الت
المستدل بما ع مه مندما ع ث اآللر ال ي لم ع مه( )3ثم ـين شـيل امسـ
أن ا ال زو إن كان قْعيا كان الدليل قْعيا ،وإن كان ظا ار وقد هتخ ف
( )2رء التع رض ()304-303/3ا
( )3رء التع رض ()88/1ا
( )1الر علت المنطقيي (ص ،)165 :وان ر( :ص ،)151 :و رء التع رض
( ،)122/303،11/3والنبوات (ص ،)282 :ومن هو البيث (ص،199 ،197 ،194 :
 ،) 216ون رخة الق س األصولي (ص)322 :ا
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كــان ال ــدليل ظني ــا ،ويمت ــل ل قْع ــد دالل ــة الخ وق ــات ع ــث لالقد ــا و ــفاله
()1
كالع م والقدرال والمشيئة والرحمة والحكمة
 -4واآلن ننتقــل إلــث مســولة ألــرى مدمــة و ــد :ةــر الع ــم والمعرفــة
ومص ــا ر ا ــل ــث مختص ــة بجان ــب مع ــين ال هو ــل إل ــث الع ــم إال م ــن
ل له؟ لقد لباهنه م ا ب النا فد ذلك فبعلدم حصر الع ـم بالمحسـو
فقــط فدــو ال ـ ي هتهــه بــه االســتدالل قينــا ومــا عــداه ال ليــل فيــه ،وبعلــدم
حصــر االســتدالل باالعتبــار والقيــا المنْقــد فقــط ،وبعلــدم اعتمــد ع ــث
اير ذلك ،ويـرى شـيل امسـ أن ةـر الع ـم متعـد ال وكتيـرال ويمكـن إجالدـا
ت ث ةر :
أحــد ا :الح ـ البــاةن وال ــا ر ،و ــو ال ـ ي لع ــم بــه األمــور الموجــو ال
بوعياندا والتاند :االعتبار بالن ر والقيا وإنما حصل الع م به بعد الىع م
بــالح  ،ممــا أفــا ه الح ـ معينــا فيــده العقــل والقيــا مْ قــا ،فدــو ال فيــد
نفس ــه ع ــم ش ــدء مع ــين لك ــن جع ــل الخ ــاص عام ــا ،والمع ــين مْ ق ــا ،ف ــتن
الك يات إنما لع م بالعقل ،كما أن المعينات إنما لع م بامحسا

والتالــث :الخهــر ،والخهــر هتنــاول الك يــات والمعينــات والشــا د والغا ــب،
()2
فدو أعم وأشمل ،لكن الح والعيان ألم واكمل
ويوسذ شيل امس  -فـد مناسـبات مخت فـة -الكـ حـول ـ ه األ لـة،
ولكنه هركز ع ث مسـولة لنـوع األ لـة ،كمـا هركـز ع ـث ليـل الخهـر الصـا ،
( )2ان ر :الر ع المنطقييي (ص 65 :ا)166-ا
( )1رء التع رض ( ،)324/7وان ر :االستق مة ( ،)29/1والر علت المنطقيي (ص:
 ،) 473 ،364ونقق أس س التقديس المطبوع ()539/2ا
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ول ـ لك قــول عــن أ ــل الك ـ ( :إندــم قــد س ـ موا أنــه ع ــم بالســمذ أمــور ،كمــا
ه كرونه ك دم من أن الع و ث ثة أقسـا  :مندـا مـا ال ع ـم إال بالعقـل ،وندـا
مـا ال ع ـم إال بالسـمذ ،ومندـا مـا ال ع ـم بالسـمذ والعقـل ،و ـ ا التقسـيم حـق
فـد الجم ـة ،فــتن مـن األمـور الغا بــة عـن حـ امنســان مـا ال مكـن معرفتــه
بالعقـل ،ــل ال عـرف إال بــالخهر ثـم ــين ةـر الع ــم فيقـول :وةــر الع ــم
ث ثــة :الح ـ  ،والعقــل ،والمركــب مندمــا كــالخهر ( )1ويو ــا النقْــة األلي ـرال
فــد مكــان آلــر فيقــول :إن الخهــر أ لــا ال فيــد إال مــذ الح ـ أو العقــل،
فتن الخهر عنه إن كـان قـد شـو د ،كـان قـد ع ـم بـالح  ،وإن لـم كـن شـو د
ف ــد أن ك ــون ش ــو د م ــا ش ــهده م ــن بع ــا الوج ــوه ،وإال ل ــم ع ــم ب ــالخهر
شــثء ،ف ـ فيــد الخهــر إال بعــد الح ـ والعقــل ،فكمــا أن العقــل بعــد الح ـ
()2
فالخهر بعد العقل والح  ،فاملبار هتلمن ا و ا
ولــي الحـ ـ وح ــده لع ــم بــه األم ــور إذ ن ــا المجري ــات والمتـ ـوالرات،
ويرى شيل امس أن ه األ لة لو ل إلث اليقين ،ولكن الخْو ال ي وقذ
فيه الف سفة وأ ل المنْق أندم جع وا ما ع م بـالح مكـن أن سـتنبط منـه
قلية ك ية عامة ،ههنث ع يدا القانون المنْقد ،قول شيل امس عـندم:
إند ــم كم ــا حص ــروا اليق ــين ف ــد الص ــورال القياس ــية حص ــروه ف ــد الم ــا ال الت ــد
ذكرو ـ ــا م ـ ــن القل ـ ــا ا الحس ـ ــيات ،واألولي ـ ــات والمتـ ـ ـوالرات والمجربـ ـ ــات أو
ثـم مـذ
الحدسيات ،ومع و أنه ال ليـل ع ـث نفـد مـا سـوى ـ ه القلـا ا
ذلك إنما اعتهروا فد الحسيات والعق يات واير م
ما جرت العا ال باشت ار

ند آ

فيه ،ولناقلوا فد ذلك ،وذلك أن نـد

( )2رء التع رض ()178/1ا
( )3ن فه ()325/7ا
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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
كــن مــا رآه ـنالء مــن ذلــك ــو مــا ه ـراه ـنالء ،وك ـ لك شــتركون فــد س ـماع
ــوت الرع ــد ،وأم ــا م ــا س ــمعه بعل ــدم م ــن كـ ـ بع ــا و ــوله فدـ ـ ا ال
شتر نو آ فد عينـه ،ـل كـل قـو سـمعون مـا ال سـمذ ايـر م ،وكـ لك
أك ــر المر ي ــات ،فان ــه م ــا م ــن ش ــخص وال أ ــل رب وال مدهن ــة وال إق ــيم إال
ويــرون مــن المر يــات مــا ال ه ـراه ايــر م ،وأمــا الشــم وال ـ و وال م ـ فد ـ ا ال
شتر جميذ النا فد شدء معين فيه وك لك ما ع م بـالتوالر والتجربـة
والحــد  ،فتنــه قــد هت ـوالر عنــد ـنالء مــا لــم هت ـوالر عنــد ايــر م ولــم جربــوه،
ولكن قد هتفقان فد الجن  ،كما جرب قو بعا األ وية ويجرب اآللـرون
جــن ل ــك األ ويــة ،فيتفــق فــد معرفــة الجــن ال فــد معرفــة عــين المجــرب
( ،)1ف ــتذا كان ــه ـ ـ ه ح ــال ـ ـ ه األ ل ــة ف م ــاذا ف ــر أ ــل المنْ ــق يندـ ــا،
فيقول ــون :إن م ــا ع ــم ب ــالح مك ــن أن ك ــون ل ــي عام ــا ،أم ــا المتـ ـوالرات
والمجربات ف يسه لـي عامـا وإنمـا خـتص دـا مـن ع مدـا ،مـذ أن اشـت ار
النا فد المتوالرات اي ثر ،وفد المجريات حصل المعنث الك د ال ى قو
فد النفسث بخ ف الحسيات ف ي فيدا شدء ك د( ،)2لقد أ ى ـ ا التفريـق
بو ل المنْق أن أنكروا المتوالرات واأللبار التث لع م أو جاءت عـن ةريـق
األنهيــاء ،وك ـ لك األ لــة القرآنيــة مــن األمت ــة اللــرورية التــد ذكــر هللا لعــالث
فيدا ما جرى ل السابقة وأنه جرى ع ث من عمل متل عم دم
إن شيل امس هرى أن -الحسيات والمتوالرات والمجربيات -مكن أن
لكـون لــي ومصـد ار مــن مصـا ر المعرفــة ،وال فـر يندــا ،ويمكـن أن ننقــل
( )1الر علت المنطقيي (ص -384 :ه )38ا
( )2الر علت المنطقيي (ص)385 :ا
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نصا هو ا ه المسـولة ،قـول :وقـد ذكـر مـن ذكـر مـن ـنالء المنْقيـين
أن القلا ا المع ومة بالتوالر والتجربـة والحـد خـتص دـا مـن ع مدـا دـ ا
الْريق ،ف لكون حجـة ع ـث ايـره بخـ ف اير ـا فتندـا مشـتركة حـتج دـا
ع ث المنا ع وقد ينا
أن ـ ا لفريــق فاســد ،فــتن الحســيات ال ــا رال والباةنــة لنقســم أ لــا إلــث
لا ــة وعام ــة ول ــي مــا رآه ي ــد أو ش ــمه أو ذاقــه أو لمس ــه ج ــب اش ــت ار
النا فيه ،وك لك ما وجده فـد نفسـه مـن جوعـه وعْشـه وألمـه ول لـه ،لكـن
بعا الحسيات قد لكـون مشـتركة ـين النـا  ،كاشـتراكدم فـد ركيـة الشـم
والقمــر والكواكــب ،وألــص مــن ذلــك اشــت ار 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
كاشـ ــت ار النـ ــا فـ ــد الع ـ ــم وجـ ــو مكـ ــة ونحو ـ ــا مـ ــن اله ـ ــدان المشـ ــدورال،
واشتراكدم فد وجو البحر وأكتر م ما رآه ،واشتراكدم فد الع م وجو موسث
وعيسث ُمحمد وا عا دم النهوال ونحـو ذلـك ،فـتن ـنالء قـد لـوالر لهـر م إلـث
عامة ند آ وإن قدر من لم هه غه ألبار م فدم فد أةراف المعمورال ال فد
الوســط ،وك ـ لك المجربــات ،فعامــة النــا قــد جرب ـوا أن شــرب المــاء حصــل
معه الري ،وأن قْا العنق حصل معه الموت ،وأن اللرب الشـدهد هوجـب
األلــم والع ــم د ـ ه القلــية لجريهــد فــتن الح ـ إنمــا هــدر ريــا معينــا ومــوت
شخص معين ،وألم شخص معين ،أما كون كل من فعل به ذلك حصـل لـه
متــل ذلــك ،فد ـ ه القلــية الك يــة ال لع ــم بــالح  ،ــل بمــا هتركــب مــن الح ـ
نا و السمذ و ا النوع قد سميه بعا النـا ك ـه
والعقل ،ولي الح
لجريبــات ،وبعلــدم جع ــه نــوعين :لجريبــات وحدســيات ،فــتن كــان الح ـ
المقرون بالعقل من فعـل امنسـان كوك ـه وشـربه ولناولـه الـدواء سـماه لجريبـا،
جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

313
س ـماه

وإن كــان لارجــا عــن قدرلــه كتغيــر أشــكال القمــر عنــد مقا ــة الشــم
()1
حدسيا
فد ه الحسيات والمجربات من ةـر الع ـم عنـد شـيل االسـ  ،ولكنـه ال
حصر ةر الع م دا ،واعتناكه دـ ه األمـور -لا ـة التجربـة -أثـار انتبـاه
وإعجــاب كتيــر مــن البــاحتين المعا ـرين حتــث قــال أحــد م -ممــن خــالف
شيل االس فد آ ار ه -بعد أن نقل ك مه فد ذلك :وألي ار ال سعنا أما
ـ ه الــروح الع ميــة التجريهيــة التــد ألســمه دــا ف ســفة ا ــن ليميــة إال أن
نقرر أنه لو قدر لد ه الف سـفة أن لو ـذ فـد قالـب مندجـد لعـد ا ـن ليميـة-
بحـق -ع ـث أر الف سـفة التجـريهيين ،وحسـبه أنـه و ـذ األفكـار فـد وقـه
كانــه فيــه أوربــا لرســف فــد أا ـ ل الجدــل ولعــاند مــن جــو الفكــر الن ــري
()2
ةوال العصور الوسْث
وإذا كان ــه متـ ــل ـ ـ ه القلـ ــا ا أث ــارت إعجـ ــاب ـ ـنالء البـ ــاحتين بشـ ــيل
امس فتن ال ى أثـار إعجـاب ل مـ ال ا ـن ليميـة -مـن عصـره وإلـث اليـو -
ما عمل رحمه هللا من الدعوال إلث العو ال إلث م ب الس ف ،وندجدـم ،ومـن
ذلــك :المــندج الشــرعد ل ســتدالل ،ال ـ ى لنكبــه الف ســفة والمتك مــون قــد ما
ول م لدم حدهتا -و ا ما نشير إليه فد الفقرال التالية
 -5م ــن أ ــول االس ــتدالل وة ــر المعرف ــة الكه ــرى :الْري ــق وال ــدليل
الشــرعد ،ولكــن مــا الــدليل الشــرعد؟ ــل ــو مقتصــر ع ــث مــا أفــا ه الخهــر
نصــه فقــط ،أو مــا ســميه الــبعا الــدليل الســمعث ،المخــتص بمــا ال مكــن
( )1الر علت المنطقيي (ص)93-92 :ا
( )1المدرسة الفلف ة (ص )449 :ومؤل ه :ميمد عبد الفت ر نص ر ،وان ر :من هو
البيث للنش ر (ص)178 ،173 ، 166 :ا
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ـ ا ،و أروا
الع م به إال بالسمذ ولهر الصا  ،لقد فدم كتير من أ ـل الكـ
أن الشــرع -م ــن الكت ــاب والس ـنة -ل ــي في ــه أ ل ــة عق يــة ،وإنم ــا ألب ــار ع ــن
مغيبــات جــب التصــدهق دــا ،وافــل ـنالء عــن األ لــة القرآنيــة الكتي ـرال التــد
فيد ــا مجا ل ــة ومحاج ــة المنكـ ـرين ل لوقي ــة والنهـ ـوال ،والبع ــث واير ــا ،و ـ ـنالء
المنكــرون مــن مشــركد العــرب وأ ــل الكتــاب وايــر م لــم كون ـوا مق ـرين نه ـوال
محمــد - -وال بمــا نــزل ع يــه مــن الكتــاب ،ول ـ لك كــان مــن أ ــول مــندج
شيل االس  -فد كتبه -التركيز ع ث المندج الشرعد وينبه إلـث ا ـط أ ـل
الكـ فــد حصـر م لدــم فـد لهــر الصـا فقــط قـول :الــدليل الشـرعد قــد
كون سمعيا وقد كون عق يا ،فتن كون الدليل شرعيا ه ار به:
أ -كون الشرع أثهته و ل ع يه
ب -وي ار به كون الشرع أباحه وأذن فيه
(أ) فــتذا أريــد بالشــرعد مــا أثهتــه الشــرع ،فتمــا أن كــون مع ومــا بالعقــل
أ لـا ولكــن الشــرع نبــه ع يــه و ل ع يـه ،فيكــون شــرعيا عق يــا ،و ـ ا كاأل لــة
التــد نبــه هللا لعــالث ع يدــا فــد كتابــه العزيــز مــن األمتــال الملــروبة واير ــا
الدالــة ع ــث لوحيــده و ــد رسـ ه ،وإثبــات ــفاله وع ــث المعــا  ،فت ــك ك دــا
أ لة عق ية ع م حتدا بالعقل و ـد ـ ار ين ومقـاهي عق يـة ،و ـث مـذ ذلـك
شرعية وإما أن كون الدليل الشرعد ال ع م إال بمجر لهر الصا  ،فتنـه
إذا ألر بما ال ع م إال بخهره كان ذلك شرعيا سمعيا
ــن أن األ ل ــة الش ــرعية منحصـ ـرال ف ــد له ــر
وكتي ــر م ــن أ ــل الكـ ـ
الصـ ــا فقـ ــط وأن الكتـ ــاب والسـ ــنة ال هـ ــدالن إال ع ـ ــث ـ ـ ا الوجـ ــه ،ولد ـ ـ ا
جع ون أ ول الـدهن نـوعين :العق يـات ،والسـمعيات ،ويجع ـون القسـم األول
ممــا ال ع ــم بالكتــاب والســنة و ـ ا ا ــط فدــم ،ــل الق ـرآن ل ع ــث األ ل ــة
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العق يــة وبيندــا ونبــه ع يدــا وإن كــان مــن األ لــة العق يــة مــا ال ع ــم بالعيــان
ولوا مه؟ قال لعالث{ :سنريدم آ النا فـد اآلفـا وفـد أنفسـدم حتـث هتهـين لدـم
أنه الحق أولم كف ربك أنه ع ث كل شدء شديد } ألفص ه( ]53:
(ب) وأما إذا أريد بالشرعد ما أباحه الشرع وأذن فيه ،فيدلل فـد ذلـك
م ــا أله ــر ب ــه الص ــا  ،وم ــا ل ع ي ــه ونب ــه ع ي ــه القـ ـرآن ،وم ــا ل ــه ع ي ــه
وشددت به الموجو ات ،والشارع حر الدليل لكونه كـ با فـد نفسـه ،متـل أن
لكــون إح ــدى مقدمالــه باة ــة ،فتن ــه ك ـ ب ُهللا ح ــر الك ـ ب الس ــيما ع ي ــه،
كقول ــه لع ــالث { :أل ــم هنلـ ـ ع ــيدم ميت ــا الكت ــاب أن ال قولـ ـوا ع ــث هللا إال
الحــق و رس ـوا مــا فيــه } [ األع ـراف ،}169:ويحرمــه لكــون المــتك م بــه هــتك م
ع م،كما قال لعـالث {:وال لقـف مـا لـي لـك بـه ع م}[االسـراء ]36:وقولـه
لع ــالث {:وأن لقول ـ ـوا ع ـ ــث هللا مـ ــا ال لع مـ ــون } ألاألع ـ ـراف ، ] 33:وقولـ ــه:
{ اأنتم نالء حاججتم فيما لكم به ع م ف م لحـاجون فيمـا لـي لكـم بـه ع ـم}
()1
[آل عمران]66:
فاأل لــة الشــرعية قــد لكــون س ـمعية ،وقــد لكــون عق يــة نبــه ع يدــا الشــرع،
ا مــا مــا هنبــه إلــث أنــه ال مكــن أن هتعــارض العقــل والشــرع،
وشــيل االس ـ
ول لك لم فصل ـين جـن األ لـة-؟ فعـل أ ـل الف سـفة والكـ  -فاأل لـة قـد
لكــون حســية ولــد لكــون عق يــة وقــد لكــون شــرعية ،وك دــا ــا قة ،ألن الكــل
مــن عنــد هللا ،ف ــالكون مخ ــو هلل واالنســان الـ ـ ي عقــل ويح ـ نح ــو هلل،
والنصــوص الســمعية منزلــة مــن عنــد هللا ،فال ـ هن هتو مــون أندــم قــد ع مــون
بعقـ ــولدم ومقاهيسـ ــدم أمـ ــو ار قـ ــد عار ـ ــدا السـ ــمذ اـ ــالْون أشـ ــد الغ ـ ــط ـ ــل
( )1رء التع رض (-198/1ا )20ا
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ومنحرفــون فــد إ مــاندم وثقــتدم بمــا جــاء مــن عنــد هللا مــن الكتــاب والســنة ،إذ
ك دــا وحــد مــن هللا لعــالث ،ولدـ ا قــول شــيل امسـ منهدــا إلــث أن حصــول
المعرفــة بالشــرع ع ــث وجــوه أحــد ا :أن الشــرع هنبــه ع ــث الْريــق العق يــة
التـ ــد د ـ ــا ع ـ ــرف الصـ ــانذ ،فتك ـ ــون عق ي ـ ــة ش ـ ـرعية ،والت ـ ــاند :أن المعرف ـ ــة
المنفص ـ ة( )1بوس ـماء هللا و ــفاله التــث دــا حصــل ام مــان لحصــل بالشــرع
كقوله لعالث{ :ما كنه لدري ما الكتاب وال ام مـان ولكـن جع نـاه نـو ار ندـدي
ه فتنما أ ـل
به من نشاء من عبا نا} [الشورى ، ]52:وقوله{ :قل إن
ع ــث نفســد وإن ا تــدهه فبمــا هــوحث إلــد ربــد } [ســبو ،]50:وقول ـه{ :كتــاب
أنزلناه إليك لتخرج النا مـن ال مـات إلـث النـور بـتذن ربدـم} [إ ـراقيم، ]1:
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،
ويو ا شيل امس فد افيقول :وأمـا الن ـر المفيـد ل ع ـم فدـو مـا كـان
فــد ليــل ــا  ،والــدليل الدــا كط -ع ــث العمــو واالة ـ  -ــو كمــاب ال ــة
وســنة نهيــه ،فــتن ال ـ كط جــاءت بــه الش ـريعة مــن نــوعد الن ــر :ــو مــا فيــد
وينفذ ويحصل الدـدى ،و ـو هـ كر ال ـة ومـا نـزل مـن الحـق ،فـتذا أ ار الن ـر
واالعتبار فد األ لة المْ قة
مــن اي ــر لعي ــين مْ ــوب فـ ـ لك الن ــر ف ــد كت ــاب هللا ول ــد ره كم ــا ق ــال
لعالث{ :قد جاءكم من هللا نور وكتاب مهين هددي هللا بـه مـن البـذ ر ـوانه
( )1كذ ا ،و لعله  :الم صلةا
( )2رء التع رض ()38-37/9ا
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ـراط

ســهل الس ـ ويخــرجدم مــن ال مــات إلــث النــور بتذنــه ويدــدهدم إلــث
()1
مستقيم } [الما دال ] 16 – 15:
 -6ونعرض ل لة الشرعية التد ذكر ا شيل االس :
أ -فوولدا اللة السمذ من الكتاب والسنة ع ث كل ما لنا ع النا فيـه،
ألن فيدما الددى التا  ،فمـن اعتصـم بـالوحد فقـد ـدى إلـث ـراط مسـتقيم،
ول لك فتن األنهياء ع يدم الص ال والس  ،عـوا النـا إلـث عبـا ال هللا أوال
بالق ـب ،وال سـان ،وعبا لـه متلـمنة لمعرفتــه ،وذكـره ،فو ـل ع مدـم وعم دــم
و الع م باهلل والعمل هلل ( ،)2( )2ول لك فالرسل لم هدعوا النا إلث امقـرار
وجــو هللا وأنــه الخــالق ،ألن ـ ا معــروف مس ـ م مركــو فــد فْــر النــا ،
وإنما عوا النا إلث عبا ال هللا وحده ال شريك له ،ومنه هنْ ق إلـث األمـور
األلــرى ،ألن مــن عهــد هللا وحــده وأل ــص لــه فــد العبــا ال ف ــد أن صــد
رس ـ ه وبمــا جــاءوا بــه مــن عنــد ربدــم لعــالث ،قــول شــيل امس ـ  :إن هللا
ســبحانه لمــا كــان ــو األول ال ـ ي ل ــق الكا نــات واآللــر ال ـ ي إليــه لصــير
الحا ثــات فدــو األ ــل الجــامذ فــالع م بــه أ ــل كــل عمــل وجامعــه ،ولــي
ل خ ــق ـ ح إال فــد معرفــة ربدــم وعبا لــه ،وإذا حصــل لدــم ذلــك فمــا س ـواه
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،
والق ــب بعبا لــه واالســتعانة بــه معتصــم مستمســك قــد لجــو إلــث ركــن وثيــق،
واعتص ــم بال ــدليل الد ــا ي ،والهر ــان الوثي ــق ،فـ ـ هـ ـزال إم ــا ف ــد ي ــا ال الع ــم
واال م ــان ،وإم ــا ف ــد السـ ـ مة م ــن الجد ــل والكف ــر ،وبدـ ـ ا ج ــاءت النص ــوص
االلدية فد أنه بام مان خرج النـا مـن ال مـات إلـث النـور ،و ـرب متـل
( )1نقق المنط (ص)33 :ا
( )2مدموع ال ت و ()15/2ا
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المــنمن  -و ــو المقــر ربــه ع مــا وعم ـ  -بــالحد والبصــير والســميذ والنــور
وال ل -و رب
متـل الكـافر -بالميــه واألعمـث واأل ـم ،وال مــة والحـرور ( ،)1فمــندج
الرس ــل ع ــث الل ــد م ــن م ــندج المتك م ــين الـ ـ هن هه ــدأون ب ــاألمور الن ري ــة
فيهـدأون بتثبـات الصـانذ ثــم النهـوات ثـم السـمعيات ،وقــد لخـت ط ع ـيدم األ لــة
فد أول الْريق أو فد وسْدا أو فد آلر ا ف ص ون إلث المقصـو  ،أمـا
األنهي ــاء -ـ ـ وات هللا وسـ ـ مه ع ــيدم جميع ــا -فيه ــدأون م ــن حي ــث هنتد ــد
الف سفة ،فتذا كان قصارى ما هنتدد إليه نالء إثبات أن ا العالم ال د له
من لالق ،فاألنهياء ههينون ألممدم أنه جب عبا ال هللا وحده ال شريك له مـا
امـه قلـية املـرار بـه وبوجـو ه مسـ مة ل جميـذ ول ـة ـ ا الـدليل :أن
عبا ال هللا وامل ص د األسا و د المو ة
إلــث لصــدهق رس ـ هُ -هللا أهــد م بمــا هــدل ع ــث ــدقدم مــن المعج ـزات
واير ــا -فــتذا لمــه الشــدا لان :األلوقيــة والرســالة ،كــان مــا جــاء بــه ـنالء
الرســل مــن أمــر أو لهــر ــو الحــق ال ـ كط عتصــم بــه المنمنــون وإذا كــان
المتص ــوفة ع ــث عكـ ـ المتك م ــين والف س ــفة ،ف ــتن أ ــل الح ــق واال م ــان ال
عتمـدون ع ـث مــا خْـر بق ــوبدم مـن لـواةر مْ قـا ،وإنمــا هزنوندـا بالكتــاب
والسنة ،وال قدمون ع يدما شيئا من األ لة أو الخـواةر ،ولـ لك فمـا ال أوليـه
ع مـاء أ ــل الحــدهث ولوا ـدم مــن اليقــين والمعرفــة والدـدى فــومر جــل عــن
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
( )1مدموع ال ت و ()16/2ا
( )2نقق المنط (ص)26 :ا
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ب -و نــا ليــل آلــر و ــو ليــل الفْ ـرال التــد فْــر هللا النــا جميعــا
ع يدــا ،ألن امنســان ل قــه هللا لعــالث متميـ از عــن ايـره مــن الخ وقــات ،فعنــده
الشـعور وامحســا ولد ــه ام ار ال والحركــة ،ففـد الشــعور وام ار ميــز ــين
الحق والباةل والصد والك ب ،وباال ار ال والحركة حـب ويـبغا فيحـب مـا
هنفعه ويميل إليـه ،ويـبغا مـا لـره وينفـر منـه ،و ـ ه ـد الفْـرال( ،)1قـول
شيل االس ُ :هللا سبحانه
ل ـق عبــا ه ع ــث الفْـرال التــد فيدـا معرفــة الحــق والتصــدهق بــه ومعرفــة
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
نافعــا عرفتــه الفْ ـرال أحهتــه وأةمونــه إليــه ،وذلــك ــو المع ـروف ،ومــا كــان
()2
باة معدوما ك ه به الفْرال فوبغلته الفْرال وأنكرله
ونصــوص الفْ ـرال الــة ع ــث أن كــل مولــو هولــد ع ــث فْ ـرال االس ـ ،
و ـد الحنياليــة المقتلــية لعبـا ال هللا وحــده ال شـريك لـه والحــب والخلــوع لــه
لعالث قول شيل امس  :فع ـم أن فـد فْـرال االنسـان قـوال لقتلـد اعتقـا
الحق وإ ار ال النافذ ،وحينئ فامقرار وجو الصـانذ ومعرفتـه واال مـان بـه ـو
الحـق أو نقيلـه؟ والتـاند مع ـو الفســا قْعـا ،فتعـين األول ،وحينئـ فيجــب
أن كون فد الفْرال ما قتلد معرفة الصانذ واال مان به ،وأ لا :فتنـه مـذ
امق ـرار بــه إمــا أن لكــون محهتــه أنفــذ ل عهــد أو عــد محهتــه ،والتــافد مع ــو
الفسا  ،وإذا كان األول أنفذ له كان فـد فْرلـه محبـة مـا هنفعـه ،وأ لـا فتنـه
( )3ان ر :المصدر الف ال (ص)29 :ا
( )1نقق المنط (ص)29 :ا

جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

320

إمـ ــا أن لكـ ــون عبا لـ ــه وحـ ــده ال ش ـ ـريك لـ ــه اكمـ ــل ل نـ ــا ع مـ ــا وقصـ ــدا أو
امشـ ـ ار ب ــه ،والتالـ ـث مع ــو الفس ــا فوج ــب أن ك ــون ف ــد فْرل ــه مقتل ــث
قتلــد لوحيــده ،وأ لــا :فتمــا أن كــون هــن امس ـ مــذ اي ـره مــن األ ــان
متمـ ــاث ين أو االس ـ ـ مرجوحـ ــا أو راجحـ ــا ،واألول والتـ ــاند بـ ــاة ن بالفـ ــا
المس ـ مين وبو لــة كتي ـرال ،فوجــب أن كــون فــد الفْ ـرال 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 ـ ه الفْ ـرال بمــا فيدــا مــن االســتعدا والقهــول كافيــة لحصــول مقتلــا ا
م ــن معرف ــة هللا وعبا ل ــه ،ال ش ــترط لـ ـ لك وج ــو أ ل ــة هتع مد ــا م ــن ل ــارج،
ـ ه المســولة فيقــول :وإذا لــز أن كــون فــد الفْ ـرال
هو ــا شــيل امس ـ
مرجا ل حنيالية التد أ دا معرفة الصانذ ومحهته وإل ص الـدهن لـه ،فتمـا
أن كون مذ ذلك
ال هوج ــد مقتل ــا ا إال بس ــهب منفص ــل ،مت ــل م ــن ع م ــه وي ــدعوه ،أو مك ــن
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
حصــول موجهدــا لـ لك انحاةــب المنفصــل ،كــالقول فــد األول ،وحينئ ـ في ــز
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
ـ ا التقريــر و ــو كــون موجــب الفْ ـرال ال حصــل قــط إال نحاةــب منفصــل،
وإذا أمكن حصول موجب الفْرال دون مخاةب منفصل ع ـم أن فـد الفْـرال
( )2رء التع رض ()459-458/8ا
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ق ـوال لقــتايا ذلــك ،وإن ذلــك ليمــث موقوفــا ع ــث مخاةــب منفصــل ،لكــن قــد
()1
كون ل لك المقتلث معارض مانذ و ا و الفْرال
و ه الفْرال لوافق ما ألهـرت بـه الرسـل وال لعار ـدا أ ـدا ،ولـ لك فـتن ليـل
الفْـ ـرال ع ــث ع ــو هللا لع ــالث ال مك ــن أن ك ــون م ــا ج ــاءت ب ــه النص ــوص
بخ فه كما عم نفاله( ، )2و ك ا
جـ -ومن األ لة الن رية التث لفيد الع ـم ،وقـد جـاء دـا القـرآن ،ليـل
اآل ــات ،فالمخ وق ــات ل ــدل ع ــث الخ ــالق ولوج ــب الع ــم ب ــه ،وآ ــات األنهي ــاء
لوجب الع م نهولدم ،و ك ا قول شيل االس إن من األ لـة اآل ـات كمـا
ه ـ كر هللا ذلــك فــد الق ـرآن ،واآل ــة ــد ليــل ع يــه بعينــه ،ال لــدل ع ــث قــدر
مشــتر ينــه وبــن اي ـره ،فــنف الكا نــات ومــا فيدــا و ــو عــين وجو ــا فــد
الخارج مست ز لوجو الرب ،و و آ ة له و ليل ع يه ،وشا د وجـو ه بعينـه،
ال قدر مشتر ينه وبين ايره ( ،)3و ليل اآل ات خت ف عن ليل القيـا ،
ألن ليل اآل ة و نفسه مست ز لعين المـدلول ع يـه ،قـول شـيل االسـ :
وأما استدالله باآل ات
فكتيـ ــر فـ ــد الق ـ ـرآن ،والفـ ــر ـ ــين اآل ـ ــات وبـ ــين القيـ ــا أن اآل ـ ــة ـ ــد
الع مة ،و د الدليل الـ ي سـت ز عـين المـدلول ،وال كـون مدلولـه أمـ ار ك يـا
مشتركا ين المْ وب وايره ،ـل نفـ الع ـم بـه هوجـب الع ـم بعـين المـدلول،
( )1رء التع رض (-459/8ا )46ا
( )2ان ر :رء التع رض ( ،)312 /5وان ر :اللة ال طرة الدرء ( ،)371 /8ونقنق
التأس س المطبوع ()475/2ا
( )3نقق أس س التقديس -المطبوع)474/2( -
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كمــا أن الشــم آ ــة الندــار قــال لعالث{:وجع نــا ال يــل والندــار آهتــين فمحونــا
آ ــة ال يــل وجع نــا آ ــة الندــار مبص ـرال } [امس ـراء ،]12:فــنف الع ــم بْ ــوع
الشم هوجب الع م وجو الندار ،وك لك آ ات نهوال محمد نف الع ـم دـا
هوج ــب الع ــم نهول ــه بعين ــه ،ال هوج ــب أمـ ـ ار د ي ــا مش ــتركا ين ــه وب ــين ايـ ـره،
وك لك آ ات الرب لعالث ،نف الع م دا هوجـب الع ـم نفسـه المقدسـة لعـالث
ال هوجب ع ما ك يا مشتركا ينـه وبـين ايـره ،والع ـم بكـون ـ ا مسـت زما لدـ ا
ــو جدــة الــدليل ( ،)1و ليــل اآل ــات إنمــا ــو اســتدالل بجز ــد ع ــث جز ــد،
()2
و ا خالف القيا المنْقد
 قيا األولث:هـرى شــيل امسـ أن ـ ا مــن أ لـة القـرآن ،وأنــه ســتف فــد حــق هللا
لعالث ألن هللا لعالث لي متل ل قه ،بحيث قا ع ث ل قـه ألن هللا لعـالث
لـي كمت ــه شـثء ،و ـ ا الـدليل ركــز ع يـه شــيل االسـ كتيـرا ،وبـين اللتــه
ع ــث إثبــات التوحي ــد هلل ونفــث الص ــاحبة والولــد عنــه ،وع ــث إثبــات ــفات
الكمــال هلل ،وع ــث النه ـوال والمعــا  ،قــول شــيل امس ـ  :وأمــا قيــا األول ـث
الـ ي كــان سـ كه السـ ف الباعـا ل قـرآن فيـدل ع ــث أنـه هتهــه لـه مــن ــفات
الكمال التد ال نقص فيدا أكمل مما ع موه ثا تـا لغيـره ،مـذ التفـاوت الـ ي ال
لــبْه العقــل ،كمــا ال لــبط التفــاوت ــين الخــالق والخ ــو  ،ــل إذا كــان
العقل هدر من التفا ل ال ي ين مخ و ونح و ما ال حصر قدره ،و و
ع م أن فلل هللا ع ـث كـل مخ ـو أع ـم مـن فلـل مخ ـو ع ـث مخ ـو ،
( )1الر علت المنطقيي (ص)151 :ا

( )2ان ر :ن س المصدر (ص ،)163 :وان ر( :ص ،)356 :ومدموع ال ت و (،9/2
 ،)1/48وان ر :منط اال ر م ة (ص ،)247 :والمدرسة الفلف ة (ص،)368،443 :
ومن هو البيث (ص)216 :ا
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ا مما ههين له أن ما هتهه ل رب أع م مما هتهه

لكل ما سواه بما ال هدر قـدره ( ،)1ويقـول أ لـا( :وممـا هو ـا ـ ا أن
الع ــم املدــد ال جــو أن ســتدل فيــه بقيــا لمتيــل( )2ســتوي فيــه األ ــل
والفرع ،رال بقيـا شـمولد( )3لسـتوي فيـه أفـ ار ه ،فـتن هللا لعـالث لـي كمت ـه
شـثء فـ جــو أن متـل بغيـره وال جــو أن هــدلل ـو وايـره لحــه قلــية
ك ية لستوي أف ار ا ( ،)4ثـم ةهـق ـ ا ع ـث مسـولة المعـا ( ،)5ثـم ذكـر أن هللا
اســتعم ه ســبحانه ف ــد لنزيدــه ولقد ســه عم ــا أ ــافوه اليــه م ــن ال ـوال ال سـ ـواء
سمو ا حسية أو عق ية( ،)6ثم ذكر النصوص القرآنية التد فيدا االنكار ع ث
( )1الر علت المنطقيي (ص)154 :ا
( )2ن س التمثي هو الق س المشهور في كتب أصرل ال قه وهو :أ ب ت الينذ في
ج ي لثبوره في ج ي آخر لمعنت مشتر الينهم وهو العلة كقولن  :النبيذ حرا ألنه
ك لخمر في اإلسن ر الذي هو علة اليرمة ،ان ر التهذيب:شرح الخب صي وحواش ه (ص:
 ،)414وإيض ح المبهذ (ص ،)17 :وريرخر القواعد المنطق ة (ص ،)166 :والمرشد
الفل ذ (ص )253:ا
( )3ن س الشمول :هو ن س المن اقة المشهور وهو :ول مؤلف م

ض ي إذا سلم

ل عنه لذاره ول آخر ،مث أن يق ل ك إنف ن حيوان وك حيوان حف س ،النت دة:
ك انف ن حف سا ان ر المص ر الف قة :الهذيب :شرح الخب صت (ص،)363 :
وريرخر القواعد (ص ،)1 38 :والمرشد الفل ذ (ص)136 :ا
( )4رء التع رض ()29/1ا
( )5ان ر :المصدر ن فه ( -30 /1ه )3ا
( )6اليف ة مث
العشرة واألف

ول النص ر في ا فت ،والعقل ة مث

ول ال س ة التولد العقول

ا
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المشـركين فـد عمدــم أن هلل ولـدا ،أو أن هلل الهنــات ،ثـم عقــب شـيل امسـ
قـا  :فهــين ســبحانه أن الــرب الخــالق أولـث بــون هنـزه عــن األمــور الناقصــة
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
أحق نفد المكرو ات المنقصات منكم ( ،)1ف كر قيا األولث فد ذلك

ـ -الميزان القرآند:
ور ت نصوص لدل ع ث الميزان وأن هللا أنزله ،متل قوله لعالث:
{هللا ال ي أنزل الكتاب بالحق والميزان}[الشورى ،]17 :وقوله{ :والسماء
رفعدا وو ذ الميزان أال لْغوا فد الميزان وأقيموا الو ن بالقسط وال لخسروا
الميزان}[الرحمن]9-7 :واير ا ،فما ا الميزان؟ قول شيل امسـ  :وقـد
قال هللا سـبحانه ولعـالث {:هللا الـ ي أنـزل الكتـاب بـالحق والميـزان} [الشـورى:
 ،]17وقـال{ :لقـد أرسـ نا رسـ نا بالهينـات وأنزلنـا معدـم الكتـاب والميـزان ليقــو
النا بالقسط}[الحدهد ،]25 :والميزان فسره الس ف بالعدل ،ويفسره بعلدم
بما هو ن به( ،)3و ما مت مان ،وقد ألهـر أنـه أنـزل ذلـك مـذ رسـ ه كـا أنـزل
معدــم الكتــاب ليقــو الن ــا بالقســط ،فمــا عــرف ب ــه لماثــل المتمــاث ت م ــن
الصفات والمقا هر و من الميزان ،وك لك ما عرف به الت ف المخت فات،
( )7رء التع رض ()37-36/1ا
( )8ان ر :في ن س األولت وشرح اال ر م ة له :منط اال ر م ة (ص ،)254 :ون رخة
الق س األصولي (ص ،)334 :ومن هو البيث ()2 18ا
( )1ان ر هذي القولي في ر فير اآلية 25 :م سورة اليديد :ر فير الطبر  ،وزا
المفيرا
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فمعرف ــة أن ـ ـ ه ال ــد ار م أو اير ــا م ــن األجس ــا التقي ــة بق ــدر ـ ـ ه لع ــرف
بموا يندا ،وك لك متل ا الزمان عرف بموا ينه التث قـدر دـا األوقـات
فك ـ ـ لك الفـ ــروع المقيسـ ــة ع ـ ــث أ ـ ــولدا فـ ــد الشـ ــرعيات والعق يـ ــات لعـ ــرف
بالموا ين المشتركة يندما ،و د الو ف الجامذ المشتر ال ي سمث الحد
األوسط ،فتنا إذا ع منا أن هللا حر لمر العنب لما ذكره من أندـا لصـد عـن
ذكر هللا وعن الص ال ،ولوقذ ـين المـنمنين العـداوال والبغلـاء ،ثـم رأهنـا نهيـ
الحهــوب مــن الحنْــة والشــعير والــر وايــر ذلــك ماث دــا فــد المعنــث الك ــد
المشتر ال ي و ع ة التحريم ،كان ا القدر المشتر ال ي و الع ة ـو
الميـزان التــد أنزلدــا هللا فــد ق وبنــا لنــزن دــا ـ ا نجع ــه متــل ـ ا ،فـ نفــر
ــين المتمــاث ين ،والقيــا الصــحيا ــو مــن العــدل ال ـ ي أمــر هللا لعــالث بــه
( ،)1ويو ا النقْة األليرال فيقول:
إن القيا الصحيا و من العـدل الـ ي أنزلـه ،وإنـه ال جـو قـط أن
ـحيا،
خت ف الكتاب والميزان ،ف خت ف نص ثا ه عن الرسـل وقيـا
ال قيا شرعد
وال عق ــد ،وال ج ــو ق ــط أن األ ل ــة الص ــحيحة النق ي ــة لخ ــالف األ ل ــة
( ،)2ويور اعت ار ا ع ث ا ثـم هـر ع يـه ،فيقـول:
الصحيحة العق ية
فتن قيل :إذا كان ا مما عرف بالعقل فكيـل جع ـه هللا لعـالث ممـا أرسـ ه
به الرسل؟ قيل :ألن الرسل ربه ل نـا األمتـال العق يـة التـد عرفـون دـا
التماثــل وااللــت ف ،فــتن الرســل لــه النــا وأرشــدلدم إلــث مــا بــه عرفــون
العـدل ،ويعرفــون األقيسـة العق يــة الصـحيحة التــد سـتدل دــا ع ـث المْالــب
( )2الر علت المنطقيي (ص)372 :ا
( )1الر علت المنطقيي (ص)373 :ا
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الدهنية ،ف ـي الع ـو النهويـة مقصـورال ع ـث مجـر الخهر،كمـا ـن ذلـك مـن
نـه مـن أ ــل الكـ  ،ويجع ــون مـا ع ـم قســيما ل ع ـو النهويــة ،ـل الرســل-
ـ ـ وات هللا ع ــيدم -ين ــه الع ــو العق ي ــة الت ــد د ــا هـ ـتم ه ــن الن ــا ع م ــا
وعم  ،و ربه األمتال ،فكم ه الفْرال بما نهدتا ع يـه وأرشـدلدا ممـا كانـه
الفْـرال معر ــة عنــه ،أو كانــه الفْـرال قــد فســدت بمــا حصــل لدــا مــن اآلراء
واأل واء الفاسدال ،فو اله ذلـك الفسـا وبينـه مـا كانـه الفْـرال معر ـة عنـه،
حتــث ــار عنــد الفْ ـرال معرفــة المي ـزان التــد أنزلدــا هللا وبينتدــا رس ـ ه (،)1
ويو ــا ش ــيل االسـ ـ أن هللا كم ــا أن ــزل م ــذ رسـ ـ ه اال م ــان ،فـ ـ حص ــل
ام مــان إال دــم ،فك ـ لك أنــزل المي ـزان ف ــد الق ــوب وذلــك لمــا ينــه الرس ــل
()2
العدل وما هو ن به
ولم ــا ك ــان القي ــا أح ــد األ ــول المعتهـ ـرال ف ــد األحك ــا عن ــد جم ــا ير
المس مين،وقف شيل امسـ مـذ أ ـل المنْـق وقفـة ةوي ـة حـول عمدـم أن
قياسدم الشمولد و ال ي فيد اليقين ،أما القيا التمتي د -ال ي و قيا
األ ــوليين -ف ـ فيــد إال ال ــن ( ،)3ظنــا مــندم أن اســتخدامه فــد األحكــا
الفرعية من جانب الفقداء
( )2ن فه (ص)382 :ا
( )3ن فه (ص)384-383 :ا
( )4سب التعرخ
إلت ع

ق س الشمول والتمثي وال رق الينهم أن الشمولي إنتق ل م خ ص

ذ انتق ل م ذلو الع إلت الخ ص ،أم التمثيلت فهو انتق ل م حنذ معي

(ج ي) إلت حنذ معي (ج ي) الشتراكهم في ذلو المعنت الكلت ،ومع ذلو ف من إرج ع
أحدهم إلت اآلخر كم أش ر إلت ذلو ش ص اإلس

اال ر مبةا وخ ح أن عق الب حثي

في علو ا لمنط ر وا علت إخوانهذ المن اقة في ولهذ :إن الق س التمثيلت نت وخينوا
أنه د ينون طع  ،ان ر التهذيب شرح الخب صت ،ح ش ة العط ر ()414كم ذكروا له-
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ليــل ع ــث أنــه ظنــد ( ،)1ويــرى شــيل امس ـ أنــه ال فــر يندمــا ،ــل
مكــن إرجــاع القيــا الشــمولد إلــث التمتي ــث وبــالعك  ،قــول( :لفـريقدم ــين
قيـا الشـمول وقيـا التمتيـل بـون األول قـد فيـد اليقـين ،والتـاند ال فيـد إال
ال ن ،فر باةل ،ل حيث أفا أحد ما اليقين أفا اآللر اليقين ،وحيث ال
فيــد أحــد ما إال ال ــن ال فيــد اآللــر إال ال ــن فــتن إفــا ال الــدليل ل يقــين أو
ال ــن ل ــي لكون ــه ع ــث ــورال أح ــد ما ون اآلل ــر ،ــل باعتب ــار لل ــمن
أحــد ما لمــا فيــد اليقــين ،فــتن كــان أحــد ما اشــتمل ع ــث أمــر مســت ز ل حكــم
قينا حصل به اليقين ،وإن لم شتمل إال ع ث ما فيـد الحكـم ظنـا لـم فـد إال
ال ن ( ،)2سم ين أنه ال فر يندما فيقول :فتن ق ه :النهي حـ ار قياسـا
ع ـث الخمـر ،ألن الخمـر إنمــا حرمـه لكوندـا مســكرال ،و ـ ا الو ـف موجــو
فــد النهي ـ  ،كــان بمنزلــة قولــك كــل نهي ـ مســكر وكــل مســكر ح ـ ار  ،فالنتيجــة
قول ــك :النهيـ ـ حـ ـ ار  ،والنهيـ ـ ــو مو ــوعدا و ــو الح ــد األ ــغر ،والحـ ـ ار
محمولدا و و الحد األكهر ،والمسكر و المتوسط ين المو وع والمحمـول،
و و الحد األوسط المحمـول فـد الصـغرى المو ـوع فـد الكهـرى ( ،)3وبـين
شــيل امس ـ أن الفقدــاء ــاروا ســتعم ون فــد الفقــه القيــا الشــمولد،كما
ستعمل فـد العق يـات القيـا التمتي ـث ( )4ـل هـرى شـيل امسـ أن قيـا
التمتيــل أقــوى مــن قيــا الشــمول ،ألن التمتيــل إنمــا ــو مــن قيــا الغا ــب
ع ث الشا د ال ي جاء فد القـرآن الكـريم و ـو الميـزان الـ ي أنزلـه هللا ،قـول
شيل امس ر ا ع ث المناةقة :إذا كـان ال ـد فـد ر ـاندم مـن قلـية ك يـة
= فوا د في البيث العلمت ورقد العلو  ،ان ر :المرشد الفل ذ (ص)257 :ا
( )1ان ر :الر علت المنطقيي (ص)234 :ا
( )2ن س المصدر (ص)211 :ا
( )3ان ر :الر علت المنطقيي (ص)211 :ا
( )4ن س المصدر (ص)117 :ا
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فــالع م ت ــك القلــية الك يــة ال ــد لــه مــن ســهب ،فــتن عرفو ــا باعتبــار الغا ــب
بالشــا د وأن حكــم الشــدء حكــم مت ــه ،كم ـا إذا عرفنــا أن ـ ه النــار محرقــة
ع منا أن النار الغا بـة محرقـة ألندـا مت دـا ،وحكـم الشـدء حكـم مت ـه ،فيقـال:
()1
ا استدالل بقيا التمتيل 000
ــة أن م ــا ور ب ــه الش ــرع م ــن قي ــا التمتي ــل واعتب ــار الغا ــب
والخ
بالشــا د ــو المو ــل إلــث اليقــين ،و ـ ا ــو االعتبــار ال ـ ى ور األمــر بــه،
و و تناول قيا الْر وقيا العك  ،ويشرح شيل االس ذلك ويمتل له
مــن الق ـرآن فيقــول :ومــن أع ــم ــفات العقــل معرفــة التماثــل وااللــت ف،
فتذا رأى الشيئين المتماث ين ع م أن ا متل ا ،فجعل حكمدما واحـدا ،كـا
إذا رأى الم ــاء والم ــاء ،والتـ ـراب والتـ ـراب ،والدـ ـواء والدـ ـواء ،ث ــم حك ــم ب ــالحكم
الك ــد ع ــث القــدر المشــتر  ،وإذا حكــم ع ــث بعــا األعيــان ومت ــه بــالن ير
وذكر المشتر كان أحسن فد الهيان فد ا قيا الْـر  ،وإذا رأى المخت فـين
كالماء والتراب فر يندما و ا قيا العك  ،وما أمر هللا بـه مـن االعتبـار
فد كتابه هتناول قيا الْر وقيا العك  ،فتنه لما أ ك المكـ ين ل رسـل
تك ههدم كان من االعتبار أن ع م أن من فعـل مـا فع ـوا أ ـابه مـا أ ـا دم
فيتقد لك هب الرسل ح ار 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
األ ــل ال ن ي ـره ،واالعتبــار كــون د ـ ا و ـ ا ،قــال لعــالث { :لقــد كــان فــد
()2
قصصدم عهرال ألولد األلباب } [هوسف]111:
 -7ـ ـ ه ــث األ ل ــة الش ــرعية -سـ ـمعية وعق ي ــة -ج ــاءت د ــا و ل ــه
( )5ن فه (ص)115 :ا

( )1الر علت المنطقيي (ص ،)371 :وان ر :منط اال ر م ة (ص)222 :ا
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ع يدا النصوص ،و د الة ع ث التكامل وأن ال لعارض ـين العقـل والنقـل،
ورسل هللا لعالث جاءوا بالحق المهين ،وال مكن أن ولوا بما عـارض العقـول
الصــحيحة ،لكــن قــد ــولون بمــا لعجــز عنــه العقــول وال لســتْيذ إ اركــه ،ول ـ ا
كتي ار ما هر شيل امس أن الرسل خهرون بمحـارات العقـول ال بمحـاالت
()1
العقول
ولكــن إذا كــان المــندج القرآنـد والشــرعث ال قتصــر ع ــث مجــر الخهــر،
ف مــاذا هــر عــن الس ـ ف أندــم كتي ـ ار مــا قولــون :أن متــل ـ ا األمــر ممــا ال
مجــال ل عقــل فيــه ،أو هندــون عــن إ لــال العقــل فــد بعــا األمــور ،ونحــو
ذلك؟ ا سنال مدم
بجواب مركز فيقول -عن أ ل الكتاب

ول لك خصه شيل امس
والسنة-
وأما ما قد قولونه من أن العقل ال مجـال لـه فـد ذلـك ،أو هندـون عـن
الك  ،أو عن ما سمد معقوالت ون را ،ونحو ذلك ،فد ا له وجوه حيحة
ثا تة بالكتاب والسنة ،ل وبالعقل أ لا ،وبعلدم قد ال فر ـين مـا هـدلل
فــد ذلــك مــن حــق وباةــل ،وبعلــدم قــد قصــر عــن الحــق ال ـ ي هــدل ع يــه
وال ريــب أن التقصــير ظــا ر ع ــث اكتــر المنتســهين إلــث
الكتــاب والســنة
الكتــاب والســنة مــن جدــة عــد معــرفتدم بمــا ل ع يــه الكتــاب والســنة ول ـوا
ذلــك ،فيقــال :مــن الوجــوه الصــحيحة أن مــا نْــق بــه الكتــاب وبينــه ،أو ثهــه
بالســنة الصــحيحة ،أو الفــق ع يــه الس ـ ف الصــالا ف ــي ألحــد أن عار ــه،
معق ـوال ون ـ ار أو ك مــا ،وبر انــا ،وقياســا عق يــا أ ـ  ،ــل كــل مــا عــارض
ذلك فقد ع م أنه باةل ع ما ك يا عامـا ،وأمـا لفصـيل الع ـم ـبْ ن ذلـك فـ
( )2ان ر :رء التع رض ()327/7 ،297/5
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جـب كـل كـل أحــد ،ل ع مـه بعـا النـا ون بعــا ،وأ ـل السـنة الـ هن
م أ دا هـر ون مـا عـارض الـنص وامجمـاع مـن ـ ه ،وإن لرفـه بوسـماء
م ــا أن ــزل هللا د ــا م ــن سـ ـ ْان ،ق ــال لعالث{:وكـ ـ لك جع ن ــا لك ــل نه ــد ع ــدوا
شــياةين االنـ والجــن هــوحد بعلــدم إلــث بعــا لــرف القــول اــرو ار ولــو
شــاء ربــك مــا فع ــوه ف ـ ر م ومــا فتــرون } [األنعــا  ،]112 :فوعــداء النهيــين
ا ما هوحث بعلدم إلث بعا لرف القول ارو ار
وك لك من الوجوه الصـحيحة أن مـوار النـزاع ال لفصـل ـين المـنمنين
إال بالكتــاب والســنة ،وإن كــان أحــد المتنــا عين عــرف مــا قولــه بعق ــه ،وذلــك
أن قوى العقول متفاولة مخت فـة ،ومحميـ ار 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
هللا لعالث ،ولد ا هوجد من لرج عن االعتصا بالكتاب والسنة من الْوا ف
فتندم فترقون ويخت فون {وال ه ازلـون مخت فـين إال مـن رحـم ربـك }[ ـو 119:
} ،وأ ل الرحمة م أ ل اال مان والقرآن
ومـ ــن الوجـ ــوه الصـ ــحيحة أن معرفـ ــة هللا بوسـ ــما ه و ـ ــفاله ع ـ ــث وجـ ــه
التفصيل ال لع م إال من جدة الرسول ع يه الص ال والس  :إما بخهره ،وإما
بخهره ولنهيده
و الله ع ث األ لة العق يـة ،ولدـ ا قولـون :ال نصـف هللا إال بمـا و ـف
به نفسه أو و ف به رسوله ،- -قال هللا لعالث{ :سبحان ربـك رب العـزال
عمــا صــفون وسـ ع ــث المرسـ ين والحمــدهلل رب العــالمين } [ الصــافات:
()1
 80ا]182-
أمــا أمــور المغيبــات ،متــل ألبــار مــن ســهق ،أو ألبــار اآللـرال :أشـراةدا
( )1نقق أس س التقديس -المطبوع ()248-247/1ا
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وأح ـوال اليــو اآللــر ومــا فيــه ،والم ـوا ين والص ـراط والجنــة والنــار ولفا ــيل
ذلــك ،فد ـ ا ممــا الفــق جميــذ أ ــل ام مــان ع ــث أنــه ممــا هت قــث عــن الــوحد،
فتهولدا واالقرار دا مهند ع ث لهر المعصو
وبالجم ة فينبغد ل عاقل أن ع م أن قيا هـن هللا فـد األرض إنمـا ـو
واسْة المرس ين وات هللا وس مه ع يدم أجمعـين ،ف ـوال الرسـل لمـا عهـد
هللا وحده ال شريك له ،ولما ع م النا اكتر ما ستحقه سبحانه من األسماء
الحســنث والصــفات الع ــث ،وال كانــه لــه ش ـريعة فــد األرض ،وال لحســهن أن
العقــول لــو ل ركــه وع ومدــا التــد لســتفيد ا بمجــر الن ــر عرفــه هللا معرفــة
مفص ة بصفاله وأسما ه ع ث وجه اليقين ،فتن عامة من لك م فد ا الباب
بالعقـ ــل فتنمـ ــا لك ـ ــم بعـ ــد أن غـ ــه مـ ــا جـ ــاءت بـ ــه الرسـ ــل واستصـ ــغث ل ـ ـ لك
والق ــدر الـ ـ ي مك ــن العق ــل إ ارك ــه ن ـ ـره ف ــتن المرسـ ـ ين-
واس ــتون ب ــه
ـ وات هللا وس ـ مه ع ــيدم -نهد ـوا النــا ع يــه وذكــرو م بــه ،و عــو م إلــث
الن ــر فيــه ،حتــث فتح ـوا أعينــا عميــا ،وآذانــا ــما وق وبــا ا فــا ،والقــدر ال ـ ي
()1
عجز العقل عن إ راكه ع مو م إ اه وأنبوو م به
ثالتا :مندجه فد يان العقيدال ولو يحدا:
نــا فــر ــين حــالين ،الحــال األولــث :ي ـان العقيــدال امس ـ مية ل نــا
والـدعوال إليدـا ،والحـال التانيـة :الـر ع ـث لصـومدا وبيـان العقيـدال الصـحيحة
من ل ل ذلك،

( )2الص ر المفلول (ص)250 -249 :ا
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ففـد الحــال األولـث جــب ذكـر العقيــدال سـ يمة ،ــافية ،بعيـدال عــن إثــارال
الشــهدات أو أ لــة الخصــو والــر ع يدــا ،وإنمــا ل ـ كر أ لــة القــول الص ــحيا
ولش ــرح ولو ــا حت ــث س ــتقر الح ــق ف ــد النف ــو  -بعي ــدا عم ــا ل ــا ه م ــن
شــهدات المخــالفين -أمــا فــد الحالــة التانيــة ف ــد مــن فــذ المعــارض وبيــان
الحق من لـ ل المناقشـة ،و ـ ا مـا فع ـه ا ـن ليميـة ،ففـد الرسـا ل واألجوبـة
التـث ســول فيدـا عــن العقيــدال أو إحـدى قلــا ا ا -ولــم ْ ـب الســا ل جـواب
شــهدة وار ال -وال ع ــم ا ــن ليميــة مــن حالــه حاجتــه إلــث ذلــك ،ــولد الج ـواب
بعرض عقيدال الس ف بو لتدا وا ـحة ـافية( ، )1وقـد جمـذ ـين الْـريقتين
بوس وب إجمالد ميل إلث لقرير الحـق فـد األمـور المخت ـف فيدـا ،كمـا فعـل
()2
فد رسالته الع يمة الو ية الكهرى
ولتمييز مسولة إثبات األسماء والصـفات عـن اير ـا مـن جوانـب العقيـدال
بو ــول لا ــة ،ســنفر ا وحــد ا لهيــان مندجــه فيدــا ،ول ـ ا مكــن أن كــون
مندجه عموما كما ه د:
أ -مندجه فد العقيدال عموما:
( )1م أمثلة ذلو العقيدة الواسط ة ،و عدة في روحيد األلوم ة ،أم ر و علت
المخ ل ي و ن عقيدة الفلف م خ له فأ لب كتبه علت هذا المنهو ،الذ س ر عل ه
اال ر م ة عد المن ش ت والمي التي مر اله  ،ورأ أنه الالد منه اليض ح الي للن سا
( )2وهي الوص ة التي -كتبه ا إلت جم عة م أرب ع عد ال مف فر ،عد هو :عد
ال مف فر اال إسم عي األمو الش مي الهن ر  ،م المتصوفة راف أحمد البدو وأحمد
الرف عي وعبد الق ر الدي ني و يرهذ ،روفي سنة  557هن ،ان ر :البداية والنه ية
( ،)1432/12ووف ت األا ن ( ،)254/3والندو ال اهرة( )361/5وللش ص عد عقيدة
مطبوعة س ر فيه علت مذهب ومنهو األش عرة ،ان ره (ص )12 :وم عده ا
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 -1عر ـ ــدا بوس ـ ـ وب سـ ــدل ميسـ ــور ،فدمـ ــه الجميـ ــذ ،المـ ــتع م وايـ ــر
المتع م و ا ما فع ه حـين كتـب العقيـدال الواسـْية  ،ففيدـا الو ـوح والبعـد
عن أي نوع من أنـواع التعقيـد أو إثـارال المشـك ت ،وقـد لميـز عر ـه ل عقيـدال
بما ه ث:
أ -عد الدلول فد متا ات أ ل الك
ب -عم ما قول بالنصوص من الكتاب والسنة وأقوال الس ف
جـ -الشمول فد يان العقيدال ،وبيان جميذ أمور ا ،سواء مندا ما هتع ق
بام مــان بــاهلل ولوحيــده وأســما ه و ــفاله ،أو اال مــان بالرســالة وبقيــة أركــان
األ مان مـن ام مـان بالم كـة ،والكتـب ،والرسـل ،واليـو اآللـر والقـدر ليـره
وشره ،أو مـا هتع ـق بام مـان ومـا شـم ه مـن القـول واالعتقـا والعمـل ،أو مـا
هتع ـ ــق بـ ــالموقف مـ ــن الصـ ــحابة ،واألمـ ــر بـ ــالمعروف والندـ ــد عـ ــن المنكـ ــر
()1
000
 -2التركيز ع ث اكهر المسا ل وأ مدا و و لوحيد األلوقية ،والبعـد عـن
الش ــر بجمي ــذ أنواع ــه ،وربْ ــه ذل ــك بش ــدا ال أن ال إل ــه إال هللا وش ــدا ال أن
محمــدا رســول هللا ،فدالــان الشــدا لان مــا أ ــل هــن امس ـ  ،قــول :فد ـ ا
أ ل ع يم ع ـث المسـ م أن عرفـه فتنـه أ ـل امسـ الـ ى هتميـز بـه أ ـل
ام مـان مـن أ ـل الكفـر ،و ـو ام مـان بالوحدانيـة والرسـالة ،شـدا ال أن ال إلـه
إال هللا رأن محمدا رسول هللا ،وقد وقذ كتير مـن النـا فـد املـ ل بحقيقـة
هن األ ين ،أو أحد ما ،مذ ظنه أنه فد اا ة التحقيـق والتوحيـد ،والع ـم
والمعرفــة ،فــتقرار المشــر بــون هللا رب كــل شــثء وم يكــه ولالقــه ،ال هنجيــه
من ع اب هللا ،إن لم قترن بـه إقـ ارره بونـه ال إلـه إال هللا فـ سـتحق العبـا ال
( )1ان ر لم سب " الواسط ةا
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أحد إال و ،وأن محمدا رسول هللا فيجب لصد قه فيما ألهـر ،وةاعتـه فيمـا
أم ـ ــر ،ف ـ ــد م ـ ــن الكـ ـ ـ ع ـ ــث ـ ـ ـ هن األ ـ ـ ـ ين :األ ـ ــل األول :لوحي ـ ــد
()1
املدية األ ل التاند :حق الرسول - -
ـرف شـدء مندـا إال
و ا ما ما هركز ع ث أنواع العبـا ال التـد ال جـو
هلل لعـالث ،ولا ـة أ ـول العبـا ال التــد لحـر الق ـوب إلـث هللا لعـالث و ــد:
المحبة والخوف والرجاء ،قول شيل امس  :وال د من التنهيـه ع ـث قاعـدال
لحــر الق ــوب إلــث هللا عــز وج ـل ،فتعتصــم بــه ،فتقــل آفالدــا ول ـ ب عندــا
بالك ية بحـول هللا وقولـه فنقـول :اع ـم أن محركـات الق ـوب إلـث هللا عـز وجـل
ث ثة :المحبة ،والخوف ،والرجاء ،وأقوا ا المحبة ،و د مقصـو ال لـ ار لـ الدا
ألندا ل ار فد الدنيا واآللرال،
بخ ف الخوف فتندة هزول فد اآللـرال قـال هللا لعـالث  { :أال إن أوليـاء هللا
ال لـوف ع ــيدم وال ـم حزنــون } [ هـون  ، ]62 :والخــوف المقصـو منــه
الزجــر والمنــذ مــن الخــروج عــن الْريــق فالمحبــة ل قــث العهــد فــد الســير إل ـث
محهوبه ،وع ث قدر عفدا وقولدا
ك ـون ســيره إليــه ،والخــوف منعــه أن خــرج عــن ةريــق المحهــوب ،والرجــاء
قو ه ،فد ا أ ل ع يم جب ع ث كل عهد أن هتنبه له ،فتنه ال لحصل لـه
()2
العهو ة لدونه ،وكل أحد حب أن كون عهدا هلل ال لغيره
 -3يــان شــروط قهــول العمــل :امل ـ ص هلل ،والمتابعــة لرســوله ،-
( )2التدمرخة ،مدموع ال ت و ()109-104 /3ا
( )1مدموع ال ت و ( ،)95/1وان ر :الوجو التفعة التت الي اله روحيد األلوم ة ،فهت
ع مة جدا ،وردل علت منهو رأصيلت ع ذ ،عدة في روحيد األلوم ة ،مدموع ال ت و
()32-20/1ا
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وذلك بون ال عهد إال هللا ،وأن عهـد بمـا شـرع رسـوله وأمـر ال بغيـر ذلـك مـن
الهــدع ،وقــد ركــز ع ــث ـ ه القلــية فــد جميــذ كتبــه و ا مــا مــا عــرج ع يدــا
()1
ألندا من منْ قات العقيدال األساسية
 -4انتسـابه إفــث مـ ب السـ ف ال إلـث مـ ب معــين ،قــول -رحمــه
هللا -عن نفسه مـذ أنـد فـد عمـري إلـث سـاعتث ـ ه لـم أ ع أحـدا قـط فـد
أ ول الدهن إفث م ب حنه د وايـر حنه ـد ،وال انتصـرت لـ لك ،وال أذكـره
فــد ك مــد ،وال أذكــر إال مــا الفــق ع يــه س ـ ف األمــة وأ مدــا ( ،)2ويقــول:
فــدهن المس ـ مين مهن ـد ع ــث البــاع كنــاب هللا وســنة رســوله ومــا الفقــه ع يــه
األمة ،فد ه الت ثة ـد أ ـول معصـومة ،ومـا لنا عـه فيـه األمـة ر وه إلـث
هللا والرسول ،ولي ألحد أن هنصب ل مة شخصا هـدعو إل ةريقتـه ويـوالد
ع يد ــا ويعـ ــا ي ،ايـ ــر النهـ ــث  ،- -وال هنصـ ــب لدـ ــم ك مـ ــا ه ـ ـوالد ع يـ ــه
ويعا ي اير ك هللا لعـالث وكـ رسـوله - -ومـا اجتمعـه ع يـه األمـة،
ل ا من فعل أ ل الهدع
ال هن هنصـهون لدـم شخصـا أو ك مـا فرقـون ـين األمـة  ،هوالـون ع ـث ذلـك
أو ل ــك النســبة ويعــا ون ( ، )3ثــم ــين لمــاذا لحكــث أق ـوال األ مــة
الكـ
ولنس ــب إل ــث أ ــحا دا فق ــال  :واألقـ ـوال إذا حكي ــه ع ــن قا د ــا أو نس ــهه
( )2ان ر  -علت سبي المث ل  :-رس لة العبو ية ،مدموع ال ت و (،174-172 /10
 ،)234و يموع ال ت و ( ،)177 /28 ،585 /11والنبوات (ص ،)126 :و عدة جليلة
في التوس والوسيلة (ص  23ا  ،)1 25-و (ص )1 58- 138 :ط المنتب اإلس مي،
وج مع الرس

" عدة في الميبة " ( ،)226/2ورلخ ص ا الست ة (52/1ا ،)75

والتدمرخة ،مدموع ال ت و ()124/3ا
( )3مدموع ال ت و ()229/3ا
( )1رء التع رض ( )272/1
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الْوا ــف إلــث متهوعدــا فتنمــا ذا ع ــث ســهيل التعريــل والهيــان ،وأمــا المــدح
وال ـ والمـ ـواالال والمع ــا اال فع ــث األس ــماء المـ ـ كورال فــد الق ــرآن العزي ــز كاس ــم
المس ـ م والك ــافر ،والمــنمن ،والمن ــافق ،واله ــر والفــاجر ،والص ــا والك ــاذب،
والمصـ ا والمفســد وأمتــال ذلــك ،وكــون القــول ـوابا أو لْــو عــرف باأل لــة
()1
الدالة ع ث ذلك بالمع ومة بالعقل والسمذ
أمــا نســبة م ـ ب أ ــل الســنة إلــث اممــا أحمــد فقــد ســهق -فــد التمديــد عنــد
الحدهث عن نشوال أ ل السنة – أن نق نا نصا عن ا ن ليمية ههين السهب فد
نســهته إلــث اممــا احمــد وأن مـ ب السـ ف قــد م قهــل األ مــة األربعــة ولكــن
لما امتحن فيه امما احمد نسب إليه ،ويقول فد نص آلر :واالعتقا إنمـا
أ يل إلث امما أحمد ألنه أظدره وبينه عند ظدور الهدع ،وإال فدو كتـاب
هللا وســنة رســوله ،حــط أحمــد منــه كحــظ اي ـره مــن الس ـ ف :معرفتــه وام مــان
ب ــه ،وله يغ ــه والـ ـ ب عن ــه ،كم ــا ق ــال بع ــا أك ــا ر الش ــيوخ :االعتق ــا لمال ــك
والشافعد ونحو ما من األ مة ،وال دور ألحمد ن حنهل [ ثم قـال ]:وأ مـة
الســنة ليس ـوا متــل أ مــة الهدعــة ،فــتن أ مــة الســنة للــاف الســنة إلــيدم ألندــم
م ــا ر دـ ــم ظدـ ــرت ،وأ م ــة الهدعـ ــة للـ ــاف إل ــيدم ألندـ ــم مصـ ــا ر عـ ــندم
درت ( ،)2ويقول أ لا  :فتن احمد ن حنهل لم ههتدع من عنده شـيئا
ولكــن كــان أع ــم مانــه بمــا أنــزل هللا ع ــث رســوله ،ومــا كــان ع يــه الصــحابة
والت ــابعون ،وك ــان الب ــذ الن ــا لـ ـ لك ،وا ت ــد بالمخ ــالفين م ــن أ ــل األ ـ ـواء
ومناظرلدم بالخْاب والكتاب والر ع ـيدم ،فـوظدر مـن ع ـو السـ ف مـا ـو
متبــذ فيــه كس ــا ر األ مــة قه ــه ،وم ــا مــن قــول قول ــه إال وقــد قالــه ف ــه أو
( )2رء التع رض ( )273/1
( )3ن س المصدر ()6- 5 /5
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بمعناه ما شاء هللا قه ه وفد مانه ،وع ث ذلك من الدال ل ما شاء هللا،
ف د ـ ا الخ لــه األمــة إمام ـا ،ألن هللا لعــالث قول{:وجعف نــا ِمـ فـن ُد فم أِ بمــة ه فدـ ُـدون
ـانوا ِبع ِالنــا ُهوِقُنون}[الســجدال ]24:وكــان اممــا أحمــد-
ِبو فم ِرنــا ل بمــا ــه ُروا وكـ ُ
رحمــه هللا لعــالث – ممــن آلــاه هللا الصــهر واليقــين بع ــات هللا مــا اســتحق بــه
اممامة حتث اشتدر ذلك عند الخا ـة والعامـة ،فصـار لفـظ اممامـة مقرونـا
باسـمه أكتــر وأشــدر ممــا قتــرن باســم ايـره ( ،)1وا ــن ليميــة و ــو قــول ـ ا
الك كان هـتدم بونـه حنه ـد وأنـه سـير ع ـث اعتقـا الحنا ـة الـ هن كتيـ ار مـا
هتدمدم أعـداك م بـوندم مجسـمة مشـهدة ،وقـد أجـاب ا ـن ليميـة عـن ـ ا بـون
الباع امما أحمد من الحنا ة أقل انحرافا من اير م ،وما فيدم من انحراف
ففــد ايــر م م ــا ــو أشــد من ــه ،ثــم له ــين أن الحنا ــة مــندم م ــن كــان ع ــث
م ب امما أحمد وأ ل السنة ،لكن أ لا من كان ميل إلـث التفـويا ،أو
م ب األشـاعرال  ،أو مـ ب المعتزلـة فدـم كغيـر م مـن الْوا ـف ،وانتسـا دم
إلــث اممــا أحمــد ال كفــد ألن كون ـوا ع ــث وفــق م ـ ب الس ـ ف مــا لــم لكــن
()2
أقوالدم ك لك
 -5التركيز ع ث يان وسْية مـ ب السـ ف،وكت ار مـا ههنيدـا ع ـث وسـْية
أم ـ ـ ــة محم ـ ـ ــد  -  -بخص ـ ـ ــا ص ميـ ـ ـ ـزه هللا د ـ ـ ــا ع ـ ـ ــث جمي ـ ـ ــذ األنهي ـ ـ ــاء
والمرس ين،وجعل له شرعة ومنداجا ،أفلل شرعة وأكمـل مندـاج مهـين ،كمـا
جع ــل أمت ــه لي ــر أم ــة ألرج ــه ل ن ــا فد ــم هوف ــون س ــبعين أم ــة ــم لير ــا
وأكرمدا ع ث هللا مـن جميـذ األجنـا  ،ـدا م هللا بكتابـه ورسـوله لمـا الت فـوا
فيــه مــن الحــق قــه دم ،وجع دــم وســْا عــدال ليــا ار ،فدــم وســط فــد لوحيــد هللا
وأسـما ه و ــفاله وفـد ام مــان رسـ ه وكتبـه وشـ ار ذ هنـه مـن األمــر والندــد
( )1نقنننق أسننن س التقنننديس -المخطنننوط (  ،)98/3وان نننر فننني ن نننس المو نننوع نقنننق
(  ، )91/2ومدموع ال ت و (  )215-214 /6ا
أس س التقديس المطبوع
( )2ان ر :رء التع رض (  ،)258-257/10ونقق أس س التقديس المطبنوع ( -90/2
 )92ا
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[ ثــم ذكــر أمت ــة ثــم قــال ]:وأ ــل الســنة والجماعــة فــد
والح ـ ل و الح ـ ار
امس ـ كو ــل امس ـ فــد أ ــل الم ــل:فدم وســط فــد بــاب ــفات هللا عــز
وجل ،ين أ ل الجحد والتعْيل ،وبين أ ل التشهيه والتمتيل و م وسط فد
باب أفعال هللا عز وجل ين المعتزلة المك ين بالقدر،

والجهري ــة الن ــافين لحكم ــة هللا ورحمت ــه وعدل ــه ،والمعار ــين بالق ــدر أم ــر هللا
ونديــه وثوابــه وعقابــه ،وفــد بــاب الوعــد والوعيــد :ــين الوعيد ــة الـ هن قولــون
تخ يــد عص ــاال المسـ ـ مين ف ــد الن ــار ،وب ــين المرجئ ــة الـ ـ هن جح ــدون بع ــا
الوعيد وما فلل هللا به األ رار ع ث الفجار ،و م وسط فد أ ـحاب رسـول
هللا  -  -ـ ــين الغـ ــالد فـ ــد بعلـ ــدم ال ـ ـ ي قـ ــول فيـ ــه بولديـ ــة أو نه ـ ـوال أو
عصمة ،والجافد فيدم ،ال ي كفـر بعلـدم أو فسـقه و ـم ليـار األمـة (،)1
وبين أن كل ةا فة من الْوا ـف مـن ايـر أ ـل السـنة ال هنفـر ون بحـق ،ـل
()2
كل من كان معه شدء من الحق ففد أ ل السنة والجماعة مـن قـول بـه
 -6وعنـد الحاجـة إلـث ذكــر أقـوال المخـالفين ،فـ

ــد مـن المـ ب الصــحيا

( )1الدنننواب الصننني ت ( ،)806/1وان ننننر :أيضننن س ( ،)235-230/1وأيضنننن س (-292/1

 ،)293وأيض س ( )53-52/2ا

( )2ان نننر :منهننن ج الفننننة ( ،)44/3وان نننر فننني ال ننن ن وسنننط ة أهننن الفننننة :الواسنننط ة-

مدموع ال ت و ( ،)141/3والوص ة الكبر -مدموع ال ت و ()375-373/3ا
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المســتنبط مــن الكتــاب والســنة ،أوال ،وذكــر أقـوال المخــالفين فــد ــمن ذلــك،
قول فد مقدمة كتـاب ام مـان  :ونحـن نـ كر مـا سـتفا مـن كـ النهـد -
 ،- مذ ما ستفا من ك هللا لعـالث ،فيصـل المـنمن إلـث ذلـك مـن نفـ
ك هللا ورسوله ،فـتن ـ ا ـو المقصـو  ،فـ نـ كر الـت ف النـا ا تـداء،
ل ن كر مـن ذلـك – فـد ـمن يـان مـا سـتفا مـن كـ هللا ورسـوله – مـا
ههــين أن ر م ـوار الن ـزاع إلــث هللا وإلــث رســوله ليــر وأحســن لــووي  ،وأحســن
()1
عاقبة فد الدنيا واآللرال
وقد ةهق ا المندج فد كتابه ا
ب -مندجه فد األسماء والصفات:
لمـ ــا كانـ ــه ـ ـ ه المسـ ــولة مـ ــن أع ـ ــم المسـ ــا ل التـ ــد لـ ــاض فيدـ ــا الن ـ ــا
وا ـْربه فيدــا أقـوالدم ،لا ــة وأندــا لتع ــق بــاهلل لعــالث ومــا هنبغــد لــه مــن
فات الكمال
ومـا هنبغـد أن هنـزه عنـه مــن ـفات الـنقص ،فقــد حـرص شــيل امسـ ا ــن
ليميــة مــن ل ـ ل مناقشــاله أن هن ــل أ ـوال هنْ ــق مندــا المس ـ م فــد بحــث
ـ ا المو ــوع الخْيــر ،ألن الخْــو والزلــل فيــه لــي كغي ـره مــن المســا ل،
وكــان هركــز فــد روســه ع ــث متــل ـ ه األ ــول حتــث أن بعــا ل مي ـ ه
ة ه ـوا منــه أن كتــب لد ــم ـ ه القواعــد لش ــعور م بو ميتد ـا وحاجــالدم إليد ــا،
فكتب الرسالة التدمرية ،التد لعتهر ل ة متينة وقويـة لمـا قـرره ا ـن ليميـة
فد كتبه المْولة األلرى :ويمكن أن ن خص مندجه فد ا البـاب بمـا ه ـد
:
( )3اإليم ن (ص )1:ا
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 -1إن األ ــل فــد بــاب األســماء والصــفات أن هو ــف هللا بمــا و ــف بــه
نفس ــه أو و ــفه ب ــه رس ــوله  ،-  -ومعن ــاه أن قتص ــر ع ــث م ــا ج ــاء ب ــه
الكتــاب والســنة فدمــا المصــدران األساســان فــد ـ ا األمــر المتع ــق ـ ات هللا
لعالث وما له من فات الج ل والكمال ،قول شـيل امسـ  :وأ ـل هـن
المس ـ مين أندــم صــفون هللا بمــا و ــف بــه نفســه فــد كتبــه وبمــا و ــفه بــه
رسـ ه مــن ايــر لحريـل وال لعْيــل ،ومــن ايــر لكيـل وال لمتيــل ،ــل هتهتــون
له لعالث مـا أثهتـه لنفسـه ،وينفـون عنـه مـا نفـاه عـن نفسـه ،ويتبعـون فـد ذلـك
{سفبحان ربِك
أقوال رس ه ،ويجتنهون ما لالف أقوال الرسل كما قال لعالث ُ :
ر ِب افل ِعبزِال ع بما ِ
صُفون} [الصـافات ]180:أي عمـا صـفه الكفـار المخـالفون
ل رس ــل {وسـ ـ ٌ ع ــث افل ُم فرسـ ـِين} [الص ــافات ]181:لسـ ـ مة م ــا ق ــالوه مـ ــن
النقص والعيب {وافلح فم ُد ِبهللِ ر ِب افلعال ِمين} [الصافات ،]182:فالرسـل و ـفوا
هللا بصفات الكمال ،ونز وه عن النقـا ص المناقلـة ل كمـال ،ونز ـوه عـن أن
كون له متل فـد شـدء مـن ـفات الكمـال ،وأثهتـوا لـه ـفات الكمـال ع ـث
()1
وجه التفصيل ،ونفوا عنه التمتيل
والس ف – رحمدـم هللا لعـالث – سـاروا ع ـث ـ ا األ ـل ،فجـاء مـ هدم فـد
األسـماء والصـفات مهنيـا ع ـث إثبـات مـا أثهتـه هللا ورسـوله ،ونفـد مـا نفـاه هللا
ورسوله ،ويركز شيل امس كتي ار ع ث مندجدم ا ،ول لك ذكر مندجه
فــد نق ــل ك مدــم وةبق ــه فــد كتب ــه ،ق ــول :فتنــا لم ــا أر نــا أن نه ــين مـ ـ ب
الس ف ذكرنا ةريقين :
أحد ما :أنا ذكرنا ما ليسر من ذكر ألفاظدم ،ومن روي ذلـك مـن أ ـل الع ـم
( )1الدواب الصي ت ()140-139/3ا
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باألسانيد المعتهرال
والتاند  :أنا ذكرنا من نقـل مـ ب السـ ف مـن جميـذ ةوا ـف المسـ مين مـن
ةوا ف المس مين من ةوا ف الفقداء األربعة ،ومن أ ل الحدهث ،والتصوف
وأ ل الك كاألشعري وايره
فصــار م ـ ب الس ـ ف منق ـوال بتجمــاع الْوا ــف وبــالتوالر ،لــم نتهتــه بمجــر
عــوى ام ــابة لنــا والخْــو لمخالفنــا كمــا فعــل أ ــل الهــدع( ، )1ويقــول عــن
الس ف :فقولدم فد الصفات مهند ع ث أ ين:
أحـ ــد ما :أن هللا لعـ ــالث من ـ ـزه عـ ــن ـ ــفات الـ ــنقص مْ قـ ــا كالسـ ــنة والنـ ــو
والعجز والجدل واير ذلك
والتـ ــاند  :أنـ ــه متصـ ــف بصـ ــفات الكمـ ــال التـ ــد ال نقـ ــص فيدـ ــا ع ـ ــث وجـ ــه
االلتصاص بما له من الصفات ،ف ماث ه شدء من المخ وقات فد شـدء
من الصـفات ( ،)2ـل إن شـيل امسـ استقصـث أقـوال السـ ف ف ـم جـد مـا
خالف ما ذكره عندم قول ُهللا لعـالث ع ـم أنـد قـد بالغـه فـد البحـث عـن
م ا ب الس ف فما ع مه أحدا مندم لالف ذلك ( ،)3وموا ذ نق ـه لمـ ب
()4
الس ف إجماال أو لفصي منتشر فد كتبه ورسا ه رحمه هللا
 -2إن الرسل جاءوا بتثبات مفصل ونفـد مجمـل ،فـوثهتوا هلل ـفات الكمـال
( )1مدموع ال ت و ( ،)152/4والمتتبع لكتنب االن ر م نة ك ليموخنة ،و رء رعن رض العقن
والنق  ،و يرهم ير رطب قه امنهده هذا وا ي سا
( )2منه ج الفنة :ريقي – رش س لذ – ()427/2ا
( )3التفعيني (ص)126:ا
( )4ان ننر :مدمننوع ال ت ن و ( "،)4-3/3 ،8-2/4 ،515/6التدمرخننة" أيض ن س (-479/11
 ،)480اليموخنننننة مدمنننننوع ال تنننننن و ( ،)45، 27-26/5الواسنننننط ة ،مدمنننننوع ال تنننننن و
( ،)130-129/3ومدمننوع ال ت ن و ( ،)575-574/12 ،195،263/5ومنه ن ج الفنننة:
الميققة ( ،)80/2ونقق المنط ( ص ،)7-2:وشرح األص ه ن ة( ص )9:و يره ا
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ع ــث وجــه التفصــيل ،ونف ـوا عنــه ــفات الــنقص ع ــث وجــه امجمــال ،ع ــث
اللــد مــن أ ــل الهــدع ،وقــد أو ــا ا ــن ليميــة ـ ه المســولة – فــد مناســبات
عده ــدال – ق ــول – رحم ــه هللا – والرس ــل ع ــيدم ـ ـ وات هللا ج ــاءوا بتثب ــات
مفصــل ونفــد مجمــل ،و ـنالء ناقلــو م جــاءوا نفــد مفصــل وإثبــات مجم ـل،
بــون الرســل ألهــرت كمــا ألهــر هللا فــد كتابــه ال ـ ي بعــث بــه رســوله أنــه بكــل
شدء ع يم ،وع ث كل شدء قدهر ،وأنه حكيم عزيز ،افور و و  ،وأنه ل ق
السموات واألرض وما يندما فد ستة أ ا ثم استوى ع ـث العـرش ،وأنـه ك ـم
موسث لك يما ،ولج ث ل جهل فجع ه كـا ،وأنـه أنـزل ع ـث عهـده الكتـاب ،إلـث
ايــر ذلــك مــن أســما ه و ــفاله ،وقــال فــد النفــد والتنزيــه{لفي ك ِمفتِـ ِـه شــد ٌء
ف
الس ِميذ افلب ِ
ص ُير}[الشورى،]11:
و ُو ب ُ
{ولـ فـم ُكـ فـن لـ ُـه ُكُف ـوا أحـ ٌـد} [امل ـ ص {،]4:ـ فـل ل فع ـ ُـم لـ ُـه سـ ِـميا} [م ـريم،]65:
و ـنالء الم حـدال جــاءوا نفـد مفصـل وإثبــات مجمـل ،فقـالوا فــد النفـد :لــي
بكـ ا وال كـ ا وال كـ ا فـ قــرب مــن شــدء ،وال قــرب منــه شــدء ،وال هــرى ال
فد الدنيا وال فد اآللرال ،وال له ك قو به ،وال له حياال ،وال ع ـم وال قـدرال،
وال اير ذلك ،وال شار إليه وال هتعين وال ـو مبـاهن ل عـالم وال حـال فيـه ،وال
ال ــه وال لا رج ــه ،إل ــث أمت ــال العب ــارات السـ ـ هية الت ــد ال لنْه ــق إال ع ــث
المعــدو  ،ثــم قــالوا فــد امثبــات :ــو وجــو مْ ــق ،أو وجــو مقيــد بــاألمور
( )1ويق ــول :مم ــا هه ــين أن
الس ـ هية ،وق ــالوا :ال لق ــول موج ــو وال معــدو
ةريقة ألباع األنهياء من أ ل السنة د المو ة إلث الحق ون ةريقـة مـن
لالفدم من الف سفة والمتك مين :إن المقصو و الع م ،وةريقه و الـدليل،
واألنهيـ ــاء جـ ــاءوا بامثبـ ــات المفصـ ــل والنفـ ــد المجمـ ــل ،كتثبـ ــات الصـ ــفات هلل
مفص ة ونفـد الكفـن عنـه ،والف سـفة جيئـون بـالنفد المفصـل :لـي بكـ ا وال
كـ ـ ا ،ف ــتذا ج ــاء امثب ــات أثهتـ ـوا وج ــو ا مجمـ ـ وا ــْربوا ف ــد أول مقام ــات
( )1الص دية ( )117-116/1ا
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ثهوله ( )1و ه د القاعدال العامة الغالبة ،وإال فقد هر فـد النصـوص
امثبــات المجمــل والنفــد المفصــل ،كنفــد الصــاحبة والولــد – كمــا ســيولد فــد
الفقرال التالية
 -3إن النفــد ال ـ ي و ــف هللا لعــالث بــه ،ــو مــا للــمن إثبــات كمــال هللا
لعــالث ،و ــو النفــد ايــر المحــا ،أمــا النفــد المحــا – ال ـ ي ال هتلــمن
إثبالا – ف م هو ف هللا لعالث به ،قول شيل امسـ فـد معـرض ر ه ع ـث
ـار}[األنعا :]103:
نفاال الركية فد احتجاجدم بقولـه لعـالث{:ال لُفد ِرُك ُـه فاألفبص ُ
ومم ــا هه ــين ذل ــك أن هللا لع ــالث ذك ــر ـ ـ ه اآل ــة م ــدح د ــا نفس ــه سـ ــبحانه
ـ ــفة مـ ــدح ،ألن النفـ ــد
ولعـ ــالث ،ومع ـ ــو أن كـ ــون الشـ ــدء ال هـ ــرى لـ ــي
المحــا ال كــون مــدحا إن لــم هتلــمن أم ـ ار ثهوليــا ،ألن المعــدو أ لــا ال
هرى ،والمعدو ال مدح ،فع م أن مجر نفد الركية ال مدح فيه ،و ا أ ـل
مس ــتمر ،و ــو أن الع ــد المح ــا الـ ـ ي ال هتل ــمن ثهول ــا ال م ــدح في ــه وال
كمــال ،فـ مــدح الــرب نفســه بــه ،وال صــف نفســه بــه ،وإنمــا صــفدا بــالنفد
فلـ ـ ُ هُ ِس ــن ٌة وال ن ـ فـوٌ } وقول ــه{م فن ذا بالـ ـ ِ ي
المتل ــمن معن ــث ثه ــوت كقول ــه {ال لو ُ
ْـ ــون ِبشـ ــد ٍء ِمـ ـ فـن ِعف ِمـ ـ ِـه ِإ بال ِبمـ ــا شـ ــاء
فشـ ــف ُذ ِعفنـ ــدهُ ِإ بال ِبِت فذِنه}وقولـ ــه{وال ُ ِحي ُ
ف
}وقوله{وال هنو ه ِحف ُدمـا و ـو افلعِ ر ِ
يم}[البقـرال ]255:وقولـه {ال فع ُـز ُب
ُ
ُ
ُ ُُ
ـد افلع ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السـماوات وال فـد فاأل فرض}[ســبو ]3:وقولـه{:وما م بسـنا م فـن
ال ذبرٍال فـد ب
عفن ُه م فتق ُ
ُل ُغ ٍ
وب}[  ] 38:ونحو ذلك من القلا ا الس هية التد صـف الـرب لعـالث دـا
نفســه ،وأند ــا لتلــمن الص ــافه بص ــفات الكمــال التهولي ــة ،متــل كم ــال حيال ــه
وقيوميتــه ،وم كــه وقدرلــه وع مــه و داهتــه ،وانف ـ ار ه بالربوبيــة واملديــة ونحــو
ذلك ،وكل ما هو ف به العد المحا ف كون إال عدما محلا ،ومع ـو
( )1مدمننوع ال تن و ( ،)66/6وان ننر (ص ،)115، 67-66 ،37-36وان ننر  :التدمرخننة
=
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أن العد المحا قال فيه :إنه ال هـرى ،فع ـم أن نفـد الركيـة عـد محـا،
وال قال فد العد المحا :ال هدر  ،وإنمـا قـال ـ ا فيمـا ال هـدر لع متـه
ال لعدمــه ( ،)1ويقــول فــد الــر ع ــث النفــاال القــا ين رفــذ النقيلــين ،ال ـ هن
قولون ال الل العالم وال لارجه ونحو ذلك  :ومما ههين ا أن الصـفات
الس هية لي فيدا نفسدا مدح ،وال لوجب كماال

ل مو ـوف ،إال أن للـمن أمـ ار وجو ـا كو ـفه سـبحانه بتنـه ال لولـ ه سـنة
وال نو  ،فتنه هتلمن كمال حياله وقيوميته ،وك لك قوله لعالث { :ومـا م بسـنا
ِ
ِ
ٍ
ـال ذبرٍال
مـ فـن ُل ُغــوب}[ ]38:متلــمن كمــال قدرلــه ،وقولــه{ :ال فعـ ُـز ُب عفنـ ُـه م فتقـ ُ
السماو ِ
ات وال ِفد فاأل فرض}[سـبو ]3:قتلد كمال ع مه ،وكـ لك قولـه {:ال
ِفد ب
ـار }[األنع ـ ــا  ]103:قتل ـ ــد ع مت ـ ــه بحي ـ ــث ال لح ـ ــيط ب ـ ــه
لُفد ِرُك ـ ـ ُـه فاألفبص ـ ـ ُ
األبصـار ،وكـ لك نفــد المتـل والكفــن عنـه قتلـد أن كــل مـا سـواه فتنـه عهــد
مم و لدن وذلك قتلد من كمالـه مـاال حصـل إذا كـان لـه ن يـر مسـتغن
عن ــه مش ــار ل ــه ف ــد الص ــنذ ،ف ــتن ذل ــك نق ــص ف ــد الص ــانذ ،فوم ــا الع ــد
المحا ،والنفد الصرف ،متل كونه ال مكـن ركيتـه بحـال ،وكونـه ال مباهنـا
ل عالم وال مدال لـه ،فـتن ـ ا أمـر هو ـف بـه المعـدو  ،والمعـدو المحـا
ال هتصف بصـفة كمـال وال مـدح ولدـ ا كـان لنزيـه هللا لعـالث بقولـه سـبحان
هللا هتل ـ ــمن م ـ ــذ نف ـ ــد ـ ــفات ا ل ـ ــنقص عن ـ ــه إثب ـ ــات م ـ ــا ه ـ ــز ذل ـ ــك م ـ ــن
مدمنننننننوع ال تننننننن و ( ،)35/3وأيضننننننن س ( ، )112-111/20والنبنننننننوات (ص ،)225و رء
التع رض (  ،)348/6 ،164-163/5والتفنعين ة ( ص ،)13وا تضن ء الصنراط المفنتق ذ
( ،)853/2ونقق أس س التقديس المخطوط ()122-121/1ا
( )1منه ج الفنة  :الميققة ( )245- 244/2ا
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ع متــه،فكان التســهيا لع ــيم لــه مــذ لهر تــه مــن الســوء ()1ويو ــا ـ ا فــد
التدمرية فد القاعدال األولث فيقول :وينبغد أن ع م أن النفد لي فيه مـدح
وال كمال ،إال إذا للمن إثبالا ،وإال فمجر النفد لي فيـه مـدح وال ككمـال،
ألن النفــد المحــا عــد محــا ،والعــد المحــا لــي بشــدء ،ومــا لــي
بشدء و كما قيل لـي بشـدء ،فلـ عـن أن كـون مـدحا أو كمـاال ،وألن
النفــد المحــا هو ــف بــه المعــدو والممتنــذ والمعــدو والممتنــذ ال هو ــف
بمـ ــدح وال كمـ ــال [ثم ذكـ ــر أمت ـ ــة  ،ثـ ــم قـ ــال ]:فال ـ ـ هن ال صـ ــفونه إال
بالس ـ وب لــم هتهت ـوا فــد الحقيق ـة إلدــا محمــو ا ،ــل وال موجــو ا ،وك ـ لك مــن
شاركدم فد بعا ذلك كال هن قالوا :إنه ال هـتك م ،أو ال هـرى ،أو لـي فـو
العالم ،أو لم ستو ع ث العرش ،ويقولون :لي دالل العالم وال لارجه ،وال
مباهن ل عالم وال محاهث له؛ إذ ه الصفات مكن أن هو ف دـا المعـدو ،
()2
وليسه مست زمة فة التهوت

و ك ا هتلـا الفـر ـين مـندج أ ـل الهـدع فـد النفـد الـ ي صـفون هللا بـه،
وبين مندج القـرآن فـد النفـد ،فنفـد أ ـل الهـدع هتلـمن نقصـا ألندـم سـ هون
عنــه ــفات المــدح والوجــو  ،والنفــد ال ـوار إنمــا هتلــمن إثبــات كمــال ــد
()3
المنفد و و فات الكمال هلل لعالث
( )1رء التع رض ( )177-176/6ا

( )1التدمرخة  :ريقي الفعوي (ص)60-57
( )1ان ر :في هذ المفألة أيض س :رء التع رض ( ،)291/10والدواب الصي ت

( ،) 105/2ونقق التأس س المطبوع ( ،)97/2ومدموع ال ت و ( ،)99/16وجواب أه
العلذ واإليم ن ،ومدموع ال ت و ( )144/17ا
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 -4إن مـ ــا لـ ــم هـ ــر فـ ــد النصـ ــوص إثبالـ ــه وال ناليـ ــه فيجـ ــب التوقـ ــف فيـ ــه،
واالستفصال عنه ،وعن معناه ،فتن كـان المـ ار بـه حقـا موافقـا ل نصـوص وال
عار ــدا قهــل ،وإال ر  ،قــول شــيل امس ـ  :كــل لفــظ أحدثــه النــا فوثهتــه
ق ــو ونف ــاه آل ــرون ف ــي ع ين ــا أن نْ ــق إثبال ــه وال نالي ــه حت ــث نفد ــم مـ ـ ار
المتك م ،فتن كان م ار ه حقا موافقا لما جاءت بـه الرسـل والكتـاب والسـنة مـن
نفد أو إثبات ق نا به ،وإن كان باة مخالفا لما جاء بـه الكتـاب والسـنة مـن
نفد أو إثبات منعنا القول به ( ،)1ويقسم األلفا – إلث نـوعين فيقـول :ومـن
األ ــول الك يــة أن ع ــم أن األلفــا نوع ــان :نــوع جــاء ب ــه الكتــاب والس ــنة،
فيجــب ع ــث كــل مــنمن أن قــر بموجــب ذلــك ،فيتهــه مــا أثهتــه هللا ورســوله،
وينفد ما نفاه هللا ورسوله ،فال فظ الـ ي أثهتـه هللا أو نفـاه حـق ،فـتن هللا قـول
الحـق و ـو هدــدي السـهيل ،واأللفــا الشـرعية لدــا حرمـة ،ومــن لمـا الع ــم أن
هبحث عن م ار رسوله دا ليتهه ما أثهته ،وينفـد مـا نفـاه مـن المعـاند ،فتنـه
جب ع ينا أن نصدقه فد كل ما ألهر ،ونْيعه فد كل ما أوجب وأمر ،ثم
إذا عرفنـ ــا لفص ـ ــيل ذلـ ــك ك ـ ــان ذلـ ــك م ـ ــن يـ ــا ال الع ـ ــم وام مـ ــان وق ـ ــد ق ـ ــال
لع ــالث{:هرف ِذ ب بالـ ـ ِ هن آمنـ ـوا ِم ـ فـن ُكم و بالـ ـ ِ هن أُولُـ ـوا افل ِعف ــم رج ٍ
ات}[المجا ل ــة:
ُ
ف
ُ
ف
]11وأما األلفا التد ليسه فد الكتاب والسـنة ،وال الفـق السـ ف ع ـث نفيدـا
أو إثبالدــا فدـ ه لــي ع ــث أحــد أن هوافــق مــن نفا ــا أو أثهتدــا حتــث ستفســر
عن م ار ه ،فتن أ ار دا معنث هوافق لهر الرسول أقر به،

وإن أ ار دا معنث خالف لهـر الرسـول أنكـره ،ثـم التعهيـر عـن ل ـك المعـاند
إن كان فد ألفاظه اشـتباه أو إجمـال عهـر بغير ـا ،أو ـين مـ ار ه دـا ،بحيـث
( )2مدموع ال ت و ()37- 36/6ا
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حصل لعريل الحق بالوجه الشرعد ،فتن كتي ار من نـزاع النـا سـهبه ألفـا
مجم ــة مهتدع ــة ومع ــان مش ــتهدة ( ،)1ويو ــا ف ــد مو ــذ آل ــر فيق ــول:
وبالجم ـ ــة بمع ـ ــو أن األلف ـ ــا نوع ـ ــان  :ن ـ ــوع ور ف ـ ــد الكت ـ ــاب والس ـ ــنة أو
امجمــاع ،فد ـ ا ال فــظ جــب القــول بموجبــه س ـواء فدمنــا معنــاه أو لــم نفدمــه؛
ألن الرس ـ ــول  -  -ال ق ـ ــول إال حق ـ ــا واألم ـ ــة ال لجتم ـ ــذ ع ـ ــث ـ ـ ـ لة،
والتــاند :لفــظ لــم هــر بــه ليــل شــرعد ،كد ـ ه األلفــا التــد لنــا ع فيدــا أ ــل
الك ـ والف ســفة ،ـ ا قــول :ــو متحيــز ،و ـ ا قــول :لــي بمتحيــز ،و ـ ا
و فد جدة ،و ا قـول :ـو جسـم أو
قول :و فد جدة ،ا قول :لي
جو ر ،و ا قول :لـي بجسـم وال جـو ر ،فدـ ه األلفـا لـي ع ـث أحـد أن
قول فيدا نفد وال إثبات حتث ستفسر المتك م لك ،فتن ين أنه أثهه حقا
أثهتــه ،وإن أثهــه بــاة ر ه ،وإن نفــث بــاة نفــاه ،وإن نفــث حقــا لــم هنفــذ،
وكتيــر مــن ـنالء جمعــون فــد ـ ه األســماء ــين الحــق والباةــل فــد النفــد
وامثب ـ ــات ( ،)2واأللف ـ ــا المجم ـ ــة كتيـ ـ ـرال ج ـ ــدا ،مند ـ ــا لف ـ ــظ الح ـ ــول (، )3
( )1مفألة األحر  ،مدموع ال ت و ( )114-113/12ا
( )2فننني النصنننوص الفننن قة مثننن االننن ر م نننة لألل ننن ظ المدملنننة النننن" الدهنننة ،والتييننن ،
والتدف ن ذ" ،وان ننر  :التدمرخننة (ص )68-65الميققننة ،ومدمننوع ال ت ن و ( ،40-38/6
 ، )663/7والدواب الصي ت

( )84/3ا

( )3أي م يتوهذ أن ف ه حلوال مثن
ن ل  :مث ن

نول أالني الن كعنب فني ولنه ( مثن ننور ) "الننور"35

نننور فنني لننب المننؤم " ر فننير الطبننري" ( )136/18حلب ننة ،وحننديث" ارق نوا

فراسة المؤم فانه ين نر الننور ه " روا الترمنذي – فني الت فنير – سنورة اليدنر ور منه
( ،)3127و ن ل رخننب ،و ننع ه األلبن ني فنني
األصننول ( ،)206/1ف لنصن ر
دم ع م ف ه وك األمرخ

ننع

الدن مع ،كمن

ننع ه ميقن ج ن مع

لنوا فنني " اليلننول " ،و ن اللهذ آخننرون فننأنكروا هننذا االسننذ

ا  ،ان ر :الدواب الصي ت ()118-87،117/1
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 ،واالفتقار(،)2

و المناسبة ( ،)3و الغير ( ،)4ولفظ ذات ( ،)5و الجزء ( ،)6واير ا
 -5عد الع م بالكيالية والبعد عن التشـهيه ،فالصـفات لتهـه هلل لعـالث لـورو
النصوص داُ ،هللا لعالث أ ار أن عرفنا نفسه وبما له مـن ـفات الجـ ل
والكمــال ،فــنحن نتهــه مــا ور ونفدــم المعــاند ،ولكــن كياليــة ـ ه الصــفات ال
ع مدــا إال هللا لعــالث  ،ف ـ جــو أن نكيفدــا ،كمــا أنــه ال جــو أن نشــهددا
بصفات أحد من الخ ـق ،ولـ لك هـ كر شـيل امسـ – وايـره مـن السـ ف –
( )4ألن م ن شننبه ن ن ة الص ن ت ننولهذ يل ن م ن إ ب ره ن هلل التركيننب ،ان ننر :الننر علننت
المنطقيي (ص )229-222ونصوص اال ر م ة في ذلو كثيرة جداسا
( )5مث ول الن ة :إن المركب م تقنر إلنت أج ا نه ،وخن نون الصن ت لنذلو ،ان نر :منهن ج
الفنة – الميققة –
( ،)435-434/2ونقق أس س التقديس المطبوع ( )132/2ا
( )1ن ل ن ن ة صن ة "الميبننة" إنهن من سننبة النني الميننب والميبننوب ،ومن سننبة الننرب للخل ن
نقص ،ان ر الرس لة األكمل ة ،مدموع ال ت و ()115-69،114/6ا
( )2مث مفألة :ه االسذ هو المفمت أو ير ؟ ،أو ه الك
ه الص ة هي الموصو

هو المنتكلذ أو ينر ؟ أو

أو ير ؟ ان ر :الدواب الصي ت ( ، )154/2ومدموع ال تن و

( ، )560/12ونقق أس س التقديس المطبوع ()132-129/2ا
( )3ه يطل ل
الننذات ركننون م ن

"ذات" علت الن س ،أ لذ رر إال مض فة ف قن ل ذات علنذ و ندرة ،نذ هن
يننر أن رقننو اله ن ص ن ت ؟ ان ننر :الرس ن لة األكمل ننة ،مدمننوع ال ت ن و

( ،)99-98/6وأيض س ( ،)342-341/6و رء التع رض(  )157/10 ،140/4ا
( )4ومثلنه النبعق ،ألن ن ن ة الصن ت يقولنون :إن مثبتنة الصن ت الت منوا القنول ن ألج اء
واأل ع ض إذا أ بتوا اليدي والوجه والقند و يرهن  ،ان نر  :نقنق أسن س التقنديس المطبنوع
( )52-49 ،47/1ا
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مذ امثبات ما قيده أنه إثبات لكييل وال لمتيل ،فكما أنـه جـب امثبـات
مـذ عــد التعْيــل أو التوويــل أو التحريــل ،فكـ لك أ لــا ال جــو أن هــن ي
نفــد ـ ه األمــور إل ـث الْــرف المقا ــل مــن التكييــل أو التمتيــل ،و ـ ا مهنــد
ع ــث قاعــدال و ــد أنــه كمــا أن هلل ذالــا ال لشــبه ذوات المخ ــوقين فك ـ لك لــه
ـ ــفات ال لشـ ــبه ـ ــفات المخ ـ ــوقين ،قـ ــول شـ ــيل امس ـ ـ  :وحـ ــدث مـ ــذ
ــفات
الجدمي ــة ق ــو ش ــهدوا هللا لع ــالث بخ ق ــه فجع ـ ـوا ــفاله م ــن ج ــن
المخ ــوقين ،فــونكر الس ـ ف واأل مــة ع ــث الجدميــة المعْ ــة ،وع ــث المشــهدة
الممت ة ( ،)1وقد حرص الس ف ع ث البعد عن التشهيه كحر دم ع ث البعد
عن التعْيل ،والشيْان ولد امنسـان مـن جدـة التشـهيه والتمتيـل فـتذا عجـز
عن ــه أل ــاه م ــن جد ــة التعْي ــل ،نق ــل ش ــيل امسـ ـ ع ــن عم ــرو ــن عتم ــان
المكد( )2أنه قال :
اع م رحمك هللا أن كل ما لو مـه ق بـك أو سـنا فـد مجـاري فكـر أو لْـر
فــد معار ــات ق بــك مــن حســن أو دــاء أو ــياء أو إش ـ ار أو جمــال ،أو
شبا ماثل ()3أو شخص متمتل ،فاهلل لعالث بغير ذلـك ،ـل ـو لعـالث أع ـم
وأجــل وأكهــر ،أال لســمذ لقولــه {لـ فـي ك ِمفتِـ ِـه شــد ٌء }[الشــورى]11:وقولــه{:ول فم
ف
ُك فن ل ُه ُكُفوا أحٌد} [امل ص ]4:أي ال شهيه وال ن ير وال مسـاوي وال متـل،
أو لم لع م أنه لما لج ث ل جهل لدكـد لع ـم يهتـه ،وشـامل سـ ْانه؟ كـ لك
ال هتو مــه أحــد إال ــك ،فــر بمــا ــين هللا فــد كتابــه مــن نفســه عــن نفســه
( )5مدموع ال ت و ()35/6ا

( )6هننو  :عمننرو ال ن عثمنن ن ال ن كننرب النن صننص أالننو عبنند ه المننني ،أحنند المشنن يص
الصوف ة روفي سنة 297هن ،و ي ير ذلو  ،ان ر  :ابق ت الصوف ة للفنلمي(ص،)200
وحل نة األول ن ء ( ،)291/10ورن رخص ندا ( ، )223/12والعقند الثمني ()411-410/6
ررجذ له مرري ا
( )1في األص  :أو سنت مف والتصوخب م حل ة األول ء ()291/10ا
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التشـ ــهيه والمتـ ــل والن يـ ــر والكفـ ــن ،فـ ــتن اعتصـ ــمه دـ ــا وامتنعـ ــه منـ ــه [ أي
الشــيْان ] ألــا مــن قهــل التعْيــل لصــفات الــرب لعــالث ولقــد ؛ فــد كتابــه
وســنة رســوله محمــد  -  -فقــال لــك  :إذا كــان مو ــوفا بك ـ ا أو و ــفته
أوجب له التشهيه فوك به ألنه ال عين انمـا هريـد أن سـتزلك ويغويـك ويـدل ك
فــد ــفات الم حــدهن ال ـ از فين الجاحــدهن لصــفة الــرب لعــالث ( ،)1وعنــدما
ه ـ كر شــيل امس ـ جمــل أق ـوال الْوا ــف فــد الصــفات ه ـ كر المشــهدة مــذ
المنحــرفين قــول :أمــا بــاب الصــفات والتوحيــد ،فــالنفد فيــه فــد الجم ــة قــول
وامثب ــات ف ــد الجم ــة مـ ـ ب
الف س ــفة والمعتزل ــة واي ــر م م ــن الجدمي ــة
الصفالية من الك يـة واألشـعرية والكراميـة وأ ـل الحـدهث وجمدـور الصـوفية
والحنه يــة والمالكيــة والشــافعية إال الشــاذ مــندم وكتيــر مــن الحناليــة أو أكتــر م
و ــو قــول الس ـ الية ( ،)2لكــن الزيــا ال فــد امثبــات إلــث حــد التشــهيه ــو قــول
الغاليـة مـن الرافلـة  ،ومـن جدـال أ ـل الحـدهث وبعـا المنحـرفين  ،وبـين
()3
نفد الجدمية وإثبات المشهدة مرالب
 -6قاعدال الكمال أو ما سميه أحيانا قيـا األولـث  ،وقـد شـرح ذلـك فـد
مناســبات مخت فــة ،لكنــه أفــر ل ـ لك رســالة ع يمــة نافعــة ،أجــاب فيدــا ع ــث
سنال ور ع يه ،و يغة السنال الْويل – ال ي ور فـد ثـ ث ـفحات –
لــدل ع ــث أن ــاحبه مــن الع مــاء أو مــن ة بــة الع ــم ممــن لــي مهتــد ا فــد
( )2مدموع ال ت و ( )63-62/5وهذا النص نقله اال ر م نة من كت نه " التعنر نأحوال
العبن والمتعبندي " وأور مترجمنو ك من رخبن من هنذا أجن ب نه سن  ،ان نر  :ابقن ت
الصنننوف ة للفنننلمي (ص )202ورننن رخص ننندا (  )224/12وحل نننة األول ننن ء ( )291/10
والعقد الثمي ()412/6ا
( )3كذا ولع الصواب " الف لم ة " ا
( )4مدموع ال ت و ()51/6ا
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ـ ا الشـون وقــد جـاء جـواب شــيل امسـ وا ـحا ومقعــدا ،قـول – رحمــه
هللا  : -الجواب عن ا السنال مهند ع ث مقدمتين :
إحــدا ما :أن ع ــم أن الكمــال ثا ــه هلل ،ــل التا ــه لــه ــو أقصــث مــا مكــن
من األكم ية ،بحيث ال كون وجـو كمـال ال نقـص فيـه إال و ـو ثا ـه ل ـرب
لعــالث ،ســتحقه نفســه المقدســة ،وثهــوت ذلــك مســت ز نفــد نقيلــه ،فتهــوت
الحيــاال ســت ز نفــد المــوت ،وثهــوت الع ــم ســت ز نفــد الجدــل ،وثهــوت القــدرال
س ــت ز نف ــد العج ــز ،وا ــن ـ ـ ا الكم ــال ثا ــه ل ــه بمقتل ــث األ ل ــة العق ي ــة
واله ـ ار ين اليقينيــة ،مــذ اللــة الســمذ ع ــث ذلــك ،و اللــة الق ـرآن ع ــث األمــور
نوعان :أحد ما :لهـر هللا الصـا  ،فمـا ألهـر هللا ورسـوله بـه فدـو حـق كمـا
ألهــر هللا بــه ،والتــاند  :اللــة الق ـرآن بلــرب األمتــال وبيــان األ لــة العق يــة
الدالة ع ث المْ وب ،فد ه اللة شرعية عق ية ،فدد شـرعية ألن الشـرع ل
ع يدا ،وأرشـدنا إليدـا ،وعق يـة :ألندـا لع ـم ـحتدا بالعقـل ،وال قـال :إندـا لـم
لع ــم إال بمجــر الخهــر ،وإذا ألهــر هللا بالشــدء و ل ع يــه بالــدالالت العق يــة
ار مدلوال ع يه بخهره ،ومدلوال ع يـه دلي ـه العق ـد الـ ي ع ـم بـه ،فيصـير
ثا تــا بالســمذ والعقــل ،وك مــا الــل فــد اللــة الق ـرآن التــد لســمث الداللــة
الشرعية  ،وثهوت معنث الكمال قد ل ع يه القـرآن بعبـارات متنوعـة ،الـة
ع ــث معــاند متلــمنة لد ـ ا المعنــث ،فمــا فــد الق ـرآن مــن إثبــات الحمــد لــه،
ولفصــيل محامــده ،وإن لــه المتــل األع ــث ،وإثبــات معــاند أســما ه ونحــو ذلــك
ال ع ــث ـ ـ ا المعن ــث ( ،)1ث ــم ش ــرح ذل ــك وذك ــر األ ل ــة العق ي ــة والش ــرعية
ع يه ،ف كر لفظ الكامـل و ـل ور – والخـ ف حولـه – وأ لـة إثبـات العقـل
ل كمال هلل من وجـوه ،والمتـل األع ـث ،وأ لـة الشـرع ع ـث ذلـك ،و اللـة إثبـات

( )1الرس لة األكمل ة ،مدموع ال ت و ()72-71/6ا
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أن الحمد هلل الحمد وأنه حميد مجيد ع ث ذلك ( ،)1ثم قال :
أما المقدمة التانية فنقول :ال د من اعتبار أمرين:
أحـ ــد ما :أن كـ ــون الكمـ ــال ممكـ ــن الوجـ ــو التـ ــاند :أن كـ ــون س ـ ـ يما مـ ــن
الــنقص ،فــتن الــنقص ممتنــذ ع ــث هللا ( )2ثــم جيــب عــن الس ـنال ال ـ ي هــر
حــول ـ ه القاعــدال و ــو :أن الــنقص والكمــال مــن األمــور النســهية ،فاألكــل
والشرب والنكـاح كمـال ل مخ ـو نقـص ل خـالق والكهـر والتعـاظم والتنـاء ع ـث
النف نقـص ل مخ ـو كمـال ل خـالق،فيقول :وأمـا الشـرط اآللـر و ـو قولنـا:
الكمال ال ي ال هتلمن نقصا – ع ث التعهير بالعبـارال السـدهدال – أو الكمـال
ال ي ال هتلمن نقصا مكن انتقاكه – ع ث عبارال من جعل ما لي ـنقص
نقصا  ،-فاحتر عما و لبعا المخ وقات كمال ون بعـا ،و ـو نقـا
بام افة إلث الخالق الست زامه نقصا ،كاألكل والشـرب مـت  ،فـتن الصـحيا
ال ي شتدد األكل والشرب من الحيوان أكمل من المـريا الـ ي ال شـتدد
األكل والشرب،ألن قوامه باألكل والشرب ،فتذا قدر اير قا ل له كان ناقصا
عـن القا ـل لدـ ا الكمــال ،لكـن ـ ا سـت ز حاجــة اآلكـل والشـارب إلـث ايـره،
و ـ ــو مـ ــا هـ ــدلل فيـ ــه الْعـ ــا والش ـ ـراب ،و ـ ــو مسـ ــت ز الخـ ــروج شـ ــدء منـ ــه
كالفل ت ،وما ال حتاج إلث لول شدء فيه أكمل مما حتاج إلث لول
شدء فيه ،وما هتوقف كماله ع ث ايره أنقص ممـا ال حتـاج فـد كمالـه إلـث
ايـره ،فـتن الغنــد عـن الشـدء أع ــث مـن الغنــد بـه ،والغنـد نفســه أكمـل مــن
الغنــد بغي ـره ،ولد ـ ا كــان مــن الكمــاالت مــا ــو كمــال ل مخ ــو و ــو نقــص
بالنسبة إلث الخالق ،و ـو :كـل مـا كـان مسـت زما المكـان العـد ع يـه المنـافد
( )1ان ر ن س الرس لة ()84-72/6ا
( )1الرس لة األكمل ة ،مدموع ال ت و ( )85/6ا
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لوجوب ــه وقيوميت ــه ،أو مس ــت زما ل ح ــدوث المن ــافد لقدم ــه ،أو مس ــت زما لفقـ ـره
()1
المنافد لغناه
 -7و نا قواعد ألرى – فد مندجه – نشير إليدا نا ستر إن شاء هللا
مفص ة فد موقفه من األشاعرال فد الصفات ومندا:

أ – القول فد الصفات كالقول فد ال ات
ب -القول فد بعا الصفات كالقول فد البعا اآللر
ج -االشت ار فد االسم والصفة ين هللا ول ق ال قتلد التماثل
 حجية لهر لآلحاـ -إثبات الس ف ل صفات لي لفويلا ل معنث واير ا
رابعا  :مندجه فد الر ع ث الخصو :
واج ــه ش ــيل امسـ ـ لص ــوما كتيـ ـرين ،ويجمعد ــم أند ــم المخ ــالفون لمـ ـ ب
الس ـ ـ ف ول ـ ـ لك لنوع ـ ـوا حسـ ــب الفـ ــر والْوا ـ ــف المشـ ــدورال ،فت ـ ــافة إلـ ــث
األشاعرال كان نا من و أشد انحرافا مندم ،ول لك ر شـيل امسـ ع ـث
جمي ـ ــذ الْوا ـ ــف لقريب ـ ــا ،ا ت ـ ــداء بم ح ـ ــدال الف س ـ ــفة والتص ـ ــوف والب ـ ــاةنيين
والرافلة إلث أ حاب المقاالت المنحرفة فد جانب أو جوانب العقيدال
وكان مندجه فد الر ع يدم قو ع ث أساسين بار ين :
أحــد ما :يــان حــال الخصــو مــن أ ــل الهــدع واالنح ـراف ،وشــرح منــا جدم
ول اليالدم ألن الحكم ع يدم ونقا أقوالدم ال د أن كون مهنيا ع ـث المعرفـة
بوحوالدم
( )2ان ر ن س الرس لة ()87/6
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والتاند :ر ه ع يدم ،وكان له فـد ذلـك مـندج وا ـا ،ولـ ا سـنعرض لمندجـه
فد الر ع ث الخصو من ل ل هن األمرين:
أ – يان حال الخصو :
 -1هنْ ق شيل امس – فد الهدا ة – إلث وجوب يـان حـال أ ـل الهـدع،
وإن ذلــك ال عتهــر مــن الغيبــة ،قــول فــد يــان مــا هبــاح مندــا :وك ـ لك يــان
أ ــل الع ــم لمــن ا ــط فــد روا ــة عــن النهــد  ،-  -ولعمــد الكـ ب ع يــه ،أو
ع ــث مــن هنقــل عنــه الع ــم ،وك ـ لك يــان مــن ا ــط فــد رأي رآه فــد أمــر مــن
أمــور الــدهن مــن المســا ل الع ميــة والعم يــة فد ـ ا إذا لك ــم فيــه امنســان بع ــم
وعدل ،وقصد النصيحة فاهلل لعالث هتيبه ع ث ذلك ،ال سيما إذا كان المتك م
فيه اعيا إلث دعة فد ا جب
يان أمره ل نا فتن فذ شـره عـندم أع ـم مـن فـذ شـر قـاةذ الْريـق (،)1
وفد مو ذ آلر هركز ع ـث أ مـة أ ـل الهـدع ووجـوب يـان حـالدم وإن ذلـك
لــي بغيبــة قــول  :ومتــل أ مــة الهــدع مــن أ ــل المقــاالت المخالفــة ل كتــاب
والسنة ،أو العبا ات المخالفة ل كتاب والسنة ،فتن يان حالدم ولحـ هر األمـة
مــندم واجــب بالفــا المس ـ مين ،حتــث قيــل ألحمــد ــن حنهــل :الرجــل صــو
ويص د ويعتكف أحـب إليـك أو هـتك م فـد أ ـل الهـدع؟ فقـال :إذا قـا و ـ ث
واعتكف فغنما و لنفسه ،وإذا لك م فـد أ ـل الهـدع فتنمـا ـو ل مسـ مين ،ـ ا
أفلــل ،فهــين أن نفــذ ـ ا عــا ل مس ـ مين فــد هــندم مــن جــن الجدــا فــد
سـ ــهيل هللا ،إذ لْديـ ــر سـ ــهيل و هنـ ــه ومنداجـ ــه وشـ ــرعته و فـ ــذ بغـ ــد ـ ـنالء
وعدواندم ع ث ذلك واجب ع ث الكفا ة بالفا المس مين ،ولوال من قيمـه هللا
( )1منه ج الفنة ( )36/3منتبة الرخ ض اليديثة ا
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لدفذ ـرر ـنالء لفسـد الـدهن ،وكـان فسـا ه أع ـم مـن فسـا اسـتي ء العـدو
من أ ل الحرب ،فتن نالء إذا استولوا لم فسدوا الق وب وما فيدا مـن الـدهن
()1
إال لبعا ،وأما أولئك فدم فسدون الق وب ا تداء
ولقــد كــان إحســا شــيل امسـ دـ ا الواجــب ع يمــا ،فقلــث جــزءا كهيـ ار
من عمره فد مجا دال أ حاب الهدع ع ما وعم
 -2كشف أسباب نشوال الفر والهـدع ،و ـ ا ـروري ل ـر ع يدـا ألن كشـف
األســباب التــد أ ت إلــث قيامدــا هديــئ األمــر ليصــبا الــر ع يدــا مهنيــا ع ــث
مندج س يم ،والْهيـب المعـالج ال هنبغـد لـه أن كتفـد بمكافحـة المـرض فقـط
وإنمــا هبحــث عــن أســبابه ألن معرفتدــا قــد لعــين فــد التشــخيص ومــن ثــم فــد
الع ـ ج ،وقــد ههــين أن ع ـ ج المــرض بمنــذ أســبابه ،و ك ـ ا أم ـراض الق ــوب
والعقول
أ -فش ــيل امسـ ـ ف ــد الهدا ــة ش ــير إل ــث أن االل ــت ف م ــن لـ ـوا النش ــوال
امنســانية ألن الشــدوات والشــهدات ال مــة ل نــوع امنســاند ،ل ـ لك فــااللت ف
()2
والتفر ال د أن هوجد
ب -وكتي ار ما شـير إلـث األسـباب الخارجيـة لنشـوء الفـر  ،ويركـز ع ـث أثـر
الف س ــفة الت ــد انتش ــرت ف ــد الع ــالم امسـ ـ مد ف ــد عد ــد الم ــومون وم ــن ج ــاء
بعده( )3ويخص الترجمة – التد قد لكون قيقة أو اير قيقة – كون من

( )2مدموع ال ت و ( )232-231/28ا
( )3ان ر :نقق أس س التقديس – المخطوط ()319/2ا
( )1ان ر :نقق أس س التقديس – المطبوع ()375-374 ،324-323/1ا
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األسباب المدمة
ج -أما حين هتحدث عن األسباب الدال يـة – التـد نشـوت مـن الـدالل متـل
االلــت ف فــد فدــم النصــوص ،أو االســتدالل بو لــة عنــد اآلل ـرين ،فيعــرض
لدــا مفص ـ ة ،فيــتك م عــن أســباب االنح ـراف عــن ةريــق األنهيــاء مــن اليدــو
والنصـارى والمسـ مين ،قــول فـد معــرض ر ه ع ـث النصــارى :إن جميـذ مــا
حتجون به من ه اآل ات( )2واير ا فدـو حجـة ع ـيدم ال لدـم ،و كـ ا شـون
جميذ أ ـل اللـ ل ،إذا احتجـوا بشـدء مـن كتـب هللا وكـ أنهيا ـه كـان فـد
نف ما احتجوا به ما هدل ع ث فسـا قـولدم ،وذلـك لع مـة كتـب هللا المنزلـة
ومــا نْ ــق ب ــه أنهي ــاكه ،فتنــه جع ــل ذل ــك ــدى وبيانــا ل خ ــق وش ــفاء لم ــا ف ــد
الصدور ف د أن كون فد كـ األنهيـاء – ـ وات هللا ع ـيدم أجمعـين –
من الددى والهيان ما فر هللا به ين الحق والباةل والصـد والكـ ب ،لكـن
النا هنلون من قهل أنفسدم ال من قهل أنهياء هللا :إما من كوندم لم هتـد روا
القــول ال ـ ي قالتــه األنهيــاء حــق التــد ر حتــث فقدــوه فدمــوه وإمــا مــن جدــة
أل ـ م ــبعا الحــق ون بعــا ،متــل أن هنمن ـوا ــبعا مــا أنزلــه هللا ون
بعـا فيلـ ون مـن جدـة مـا لـم هنمنـوا بـه كمـا قـال لعـالث عـن النصــارى {:
و ِمن بال ِ هن قاُلوا ِإبنا نصارى أل ف نا ِميتاق ُد فم فن ُسـوا ح ـا ِم بمـا ُذ ِك ُـروا ِب ِـه فو فارفينـا
في ــن ُد ُم افلع ــداوال وافلب فغل ــاء ِإل ــث ه ـ فـو ِ افل ِقيام ـ ِـة }[الما ــدال ]14:وإم ــا م ــن جد ــة
نسهتدم إلث األنهياء ما لم قولوه من أقوال ك ه ع يدم
()1

( )2ان ر :رء التع رض ()299/1ا

ِ
الطنني ِ كه ْيئن ِنة الطِ ْين ِنر ِ نِا ْذ ِني فت نْن ُ ُص ِفيه ن
( )3مث ن احتد ن جهذ قولننه رع ن لت{:وِإ ْذ ر ْخُل ن ُ ِم ن
فت ُكو ُن ا ْيراس ِِا ْذ ِني}[الم دة ]110:لوا :سم ه خ لقن  ،و ند ر علنيهذ شن ص اإلسن عند
هذا النص الذي نقلن م عشرة أوجه ،الدواب الصي ت ()293-288/2ا
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ومن جدة  :لرجمة أقوالدم بغير ما لستحقه من الترجمـة ،ولفسـير ا بغيـر مـا
لس ــتحقه م ــن التفس ــير الـ ـ ي ل ع ي ــه كـ ـ األنهي ــاء – ـ ـ وات هللا ع ــيدم
أجمعـين – فتنــه جـب أن فســر كـ المـتك م بعلــه ـبعا ،وينلـ ك مــه
ا ن ــا و ا ن ــا ،ولع ــرف م ــا عا ل ــه عني ــه ويري ــده ـ ـ لك ال ف ــظ إذا لك ــم ب ــه،
ولعــرف المعــاند التــد عــرف أنــه أ ار ــا فــد مو ــذ آلــر ،فــتذا عــرف عرفــه
وعا له فد معانيه وألفاظه كان ا مما سـتعان بـه ع ـث معرفـة مـ ار ه ،وأمـا
إذا اسـتعمل لف ــه فـد معنــث لـم لجــر عا لـه باســتعماله فيـه ،ولــر اســتعماله
فــد المعنــث ال ـ ي جــرت عا لــه باســتعماله فيــه ،وحمــل ك مــه ع ــث ل ـ ف
المعنث ال ي قـد عـرف أنـه هريـده ـ لك ال فـظ جعـل ك مـه متناقلـا ،ويتـر
ك مه ع ث مـا هناسـب سـا ر ك مـه ،كـان ذلـك لحريفـا لك مـه عـن مو ـعه
ولهده لمقا ده وكـ با ع يـه ،فدـ ا أ ـل مـن ـل فـد لوويـل كـ األنهيـاء
ع ــث ايــر م ـ ار م ( )1فد ـ ه أســباب أربعــة ــين فيدــا كيــل لــل اللــالون
عــن ةريــق أنهيــا دم ،ويجمعدــا التفـريط فــد البــاع مــا جــاء بــه الرســول ،قــول
شـيل امسـ  :لكـن هنبغــد أن عـرف أن عامــة مـن ــل فـد ـ ا البــاب أو
عجز فيه عن معرفة الحق فتنما و لتفريْه فد البـاع مـا جـاء بـه الرسـول،
ولر الن ـر واالسـتدالل المو ـل إلـث معرفتـه ،ف مـا أعر ـوا عـن كتـاب هللا
()2
وا
وفد مو ذ آلر ه كر أسباب االنحراف والل ل لْوا ـف لا ـة فيقـول:
( )1الدواب الصي ت ()288-287/2ا
( )2مدموع ال ت و ()314/3ا
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ومما هنبغد أن ع م أنث سـهب ـ ل النصـارى وأمتـالدم مـن الغاليـة كغاليـة
العبا والشيعة واير م ث ثة أشياء:
أحــد ا :ألفــا متشــا دة ،مجم ــة ،منقولــة عــن األنهيــاء ،لمســكوا دــا وعــدلوا
الص ـريحة المحكمــة دــا ،و ــم ك مــا ســمعوا لف ــا لدــم فيــه شــهدة لمســكوا بــه
وحم ــوه ع ــث مـ ـ هدم وإن ل ــم ك ــن ل ــي ع ــث ذل ــك ،واأللف ــا الصـ ـريحة
المخالفة ل لك إما أن فو و ا وإما أن هتوولو ا
والتــاند  :ل ـوار ظنو ــا مــن اآل ــات و ــد مــن أح ـوال الشــياةين ،و ـ ا ممــا
ــل بــه كتيــر مــن اللـ ل المشــركين وايــر م ،ممتــل لــول الشــياةين فــد
األ نا ولك يمدم ل نا  ،ومتل إلبـار الشـياةين ل كدـان بـومور اا بـة ،ال ـد
لدم مذ ذلك من ك ب ،ومتل لصرفات لقذ من الشياةين
()1
والتالث :ألبار منقولة إليدم ظنو ا دقا و د ك ب
وكتي ار ما هركز ع ث منشو الهدع والت ط الحق بالباةل فيدا فتن الهدعة لو
كــان بــاة محلــا ل دــرت وبانــه ،ومــا قه ــه ،ولــو كانــه حقــا محلــا ال
شـوب فيـه لكانــه موافقـة ل سـنة ،فــتن السـنة ال لنـاقا حقــا محلـا ال باةــل
فيه ،ولكن الهدعة لشتمل ع ث حق وباةل ( ،)2وبعد مـا ههـين شـيل امسـ
لب الحق بالباةل وكيل كـون( )3قـول :والهـدع التـد عـارض دـا الكتـاب
والس ـ ــنة الت ـ ــد س ـ ــميدا أ د ـ ــا ك مي ـ ــات وعق ي ـ ــات وف س ـ ــاليات ،أو ذوقي ـ ــات
ووجــد ات ،وحقــا ق وايــر ذلــك ،ال ــد أن لشــتمل( )4ع ــث لــب حــق باةــل
( )1الدواب الصي ت ()317-316/1ا
( )2رء التع رض ()209/1ا
( )3ان ر المصدر الف ال ()220-209/1ا
( )4في األص  :رشم  ،والتصوخب م ابعة مييت الدي عبد اليميد ،وال قي ()132/1ا
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وكتمــان ،و ـ ا أمــر موجــو عرفــه مــن لوم ــه ،ف ـ لجــد قــط مهتــدعا إال و ــو
حــب كتمــان النصــوص التــد لخالفــه ،ويبغلــدا ،ويــبغا إظدار ــا ورواهتدــا
()1
والتحدث دا ،ويبغا من فعل ذلك
ومــن أع ــم أســباب ــدع المتك مــين مــن الجدميــة وايــر م – كمــا ه ـرى شــيل
امس ـ ـ – قصـ ــور م فـ ــد منـ ــاظرال الكفـ ــار والمشـ ــركين ،فـ ــتندم هنـ ــاظروندم
ويحـاجوندم بغيــر الحــق والعـدل لينصــروا امسـ – عمـوا  -ـ لك ،فيســقط
ع يدم أولئك لما فيدم من الجدل وال ـم ويحـاجوندم بممانعـات ومعار ـات،
فيحتاجون حينئـ إلـث جحـد ةا فـة مـن الحـق الـ ي جـاء بـه الرسـول ،وال ـم
والعــدوان مل ـواندم المــنمنين بمــا اســت در ع ــيدم أولئــك المشــركون ،فصــار
مشتم ع ث إ مان وكفر،
و ــدى و ـ ل ،ورشــد واــد ،وجمــذ النقيلــين ،و ــاروا مخــالفين ل كفــار
والمنمنين كال هن قال ون الكفار والمنمنين ( ،)2ويمتـل حـالدم بحـال بعـا
م ــو النـ ـواحد واألةـ ـراف ف ــد عص ــره الـ ـ هن اس ــتزلدم الش ــيْان فو ــبحوا
قــال ون الع ــدو قت ــاال مش ــتم ع ــث معص ــية هللا م ــن الغ ــدر والمت ــة والغ ــول
والعــدوان ،حتــث احتــاجوا فــد مقال ــة ذلــك العــدو إلــث العــدوان ع ــث إل ـواندم
()4
المنمنين ( ،)3ثم ْهق ع ث متال من التاريل الك مد
( )5رء التع رض ()221/1ا

( )1التفعين ة (ص) 32ا
( )2المصدر الف ال (ص )32ا
( )3وهي صة الدهذ ال ص وان لم ن ر ن ار م "الفمن ة" الذي ال يؤمنون إال
لميفوس ،وحي احتدوا علت الدهذ في إنك ر وجو ه ألنه ير ميفوس ،أج الهذ
أن الروح نقر الوجو ه وإن كن ال نراه  ،فأ هذا لدهذ إلت ن ي ص ت ه  ،وأنه
يمن ن ي جم ع الص ت عنه مع اإل رار الوجو ا ان ر التفعين ة (ص )38-32ا
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ومن أسباب االنحـراف عـد فدـم كـ الع مـاء ،ولفريـذ المسـا ل ع ـث مسـولة
معينــة قــد كــون العــالم لك ــم فيدــا بك مــة ل فيدــا ،أو قصــد الــر ع ــث ةا فــة
معينــة ،فحم ــه ع ــث محامــل ألــرى لــم قصــد ا ،وي ـ كر ل ـ لك أمت ــة عدهــدال
()1

 -3المعرفــة التاريخيــة نشــوء الفــر  ،ولاريخدــا ،والتس ســل التــاريخد ل دــور
الهــدع ،والمــدن التــد انتشــرت فيدــا ،و ـ ه المعرفــة لفيــد فــد يــان أول الهــدع
ظدــورا ،وأثــر الهــدع الســابقة فــد ظدــور الهــدع ال حقــة ،كمــا أندــا لعــين ع ــث
فدم الخ اليات التاريخية والعقد ة ل دور ا
وكتي ار ما قرن شيل امس ين األحـداث التاريخيـة والهـدع التـد ـاحهتدا،
والش ـوا د ع ــث ذل ــك م ــن كتاب ــات شــيل امسـ ـ كتيـ ـرال ،فف ــد إح ــدى رس ــا ه
هتحدث بشكل موسذ عن ظدور الهدع ،ولاريخدا ،في كر أنه فد آلر ل فة
ع ـ ــد  -  -ظد ـ ــرت دع ـ ــة الخـ ـ ـوارج والرافل ـ ــة ألند ـ ــا متع ق ـ ــة باممام ـ ــة
والخ ف ــة ،ث ــم ح ــدثه فتن ــة أ ــل الحـ ـرال ،وقص ــة ا ــن الزبي ــر بمك ــة ،وظد ــور
المختار ن أ د عهيد بالع ار  ،وذلك فد أوالر عدد الصحابة فحدثه دعة
القدرية والمرجئة ،ولك موا فد مسا ل القدر ومسـا ل ام مـان والوعـد والوعيـد،
أما نفد الصفات ف م حدث
إال فد أوالر عصر غار التابعين ،وذلك فد أوالر عدـد الدولـة األمويـة،
وبدا ــة الدولـ ــة العباسـ ــية ،وكي ــل أنـ ــه لمـ ــا ل ــولث األعـ ــاجم ،وعربـ ــه الكتـ ــب
العجمية من كتب الفر والدند والرو  ،حـدث ث ثـة أشـياء :الـرأي ،والكـ ،
والتصــوف وحــدث الــتجدم ونفــد الصــفات ،وبت ا ــه التمتيــل ،وكــان جمدــور
الرأي فد الكوفة ،وجمدـور الكـ والتصـوف فـد البصـرال ،ويـ كر أول ويـرال
نيــه ل صــوفية فــد البص ـرال و ك ـ ا – د ـ ا األس ـ وب – ســتمر فــد عــرض
( )4ان ر :مدموع ال ت و ( )428-422/8ا
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أحـوال الــه امس ـ مية وانتشــار الهــدع فيدــا( )1والمعرفــة التاريخيــة أو ـ ه
شيل امس إلث استنتاجات ولح ي ت مدمة ،فمـت  :أحا هـث السـفر لزيـارال
القهور والمشا د أول من أحـدثدا أ ـل الهـدع مـن الـروافا( ،)2ونسـبة رسـا ل
إلـوان الصــفا إلــث جعفــر الصــا ليســه ــحيحة ،ويــرى أندــا ــنفه بعــد
المئ ــة التالت ــة( ،)3وأحيان ــا هنق ــد مت ــون بع ــا الروا ــات التاريخي ــة م ــن لـ ـ ل
()4
االستقراء والمعرفة بالتاريل
 -4معرفتــه ب ــوحوال الخصــو  ،مـ ـ ا هدم وعقا ــد م ،وأ لــتدم ،وكت ــهدم ،و ـ ـ ا
ايـر مـا سـهق مـن معرفتـه تـاريل نشـوء الفـر  ،أو أسـباب نشـو دا ،وقـد كـان
شــيل امس ـ فــد معرفتــه بــوحوال الخصــو واثقــا مــن نفســه حتــث قــال فــد
إحـدى مناقشـاله ومناظ ارلـه لدـم :كـل مـن لـالفند فـد شـدء ممـا كتهتـه ،فونــا
أع م بم قبه منه ( ،)5وقال عـن نفسـه :وق ـه فـد ـمن ك مـد  :أنـا أع ـم
كــل دعــة حــدثه فــد امس ـ  ،وأول مــن ا تــدعدا ومتــا كــان ســهب ا تــداعدا
()6

وب من معرفته بوحوال الخصو أن قال عن االلحا ة  :ولد ا لما ينه
( )1ان ر لم سب مدموع ال ت و ( ، )372-356/10وان ر أيض  :منه ج الفنة
( ،)227- 218/1ريقي  :رش س لذ ،والنبوات (ص)198-193ا
( )2ان ر  :الر علت األخن ي (ص )32ط الفلف ةا
( )3ان ر :منه ج الفنة ()370/2ا ريقي  :رش س لذ ،وأيض ( ،)154/2منتبة
الرخ ض اليديثة  ،والتفعين ة (ص)59ا
( )4ان ر :رء التع رض ( )257- 254/7ا
( )5الواسط ة – مدموع ال ت و ( )163/3ا
( )6ن س المصدر ( )184/3ا
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لْوا ف من الباعدم وركسا دم قولدم ،وسر م هدم ،ـاروا ع مـون ذلـك،
ولوال ما أقرنه لك من ال والر لجع وند من أ متدم ،وب لوا لد من ةاعـة
نفوس ــدم وأمـ ـوالدم م ــا ج ــل ع ــن الو ــف ،كم ــا له ل ــه النص ــارى لركس ــا دم
وامس ــماعي ية لكهـ ـ ار دم ،وكم ــا ـ ـ ل آل فرع ــون لفرع ــون ( )1ولم ــا ع ــرض
لمس ــولة :أفع ــال العب ــا  ،و ــل ــد قد م ــة ق ــال :ول ــم ق ــل ق ــط أح ــد ال م ــن
أ حاب أحمد المعروفين ،وال من ايـر م مـن الع مـاء المعـروفين :إن أفعـال
العبا قد مة ،وإنما أرهـه ـ ا [قـوال] لـبعا المتـولرين بـورض العجـم وأرض
مصــر مــن المنتســهين إلــث م ـ ب الشــافعد وأحمــد ف أرهــه بعــا المص ـريين
قول ــون :إن أفعـ ــال العبـ ــا م ــن ليـ ــر وشـ ــر قد م ــة ،ويقولـ ــون :لـ ــي م ار نـ ــا
باألفعــال نفـ ـ الحركــات ولك ــن الت ـواب الـ ـ ي كــون ع يد ــا ( )2وكتي ـ ار م ــا
محــص األق ـوال التــد لنســب إلــث الخ ـوارج ( ،)3أو بعــا ةوا ــف النصــارى
( ،)4ل قال عن الزبور :وقد رأهه أنا من نسل الزبور ما فيـه لصـريا نهـوال
محمد  -  -باسمه ورأهه نسخة ألرى من الزبور ( ،)5ف م أر ذلك فيدا،
وحينئـ فـ متنــذ أن كــون فــد بعــا النســل مــن ــفات النهــد  -  -مــا

( )1حق قة مذهب االري يي  ،مدموع ال تن و ( ،)138/2وان نر  :صنته فني اإلسننندرخة
لم ج ء أحد فض هذ والب منه أن يشرح لنه منذهبهذ  ،فشنرحه ،النبنوات(ص ،)120ار
الكتب العلم ةا
( )2مدموع ال ت و ( )408/8ا
( )3ان ر :الص ر المفلول (ص )185-184ا

( )4ان ر :من شنته للطبنري و ينر حنول اوا نف النصن ر وعق ندهذ فني الدنواب الصني ت
( )171-170/1ا
( )5في األص  :ل ور ،ولع الصواب م ذكرره ا
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لـي فـد ألـرى ( )1ومـن ع مـه بحــال الخصـو معرفتـه باله ـدان التـد كتـر
()2
فيدا الكفر والشر واألحوال الشيْانية والتد قل فيدا ذلك

 -5يانــه لمــندج أ ــل الهــدع والك ـ  ،المخــالف لمــندج السـ ف – رحمدــم هللا
لعالث – وال شك أن يان مندج الباةل عين ع ـث معرفـة مـندج أ ـل الحـق،
ول لك أشار فد الو ـية الكهـرى إلـث جوامـذ مـن أ ـول أ ـل الباةـل فقـال:
وأنا أذكر جوامذ من أ ـول الباةـل التـد ا تـدعدا ةوا ـف ممـن هنتسـب إلـث
الســنة وقــد مــر مندــا و ــار مــن أكــا ر ال ــالمين ،و ــد فصــول :الفصــل
األول :أحا هــث روو ــا فــد الصــفات ا ــدال ع ــث األحا هــث التــد فــد واويــن
امس مما نع م باليقين القاةذ أندا ك ب وبدتان ،ل كفر شـنيذ فصـل:
وكـ ـ لك الغ ـ ــو فـ ــد بع ــا المشـ ــا ل فصـ ــل :وكـ ـ لك التفريـ ــق ـ ــين األمـ ــة
وامتحاندا بما لم ومر هللا به وال رسوله ( ،)3ويقول عـن أ ـل الهـدع :إندـم
ع ــث عكـ مــندج الرســل ،فالرســل ــومرون بالغا ــات المْ وبــة مــن ام مــان
باهلل ورسوله ولقواه ،وي كرون من ةر ذلك وأسبابه ما و أقوى وأنفذ ،وأما
أ ل الهدع المخالفون لدم فبالعك ومرون بالهدا ات واألوا ل ،ويـ كرون مـن
ذلــك مــا أ ــعف وأ ــر ،فمتبــذ األنهيــاء ال لــل وال شــقث ،ومتبــذ ـنالء
ــال شــقد ( )4ومــن مــندج أ ــل الباةــل أندــم اعتقــدوا معــاند ثــم أ ار وا
( )6الدواب الصي ت ( )27/2ا
( )7ان ر :رلخ ص االست ة ( )50-49/1ا
( )1الوص ة الكبر  ،مدموع ال ت و ( )415 ،395 ،385-384/3ا
( )2رء التع رض ( )21/8ا
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حمــل ألفــا الق ـرآن ع يدــا ،و ـنالء أ ــناف ( )1ويـ كر شــيل امس ـ أن مــن
مندج أ ل الباةل الت هي ع ث ألبـاعدم والتـدرج دـم ،حيـث ههـدأون باأللفـا
المتشـ ــا دة ثـ ــم هنلفـ ــون أق ـ ـوالدم ويع موندـ ــا فـ ــد النفـ ــو ويدولوندـ ــا ،حتـ ــث
سـتجيب لدـم مـن هدعونـه ولـو لـم كـن مقتنعـا بـوقوالدم ،ويشـبه ـ ا مـا لفع ـه
القرامْـة مــن التــدرج فــد عــولدم ،قـول شــيل امسـ  :ولكــن ـنالء عمــدوا
إلــث ألفــا مجم ــة مشــتهدة لحتمــل فــد لغــات األمــم معــاند متعــد ال ،و ــاروا
ــو المفدــو مندــا فــد لغــات األمــم ،ثــم
هــدل ون فيدــا مــن المعــاند مــا لــي
ركهو ا ،وألفو ا لوليفا ةوي نـوا بعلـه ع ـث بعـا ،وع مـوا قـولدم و ولـوه
فد نفو من لم فدمه،
وال ري ــب أن فيـ ـه ق ــة وامو ــا لم ــا في ــه م ــن األلف ــا المش ــتركة والمع ــاند
المشــتهدة ف ــتذا ل ــل معد ــم الْال ــب ول ــاةهوه بم ــا لنف ــر عن ــه فْرل ــه ،فولـ ـ
عترض ع يدم قالوا له :أنه ال لفدم ا ،و ا ال ص ا لـك ،فيبقـث مـا فـد
النفــو مــن األنفــة والحميــة حم دــا ع ــث أن لسـ م ل ــك األمــور قهــل لحقيقدـا
عنده ،وع ث لر االعتراض ع يدا لشية أن هنسهوه إلث نقص الع م والعقل،
ونق وا النا فـد مخـاةهتدم رجـات كمـا هنقـل إلـواندم القرامْـة المسـتجيهين
لدم رجة بعد رجة ( )2ومن مندجدم فرار م إلث التق يد ،فـ أر الْا فـة
ا ـ ـ ار ف ــد االلب ــاع ،هدرس ــونه كم ــا ه ــدر
إذا ق ــال ك م ــا بق ــث ذل ــك الكـ ـ
المنمنون ك هللا ،وأكتر من هتك م به ال فدمه ،وك ما كانه العبـارات أبعـد
عن الفدم كانوا لدا أشد لع يما ،و ه حال األمم اللالة ،ك مـا كـان الشـدء
( )3ان ر مقدمة في أصول الت فير (ص ،)93-81ريقي  :زرزورا
( )1رء التع رض ( ،)296-295/1وأيض ( )62-61/5ا
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مجدوال كـانوا أشـد لـه لع يمـا ،كمـا ع ـم الرافلـة المنت ـر ،الـ ي لـي لدـم
منه ح وال لهر وال وقعوا له ع ث عين وال أثر ،وك لك لع يم الجدال مـن
المتصوفة الغوث ولالم األوليـاء ،ونحـو ذلـك ممـا ال عرفـون لـه حقيقـة (،)1
ثــم قــول شــيل امس ـ عــن لق يــد م لشــيولدم :و ـ ا القــدر قــد لهينتــه مــن
الْوا ف المخالفين ل كتـاب والسـنة – ولـو فـد أ نـث شـدء ممـن أرهـه كتـهدم
وممــن لــاةهتدم ،ومم ــن غنــد ألبــار م – إذا أقيم ــه ع ــث أحــد م الحج ــة
العق يــة التــد جــب ع ــث ةريقتــه قهولدــا ،ولــم جــد لــه مــا هــدفعدا بــه فــر إلــث
التق يــد ولجــو إلــث قــول شــيوله ،وقــد كــان فــد أول األمــر هــدعو إلــث الن ــر
والمناظرال ،واالعتصا بالعق يات وامعراض عن الشرعيات ،ثم إنه فـد آلـر
األمــر ال حصــل لــه ع ــم مــن الشــرعيات وال مــن العق يــات ،ــل ــو كمــا قــال
لعـ ــالث{:و ِمن البن ـ ــا ِ مـ ـ فـن ُج ـ ــا ِ ُل ِف ـ ــد ب ِ ِبغفيـ ـ ِـر ِعف ـ ـ ـ ٍم ويتبِبـ ـ ُـذ ُك ـ ـ بـل ش ـ ـ فـيْ ٍ
ان
()2
م ِر ٍيد}[الحج]3:
ثــم ه ـ كر لناقلــدم فيقــول :ولســه لجــد أحــدا مــن ـنالء إال متناقلــا و ــو
()3
نفسه خالف قول ذلك المتهوع ال ي ع مه فد مو ذ آلر
وإذا ك ــان كتي ـ ـ ار مـ ــا هـ ــتك م عـ ــن الم ــندج العـ ــا ل مهتدعـ ــة متـ ــل البـ ــاع الدـ ــوى
وامعـراض عـن الكتـاب والسـنة ،ولقـد م معقـولدم ع يدمـا ،وايـر ذلـك – فتنــه
أحيان ــا ه ــتك م ع ــن م ــندج بع ــا الْوا ــف ،في ــتك م ع ــن م ــندج الجدمي ــة وم ــا
ارلكهـوه مــن الع ــا م( )4ويــتك م عــن مــندج المعتزلــة واســتداللدم ــدليل حــدوث

( )2رء التع رض ( )315/5ا
( )3رء التع رض ( )317/5ا
( )4ن س المصدر ( )318/5ا
( )1رء التع رض ( )277/1ا
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األجسـ ــا ولقـ ــد مدم ل ـ ــدليل العق ـ ــد ع ـ ــث ليـ ــل السـ ــمذ ( )1ولسـ ــنا بصـ ــد
استقصاء ما كتبه فد مندج أ ـل الهـدع ،وانمـا الغـرض يـان أن مـن مندجـه
فد ر ه ع ث الخصو شرحه لمنا جدم ب -الر ع ث الخصـو ومناقشـتدم
ومندجــه فــد ذلــك :فــد الفق ـرال الســابقة كــان الحــدهث عــن أن مــن مــندج شــيل
امسـ فــد الــر ع ــث الخصــو شــرح أح ـوالدم ونشــوال ــدعدم وأســباب ذلــك،
ومن ــا جدم ،ونـ ـ كر ن ــا مندج ــه ف ــد مناقش ــتدم ونق ــا أقـ ـوالدم وال ــر ع ــث
أ لتدم ،والك فد ذلك ةويل ،ولكن نعرض لبعا الم ما فـد ذلـك-1 :
ثقتــه المْ قــة بمــا عنــده مــن الحــق ،حتــث قــال م ـرات – فــد مناظرلــه حــول
الواسْية  : -قد أمد ه كـل مـن لـالفند فـد شـدء مندـا ثـ ث سـنين ،فـتن
جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الت ثة التد أثنث ع يدا النهد -  -
حيـث قـال :ليـر القـرون القـرن الـ ي بعتـه فيـه ،ثـم الـ هن ه ـوندم ثـم الـ ي
ه وندم ( )2خـالف مـا ذكرلـه فونـا أرجـذ عـن ذلـك ( ،)3وفـد مو ـذ ذكـر
أنــه قــال :أمد ــه كــل مــن لــالفند ث ـ ث ســنين ،إن جــاء بحــرف واحــد عــن
()4
الس ف خالف شدء مما ذكرله كانه له الحجة وفع ه وفع ه

( )2ان ر :شرح حديث الن ول ،مدموع ال ت و ( )542-541/5ا
( )3مت

عل ه – لك مع اخت

يفير ع هذا الل

– البخ ري ،كت ب الشه ات ،ن ب

ال يشنننهد علننننت شنننه ة جننننور ور منننه( )2652ال ننننتت ( ،)259/5ومفنننلذ كتنننن ب فضنننن
الصي ة ،ب فض الصي ة ذ الذي يلونهذ ور مه ( )2533وم عده ا
( )4المن رة حول الواسط ة  ،مدموع ال ت و ( )169/3ا
( )5مدموع ال ت و ( )15/6ا
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و ـ ه التقــة بمــا عنــده مــن الحــق المهنــد ع ــث الكتــاب والســنة وأق ـوال الس ـ ف
بار ال فد جميذ ما كتب ،ولا ة عن مناقشته لخصـو العقيـدال ،وكانـه مـن
عوامــل وحــدال المــندج عنــده ،حيــث أ ــبا هتعامــل مــذ جميــذ مــن هناقشــه –
و م كتر – من ل لدا ،ولم مر ع يه فد وقـه مـن األوقـات أو فـد منـاظرال
م ــن المن ــاظرات أن ل ــر ف ــد الل ــة الكت ــاب والس ــنة ،أو ف ــد ــحة مـ ـ ب
الس ف
 -2اعتما ه فد العقيدال ع ث الكتاب والسـنة ،ولقـد مدما ع ـث اير مـا ،و ـ ه
سمة بار ال فد مندجه جد امنسان شا د ا فد جميذ كتبه:
ا -فـ ــالقرآن قـ ــد ل ع ـ ــث جميـ ــذ المعـ ــاند التـ ــد لنـ ــا ع النـ ــا فيدـ ــا قيقدـ ــا
وج ي د ــا ( )1ب -والرس ــول  -  -ق ــد ـ ـ ال ــه م المه ــين أل ــول ال ــدهن
()2
وفروعه
ج -وما ا من السنة – من ألبار اآلحـا وايـره – ـو حجـة فـد العقا ـد
()3
كما أنه حجة فد اير ا
()4
 ال لعارض ين العقل والنقل -3كي ــل لفد ــم نص ــوص الكت ــاب والس ــنة؟  ،ألن ق ــا ق ــد ق ــول :ك ــل م ــن
هنتسب إلث امس هدعد أنه عتمد فد أقواله ع ث الكتاب والسنة ،وق ي ـون
ــم ال ـ هن جــا رون نه ـ ا مباش ـرال ،ـ ه مس ـولة ال غف دــا شــيل امس ـ ــل
( )1رء التع رض ( )56/5ا
( )2ان ر :نقق أس س التقديس المخطنوط ( ،)323-321/2واليموخنة ،مدمنوع ال تن و
( ،)7-6/5ومدمننننننوع ال تنننننن و ( ،)296-294/3والق عنننننندة المراكشنننننن ة (ص)28-26
و يره ا
( )3ان ر مث  :الدواب الصي ت ( )12/2ا
( )4س أري شرح لذلو في مو ه م األش عرة ا
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هــرى أندــا ســهب مدــم ل لــت ف الواقــذ ــين النــا  ،ول ـ لك و ــذ لدــا قواعــد
و وابط :
أ – فق ــد كت ــب رس ــالة ف ــد أ ــول التفس ــير ،أو ــا فيد ــا الم ــندج الص ــحيا
لتفســير كـ هللا لعــالث ،و ـ ا المــندج نق ــه ا ــن كتيــر فــد مقدمــة لفســيره ،ثــم
ةبقه فد لفسيره

ال ي انتشر ين المس مين انتشا ار ع يما
ب -كيل فدم كتـاب هللا ؟ قـول شـيل امسـ  :اللـة الكـ ع ـث المـ ار
لعرف لارال باللـرورال ولـارال باالسـتدالل ،ويسـتدل ع ـث ذلـك بمـا نق ـه األ مـة،
وبمــا كــان قولــه الس ـ ف فســرون بــه الق ـرآن ،وبداللــة الســنة ،وســا ر اآل ــات
()2
واير ذلك
ج -ويركــز ع ــث أنــه ال ــد فــد معرفــة لفــظ الق ـرآن والحــدهث مــن ذكــر ن ــا ره
قــول كــل مــن كــان لــه عنا ــة بولفــا الرســول وم ـ ار ه دــا ،عــرف عا لــه فــد
لْابــه ،ولهــين لــه مــن م ـ ار ه مــا ال هتهــين لغي ـره ،ولد ـ ا هنبغــد أن قصــد إذا
ذكر لفظ من القرآن والحدهث أن ه كر ن ا ر ذلك ال فـظ ،مـاذا عنـث هللا دـا
ورسوله ،فيعرف ـ لك لغـة القـرآن والحـدهث ،وسـنة هللا ورسـوله التـد لاةـب
()1

( )1ان ر :مقدمة في أصول الت فير (ص ، )105-93ريقي  :زرزور ،وهن

أكثر م

رس لة علم ة في منهو اال ر م ة في الت فير ا
( )2نقق التأس س المخطوط ( )328/2ا
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(،)1ويْهـق ـ ا المـندج فـد

دا عبا ه ،و ـد العـا ال المعروفـة مـن ك مـه
()2
بعا األلفا
 وال د أ لا من معرفة ال غة العربية و اللة األلفا  ،قول شيل امسـ :وال د فد لفسير القرآن والحدهث من أن عرف ما هدل ع ث م ار هللا ورسـوله
من األلفا وكيـل فدـم ك مـه ،فمعرفـة العربيـة التـد لوةهنـا دـا ممـا عـين
ع ث أن نفقه م ار هللا ورسوله بك مه ،وك لك معرفـة األلفـا ع ـث المعـاند،
فتن عامة ـ ل أ ـل الهـدع كـان دـ ا السـهب ،فـتندم ـاروا حم ـون كـ
()3
هللا ورسوله ع ث ما هدعون أنه ال ع يه ،وال كون األمر ك لك
ـ -ولي كل معنث فسر به لفظ اآل ة والحدهث ويع ل ذلك ـ أن المعـاند
لنقسم إلث حق وباةل ،فالباةل ال جو أن فسر به ك هللا ،والحق
إن كــان ــو ال ـ ي ل ع يــه الق ـرآن فســر بــه ،وإال ف ــي كــل معنــث ــحيا
فسر به ال فظ لمجر مناسبة كالمناسبة التد ين الركيا والتعهير ،وإن كانـه
لارجــة عــن وجــوه اللــة ال فــظ كمــا لفع ــه القرامْــة والباةنيــة ( )4كمــا أنــه
ألحد أن قول :إن األلفا التد جاءت فد القـرآن مو ـوعة لمعـاند،
لي
ثم هريد أن فسر م ار هللا ت ك المعاند ا من فعل أ ل املحـا والمفتـرين
()6
(،)5وي كر شيل امس أمت ة ل لك
( )3اإليم ن (ص )110ا
( )4ان ر  :مدموع ال ت و ()67 ،44-43/1ا
( )5اإليم ن (ص ،)112-111وان ر( :ص )161ا
( )1مدموع ال ت و ( )27/2ا
( )2الرس لة األكمل ة ،مدموع ال ت و ( )111/6ا
( )3ان ر :المصدر الف ال (ص )112-111ا
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 -4أن الس ف أع م وأحكم من ايـر م ،ولـ لك جـب الرجـوع إلـث فدمدـم فـد
()1
العقيدال وك مدم حولدا ،ألندم أع م النا بالكتاب والسنة ومعانيدما
 -5وم ــن مندج ــه :جـ ـوا اس ــتعمال المص ــْ حات الحا ث ــة ،ومخاةب ــة أ ــل
اال ْ ح با ْ حدم إذا احتيج إلث ذلـك ،ويـرى مـذ ذلـك أن معرفـة لغـة
العدو وا ـْ حه جـا ز وقـد كـون واجبـا ( ،)2ومت ـه اسـتخدا المصـْ حات
واأللفا الحا ثة قد حتاج إليه وقد كون مستحبا وقد كون واجبـا ( )3و ـ ه
المس ــولة ش ــرحدا ش ــيل امسـ ـ ش ــرحا مستاليل ــا ،وذك ــر األحـ ـوال المخت ف ــة
ل ـ لك ،قــول فــد معــرض ك مــه عــن اســتخدا أ ــل الك ـ ل ك ـ المتشــابه
ال ي خدعون به جدال النا  ،وذلـك باأللفـا المجم ـة التـد عار ـون دـا
نصــوص الكتــاب والس ــنة :متــل لف ــظ :العقــل ،والم ــا ال ،والصــورال ،والج ــو ر،
والعــرض ،والجســم ،والتحيــز ،والجدــة ،والتركيــب ،والجــزء ،والع ــة والمع ــول،
والحدوث ،والقد  ،والواجب والممكن واير ا ،قول شيل امسـ معقبـا ع ـث
ذل ــك :وم ــا م ــن أ ــل ف ــن إال و ــم معترف ــون ب ــوندم ص ــْ حون ع ــث ألف ــا
هتفا مون دا م ار م ،
كما أل ل الصناعات العم ية ألفا عهرون دا عن ناعتدم ،و ه األلفا
ــد عرفيــة عرفــا لا ــا ،وم ـ ار م دــا ايــر المفدــو مندــا فــد أ ــل ال غــة،
( )4هنننذ القضننن ة مننن أسنننس منهدنننه العننن  ،وسننن أري إيضننن حه – إن شننن ء ه – عنننند
من شته لألش عرة ا
( )5ان ر :الفبعين ة (ص ، )25وان ر أيض  :نقق أس س التقديس المخطنوط ()6-5/2
ا
( )6ان نننر :نقنننق أسننن س التقنننديس المطبنننوع (  ، )389/2ومدمنننوع ال تننن و (-306/3
 )308ا
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سواء كان ذلك المعنث حقا أو باة  ،وإذا كـان كـ لك فدـ ا مقـا حتـاج إلـث
يــان :وذلــك أن ـنالء المعار ــين إذا لــم خــاةهوا غــتدم وا ــْ حدم فقــد
قولــون :إنــا ال نفدــم مــا قيــل لنــا ،أو إن المخاةــب لنــا وال ـ ار ع ينــا لــم فدــم
قولنـا ،وي بســون ع ــث النــا بــون الـ ي عنينــاه حــق مع ــو بالعقــل أو الـ و ،
ويقولــون أ لــا :إنــه موافــق ل شــرع إذا لــم دــروا مخالفــة الشــرع ،كمــا فع ــه
الم ح ـ ــدال م ـ ــن القرامْ ـ ــة والف س ـ ــفة وم ـ ــن ـ ــا ا م وإذا لوةهـ ـ ـوا غ ـ ــتدم
و ال غة المعروفة التد نزل دا القرآن – فقد
وا ْ حدم – مذ كونه لي
فلد إلث مخالفة ألفا القرآن فد ال ـا ر وإذا كانـه ـ ه األلفـا مجم ـة
كمــا ذكــر فالمخاةــب لدــم :إمــا أن فصــل ويقــول :مــا لريــدون د ـ ه األلفــا ؟
فــتن فســرو ا بــالمعنث ال ـ ي هوافــق الق ـرآن قه ــه ،وإن فســرو ا بخ ـ ف ذلــك
ر ت ،وإما أن متنذ عن موافقتدم فد التك م د ه األلفا ناليا أو إثبالـا ،فـتن
امتنذ عن التك م دا معدم فقد هنسـهونه إلـث العجـز واالنقْـاع ،وإن لك ـم دـا
معدــم نســهوه إلــث أنــه أة ــق ل ــك األلفــا التــد لحتمــل حقــا وبــاة  ،وأو م ـوا
الجدــال با ــْ حدم :أن إة ـ ل ــك األلفــا هتنــاول المعــاند الباة ــة التــد
هتن ـزه هللا عندــا ،فحينئ ـ لخت ــف المص ـ حة :فــتن كــانوا فــد مقــا ع ـوال النــا
إلث قولدم وإلزامدم به أمكن أن قال لدم:ال جب ع ث أحـد أن جيـب اعيـا
إال إلث ما عا رسول هللا  ،-  -فما لم هتهـه أن الرسـول عـا الخ ـق إليـه
ع ث النا إجابـة مـن عـا إليـه ،وال لـه عـوال النـا إلـث ذلـك ،ولـو قـدر أن
ذلك المعنث حق و ا الْريق لكـون ا ـ ا إذا لـب م ـب مـندم ع ـث والال
األمــور ،وأ ل ــوه عفــد ــدعتدم ( )1كمــا فع ــه الجدميــة بمــن لبسـوا ع يــه مــن
الخ فــاء حتــث أ ل ــوه فــد ــدعتدم مــن القــول بخ ــق القـرآن وايــر ذلــك ،فكــان
مـن أحسـن منـاظرلدم أن قـال :ا تونـا بكتـاب أو سـنة حتـث نجيـبكم إلـث ذلــك
وإال ف ســنا نجيــبكم إلــث مــا لــم هــدل ع يــه الكتــاب والســنة،و ا ألن النــا ال
( )1كذا ولع العب رة  :وأ خلهذ في الدعته ا
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فصــل يــندم الن ـزاع إال كتــاب منــزل مــن الســماء،وإذا ر وا إلــث عقــولدم ف كــل
واحــد مــندم عقــل ،و ـنالء المخت فــون هــدعد أحــد م أن العقــل أ اال إلــث ع ــم
روري ،هنا عه فيه اآللر ،ف د ا ال جو أن جعل الحاكم ـين األمـة فـد
موار النزاع إال الكتاب والسنة ( ،)1وذكر شيل امس منـاظرال اممـا أحمـد
ل جدمية ،ثـم هو ـا الحالـة التانيـة فيقـول :فدـ ه المنـاظرال ـد التـد لصـ ا
إذا كان المناظر اعيان وأما إذا كان المناظر معار ا ل شرع بما هـ كره ،أو
ممن ال مكن أن هر إلث الشريعة ،متـل مـن ال ه تـز امسـ ويـدعو النـا
إلث ما هزعمه من العق يات ،أو ممن هدعد أن الشرع لاةب الجمدور ،وأن
المعقول الصريا هدل باةن خالف الشرع ،ونحو ذلك ،أو كـان الرجـل ممـن
ـنالء ،فد ـنالء ال ــد فــد مخــاةهتدم مــن ك ـ
عر ــه لــه شــهدة مــن ك ـ
ع ــث المعــاند التــد هــدعوندا :إمــا بولفــاظدم ،وإمــا بولفــا هوافقــون ع ــث أندــا
لقو مقا ألفاظدم ،وحينئ فيقال لدم :الك إمـا أن كـون فـد األلفـا  ،وإمـا
أن كــون فــد المعــاند ،وإمــا أن كــون فيدمــا ،فــتن كــان الك ـ فــد المعــاند
المجر ال من اير لقييد فظ ،كما لس كه المتف سفة ونحو م ممن ال هتقيد فـد
ـر ذ ،ــل ســميه ع ــة وعاشــقا ومعشــوقا ونحــو ذلــك،
أســماء هللا و ــفاله بالشـ ا
فدنالء إن أمكن نقل معانيدم إلث العبـا ال الشـرعية كـان حسـنا ،وإن لـم مكـن
غـتدم أولـث
لدم و فذ يالدم عـن امسـ
مخاةهتدم إال غتدم فهيان
من اممسا عن ذلك ألجل مجر ال فظ ،كما لو جاء جيش كفـار وال مكـن
فذ شر م عن المس مين إال ب ثيا دم ،فدفعدم ب ثيا دم لير من لر
الكفـار جولــون فـد لـ ل الـد ار لوفــا مــن التشـبه دــم فـد التيــاب وأمــا إذا
ـ ه األلفــا ناليــا
كــان الك ـ مــذ مــن هتقيــد بالش ـريعة فتنــه قــال لــه :إة ـ
وإثبالـ ــا دعـ ــة ،وفـ ــد كـ ــل مندمـ ــا ل هـ ــي وإهدـ ــا  ،ف ـ ـ ـ ــد مـ ــن االستفس ـ ــار

( )1رء التع رض ( )229 -222 /1ا
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واالستفصــال ،أو االمتنــاع عــن إة ـ كــل األم ـرين فــد النفــد وامثبــات(،)1
ويشــير نــا شــيل امس ـ إلــث مــا نــه بعــا النــا مــن أن الس ـ ف ذم ـوا
الك ـ ألجــل اال ــْ حات الحا ثــة فيــه ،ويقــول :لــي األمــر ك ـ لك ،ــل
ذمدم ل ك

لفســا معنــاه أع ــم مــن ذمدــم لحــدوث ألفاظــه ،ف ـ موه الشــتماله ع ــث معــان
باة ـ ــة مخالفـ ــة ل كتـ ــاب والسـ ــنة ،ومخالفتـ ــه ل عقـ ــل الص ـ ـريا ،ولكـ ــن ع مـ ــة
بْ ندا مخالفتدـا ل كتـاب والسـنة ،وكـل مـا لـالف الكتـاب والسـنة فدـو باةـل
قْعــا ،ثــم مــن النــا مــن قــد ع ــم بْ نــه بعق ــه ومــندم مــن ال ع ــم ذلــك
( )2ويو ا شيل امس ما سهق فيقول :وبالجم ة ،فالخْـاب لـه مقامـات:
فتن كان امنسان فد مقا فذ من ه زمه ويومره هدعة ،ويدعوه إليدـا ،أمكنـه
االعتص ــا بالكت ــاب والس ــنة ،وأن ق ــول ال أجيب ــك إال إل ــث كت ــاب هللا وس ــنة
وأمـا إذا كـان امنسـان فـد مقـا الـدعوال
رسوله ،ل ا و الواجب حقا
لغي ـره والهيــان لــه وفــد مقــا الن ـر أ لــا فع يــه أن عتصــم بالكتــاب والســنة،
ويدعو إلـث ذلـك ،ولـه أن هـتك م مـذ ذلـك ويهـين الحـق الـ ي جـاء بـه الرسـول
باألقيســة العق يــة واألمت ــال الملــروبة ،فدـ ـ ه ةريقــة الكت ــاب والســنة وسـ ـ ف
األم ــة ( ،)3و ــرب ش ــيل امسـ ـ أمت ــة م ــن الكت ــاب والس ــنة ومواق ــف
( )2رء التع رض () 232 -231/1ا
( )1رء التع رض ( )233 – 232 /1
( )2ن س المصدر (  )236 – 234 /1ا

جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

374

الس ف ( )1وإذا كان المتك م فد مقا امجابة لمن عار ه بالعقل ،وا عث
أن العقل عارض النصوص ،فتنه قد حتاج إلث حل شهدته وبيان بْ ندـا،
فدنــا ستفصــل الســا ل ويقــول لــه:
فــتذا أل ـ التــاند ه ـ كر ألفاظــا مجم ــة
ماذا لريد دـ ه األلفـا المجم ـة ؟ ()2فـتن أ ار حقـا قهـل وإن أ ار بـاة ر
ومـن ـ ا الكـ ولفصـيل ا ــن ليميـة فيـه هتهــين لمـاذا ر شــيل امسـ ع ــث
الف سـفة وألبــاعدم وذكــر عبـارالدم ونق دــا مــن كتـهدم ،ولمــاذا ر ع يدــا ر و ا
ةوي ة،

لصــل إلــث حــد أن القــارئ ال ســتْيذ متابعتــه واالســتمرار معــه ،ــل هنقْــذ
ـنالء الف ســفة المهنــد ع ــث المنْــق
حــين قــف ع ــث نصــوص مــن ك ـ
والعبارات والتراكيب الغاملة ،واال ْ حية
 -6لناقا أقوال الخصـو  ،وكـون أ لـة كـل فريـق لـر أ لـة الفريـق المقا ـل،
ويبقث م ب الس ف و الحق والعدل ،قول شيل امسـ  :بعـد ذكـره ل نـزاع
ين المعتزلة واألشعرية حول ك هللا وأفعال العبا  :و ـ ا أع ـم مـا سـتفا
مــن أق ـوال المخت فــين ال ـ هن أق ـوالدم باة ــة ،فتنــه ســتفا مــن قــول كــل ةا فــة
( )3ان ر األمثلة لذلو في المصدر الف ال ( ،)238 – 236 /1فقد

رب أمثلة م

القرآن في ال ن التوحيد وصدق الرس والمع  ،وم الفنة في مفألة الر:خة حينم سأله
أالو رزخ  :ك

وهو واحد وني كثير فأج ه مث ل القمر  ،وم أ وال الفلف يقول اال

اب س في مفألة الر:خة وأن الفم ء رر وال يي ط اله  ،و ول اإلم أحمد في مفألة
المع ة مع االستواء والعلوا
( )4رء التع رض ( )238 /1ا
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يان فسا قول الْا فـة األلـرى ،فيعـرف الْالـب فسـا ل ـك األقـوال ،ويكـون
ذلك اعيا له إلث ة ب الحق ،وال لجد الحق إال موافقـا لمـا جـاء بـه الرسـول
  ،- وال لجد ما جـاء بـه الرسـول إال موافقـا لصـريا المعقـول ( ،)1ويـرىشيل امس أن نا فوا د من ذكر ك مدم وأ لتدم ومندا :نقـا بعلـدم
ك بعا ،ف عتقد شدء مندا ،ثم إن عرف الحق ال ي جاء بـه الرسـول
فد ا الصواب الموافق لصريا المعقول،وإال استفيد من ذلك الس مة من ل ك
()2
االعتقا ات الباة ة
وكل واحد من أ حاب الهدع قدح فد أ لة اآللرين ،ولد ا ال هتفق اثنـان
ر يسان ع ث جميذ مقدمات ليل إال نا را ،فكـل ر ـي مـن ركسـاء الف سـفة
والمتك مــين لــه ةريقــة فــد االســتدالل لخــالف ةريقــة الــر ي اآللــر ،بحيــث
قـدح كـل مــن ألبـاع أحــد ما فـد ةريقــة اآللـر ،ويعتقــد كـل مندمــا أن هللا ال
عــرف إال بْريقتــه وإن كــان جمدــور أ ــل الم ــة ــل عامــة الس ـ ف خالفونــه
()3
فيدا
ويلــرب ل ـ لك أمت ــة( ، )4وةريقتــه فــد ذلــك جــزء مــن يانــه لوســْية م ـ ب
الس ف

( )1مدموع ال ت و ( )314 /12ا
( )2منه ج الفنة :الميققة ()197 /2ا
( )3مدموع ال ت و ( )22 /2ا
( )4ان ر :المصدر الف ال ( ،) 24-22 /2ومنه ج الفنة ( )104 ،76 ،72/3ا
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وعنــدما أةــال فــد ذكــر مناقشــات ونقــول عــن ا ــن ســينا وا ــن رشــد والْوســد
فــد مســولة ع ــم هللا ،قــول :وبيــان بْ ـ ن أقــوالدم النافيــة ل صــفات ْــول،
وإنما القصد نا إبْال بعلدم لقول بعا ،فتن ا هـنن نفوسـا كتيـرال قـد
لتــو م أنــه لــي األمــر ك ـ لك ( )1وأحيانــا هركــز شــيل امس ـ ع ــث لنــاقا
الشخص نفسه فد أقوال ،ومن أمت ة ذلك ما ذكره من لناقا ا ـن سـينا (،)2
()3
وبعا أ حاب وحدال الوجو
 -7ويرى شيل امس – و ا جانب من لناقا الخصو  -أن جميذ ما
حتج به المبْـل مـن األ لـة الشـرعية والعق يـة إنمـا لـدل ع ـث الحـق ،ال لـدل
ع ث قول المبْل و ـ ا ظـا ر عرفـه كـل أحـد ،فـتن الـدليل الصـحيا ال هـدل
والمقصـو نـا أن نفـ الـدليل الـ ي حـتج
إال ع ث حق ،ال ع ث باةل
به المبْل و بعينه إذا أعْد حقه ولميز ما فيه من حق وباةل ،وبـين مـا
هــدل ع يــه ،لهــين أنــه هــدل ع ــث فســا قــول المبْــل المحــتج بــه فــد نف ـ مــا
احــتج بــه ع يــه و ـ ا عجيــب قــد لوم تــه فيمــا شــاء هللا مــن األ لــة الســمعية
()4
فوجدله ك لك
ومــن مندجــه؛ ال ـ ي ةبقــه أن المنــاظرال لــارال لكــون ــين الحــق والباةــل ولــارال
ــين القــولين البــاة ين لتهــين بْ ندمــا ،أو بْـ ن أحــد ما ،أو كــون أحــد ما
أشد بْ نا من اآللر ،فتن ا هنتفذ به كتي ار فد أقوال أ ل الك والف سفة
وأمتالدم ،ممن قول أحد م القـول الفاسـد ،وينكـر ع ـث منا عـه مـا ـو أقـرب
من ــه إلـ ــث الصـ ـواب ،فيهـ ــين أن قـ ــول منا ع ــه أحـ ــق بالص ــحة إن كـ ــان قولـ ــه
( )1رء التع رض ()97/10
( )2ان ر  :رء التع رض ( ) 160 – 159 ، 104 – 98 /10 ،186 ،133 ،32 /8
( )3ان ر :نموذج لتن ق التلمف ني في الدواب الصي ت (  )202 – 201 /3ا
( )4مدموع ال ت و (  )288 /6وان ر )29 /8 ( :ا
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ــحيحا ،وأن قولــه أحــق بالفســا إن كــان قــول منا عــه فاســدا ،لتنقْــذ ـ لك
حج ــة الباة ــل ف ــتن ـ ـ ا أم ــر مد ــم ،إذ ك ــان المبْ ــون عار ــون نص ــوص
الكتاب والسنة بوقوالدم

فــتن يــان فســا ا أحــد ركنــد الحــق وأحــد المْ ــوبين ،فــتن ـنالء لــو لرك ـوا
نص ــوص األنهي ــاء لد ــدت وكف ــه ،ولك ــن ــالوا ع يد ــا ــول المح ــاربين هلل
ورســوله ،فــتذا فــذ ــيالدم وبــين ـ لدم كــان ذلــك مــن أع ــم الجدــا فــد
()1
سهيل هللا
 -8إنصافه ل خصو واالعتـراف بمـا عنـد م مـن الحـق ،وسـيولد – إن شـاء
هللا – يان إنصافه ل شاعرال ،ولكن نقرر نا أن ـ ه قاعـدال عنـده حتـث مـذ
مـ ــن ـ ــو أشـ ــد انح ارفـ ــا مـ ــن األشـ ــاعرال مـ ــن المعتزلـ ــة والجدميـ ــة ،والف سـ ــفة،
والمتصوفة والرافلـة وايـر م ولكـن هنبغـد أن نشـير نـا إلـث ر و ه القويـة
ع ـث الخصــو حـين عار ــون الكتـاب والســنة وكـ السـ ف وإجمــاعدم ،أو
ح ـ ــين هنول ـ ــون النص ـ ــوص الصـ ـ ـريحة ل ـ ــووي ت فاس ـ ــدال ،أو ح ـ ــين ق ـ ــدمون
معقـواللدم ع ـث نصـوص الشـرع أو ايـر ذلـك مـن منـا ج المنحـرفين وأ لـتدم
الباة ة ،فتذا مـا واجـه متـل ذلـك لحركـه ايرلـه ع ـث ـ ا الـدهن وواجـه ـ ه
األقوال الفاسدال نقلا وإبْاال ور ا ،وأةال الـنف فـد ذلـك ،وواجـه لصـومه
مواجدـة ـريحة ،خْـئدم ويلـ ل أقـوالدم ،ويهـين لناقلــدم وق ـة أ دــم فــد
لعــام دم مــذ نصــوص الشــرع ولســنا بصــد ذكــر نمــاذج ل ـ لك فغالــب كتبــه
شا د ع ث ذلك ،ولكن نشير – ونحـن بصـد يـان إنصـافه ل خصـو – إلـث
مواقفه وعباراله القوية فد مخاةبـة بعـا لصـومه فحـين ذكـر ةرقـا عدهـدال
( )1رء التع رض (  )206 /4ا
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من األ لة لدل ع ث وجوب قتـل سـاب النهـد  -  -حتـث بعـد التوبـة ،ذكـر
فد أثناء الْريقة الخامسة والعشرين قول من قول :إن سب النهد متل سب
ايره ،ثم قال :واع م أن منشو الشهدة فـد ـ ه المسـولة القيـا الفاسـد ،و ـو
التسوية فد الجن ين المتبـاهنين لباهنـا ال كـا جمعدـا جـامذ،و و التسـوية
ــين النهــد واي ـره فــد الــد أو فــد عــرض – إذا فــرض عــو المنتدــك ع ــث
امس – و و مما ع م بْ نه رورال ،ويقشـعر الج ـد مـن التفـوه بـه ،فـتن
من قت ه ل ر ال فقط أو ل نقا فقط ،ولم جعل لخصوص كونه أذى له أثرا،

وإنمــا المــنثر عنــده عمــو و ــف الكفــر ،إمــا أن هدــدر لصــوص األذى ،أو
س ــوي في ــه ين ــه وب ــين ايـ ـره عم ــا من ــه أن جع ــه كفـ ـ ار أو نقل ــا ــو اا ــة
التع ــيم ،و ـ ا ك ـ مــن لــم هــر ل رســول حقــا هزيــد ع ــث مجــر لصــد قه فــد
الرسالة ،وسوى ينه وبين سا ر المنمنين فيما سـوى ـ ا الحـق و ـ ا كـ
لهيث صدر عن ق ة فقه ،ثم جر إلث شعبة نفا  ،ثم خاف أن خرج إلث
النفا األكهر ،وإنه لخ يق
بـ ــه ( )1ولمـ ــا لك ـ ــم ا ـ ــن سـ ــينا فـ ــد ألبـ ــاع الرسـ ــول  -  -مـ ــن الصـ ــحابة
وو فدم بوندم أ ـل الـوبر ،وأندـم ال سـتْيعون فدـم المعـاند الغاملـة التـد
لحتاج من و أفلل مندم من المهر ين المتف سـفة إلـث مزيـد إ لـاح وشـرح
جومـا شــدهدا ألن ـ ا اســتخفاف بوفلــل
لفدمدـا؛ جــم ع يـه شــيل امسـ
( )1الص ر المفلول ( ص)455
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الخ ق بعـد الرسـل و ـم ـحابة رسـول هللا  -  -فقـال :فـتذا قـدرت بعـا
الناقصين من ذلـك القـرن ،فقا ـه بتلوانـك القرامْـة الباةنيـة وعـوا الف سـفة
الد ريــة ،وأمتــالدم مــن ع ـوا النصــيرية وامســماع ية وأمتــالدم فتنــك لجــد ــين
أ نـث أولئــك وليــار ـنالء فــد الـ ن والع ـم مــن الفــر أع ـم ممــا ــين القــد
والفر  ،ألـي أ ـحابك ـم المسـتجيهين لـدعوال نـد عهيـد ،الـ هن راج ع ـيدم
مكر م وكيد م فد الدنيا والدهن ،حتث اعتقدوا فيمن ـو أكفـر النـاي وأكـ دم
أنه أما معصـو  ،ع ـم ع ـم األولـين واآللـرين ،ـل عـوا النصـارى مـذ فـرط
جد دـم و ـ لدم أحـ وأذكــث مـن عـوا أ ــحابك المسـتجيهين لمتـل ـنالء
المنقا هن لدم ،و ل وجد فد العالم أمة أجدل وأ ل وأبعد عن العقـل والع ـم
م ــن أم ــة ك ــون ركوس ــدا ف س ــفة ؟ أو ل ــم لك ــن أ م ــتكم اليون ــان – كورس ــْو
وأمتاله – مشركين عهدون األوثان ،ويشركون بالرحمن ،ال ي ااهته أن عهد
وأمـا أ مـتكم البـارعون
امنسان شيْانا من الشياةين ويصو لـه ويصـ د
– كورس ــْو وذوي ــه – فغاهت ــه أن ك ــون مش ــركا س ــحا ار و يـ ـ ار لم ــك مش ــر
سحار ( ،)1ثم قول شيل امس  :و ا الك وأمتاله

ـنالء مــن االســتخفاف بولبــاع األنهيــاء ،وأمــا
إنمــا قيــل ل مقا ــة لمــا فــد ك ـ
أ مـ ــة العـ ــرب وايـ ــر م مـ ــن ألبـ ــاع األنهيـ ــاء – ع ـ ــيدم الص ـ ـ ال  ،-كفل ـ ـ ء
الصحابة متل :أ د بكر ،وعمر ،وعتمان ،وع د ،ومعـاذ ـن جهـل ،وأ ـد ـن
كعــب ،وعهــد هللا ــن مســعو  ،وعهــد هللا ــن س ـ  ،وس ـ مان الفارســد ،وأ ــد
الــدر اء ،وعه ــد هللا ــن عب ــا  ،ومــن ال حص ــث عــد ه إال هللا لع ــالث ،فد ــل
ســمذ فــد األولــين واآلل ـرين بعــد األنهيــاء – ع ــيدم الص ـ ال والس ـ – بقــو
( )2رء التع رض (  ) 65– 64 /5ا
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كــانوا ألــم عق ـوال ،وأكمــل أذ انــا ،وأ ــا معرفــة ،وأحســن ع مــا مــن ـنالء ؟
( ،)1ثـم قـول :ثـم قـال لدـ ا األحمــق ( )2وفـد مناسـبة ألـرى قـول عــن
م قبــه :وكــل ذلــك فلــيحة مــن الفلــا ا ( )3ويقــول فــد معــرض مناقشــته
نالء ال هن هـدعون مـن الحـ
ال ن رشد وأقواله :ق ه :ليتومل ال هيب ك
والتحقي ــق م ــا ه ــدفعون ب ــه م ــا ج ــاءت ب ــه الرس ــل ،كي ــل هتك م ــون ف ــد اا ــة
حكمــتدم وندا ــة ف س ــفتدم بم ــا شــبه كـ ـ المج ــانين ( )4وف ــد ر ه ع ــث
الْوسد الـ ي ر ع ـث ا ـن سـينا ومـا ر ـد رجوعـه إلـث إثبـات الصـفات:
ق ه :ف يتد ر العاقل – ال ي داه هللا لعالث وفدمه ما جاءت به الرسل ،وما
ا ال ي و ر ي ةا فته فـد وقتـه ،ومـا قـرر بـه كـ
قاله اير م – ك
س ـ ـ فه الم حـ ــدهن فـ ــد ع ـ ــم هللا لعـ ــالث ،لمـ ــا كـ ــان ا ـ ــن سـ ــينا – و ـ ــو أفلـ ــل
متولريدم – قد قال فـد ذلـك بعـا الحـق الـ ي قتلـيه العقـل الصـريا مـذ
موافقتــه ل نقــل الصــحيا ،فــو ار ـ ا الْوســد أن ه ـر مــا قالــه ا ــن ســينا مــن
الحق انتصا ار لْا فته الم حدال ،فقال فد الك ال ي ع ـم قـدره ولـبجا بـه
مــا دــر لمــن فدمــه أنــه مــن أفســد أق ـوال اآل مــين وأشــبه األشــياء ،بــوقوال
المجانين ،وال ريـب أن ـ ه عقـول كا ـا باريدـا ،لمـا ألحـدت فـد ـفات هللا
()5
لعالث ،وأ ار ت نصر التعْيل وقعه فد ا الجدل الْويل

( )1رء التع رض (  )69 /5ا
( )2ن س المصدر (  )70 /5ا
( )3ن فه (  )33 /10ا
( )4ن فه (  )427 /3ا
( )5رء التع رض (  ) 45– 44 /10ا
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ـ ـ ه أس ــاليبه م ــذ ـ ـنالء ،وي ح ــظ أن ـ ـ ه العب ــارات ج ــاءت م ــذ المتف س ــفة
الم حدال ،ومذ ذلك ف ـم منعـه مـا جـده مـن مقـااللدم وانح ارفـالدم الوا ـحة،
من ا ،هنصفدم ويعترف لدم بالحق ال ي معدم ،سواء ع ث وجـه امجمـال أ
التفصيل عند عرض المسولة المعينة وينْ ـق شـيل امسـ فـد ذلـك هيـان
وجــوب امنصــاف والعــدل مــذ اآللـرين ومــذ الــنف فيقــول :وكتيــر مــن ـ ه
الْوا ــف هتعصــب ع ــث اي ـره ،ويــرى القـ اال فــد عــين أليــه ،وال هــرى الج ـ ع
المعت ــرض ف ــد عين ــه ،ويـ ـ كر لن ــاقا أقـ ـوال ايـ ـره ومخالفتد ــا ل منص ــوص
والمعقــول ،مــا كــون لــه مــن األق ـوال فــد ذلــك البــاب مــا ــو مــن جــن ل ــك
األقوال أو أ عف مندا أو أقوى منداُ ،هللا لعالث ومر بالع م والعدل ،ويـ
ِ
ـان ِإبنـ ـ ـ ُـه كـ ـ ــان ظُومـ ـ ــا
الجدـ ـ ــل وال ـ ـ ــم كمـ ـ ــا قـ ـ ــال لعـ ـ ــالث {:وحم دـ ـ ــا فاألفنسـ ـ ـ ُ
ومع و أن الحكم ين النا فد عقا ـد م وأقـوالدم
ج ُدوال}[األحزاب] 72:
()1
ثم و قسم الْوا ـف إلـث
أع م من الحكم يندم فد مبا عدم وأموالدم
ةبقـ ــات فالف سـ ــفة والصـ ــوفية وألبـ ــاع الف سـ ــفة ،ـ ــم أبعـ ــد عـ ــن الحـ ــق مـ ــن
المعتزلة ،والمعتزلة أقرب مندم ،ومتك مة أ ل امثبـات مـن الك يـة والكراميـة
واألشـ ــعرية والسـ ــالمية أقـ ــرب مـ ــن المعتزلـ ــة ،والس ـ ـ ف وأ ـ ــل الحـ ــدهث أق ـ ـرب
الْوا ف إلث الحق ( )2و و هنبه إلث أنه قد كـون فـد كـ المهتدعـة وأ ـل
الك ما و حق ألندم قد ه كرون معاند حسنة و حيحة ،ولكـن اللـ ل
جاء من جدة أندم نفوا ما ا ع يدا من الحق ممـا هتهتـه أ ـل السـنة ،ويـ كر
أمت ة ل لك ومندا :مـا هتهتـه المتك مـة مـن أن العهـد هتقـرب هدنـه وروحـه إلـث
األماكن المفلـ ة التـد دـر مندـا نـور الـرب كالسـموات والمسـاجد ،وكـ لك
الم كة ،فد ا ـحيا ،لكـن عـوا م أندـم ال هتقربـون إلـث ذات هللا ،وأن هللا
ع ــث العــرش ،فد ـ ا باةــل ،وإنمــا الص ـواب إثبــات ذلــك وإثبــات مــا جــاءت بــه
( )1رء التع رض (  ) 464 – 463 /7ا
( )2ان ر الص دية (  ) 161 – 160 /1ا
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النصوص من قرب العهد إلث ربه،

ولج ــد الــرب لعب ــا ه بكشــف الحجــب المتصـ ـ ة دــم والمنفص ـ ة ع ــندم ،وإن
القرب والتج د فيه ع ـم العهـد الـ ي ـو ظدـور الحـق لـه ،وعمـل العهـد الـ ي
و نوه إلث ربه ثـم بعـا المتسـننة والجدـال إذا أروا مـا هتهتـه أولئـك مـن
الحق قد فرون من التصـدهق بـه ،وإن كـان ال منافـاال ينـه وبـين مـا هنـا عون
أ ل السنة فد ثهوله ،ل الجميذ ـحيا ،وربمـا كـان امقـرار بمـا الفـق ع ـث
إثباله أ م مـن امقـرار بمـا حصـل فيـه نـزاع؛ إذ ذلـك أظدـر وأ ـين و ـو أ ـل
ل متنــا ع فيــه ،فيحصــل بعــا الفتنــة فــد نــوع لك ـ هب ،ونفــد حــال أو اعتقــا
ككم ـ ــال المهتدع ـ ــة ،فيبق ـ ــث الفريق ـ ــان ف ـ ــد دع ـ ــة ولكـ ـ ـ هب ـ ــبعا موج ـ ــب
النصـ ــوص ،وسـ ــهب ذلـ ــك أن ق ـ ــوب المتهتـ ــة لبقـ ــث مع قـ ــة بتثبـ ــات مـ ــا نفتـ ــه
المهتدع ــة ،وف ــيدم نفـ ـرال ع ــن ق ــول المهتدع ــة بس ــهب لكـ ـ ههدم ب ــالحق ونف ــيدم
()1
له،فيعر ون عن ما هتهتونه من الحق ،أو هنفرون منه أو ك ون به
ثــم ه ـ كر أمت ــة ألــرى فيق ــول :كمــا قــد ص ــير بعــا جد ــال المتســننة ف ــد
إع ار ـه عــن بعــا فلــا ل ع ــد وأ ــل الهيــه إذا رأى أ ــل الهدعــة غ ــون
فيدــا ،ــل بعــا المس ـ مين صــير فــد إع ـراض عــن فلــا ل موســث وعيســث
بسهب اليدو والنصـارى
حتـث حكـث عـن قـو مـن الجدـال أندـم ربمـا
شــتموا المســيا إذا ســمعوا النصــارى شــتمون نهينــا فــد الحــرب ،وعــن بعــا
الجدال أنه قال :سهوا ع يا كما سـهوا عتـيقكم ،كفـر بكفـر وإ مـان بت مـان
( )2وحين ه كر لنـاقا الف سـفة وايـر م – حتـث فـد قواعـد م المنْقيـة –
( )1مدموع ال ت و (  ) 26 – 25 /6ا
( )2ن س المصدر (  ) 26 /6ا
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ومــا أوقعــتدم فيــه مــن عقا ــد فاســدال ،قــول :و ــم لــم قصــدوا ـ ا التنــاقا،
لك ــن أوقع ــتدم في ــه قواع ــد م الفاس ــدال المنْقي ــة ( )1ويرك ــز ا م ــا ع ــث أن
االنحراف رجـات ،وأن المنتسـهين إلـث أ ـول الـدهن والكـ أ لـا رجـات،
فيقول :ومما هنبغد أ لا أن عرف أن الْوا ف المنتسبة إلـث متهـوعين فـد
رجــات :مــندم مــن كــون قــد لــالف الســنة فــد أ ــول
أ ــول الــدهن والكـ
ع يمة ،ومندم من كون إنما لالف السنة فد أمور قيقة
ومن كون قد ر ع ث ايره من الْوا ف ال هن ـم أبعـد عـن السـنة منـه؛
فيكون محمو ا فيمـا ر ه مـن الباةـل ،وقالـه مـن الحـق ،لكـن كـون قـد جـاو
العـدل فـد ر ه بحيـث جحـد بعـا الحـق وقـال بعـا الباةـل ،فيكـون قـد ر
دعــة كهي ـرال هدعــة ألــف مندــا ،ور بالباةــل بــاة باةــل ألــف منــه (،)2
و ه حال أكتر أ ل الك المنتسهين إلـث السـنة والجماعـة ،ومتـل ـنالء إذا
ل ــم جع ـ ـوا م ــا ا ت ــدعوه قـ ـوال ف ــارقون ب ــه جماع ــة المسـ ـ مين ،هوال ــون ع ي ــه،
ويعا ون ،كان من نوع الخْـو ُهللا سـبحانه غفـر ل مـنمنين لْـو م فـد متـل
ذلــك ( ، )3واالنح ـراف بعلــه ألــف مــن بعــا فـ ـ قــد كــون الرجــل ع ــث
ةريقة من الشر ع يمة ،فينتقل إلث ما و أقل مندا ش ار وأقرب إلث الخير،
فيكون حمد ل ك الْريقة ومدحدا لكوندا ةريقة الخير الممدوحة ،متال ذلك:
أن ال م ك ه حـ ار مـ مو  ،فـوع ه الشـر فـتن الشـر ل ـم ع ـيمُ ،هللا ال
غفــر أن شــر بــه وأوســْه ظ ــم العبــا بــالبغد والعــدوان ،وأ نــاه ظ ــم العهــد
نفسـه فيمــا ينــه وبــين هللا و كـ ا النحــل التــد فيدــا دعـة ،قــد كــون الرجــل
( )3شرح حديث الن ول ،مدموع ال ت و (  ) 341 /5ا
( )1كذا ،ولع العب رة :ور الب ا الب ا أخف منها
( )2مدموع ال ت و ()349-348/3ا
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رافليا فيصير يد ا ،ف لك لير له ،وقـد كـون جدميـا قـدريا فيصـير جدميـا
اير قدرى ،أو قدريا اير جدمد ،أو كون من الجدمية الكبار ،فيـتجدم فـد
()1
بعا الصفات ون بعا ونحو ذلك
ومن قواعد إنصافه أنه ال ههرىء بعا أ ل السنة من المحدثين واير م
م ــن الوق ــوع ف ــد الخْ ــو فيق ــول :لك ــن هوج ــد ف ــد أ ــل الح ــدهث مْ ق ــا م ــن
الحنه يــة وايــر م مــن الغ ــط قــد االثبــات أكتــر ممــا هوجــد فــد أ ــل الك ـ ،
ويوج ــد ف ــث أ ــل الكـ ـ م ــن الغ ــط ف ــث النف ــث أكت ــر مم ــا هوج ــد ف ــد أ ـ ــل
()2
الحدهث
ل ــك قواعــد فــد منْ قــه فــد االنصــاف والعــدل ،و ــد التــد مدــدت لشــيل
امس ليتميز بمـندج سـ يم فـد ـ ا البـاب ،أمـا الـ هن هنْ قـون فـد ر و ـم
الخصــو ع ــث أســا أن الحــق معدــم أو مــذ ةــا فتدم ،وأن ةــا فتدم ال قــذ
فيدا لْو
وال انح ـ ـراف ،وأن لص ـ ـومدم ع ـ ــث الباةـ ــل ،وأق ـ ـوالدم ك دـ ــا باة ـ ــة  -ك ـ ـ ا
ب ــتة  -فدـ ـنالء ال ــد أن قعـ ـوا ف ــد الخْ ــو أو بـ ـاقت ارب ش ــدء م ــن الباة ــل
ونسهته إلث الحق ،أوجحد شيثء من الحق ألن الخصو قالوا به
وننتق ــل اآلن إلـ ـث ذك ــر نم ــاذج م ــن إنص ــافه لخص ــومه ،والف س ــفة ــم أش ــد
لص ـو ا ــن ليمي ـة ومــذ ذلــك قــول فــيدم نعــم ،لد ـم فــد الْهيعيــات ك ـ
االبه جيد ،و و ك كتير واسذ ،ولدم عقول عرفوا دا ذلك ،و م قصدون
الحــق ال دــر ع ــيدم العنــا  ،لكــن جدــال بــالع م االلد ـد إل ـث الغا ــة ،لــي

( )3االستق مة ()465 -464 /1ا
( )4ر فير سورة االخ ص ،مدموع ال ت و ()363/17ا
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عنــد م منــه إال ق يــل كتيــر الخْــو (،)1كمــا ه ـ كر أندــم هتفــاولون فــد القــرب
والبعد عـن الحـق ( )2ويعتـرف ل معتزلـة ويميـز م عـن ايـر م مـن أ ـل الهـدع
فيقول :وال ريب أن المعتزلة لير من الرافلة والخوارج ،فتن المعتزلة لقـر
ويع م ـ ــون ال ـ ـ نوب ،فد ـ ــم هتح ـ ــرون الصـ ـ ـد
بخ فـ ــة الخ ف ـ ــاء األربع ـ ــة
كـالخوارج ،ال خت قــون الكـ ب كالرافلــة وال هــرون أ لـا الخــاذ ار االسـ
كالخوارج ،ولدم كتب فد التفسير القرآن ونصر الرسول ،ولدم محاسن كتيـرال
هترجحــون ع ــث الخ ـوارج والــروافا  ،)3( )0000ويــرى أنــه لــم كــن أ ــل
()4
هندم لك هب الرسول لكندم احتجوا بحجج عق ية أ ت الث ا
أما الشيعة فيرى أنه لي كل ما أنكره بعا النـا ع ـيدم كـون بـاة ـل
من أقوالدم أقوال لالفدم فيدا بعا أ ل السنة ووافقدم بعا ،والصواب مذ
من وافقدـم ،ولكـن لـي لدـم مسـولة انفـر وا دـا أ ـا وا فيدـا ( ،)5ولمـا ذكـر
لفليل الخوارج والمعتزلـة ع ـيدم ذكـر أن الزيد ـة مـن الشـيعة ليـر مـندم [
أي مــن الرافل ـة] ،وأقــرب إل ـث الص ـد والعــدل والع ــم) ( ،)6ثــم قــال :ومــذ
ا
فو ــل الس ــنة ســتعم ون معد ــم العــدل وامنص ــاف وال مــوندم ،ف ــتن ال ــم
ح ار م ْ قا ل وأ ل السنة لكل ةا فة مـن ـنالء ليـر مـن بعلـدم لـبعا،
()1
()2
()3
()4
()5

الر علت المنطقيي (ص)43 :ا
رء التع رض ()276/9
ال ر ن الي الي والب ا  ،مدموع ال ت و ()98-97/13ا
ان ر :رء التع رض ()107-106/7
منه ج الفنة ،ريقب  :رش س لذ ()27/1ا

( )6المصدر الف ال  -منتبة الرخ ض اليدينة ()39/3ا
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ل م ل رافلة لير وأعـدل مـن بعـا الرافلـة لـبعا ،و ـ ا ممـا عترفـون
()1
م به ويقولون:أنتم لنصفوننا ما ال هنصف بعلنا بعلا
أمــا أ ــل الك ـ فكتي ـ ار مــا فل ـ دم ع ــث الف ســفة ،ويــرى أندــم أقــل انح ارفــا
()2
مندم
فتذا انتق نا إلث إنصافه ل ف ار  ،فا ن سينا ال ى ر ع يه كتي ار وذكر عبـارات
قاسية فد الر ع يـه قـول عنـه :إنـه أفلـل متـولرى الف سـفة ( ،)3ولمـا نقـل
من ك مه فد امشارات والتنهيدات حول مقامات العارفين ،ذكر أن فيه حقـا
ـحيا
وباة  ،وأن ما فيـه مـن حـق قهـل ،ولمـا نقـل ك مـه قـال :إنـه كـ
( )4ولمــا ل ــالف ا ــن ســينا بقي ــة الف س ــفة ف ــد مســولة ع ــم هللا مدح ــه ش ــيل
امس وقال:
وكون ا ن سينا لالفدم فد ـ ا ـو مـن محاسـنه وفلـا ه ،التـد ع ـم فيدـا
ــبعا الحــق ،والحجــة معــه ع ــيدم ،كم ـا أن أبــا الهركــات كــان أكتــر إحســانا
منــه فــد ـ ا البــاب فكــل مــن أعْــث األ لــة حقدــا ،وعــرف مــن الحــق مــا لــم
عرفـه ايـره كـان ذلـك ممـا فلـل ويمـدح ( )5ويـ كر أن الصـواب فـد ـ ا
الباب أن قرر ما ذكره ا ن
س ـ ــينا م ـ ــن الْري ـ ــق ال ـ ــدال ع ـ ــث كون ـ ــه عالم ـ ــا بالمخ وق ـ ــات فتند ـ ــا ةري ـ ــق

( )1منه ج الفنة ()39/3ا
( )2ان ر الر علنت المنطقيني (ص ،)395 :والصن دية ( ،)162-161/1و رء التعن رض
()143/7ا
( )3ان ر :النبوات (ص ،)7 :و رء التع رض ()44/10ا
( )4ان ر :رء التع رض ()59/6ا
( )5ان ر :رء التع رض ()140/10ا
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ــحيحة ( )1ويمــدح أبــا الهركــات البغــدا ي ( )2ـاحب المعتهــر ونحــوه
وي ــرى أند ــم ك ــانوا بس ــهب ع ــد لق ي ــد م ألولئ ــك [أى الف س ــفة] ،وسـ ـ وكدم
ةريقة الن ر العق د
ـ لق يــد ،واســتنارلدم بــونوار النه ـوات أ ـ ا ق ـوال فــد ـ ا البــاب مــن ـنالء
و نالء ،فوثهه ع م الـرب بالجز يـات ور ع ـث سـ فه ر ا جيـدا ،وكـ لك أثهـه
ــفات الــرب وأفعال ـه وبــين مــا ينــه مــن لْــو س ـ فه ،ورأى فســا قــولدم فــد
أســباب الح ـوا ث ،فعــدل عــن ذلــك إلــث أن أثهــه ل ــرب لعــالث مــا قــو بــه [
()4
من ] ،اال ار ات ( )3الموجبة ل حوا ث
لما هوجد فد
وا ن عربث -الصوفد -هرى أنه أقرب االلحا ة إلث االس
ك مــه مــن الكـ الجيــد كتيـرا ،وألنــه ال هتهــه ع ــث االلحــا ثبــات ايـره ،ــل
و كتير اال ْراب فيه ،وإنما ـو قـا م مـذ ليالـه الواسـذ الـ ى هتخيـل فيـه
الحــق لــارال والباةــل ألــرىُ ،هللا أع ــم بمــا مــات ع يــه ( ،)5ويــرى أنــه أقــرب
( )6ان ر :رء التع رض ()146/10ا
( )7هو :مبة ه الن علني الن ملكن  ،كن ن يهو ين فأسنلذ ،ولند نينو سننة  480هنن ،ورنوفي
سنة 560
عيننون األنبنن ء (ص ،)374 :ووف نن ت األا نن ن ( ،)74/6وأخبنن ر الينمنن ء للق طنني (ص:
)224

( )1فنني ابعننة رش ن س ن لذ -االرا ات -النندون "م ن " ،والتصننوخب م ن ابع نة منتبننة الرخ ن ض
اليديثة
()128/1

( )2منه ج الفنة ،ريقي  :رش س لذ ()247/1ا
( )3حق قة مذهب االري يي  -مدموع ال ت و ()143/2ا
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إلـ ــث امس ـ ـ ألنـ ــه فـ ــر ـ ــين ال ـ ــا ر والم ـ ــا ر ،فيقـ ــر األمـ ــر والندـ ــد
والش ـ ار ذ ع ــث مــا ــد ع ي ـه ( )1ومــذ ذلــك فقــد ر ع يــه وبــين مــا فــد ك مــه
وأقواله من الكفر
والْوسث لما ين مخا يـه ،ولـعمره مـذ والكـو ـد أ ـل امسـ قـال :ومذ
ـ ا فقــد قيــل :إنــه كــان آلــر عم ـره حــافظ ع ــث الص ـ وات ويشــتغل تفســير
البغوي والفقه ونحو ذلك ،فتن كان قد لاب من املحا فـاهلل قهـل التوبـة عـن
عبــا ه ويعفــو عــن الســيئات ُهللا لعــالث قول {:ــا عبــا ي ال ـ هن أســرفوا ع ــث
أنفســدم ال لقنْ ـوا مــن رحمــة هللا إن هللا غفــر ال ـ نوب جميعــا}[الزمر]53 :

()2

ه نماذج لمواقفه من لصومه وإنصافه لدم ،و نا هر السنال ال ى ْرحه
بع ــا م ــن هت ــرجم ال ــن ليمي ــة و ــو :كي ــل هوج ــه ش ــدال ا ــن ليمي ــة ع ــث
لصومه فد موا ذ ،ثم رفقه دم فد موا ذ ألرى؟
وةريقتـه

وامجابة عن ا السنال وا حة لمـن هتتبـذ مـندج شـيل امسـ
فد الر ع ث لصومه
فـر ـين األشـخاص واألقـوال ،فـتذا كـان فـد مقـا الـر
أ -فشيل االس
ع ــث إحــدى المقــاالت الفاســدال ،نقلــدا بق ـوال ،ور ــا إل ـث أ ــولدا األلــرى
الفاسدال ،وشنذ ع ث من عتقد متل ا الك  ،ويستدل د ا الدليل الفاسد،
ومــن ثــم كــون موقفــه قويــا وشــدهدا فــد ســهيل نص ـرال الحــق ور الباةــل ،أمــا
حين هتجه إلث ـاحهدا فقـد كـون رجـذ عـن ـ ه المقالـة ،أو لـاب فـد آلـر
عمره ،ومن ثم ف د من إنصافه
( )4رس لته الت نصر المنبدي ،مدموع ال ن و ( -470/2ا )47ا
( )5منه ج الفنة النبوخة -منتبة الرخ ض اليديثة)123/2( -ا
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ب -ثم و -رحمه هللا -إذا ر إحـدى المقـاالت الباة ـة ر ع ـث المقالـة
نفسدا فنقلدا ونقا ما فيدا مـن اسـتدالل ،وشـنذ ع ـث مـن قـال دـا فيشـتد
فد موقفه ،لكنه حين حكم ع ث األشـخاص ال حكـم ع ـيدم مـن لـ ل ـ ه
المقالــة الفاســدال التــد ر ــا ،وإنمــا هن ــر إلــيدم ن ـرال متكام ــة فيــرى أن لد ـ ا
الش ــخص جد ــو ا ف ــد ال ــر ع ــث النص ــارى ،أو الف س ــفة ،أو الرافل ــة ،أو
الجدمية ،فيمدح أقواله ل ك ويمدحه ألج دا و ك ا
 -9وألي ار نشير إلث لمحات فد مندجه:
أ -فدــو قــرن األمــور الع ميــة بالعم يــة ،وكانــه حيالــه-كمــا أسـ فنا -قا مــة
ع ــث ـ ا ،ولدـ ا فدــو مــذ ر و ه ع ــث أ ــحاب وحــدال الوجــو  -ال ـ هن كــانوا
كتي ـرين فــد عدــده -ق ـول :ويجــب عقوبــة كــل مــن انتســب إلــيدم ،أو ذب
عندم أو أثنث ع يدم ،أو ع م كتـهدم ،أو عـرف بمسـاعدلدم ،ومعـاونتدم ،أو
كره الك فيدم ،أو أل عت ر لدم بون ـ ا الكـ ال هـدري مـا ـو؟ أو مـن
قال إنـه ـنف ـ ا الكتـاب؟ وأمتـال ـ ه المعـاذهر التـث ال قولدـا إال جا ـل
أو منــافق ،ــل لجــب عقوبــة كــل مــن عــرف حــالدم ولــم عــاون ع ــث القيــا
ع ــيدم ،فــتن القيــا ع ــث ـنالء مــن أع ــم الواجبــات ،ألندــم أفســدوا العقــول
واأل ان ع د ل ق من المشـا ل والع مـاء واألمـراء ،و ـم سـعون فـد األرض
فســا ا ويصــدون عــن ســهيل هللا ،فلــرر م فــد الــدهن أع ــم مــن ــرر مــن
فســد ع ــث المس ـ مين نيــا م ويتــر هــندم كقْــاع الْريــق ،وكالتتــار ال ـ هن
()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
عاقل غه شدء من ألبار أحمد ،وقا ل ا إلث العقوبة اله يغة التد فتـرى
( )1مدموع ال ت و ()132/2ا

جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

390

دا ع ث األ مة أحوج منه إلث جواب
ب -وي ــرى أن بع ــا المس ــا ل الفرعي ــة الت ــث وق ــذ فيد ــا الخـ ـ ف ال هنبغ ــد
مفالحة عوا المس مين فيدا وامتحاندم حولدا ،ومـن ذلـك مسـولة ركيـة الكفـار
هلل ،فدو قول فد رسالته إلث أ ل البحرين حول ه المسـولة واير ـا و نـا
آ اب لجـ ـ ــب مراعالدـ ـ ــا 0000ومندـ ـ ــا :،وك ـ ـ ـ لك ال فـ ـ ــالحوا فيدـ ـ ــا ع ـ ـ ـوا
المس ـ مين ،ال ـ هن ــم ف ــد عافيــة وس ـ مــن الف ــتن ،ولكــن إذا ســئل الرج ــل
عندــا ،أو رأى مــن ــو أ ــل لتعريفــه ذلــك ألقــث إليــه ممــا عنــده مــن الع ــم مــا
هرجـو النفــذ بـه ،بخـ ف اال مـان بــون المــنمنين هــرون ربدـم فــد اآللـرال ،فــتن
ام مــان ـ لك فــرض واجــب ،لمــا قــد ل ـوالر فيد ـا عــن النهــث - -و ــحا ته
()2
وس ف األمة
ج -كما هرى التدرج فد ذكـر المسـا ل الع ميـة ،قـول بعـد كـ ةويـل حـول
الق ــدر :وم ــن فد ــم م ــا كت ــب انف ــتا ل ــه الكـ ـ ف ــد ـ ـ ا الب ــاب ،وأمكن ــه أن
ـ ه المسـا ل ،فـتن الكـ فيدـا بالتـدرج مقامـا
حصل لما الكـ فـد جـن
بعـد مقــا ــو الـ ي حصــل بــه المقصـو  ،وإال فــتذا جــم ع ــث الق ــب الجــز
بمقــاالت لــم حكــم أ لتدــا وةرقدــا والج ـواب عمــا عار ــدا ،كــان إلــث فعدــا
والتك هب دا أقرب منه إلث التصدهق دا ف د ا جب أن كون الخْـاب فـد
المســا ل المشــك ة بْريــق ذكــر ليــل كــل قــول ،ومعار ــة اآللــر لــه حتــث
هتهين الحق بْريقة لمن هريد هللا داهته { ،ومن لم جعل هللا لـه نـو ار فمـا لـه
()3
من نور}[النور]40:
 ويــرى أن القــول الباةــل قــد هتهــين بْ نــه فــد نفســه مــن اي ـر يــان وجــه()1

( )1الكي ن ة -مدموع ال ت و ()438/12ا
( )2مدموع ال ت و ()504-503/6ا
( )3أ و م ي في القض ء والقدر :مدموع ال ت و ()158/8ا
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ذلك قول بعد أن ين م ب ا ن عربد وأنـه مهنـد ع ـث الـزعم بـون المعـدو
شدء ثا ه
فد العد  :واع م أن الم ب إذا كان باة فد نفسه لم مكن الناقد لـه أن
هنق ــه ع ــث وجــه هتصــور لصــو ار حقيقيــا؛ فــتن ـ ا ال كــون إال ل حــق ،فومــا
القول الباةل فتذا ين فهيانه در فسا ه ،حتث قال :كيل اشتبه ا ع ث
()1
أحد ،ويتعجب من اعتقا م إ اه
ذ -ويرى أ لا أنه ال ـد مـن ـد الباةـل الـ ي عنـد الخصـم ،ثـم نـاء الحـق
مكانه ،ول لك لما ذكر مناظرال امما أحمد ل جدمية حين سولوا عن ك هللا
أ ــو هللا أو ايــر هللا ،فقــال لدــم أحمــد :مــا لقولــون فــد ع ــم هللا ،أ ــو هللا أو
ايـره فعار ــه أحمــد بــالع م فســكه منــاظرال -قــال ا ــن ليميــة -مع قــا :و ـ ا
من حسن معرفة أ د عهد هللا بالمناظرال -رحمه هللا -فتن المهتـدع الـ ي نـث
م قبه ع ث أ ل فاسد ،فينبغد إذا كان المنـاظر مـدعيا أن الحـق معـه ،أن
ههدأ دد ما عنده ،فتذا انكسر وة ب الحق فوعْه إ اه ،واال فما ا معتقدا
نقيا الحـق لـم هـدلل الحـق إلـث ق بـه ،كـال وح الـ ي كتـب فيـه كـ باةـل،
امحــه أوال ،ث ــم اكتــب في ــه الح ــق ،و ـنالء ك ــان قصــد م االحتج ــاج له ــدعتدم
فـ كر لدــم اممــا أحمــد  -رحمــه هللا -مـن المعار ــة مــا هبْ دــا ( )2و ـ ا
هدل ع ث راعة ع ماء الس ف  -رحمدم هللا لعالث-
ـ ـ -كم ـا هــرى شــيل امس ـ أن جـ ـواب الشــهدة جــب أن كــون قويــا حت ــث
هنقلــدا ويعيــب ع ــث ال ـ هن هــور ون شــهدات أ ــل الباةــل ثــم هــر ون ع يدــا
ر و ا ــعيفة ،ولمــا عــرض لمســولة مجا لــة أ ــل الكتــاب ورأى ج ـوا ذلــك،
( )1حق قة مذهب االري يي  ،مدموع ال ت و ()145/2ا
( )2جواب أه العلذ واإليم ن ،مدموع ال ت و ()159-158/7ا
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ور ع ث من عم أن جوا مجا لتدم منسوخ بع ات الجدا والقتال ( ،)1قال
فد أثناء الوجه السابذ :ومما عجب منه أن بعا المنكرين لمجا لـة الكفـار
ناء ع ث ظدور ال ل النهوال نجده و ومن ع مه من شـيوله الـ هن عتمـد
فد أ ول الدهن ع ث ن ر م ومناظرلدم ،ويزعمـون أندـم قـرروا ال ـل النهـوال
قد أور وا من الشهدات والشكو

والمْاعن ع ث ال ل النهوال ما هه نحو ثمانين سـناال ،وأجـا وا عنـه بوجوبـة
ال لصـ ـ ا أن لك ــون جواب ــا ف ــد المس ــا ل ال ني ــة ،ــل ــث إل ــث لقريـ ـر ش ــبه
الْاعنين أقرب مندا إلث لقرير أ ول الدهن ،و م مت دم الغزالد وايـره بمـن
لرب شجرال ربا هزلزلدا بـه و ـو هـزعم أنـه هريـد أن هتهتدـا ( )2والمشـك ة
أن ــه ف ــد بع ــا األحيـ ـان ه ــور ال ــبعا الش ــهدة ،وإن ل ــم هور ــا الخص ــو ،
ويصور ا لصوي ار جيدا ،ثم جيب عندا فيولد الجواب أ عف مندا ،ولـو لـم
هور ا لكان أفلل
و -ومــن قواعــد شــيل امسـ مســولة األمــر بــالمعروف والندــد عــن المنكــر،
وذلـك فيمـا إذا ولـد األمـر بـالمعروف لــر معـروف اكهـر ،أو ولـد الندـد عــن
المنكر منك ار اكهر ،وبند ذلك ع ث مسولة المصـالا والمفاسـد اذا لعار ـه،
أو لزاحمــه الحس ـنات والســيئات ،فتنــه جــب لــرجيا ال ـراجا مندــا فيمــا إذا
ا حم ــه المصـ ــالا والمفاسـ ــد ولعار ـ ــه المص ــالا والمفاسـ ــد؛ فـ ــتن األمـ ــر
والندــد -وإن كــان متلــمنا لتحص ـيل مصـ ـ حة و فــذ مفســدال -فين ــر ف ــد
المعارض له ،فتن كان الـ ي فـوت مـن المصـالا ،أو حصـل مـن المفاسـد:
( )3ان ر :الدواب الصي ت ()78-66/1ا
( )1ان ر :الدواب الصي ت ()77-66/1ا
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اكتـ ـر ،ل ــم ك ــن م ــومو ار ب ــه ،ــل ك ــون محرم ــا إذا كان ــه مفس ــدله أكت ــر م ــن
مص حته ،لكن اعتبار مقا هر المصالا والمفاسـد ـو بميـزان الشـريعة ،فمتـث
قـدر االنسـان ع ــث البـاع النصـوص لــم عـدل عندـا ،وإال اجتدــد أر ـه لمعرفــة
األشــباه والن ــا ر ،وقــل أن لعــو النصــوص مــن كــون لهي ـ ار د ـا وب ـداللتدا
ع ث األحكا
وع ث ا :إذا كان الشخص والْا فـة جـامعين ـين معـروف ومنكـر ،بحيـث
ال فرقون يندمـا ،ـل إمـا أن فع و مـا جميعـا ،أو هتركو مـا جميعـا ،لـم جـز
أن هــنمروا بمعــروف ،وال هند ـوا عــن منكــر ،ــل هن ــر :فــتن كــان المعــروف
أكتر أمر به،وإن است ز ما و ونه من المنكـر ،ولـم هنـه عـن منكـر سـت ز
لفويه معروف أع م منه ،ل كون الندد حينئ مـن بـاب الصـد عـن سـهيل
هللا ،والس ـ ـ ــعد ف ـ ـ ــد وال ةاعت ـ ـ ــه وةاع ـ ـ ــة رس ـ ـ ــول هللا ،- -و وال فع ـ ـ ــل
الحسنات

وإن كـان المنكــر أا ــب ندــث عنــه ،وإن اســت ز فـوات مــا ــو ونــه مــن
المعـروف ،ويكــون األمــر ـ لك المعــروف المســت ز ل منكـر ال از ــد ع يــه :أمـ ار
بمنكر وسعيا فد معصية هللا ورسوله
وإن لكافـ ــو المعـ ــروف والمنكـ ــر المت مـ ــان :لـ ــم ـ ــومر دمـ ــا ،ولـ ــم هنـ ــه
عندما
فتـ ــارال ص ـ ـ ا األمـ ــر ،ولـ ــارال ال ص ـ ـ ا ال أمـ ــر والند ـ ـث ،حيـ ــث كـ ــان
المعــروف والمنكــر مت مــين ،وذلــك فــد األمــور المعينــة الواقعــة ،وأمــا مــن
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جدــة النــوع فيــنمر بــالمعروف مْ قــا ،ويندــث عــن المنكــر مْ قــا ( ،)1ويمتــل
ل ـ لك فــد مكــان آلــر فيقــول :ولد ـ ا ال جــو إنكــار المنكــر بمــا ــو أنكــر
منـه ،ولدـ ا حــر الخــروج ع ــث والال األمـر بالســيل ،ألجــل األمــر بــالمعروف
والندد عن المنكر؛ ألن ما حصل لك مـن فعـل المحرمـات ولـر واجـب،
أع ــم مم ــا حص ــل بفع د ــم المنك ــر وال ـ نوب ،وإذا ك ــان ق ــو ع ــث دع ــة أو
فجــور ،ولــو ند ـوا عــن ذلــك وقــذ بســهب ذلــك شــر ع ــيم ممــا ــم ع يــه مــن
ذلك -ولم مكن منعدم منـه ،ولـم حصـل بـالندد مصـ حة راجحـة-،لـم هندـوا
()2
عنه
و ـ ه مســولة مدمــة ،هنبغــد ارســتدا بعمــق ،و ارســة أ ــولدا الشــرعية لــئ
هـن ي األمـر إلـث نــوع مـن االفـراط أو التفـريط فــد ـ ه المسـولة التـد اعتهر ــا
بعا الع ماء من أ ول الدهن
 ك ــان ش ــيل االسـ ـ ال ْ ــب ر ــث الن ــا  ،ويع ــل ذل ــك ب ــون ر ــثالمخ وقين اير ممكن ،وألننا مـومورون بـون نتحـرى ر ـث هللا لعالث،كمـا أن
()3
ع ينا أن ال نخاف إال هللا ،ومن لز ه الْريقة كانه العاقبة له
ح -أمــر باالجتمــاع وعــد الفرقــة ،ويــرى أن االلــت ف ال ـ ي ذك ـره هللا فــد
القـ ـرآن قس ــمان :قس ــم هـ ـ في ــه الْا فت ــان جميع ــا ،وقس ــم حم ــد في ــه إح ــدى
الْا فتين

( )1رس لة األمر لمعرو

والنهي ع المنكر (ص )34 :ت الدليندا

( )2مدموع ال ت و ()472/14ا
( )3ان ر :مدموع ال ت و ()233-232/3ا
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 و م المنمنون -ول فيه الْا فة األلرى المخالفة لدم،كما هرى أن نـاالــت ف لنــوع والــت ف للــا  ،وإن الخ ـ ف ال ـ ي ــين الس ـ ف فــد لفســير
اآل ــات واي ـره إنمــا ــو مــن النــوع األول ( ،)1ثــم هــور األحا هــث ال ـوار ال فــد
()2
الندد عن ا اللت ف
ويـرى شـيل االسـ أن الهدعـة مقرونـة بالفرقــة،كما أن السـنة مقرونــة
بالجماعة ،فيقال :أ ل السنة والجماعـة،كما قـال :أ ـل الهدعـة والفرقـة (،)3
(ونتيج ــة الجماع ــة :رحم ــة هللا ور ـ ـوانه و ـ ـ واله ،وس ــعا ال ال ــدنيا واآللـ ـرال
وبي ــاض الوج ــوه ،ونتيج ــة الفرق ــة :عـ ـ اب هللا ولعنت ــه ،وسـ ـوا الوج ــوه وبـ ـراء
()4
الرسول مندم
ط -ـربه ل مت ــة بمــا هو ــا الم ـ ار  ،فف ـد مســولة التوســل ،إنكــار الوســا ط
ــين هللا ول قــه ،وو ــا الم ـ ار بلــرب األمت ــة بالوســا ل التــد ــين الم ــو
وبين النـا (،-)5كمـا ـرب األمت ـة لعـ اب الـروح والهـدن ونعيمدـا فـد القهـر
()7
( ،)6كما رب األمت ة فد مناسبات ألرى
لامسا :األمانة الع مية:
ق ــد ــن ال ــبعا أن المندجي ــة الع مي ــة واألمان ــة ف ــد نق ــل النص ــوص
ونس ـ ــهتدا إل ـ ــث أ ـ ــح ا دا ،ومقارن ـ ــة النس ـ ــل الخْي ـ ــة ل و ـ ــول إل ـ ــث ن ـ ــص
( )1ان ر :ا تض ء الصراط المفتق ذ ()133-126/1ا
( )2ن س المصدر ()144-135/1ا
( )3االستق مة ()42 /1ا
( )4مدموع ال ت و ()17/1ا
( )5ان ر :الواسطة الي الي والخل  -ط المنتب االس مي( -ص-8 :ا)1ا
( )6ان ر :مدموع ال ت و ()276-274/4ا
( )7ان ر :رء التع رض ()366/98،5-97/3ا
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المنلف واير ا ،من مهتكرات ا العصـر ،عصـر الْباعـة والنشـر ع ـث
نْـا واســذ،كما ـن أن المستشــرقين ـم الـ هن لنهدـوا إلــث ذلـك ولهنــوه ،ثــم
ح ا ح و م المس مون ،ولي المقا مقـا مناقشـة ـ ه األمـور ألن متـل ـ ه
القلا ا -والحمد هلل – أ بحه
وا ـ ـ ــحة لـ ـ ــدى الكتيـ ـ ــر مـ ـ ــن المدتمـ ـ ــين بـ ـ ــومور الت ـ ـ ـراث والبحـ ـ ــث الع مـ ـ ــد،
والمستشـرقون وحـركتدم المعا ــة ل سـ  ،وحقــد م الـدفين ع يــه وع ـث ل ارثــه
وع ـ ــث المتمسـ ــكين بـ ــه ال كـ ــا جد ـ ــه مـ ــن عنـ ــده اي ـ ـرال ع ـ ــث ـ ـ ا الـ ــدهن،
واال جا يـ ــات -الت ـ ـد ـ ــاحهه حـ ــركتدم -جـ ــاءت مشـ ــوبة د ـ ـ ه األا ـ ـراض
الخهيتة ،و ا حكم عا  ،واال فالمستشرقون ليسوا ع ث حد سواء
واألمانـة الع ميـة مـن ـميم مـا هـدعو اليـه امسـ  ،ولـ لك ةبقدـا المسـ مون
فد حيالدم:
أ -فامس حث ع ث الصد والعدل ،وندث عن الك ب والقول ع م
ب -ثم لمتـل ذلـك فـد ع ـم مصـْ ا الحـدهث ،بو وابـه وفنونـه ،التـد و ـ ه
إل ــث أ مـ ــا مكـ ــن مـ ــن االلقـ ــان والل ــبط فـ ــد الجـ ــرح والتعـ ــدهل ،والتحمـ ــل
واأل اء ،وةبقات الرواال ،وام راج ،والتصحيل والتحريل ،واير ـا مـن ع ـو
الحدهث التد لميزت دا ه األمة عن اير ا من األمم
وشيل امس إنما سار ع ث مندج ع ماء امس فد ا الباب ،ولما كان
هواجه لصوما عدهدهن ر ت عنده كمندج له ةبقدـا فـد كتابالـه ورسـا ه
وشــدد لــه د ـ ه المندجيــة أعــداكه ال ـ هن ال هر ــون س ـ فيته ور و ه ع ــث مــن
ع مونــه مــن أ ــل األعت ـزال واألشــاعرال وايــر م ،فالنشــار -ال ـ ي هــتدم شــيل
تدم عدهدال مندا الك ب ع ث األشاعرال ( -)1ال م ـك إال أن هنـاقا
امس
( )1ان ر :نم ذج من اره م رنه لشن ص اإلسن

فني نشنأة ال كنر ال لفن ي فني اإلسن

(ج1
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نفسه فيقول:
ولكـن حســهنا مــن ا ــن ليميــة أنــه كـان منرلــا ممتــا ا ل فكــر االسـ مد ،وأنــه
لر لنا نصو ا ار عة نستْذ واسـْتدا أن نصـوم المـ ا ب التـث لـم لصـل
إلينا مصا ر ا األ ية يااة مندجيـة متكام ـة ( ،)1ويقول :وبدـ ا حف ـه
لنا كتب

ا ن ليميـة الكتيـر مـن عنا ـر المـ ب الك ـد ،وسـيقد لنـا عر ـه السـدل
الممتذ لفسي ار امـا لـه،ع وال ع ـث أن ا ـن ليميـة كـان منرلـا ممتـا ا ل فكـار
()2
الف سالية
والــدكتور أحمــد ــبحد لمــا انتقــد البغــدا ي فــد كتبــه ألنــه شــوه أقـوال الفــر
ع ـق ع ـث ذلـك بمــدح مـن هنقـل األقـوال بومانــة ومـندم :ا ن ليميـة فـد مندــاج
الســنة النهويــة فــد نقــا ك ـ الشــيعة والقدريــة ،ومــن لــم ْ ــذ ع ــث كت ـاب
(مند ــاج الك ارم ــة ف ــد االمام ــة)ال ن المْد ــر الح ــث -والـ ـ ي ه ــر ع ي ــه ا ــن
ليمي ــة -س ــتْذ أن س ــتخ ص م ــن كنـ ـاب ا ــن ليمي ــة مع ــم عب ــارات ا ــن
()3
المْدر نصدا ،ول ك ن از ة فد الحوار لم عرفدا البغدا ي
وكالــب آلــر قــول :ولكــن التا ــه أن ا ــن ليميــة هنقــل آراء الخصــو

ص )356،366،371 ،333 ،378 :و يره ا
( )2نشأة ال كر ال لف ي في اإلس

للدكتور علت س مي النش ر ()278/1ا

( )1نشأة ال كر ال لف ي ( ،)270/1وان ر ()392 -339/2ا
( )2في علذ الك  :أحمد صبيت ()96-95/2ا
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نق أمينا ،ويشرع فد مناقشتدا بعـد ذلـك ( ،)1وبـ لك أ ـبحه كتبـه مو ـذ
()2
ثقة الدارسين كما أشار أحد الكتاب
وشيل امس هنْ ق فد ا الباب مـن يـان أن مـن ـفة أ ـل السـنة
العدل والرحمة ،فيعدلون ع ث من لرج عن السنة ويرحمـون الخ ـق ويحهـون
الخير لدم ( ،)3ويشير إلث أن االما أحمد -رحمه هللا -كان عْد كـل ذي
حـق حقــه( ،)4وانــه فــد كـل فــن جــب أن هرجــذ فيـه إلـث أ ــل فنــه فاألحا هــث
هرجذ فيدا إلث أ ل المعرفة بالحدهث ،واألحكا هرجذ فيدـا إلـث أ ـل المعرفـة
دــا ( )5ثــم ْهــق ـ ا فيقــول مــت فــد ر ه ع ــث االلنــا د؛ حــين ل ــط ــين
األحا هث الوار ال فيما سنه الرسول - -ألمته مـن يـارال القهـور ،ومـا ندـث
عنه مما قصده
أ ل الهدع من السفر لزيـارال القهـور و عـا دم واالستشـفاع دم :و ـ ا المو ـذ
غ ــط فيــه ـ ا المعتــرض وأمتالــه ،لــي الغ ــط فيــه مــن لصا صــه ،ونحــن
نع ــدل في ــه ونقص ــد ق ــول الح ــق والع ــدل في ــه كمـ ـا أم ــر هللا لع ــالث ،فتن ــه أم ــر
بالقســط ع ــث أعــدا نا الكف ـار ،فقــال ســبحانه ولعــالث{كونوا ق ـوامين هلل شــدداء
بالقســط وال جــرمنكم شــنئان قــو ع ــث أال لعــدلوا اعــدلوا ــو أقــرب ل تقــوى}[
الما ــدال ، ]8 :فكي ــل بتلوانن ــا المسـ ـ مين ،والمسـ ـ مون إلـ ـوالُ ،هللا غف ــر ل ــه
( )3نشأة األشعرخة ورطوره  ،للدكتور ج ل ميمد موست (ص)334 :ا
( )4راس ت في فكر اال ر م ة :عبد اللط

ميمد العبد (ص -14 :ه )1ا

( )5ان ر :االست ة ()257-256/2ا
( )6ان ر :رلخ ص االست ة ()13-12/1ا
( )7ان ر :ن س المصدر ()13-12/1ا
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ويسد ه ،ويوفقه وسا ر الواننا المس مين
ويرى شيل امس أن عامة ما هنلد النا إمـا فـد لفـريط فـد الحـق وأ لتـه
أو لــول فــد الباةــل ( ،)2كــا أنــه هنكــد أن الحجــج القوي ـة ال لقا ـل بالجحــد
فيق ــول :ول ــي مم ــا أم ــر هللا ب ــه ورس ــوله وال مم ــا هرلل ــيه عاق ــل أن لقا ــل
الحجــج القوي ـة بالمعانــدال والجحــد ،ــل قــول الصــد والت ـ از العــدل ال عنــد
جميــذ العق ـ ء ،وأ ــل امس ـ والم ــل أحــق ـ لك مــن ايــر م؛ اذ ــم -وهلل
الحمــد -أكمــل النــا عق ـ  ،وألمدــم إ اركــا ،وأ ـحدم هن ـا ،وأشــرفدم كتابــا،
()3
وأفل دم نهيا ،وأحسندم شريعة
وبعد ه المقدمة ن كر نماذج من مندجه:
أ -عوله إلث نقل األقوال بولفاظدا:
ا -قــال فــد ر ه ع ــث النصــارى :وأنــا أذكــر مــا ذكــروه بولفــاظدم بوعياندــا،
فصـ فص ـ  ،وألبــذ كــل فصــل بمــا هناســبه مــن الج ـواب فرعــا وأ ـ وعقــدا
( ،)4ث ــم لم ــا نق ــل نص ــا م ــن كت ــاب النص ــارى الـ ـ ى ر وا ب ــه ع ـ ـث
وحـ ـ
المس مين
()1

( )1الر علت اإلخن ي (ص )82-81 :ط الفلف ةا
( )2ان ر :الص دية ()294 -293/1
( )3ان ر :رء التع رض ()207/9ا
( )4الدواب الصي ت ()19/1ا
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قال :و ه ألفاظدم بوعياندا فد الفصل األول
 -2وينعــد ع ــث املنــا د ال ـ ي ر ع ــث ا ــن ليمي ـة فحــرف ك مــه ،قــول:
وكــان هنبغــث أن حكــد لفــظ المجيــب بعينــه ،ويهــين مــا فيــه مــن الفســا  ،وإن
ذكر معناه فيس ك سهيل الددى والسنة ،فومـا أن هـ كر عنـه مـا لـي فيـه ،وال
()2
ه كر ما فيه فد ا لروج عن الصد والعدل إلث الك ب وال م
 3ولما نقل ال ار ى مناظرال ا ن الديصم ال ن فور حول الع و ،وذكر ال ار ي
أنـه ن ــم حجــة ا ــن الديصــم أحســن مـن ن مــه ،فقــال ا ــن ليميــة فــد معــرض
المناقلة :وأما الحجة التد ذكر ا عن ا ن الديصم ف م هـ كر ألفاظدـا ،لكـن
ذكــر أنــه ن مدــا أحســن مــن ن مــه ،ونحــن فــد جميــذ مــا نــور ه نحكــد ألفــا
المحتجــين بعيند ــا ،ف ــتن الت ص ــرف ف ــد ذل ــك ق ــد هدل ــه ل ــروج ع ــن الص ــد
والع ــدل ،إم ــا عم ــدا وإم ــا لْ ــو ،ف ــتن امنس ــان إن ل ــم هتعم ــد أن ه ــوي لس ــانه
بالك ـ ب أو ك ـتم بعــا مــا قولــه اي ـره ،لكــن الم ـ ب ال ـ ي قصــد امنســان
إفسا ه ال كون فد ق به من المحبة له ما هدعوه إلث وم أ لته ع ث الوجه
األحسن حتث هن مدـا ن مـا هنتصـر بـه ،فكيـل إذا كـان مبغلـا لـ لك؟ ُهللا
أع ـم بحقيقـة مــا قالـه ا ـن الديصــم ونق ـه ـ ا عنــه ،لكـن نحـن نـتك م ع ـث مــا
وجدناه ،مذ الع م بون الكرامية فيدم نوع دعة فد مسولة ام مان واير ا كمـا
فد األشعرية أ لا دعة ،لكن المقصو فد ـ ا المقـا ذكـر ك مدـم وكـ
()3
النفاال
()1

( )1الدواب الصي ت ()28/1
( )2الر علت االخن ي (ص )13 :ط الفلف ة
( )3نقق أس س التقديس المطبوع ( ،)344/2وان ر ر ا آخر علت أحد المعتر ي عل نه
حول اسذ "النور" وأنه لذ يق م

له المعتنرض علنت الوجنه النذي حنن  ،مدمنوع ال تن و

()375/6ا
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ومن ا النص المدم هتهـين حـرص شـيل امسـ ع ـث نقـل ألفـا الخصـو
بعيندــا ،وأن ـ ه لْــة التْدــا لنفســه،كما أنــه شــير إلـث ناحيــة نفســية عنــد
امنسان حين هريد إبْـال مـ ب أو قـول ،و ـو لنهيـه إلـث أمـر واقعـد ،كتيـ ار
مــا كــون ســهبا ف ـد كت ـرال الجــدال ،وا بــة الشــحناء وعــد الو ــول إل ـث الحــق
بسرعة

ب -الدقة فد نسبة األقوال إلث أ حا دا:
أ -فدــو عتمــد النقــل الصــحيا ل ق ـوال ،فيقــول :وقــد غنــث بتســنا متصــل
ع ــن بع ــا ركوس ــدم -و ــو الخ ــونجد ( -)1ــاحب كش ــف األسـ ـرار ف ــد
المنْق  -و و عند كتير مندم اا ة فد ا الفن -أنـه قـال عنـد المـوت
أمـ ــوت ومـ ــا ع مـ ــه شـ ــيئا إال أن الممكـ ــن فتقـ ــر إلـ ــث الواجـ ــب ثـ ــم قـ ــال:
االفتقــار و ــف عــدمد ،أم ــوت وم ــا ع مــه ش ــيئا  ،وذك ــر التقــة ع ــن ـ ـ ا
اآلمدي أنـه قـال :أمعنـه الن ـر فـد الكـ ومـا اسـتفدت شـيئا إال مـا ع يـه
وك لك حدثند التقة من ق أر ع ث ا ن وا ل
العوا  ،أو ك ما ا معناه
الحمــوي أنــه قــال :أ يــه بال يــل وأســت قث ع ــث ظدــري وأ ــذ الم حفــة ع ــث
وجدد،أقا ــل أ لــة ـنالء بو لــة ـنالء وبــالعك  ،وأ ــبا ومــا لــرجا عنــدي
()2
شدء كونه عند أ لة المتك مين والف سفة
( )1هو :أفض الندي أالنو عبند ه ميمند الن ن من ور الن عبند الملنو ،الخنوندي الشن فعي،
رنولت ضن ء القضن ة فنني مصنر ،ولند سنننة  590هنن ،ورنوفي سننة  646هننن ،لنه اليمن فنني
المنط ن ط -وكشننف األس نرار  -فنني المنط ن و يره ن  ،ان ننر :عيننون األنب ن ء (ص،)586 :
وذي الرو تي ( ،)182وسنير أعن الننب ء ( ،)228/23ومقدمنة رسن لت ن فني المنطن
(ص)25 -5:ا
( )2رء التع رض ()264-262/3ا
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عــن التقـات فيمــا هتع ــق بـوحوال عصـره وأقـوال

وكتيـ ار مــا هنقــل شـيل امسـ
رجالدم
 -2ولمــا رمــث ا ــن المْدــر الح ــد المس ـ مين بــوندم حشــوية ومجســمة ،قــال
شـيل االسـ فـد معـرض الـر ع يـه :ومـن أ ار أن هنقـل مقالـة عـن ةا فــة
ف يسـم القا ـل والناقـل ،وإال فكـل أحـد قــدر ع ـث الكـ ب ،فقـد لهـين ك بـه فيمــا
()1
نق ه عن أ ل السنة
 -3ويــرى أن المعرفــة بحقيقــة أقـوال النــا إنمــا لــتم نقــل ألفــاظدم فيقــول:
وكتير
من الناق ين لي قصده الكـ ب ،لكـن المعرفـة بحقيقـة أقـوال النـا مـن ايـر
نق ــل ألف ــاظدم وس ــا ر م ــا ب ــه ع ــرف مـ ـ ار م ق ــد هتعس ــر ع ــث بع ــا الن ــا
()2
ويتع ر ع ث بعلدم

 -4وفد ر ه ع ث اآلمدي حين نقل عـن ةا فـة أندـم قولـون عـن هللا:إنـه
جسم األجسا  ،حقق القول فد ه النسبة فقال :مذ أند إلث ساعتث ه لم
أقف ع ث قول لْا فة ،وال نقل عن ةا فة أندم قالوا :جسم كاألجسا مذ أن
مقالة المشهدة ال هن قولون :هد كيدى ،وقد كقدمد ،وبصـر كبصـري مقالـة
معروفة ،وقد ذكر ا األ مة كيزيد ن ارون ،وأحمد ـن حنهـل ،وإسـحا ا ـن
ار ويه ،واير م ،وأنكرو ا وذمو ا ،ونسهو ا إلث متل او الجواربد البصري
وأمتاله ،ولكن مذ ا احب ه المقالة ال متل بكل شدء من األجسـا ،
( )3منه ج الفنة؛ الميققة ()413/2ا

( )4منه ج الفنة ( -)208/3منتبة الرخ ض اليديثةا
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ل بعلدا ،وال د مذ ذلك أن هتهتوا التماثـل مـن وجـه وااللـت ف مـن وجـه،
لكــن إذا أثهت ـوا مــن التماثــل مــا خــتص بــالمخ وقين كــانوا مبْ ــين ع ــث كــل
()1
حال
 -5ولما ذكر أقـوال المرجئـة فـد الوعيـد قـال :ويـ كر عـن ا لدـم أندـم
نفـوا الوعيـد بالك يـة ،لكـن ال أع ـم معينـا معروفـا أذكـر عنـه ـ ا القـول ،ولكـن
حكــد ـ ا عــن مقالــل ــن س ـ يمان ،واألشــبه أنــه ك ـ ب ع يــه ( )2وأحيانــا
قول :وأظن أن قول ف ن و ا وما شبه ا ( ،)3وقـد عهـر أحيانـا بمتـل
()4
قوله :كون فد الحكا ة عندما ا ْا
 -6لص ــحيحه ل قـ ـوال الت ــد لنس ــب لْ ــو إلـ ـث بع ــا الن ــا  ،فالكرامي ــة
ال ـ ـ هن قولـ ــون :إن اال مـ ــان قـ ــول فـ ــد ال سـ ــان -وع يـ ــه فالمنـ ــافقون عنـ ــد م
منمنون -قول عندم :وبعا النا حكث عندم أن من لك م سـانه ون
ق بــه فدــو مــن أ ــل الجنــة ،و ــو ا ـط ع ــيدم ،ــل قولــون :إنــه مــنمن كامــل
()5
اال مان ،وأنه من أ ل النار

ويقول -بعد أن نقل ك ما ل ح ج رواه عنه القشيري فد الرسالة :-ق ـه
( )1رء التع رض ( ،)145-144/4وان ر ()27-26/4ا
( )2ش نرح األص ن ه ن ة (ص ،)144 :وان ننر منه ن ج الفنننة ()73/3ا و ن ل " وال ن هر أنننه
ل( عل ه" ا
( )3الرس لة األ كمل ة ،مدموع ال ت و ()96/6ا
( )4النبوات (ص ،)5:ار الكتب العلم ةا
( )5ال ر ن الي الي والب ا  -مدموع ال ت و ()561/3ا
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ا الك ُ -هللا أع م -ل و حيا عن الح ج أ ال؟ فتن فد امسـنا
من ال أعرف حاله ،وقد رأهه أشياء كتيرال منسوبة إلث الح ج من مصنفات
وك مـات ورســا ل ،و ــد كـ ب ع يـه الشــك فــد ذلــك ،وإن كـان فــد كتيــر مــن
()1
ك مه التا ه عنه فسا وا ْراب ،لكن حم وه أكتر مما حم ه
ولما ذكر مسولة االستتناء فـد الما ـد المع ـو المتـيقن ،متـل قولـه :ـ ه
ه دعـة مخالفـة ل عقـل
شجرال إن شاء هللا ،و ا إنسان إن شاء هللا ،قال:
والدهن  ،ولم هه غنا عن أحد من أ ل امسـ  ،إال عـن ةا فـة مـن المنتسـهين
إلث الشيل أ د عمرو ن مر و ( ،)2ولم كن الشيل قول لك ،وال عق ء
أ ــحابه ولكــن حــدثند بعــا الخهي ـرين أنــه بعــد مولــه لنــا ع ــاحبان لــه:
ه الهدعة فد االستتناء فد األمور الما ية
حا وعهد الم ك فا تدع حا
المقْوع دا ،ولر القْذ لك ،ولالفه عهد الم ك فد ذلـك موافقـة لجماعـة
المس مين وأ مة الدهن ،وأمـا الشـيل أ ـو عمـرو فكـان أعقـل مـن أن هـدلل فـد
()3
متل ا الد ان فتنه كان له ع م و هن
 -7ولمــا انتقــد بعــا الع مــاء ألنــه حــرف المقــاالت ذكــر الــدليل ع ــث
ذلــك ،بالمقارنــة ــين نق ــه واأل ــل المنقــول عنــه ،ولمــا نقــل عــن ـ ا العــالم
نفسـه نصــا آلـر شــك فـد وجــو لحريـل فيــه قـال بكــل أمانـة :وكـ لك فيمــا
نق ــه مــن ك ـ األشــعري كيــل ا فيــه ونقــص مــذ أن المنقــول نحــو ورقتــين
ف ع ــه أ لــا قــد عمــل ذلــك فيمــا نق ــه مــن ك ـ ا ــن ك ـ ب إذ لــم نجــد نحــن
نســخة األ ــول ال ـ ي( )4نقــل مندــا حتــث نع ــم كيــل فعــل فيدــا ،وفيمــا نق ــه
( )1االستق مة ()119/1ا
( )2هنو :الشن ص عمن ن الن منرزوق الن حمينند القرشني ،رنوفي سنننة  564هنن ،ذين ابقن ت
الين يلة ()311-306/1ا
( )3مدموع ال ت و ()422-421 /8ا
( )4كذا في المخطوط وصية العب رة أن يق ل (التي)ا
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()1

ج -رجوعه إلث المصا ر والكتب ،واالعت ار إذا لم جد ا:
ا -فيشير إلث أن أقوال الخوارج إنما عرفدـا نقـل النـا عـندم ،ولـم قـف
لدـم ع ـث كتـاب متـل ايـر م ،قــول :وأقـوال الخـوارج إنمـا عرفنا ـا مـن نقــل
الن ــا ع ــندم ،ل ــم نق ــف لد ــم ع ــث كت ــاب مص ــنف ،كم ــا وقفن ــا ع ــث كت ــب
المعتزلـ ــة ،والرافلـ ــة ،والزيد ـ ــة ،والكراميـ ــة ،وا ألشـ ــعرية ،والسـ ــالمية ،وأ ـ ــل
الم ـ ا ب األربعــة ،وال ا ريــة ،وم ـ ا ب أ ــل الحــدهث ،والف ســفة والصــوفية
()2
ونحو نالء
 -2ولمــا لك ــم فــد إحــدى المســا ل -مســولة اال ار ال الجا مــة ــل عاقــب
ع يد ــا إذا كان ــه معص ــية -فص ــل الق ــول لفص ــي قيق ــا ،لكن ــه اعتـ ـ ر أثن ــاء
الج ـواب فق ــال :وح ــين كته ــه ـ ا الجـ ـواب ل ــم ك ــن عنــدي م ــن الكت ــب م ــا
()3
ستعان به ع ث الجواب فتن له موار واسعة
 -3ولمـا نقـل كـ البـاق فد مـن كتابــه امبانـة بمـا هـدعم مـ ب أ ــل
السنة قال :وقال فد كتاب التمديد ك ما اكتر من ا ،لكن ليسـه النسـخة
()4
حا رال عندي
 -4اعتمـا ه الخـط -إذ عـرف ــاحبه -قول :و أرهـه بخـط القا ـث أ ــد
ع ــث -رحمــه هللا -ع ــث ظدــر كتــاب العــدال بخْــه ق ـال :نق ــه مــن آل ـره
( )5نقنق أسن س التقنديس المخطننوط ( ،)87/1وان ننر فني المثن ل األول ،النذ أ بن ف ننه
التيرخ لوجو األص الذي نق عنه (ص)54:ا
( )1ال ر ن الي الي والب ا  ،مدموع ال ت و ()49/13ا
( )2مدموع ال ت و ()766-765/1ا
( )3ال تو اليموخة ،مدموع ال ت و ()99/5ا
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كتاب الرسالة ل بخارى فد أن القراءال اير المقروء
 رجوعه إلث اكتر من نسخة ل كتاب الواحد:ا -فحينم ــا هرج ــذ إل ــث س ــنن الترمـ ـ ي ،هـ ـ كر ال ــت ف النس ــل فـ ـد حك ــم
الترم ي ع ث األحا هـث ،فمـت فـد حـدهث ا ـن عبـا  -ر ـد هللا عندمـا-
قال:
()1

لعن رسول هللا -  -ا رات القهور والمتخ هن ع يدـا المسـاجد والسـرج
قــال :رواه أ ــل الســنن األربعــة ،وقــال الترمـ ي حــدهث حســن وفــد بعــا
()2
نسخه حيا
 -2ولمــا نقــل مــن كتــاب الــر ع ــث الجدميــة ل مــا أحمــد ــن حنهــل
رجذ إلث أكتر من نسخة ،ففد أحد النصوص :وال كون شـيئين مخت فـين،
وفـد نـص آلـر :لهـين ل نـا
وفد نسخة وال هو ف و فين مخت فـين
()3
أندم ال ولون بشدء -وفد نسخة :ال هتهتون شيئا-
( )4الكي ن ة ،مدموع ال تن و ( ،)362/12وفني نمنوذج آخنر :لمن نقن أال ن ت االن عر ني
المشهورة وركلذ عليه ل ":ولهذا يقول :إن ل عبد فذا مين " ،وفني مو نع آخنر رأيتنه
خطه " إن ل مي فذا ن ي" ،مدموع ال ت و ( )115-114/2ا
( )1ا تض ء الصراط المفتق ذ ( ،)294/1واليديث روا الترمنذ فني أالنواب الصن ة ،ن ب
مننن جننن ء فننني كرام نننة أن يتخنننذ علنننت القبنننر مفنننددا ور منننه ( -)136/2(")32 0ريقيننن :
ش ن كر"و د رجع ن إلننت ابعننة عبنند الوه ن ب عبنند اللط ن ( )201 /1ور مننه ( ،)319والننت
ري نننة األحنننوذي ( ،)266/1هند نننة ،وإلنننت ع ر نننة األحنننوذ ( ،)117/2ومعننن ر الفنننن
( )309/3وفني كلهن " أن الترمننذ ن ل " حنديث حفن  ،واالن ر م نة إنمن رجنع إلنت نفننخة
أخر ير م اعتمد عل ه هؤالءا
( )2رء التع ن رض ( ،)177-176/2وان ننر نموذج ن آخننر فنني نقلننه م ن هننذا الكت ن ب ف ني
الدواب الصي ت ()173/1ا
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 -3وأ ل ــا ف ــد كتاب الحيدال لعه ــد العزي ــز الكن ــاند رج ــذ إل ــث اكت ــر م ــن
()2
نسخة( ،)1وةرح أر ه فد إحدا ا وناقشه
 -4ولمـا نقـل عـن الـ ار ي نصــا فيه فقـد التزمـه أ ـحا نا قـال:وفد نســخة
()3
بعا أ حا نا
ـ -لصويبه لما هرى من ألْاء بعد نقل النص كما و:
-1وم ـن أمت ــة ذلــك أن االلنــا د احــتج فــد ر ه ع ــث ا ــن ليميــة بحــدهث
مو ــوع ــحفه ليحــتج بــه ،ولف ــه كمــا ذكـره :مــن ـ ث ع ــد عنــد قهــري
سمعته ،ومن ث ع ـث نا يـا سـمعته قـال شـيل امسـ  :ك ا فـد النسـخة
التد أحلرت إلد مكتوبة عن المعترض ،وقد حا ع ـث قولـه سـمعته
و و اط

فــتن لفــظ الحــدهث مــن ـ ث ع ــث عنــد قهــري ســمعته ،ومــن ـ ث ع ــد
( )4ث ــم ذك ــر م ــن رواه وكـ ـ الع م ــاء ف ــد
نا يــا غت ــه كـ ـ ا ذكـ ـره الن ــا
( )3رء التع رض ()290 ،272 ،251/2ا
( )4المصدر ن فه ()273/2ا
( )5نقق التأس س المخطوط ()116/2ا
( )1النننر علنننت االخنننن ي (ص )134-131 :ط الفنننلف ة ،وان نننر :مختصنننر فننني مدمنننوع
ال ت و ()242-241/27ا واليديث ذكر ش ص االس أن الق ت ا ض نفبه إلت االن
أالي شيبة ،و د االع ع المصنف في م ننه ومنهن أح ينث فضن الصن ة علنت النبني-
 - فلنذ أجنند  ،ان ننر :المصنننف كتن ب ال ضن ( )504/11ومن عننده  ،لكن ذكننر حننديث
ف ه أن ملك موك م صلت عل ه أن يبلغ عنه؛ ان ر في ( )507/11النر ذ ( ،)841كمن
ذكننر اال ن ر م نة أن البيهقنت روا وذلننو فنني شننعب االيم ن ن كم ن فنني كن ن العم ن ل ()492/1
الننر ذ ()2165ا ننذ وجدرننه فنني الشننعب ر ننذ  - )214-213/4( 1481ط النندار الفننلف ة
الهندا وان ر رعلي الميق عل ها
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إسنا ه ورجاله ،وما غند عنه من األحا هث األلرى
 -2ولما نقل عن أ د محمد ن عهد المالكد من كتابه فد أ ـول السـنة
والتوحيد ،نقل ك مه حول المعارف ف كر أنه قال :فـوول الكـ الواقـذ فـد
الخ ـ ف فــد المعــارف فجمدــور قــول المعتزلــة أن جميعدــا ا ــْرار ،ق ــه:
( ،)2وفد نـص آلـر قـال أ ـو محمـد ـن عهـد :فعـز ربنـا أن
كونه بالعك
قــو بالع ــل فيصــير لــي بعــدما كــان مــدلوال  ،ك ـ ا رأهتــه فــد الكتــاب ،إنمــا
()3
أ ار  :فيصير مدلوال بعدما كان لي
ـ ا مـندج شـيل االسـ  ،جـاء الكـ حولـه ةــوي  ،لكتـرال كتبـه ولنوعدــا،
وةولدا ،ولعل ما سهق عين ع ث إعْاء ورال وا حة ل لك
()1

* *

*

( )2ان ر :الر علت اإلخن ي (ص )132 :وم عده ا
( )3رء التع رض ()504/8ا
( )4ن س المصدر ()507/8ا
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الفصل التالث

أ و الحسن األشعري

أوال :عصره
ثانيا :نسبه ومولده ووفاله
ثالتا :ثناء الع ماء ع يه
اربعا :شيوله
لامسا :ل مي ه
سا سا :منلفاله
سابعا :أةوار حياله العقد ة:
أ -ةور األشعرى األول ( االعتزال)
ب -رجوعه عن االعتزال ولاريخه وأسبابه
ج -م ب األشعرى بعد رجوعه :و ل كان ةو ار
أو ةورين
ثامنا :عقيدله
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أوال :عصر األشعرى:
عاش أ و الحسن األشعري -رحمه هللا -ين سنتث  260ـ 324 -ـ-
ع ـث األرجــا ،وعــاش فــد البصـرال وبغــدا فــد العـ ار  ،ــد الخ فــة العباســية
التد بقيه ال ة لحه حكمدم إلث أن شْه الخ فة سنة  656ـ
ويتميز عصر األشعري بما ه د:
ا -ــعف ال دولــة العباســية ،بســهب ــعف الخ فــاء ،ال ـ ي ــدأ فــد عدــد
الخ يفة أ ث إسحا محمد المعتصم باهلل [ل فتـه 227 -218 :ـ] ،وذلـك
حـين ـدأ نفـوذ األلـ ار هـز ا لمـا اكتــر مـندم ،حتـث ــاقه فـيدم بغـدا فهنــث
لدــم ســامراء( )1التــث أ ــبحه عا ــمة الخ فــة وكــان ذلــك ســنة  221ــ،
وقــد اســتمرت عا ـمة ل خ فــاء مــن بعــده إل ـث أن لحــول عندــا الخ يفــة أ ــو
العبـا أحمـد المعتمـد ع ــث هللا [ل فتـه 279 -256 :ـ] ،حيـث اســتقرت
()2
ار الخ فة مرال ألري فد بغدا
و نالء األل ار  -ال هن أ ـبحوا جنـد الخ فـة -أ ـبا نفـوذ م كهيـ ار حتـث
أند ــم ــاروا هنص ــهون م ــن ش ــاءون ويعزل ــون أو قت ــون م ــن ش ــاءون م ــن
الخ فاء ،وكان الو ير و ال ي هتولث لد ير شنون اله  ،ولـي ل خ يفـة إال
االســم وقــد عا ــر أ ــو الحســن األشــعري ســتة مــن الخ فــاء أولدــم المعتمــد
ع ــث هللا وآلــر م أ ــو العبــا أحمــد ال ار ــد بــاهلل [ل فتــه329 -322 :
ـ]
( )1س مراء أو سر م رأ  ،اللدة علنت نهنر جلنة فنوق ندا الث ني فرسنخ  ،الني ندا
وركرخ  ،و د خر ن ولنذ يبن فيهن إال سنر اب الشن عة حينث ينت نر الشن عة خنروج مهنديهذ
منننه ،ان ننر :األنف ن ب للفننمع ني ( ،)14/7ومعدننذ البلنندان ( ، )173/3والننروض المعط ن ر
(ص)300ا
( )2ان ننننر :العنننن لننننذ االسنننن مي فنننني العصننننر العب سنننني (ص )323 :وم عننننده  ،والك منننن
()455/7ا
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 -2كمــا هتميــز عص ـره ــبعا الق قــل واألحــداث مــن أ مدــا ثــورال ال ـزنج
التد

اســتمرت ق اربــة لمســة عشــر عامــا مــن ســنة  255ـ ـ إلــد ســنة  270ـ ـ
( ،)1وفدــا ا ت ــداء أمــر القرامْـ ـة س ــنة  278ـ ـ الـ ـ هن أشــاعوا الف ــتن وحربـ ـوا
الخ فــة العباســية واس ــتمرت لحركــالدم ر ح ــا مــن ال ــزمن ( ،)2وإقامــة الدول ــة
العهيد ــة الفاةميــة فــد المغــرب ســنة  296ـ ـ ( ،)3ثــم فــد مصــر بعــد ذلــك،
واستق ل الْولونيين بحكم مصر وسوريا من سـنة  264ـ إلـد سـنة 292
ـ ـ بعــد أن كــانوا والال ع ــث مصــر مــن قهــل العباســيين ( )4وب ـ مــن ق ـوال ـ ه
الدول ــة و ــعف الخ ف ــاء أن الخ يف ــة المعتم ــد ع ــز ع ــث الـ ـ اب إل ــث ا ــن
( )1ان ر :الك م (،)4 0 2،235،241،244،5 0 5/7والعبر ()388 ،387/1ا
( )2ان ر :ر رخص الطبر ( ،)23/10وفض ت الب ان ة (ص ،)12 :والمنت ذ (،)110 /5
ورثبين ال ن النبننوة :عبنند الدب رالهمننذاني ( ،)376/2وكشننف أس نارر الب ان ننة (ص0 1 :
 )2مطبوع في آخر التبصير لدي  ،والقرامطة :ميمو ش كر (ص :ه) وم عده ا
( )3ان ر في نشأة الدولنة العبيدينة ال ام نة :عينون األخبن ر للنداعي اإلسنم عيلت إ رخنس
القرشني ،الفنبع الخن مس (ص )44 :ومن عنده  ،ورسن لة افتتن ح الندعوة للق ني النعمن ن
اإلسننم عيلت (ص )54 :وم ن عننده  ،وارع ن ظ الين ن ء ( )55/1وم ن عننده  ،وان ننر :القننو
الفن ة في الم رب ( )98/1وم عده ا
( )4ان ننر حف ن المي ننرة ( ،)594/1ور ن رخص الدولننة اإلس ن م ة ومعدننذ األس نر الي كم نة
()128/1
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ةولون فد مصر الستهدا أليه الموفق ،ثم عمل ألوه ع ث إرجاعه ،وكـان
()1
ذلك سنة  269ـ قهل وفاال أحمد ن ةولون بعا
 -3أما من الناحية الع مية ،فتميز ا العصـر وجـو عـد مـن الع مـاء
ا العصر:
فد الحدهث والفقه والعقيدال ومن أ ر أع
()2
 او ن ع ث ال ا ري ،ال ي لوفد سنة  270ـ()3
 والربيذ ن س يمان ،احب الشافعد ،لوفد سنة  270ـ()4
 -وا ن ماجه ،احب السنن ،لوفد سنة  273ـ

 وأ ــو بكــر المــرو ى -أحــد أج ـ ء أ ــحاب اممــا أحمــد ،لــوفد ســنة()5
 275ـ
 وأ و او السجستاند -احب السنن -ت  275ـ و و من ل مي()6
امما أحمد ،لوفد بالبصرال
 ا ن قتيبة :عهد هللا ن مس م عالم ولْيب أ ل السنة ت  )7( 276ـ( )5ان ر :الك م ( ،)394 /7و العبر ()386 /1ا
( )6العبر ( ،)389/1والك م ( ،)4 1 7/2والبداية والنه ية ()47/11ا
( )7العبر ( ،)39 0/1والبداية والنه ية ()48/1ا
( )8الك م ( ،)425/7والبداية والنه ية ()52/11ا
( )1العبر ()396/1ا
( )2العبر ( ،)396/1والبداية والنه ية ()54/11
( )3الك من ( ،)438/7والعبننر ( ،)397/1وجعلننه اال ن كثيننر فنني وف ن ت  270هننن ،البدايننة
()48/11ا
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فد بغدا
()1
 الترم ى -احب السنن -ت  279ـ عتمان ن سعيد الدارمد ،ال ى كان جـ عا فـد أعـين المهتدعـة ،قيمـابالسنة ( )2لوفد سنة  280ـ
 إ ـراقيم ــن إســحا الحربــد ،أحــد ل مـ ال االمــا أحمــد ،وكـان شــبه بــه()3
فد وقته ،لوفد سنة  285ـ
()4
 عهد ال ة ن إالما أحمد ت  290ـ()5
 محمد ن نصر المرو ي ،المحدث الشافعد ،ت  294ـ()6
 النسالمط -احب السنن ،ت  303ـ()7
 -الْهري -احب التفسير ،ت  310ـ

 ا ن لزيمة -إما األ مة محمد ن إسحا  -ت  311ـ()9
 الْحاوي -أحمد ن محمد ن س مة -ت  321ـواير م من الع ماء ،و م كتير ،لكن لم نشر إليدم التصا ار

()8

( )4الك م ( ،)460/7و ا لعبر ( ،)402/1و البداية ()66/11ا
( )5العبر ( ،)403/1والبداية ()69/11ا
( )6ا لك م ( ،)492/7والعبر ( ،)410/1والبداية ()79/11ا
( )7الك م ( ،)539/7و العبر ( ،)418/1والبداية ()96/11ا
( )8العبر ( ،)426/1والبداية ()102/11
( )9الك م ( ،)96 /8والعبر ( ،)444/1والبداية ()123/11ا
( )10الك م ( ،)134/8والعبر ( ،)460/1والبداية ()145/11ا
( )1العبر ( ،)462/1وسير أع النب ء ( ،)365/14وابق ت الفبني ()159/3ا
( )2العبر ( ،)11 /2والبداية ()174/11ا
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-4كمــا وجــد عــد مــن أ ــل الك ـ واالعت ـزال والتصــوف ،وايــر م ،كمــا
وجدت بعا األحداث ،فت افة إلث القرامْة كان ل خوارج بعا التحركات
( ،)1كما عز الخ يفة المعتلد سنة  284ـ ع ـث لعـن معاويـة -ر ـد هللا
عنه -ع ث المنا ر ( ،)2كما كان عا  321ـ ا تـداء ظدـور ولـة نـد ويـه
()3
الشيعية
ومن أشدر أ ل الك والتصوف والرفا:
 أحمــد ــن مخالــد ،مــولث المعتصــم ،وكــان مــن عــاال المعتزلــة،ت 269()4
ـ
()5
 وا ن الراوندي الم حد ،كان معتزليا ثم لرج ع يدم ،ت  300ـ()6
 والجبا د ،أ و ع ث محمد ن عهد الو اب ،ت  353ـ()7
 والكعهث ،عهد هللا ن أحمد اله خد شيل المعتزلة ،ت  319ـ()8
 -والجبا د ،أ و اشم ،ت  321ـ

( )3ان ننر :الك من ( ،)476 ،470 ،462 ،437،453 ،423/7أحننداأل سنننة  273هننن-
 283هنا
( )4ان ر :الك م ( ،)485/7والعبر ( ،)408/1والبداية ()76/11ا
( )5الك م ()264/8ا
( )6الك م ()398/7ا
( )7العبر ()439/1ا
( )8الك م ()96/8ا
( )9العبر ()4/2ا
( )10الك م ( ،)274 -273/8والعبر ()12/2ا
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 سدل ن عهد هللا التستري ،ت  283ـ والح از أحمد ن عيسث ،أول من لك ـم فـد الفنـاء والبقـاء،ت  286ـ()1

()2

 الجنيـ ــد ،أ ـ ــو القاس ـ ــم الجنيـ ــد ـ ــن محمـ ــد القـ ـ ـواريرمميا ،سـ ــيد الْا ف ـ ــةالصوفية،
()3
ت  298ـ
()4
 الح ج ،قتل سنة  309ـ()5
 الش مغاند ،قتل سنة  322ـ الك ينث الرافلث :محمد ن عقوب احب الكـافد ،لـوفد سـنة 329ـ( )6كما كان من الع ماء ال هن كانه لدم ميول إلث أقوال أ ل الك :
 الصبغد :أحمد ـن إسـحا  ،ولـد سـنة  258ــ ،ولـوفد سـنة  342ـ()7
وكانه له قصة مذ ا ن لزيمة حول الك وم ب ا ن ك ب
 وأ و ع د التقفـث :محمـد ـن عهـد الو ـاب ،مـن ولـد الحجـاج ،ولـد سـنة( )1العبر ()407/1ا
( )2العبر ()412/1ا
( )3المصدر الف ال ()435/1ا
( )4الك م ( ،)129 -126/8و العبر ()454/1ا
ال أالي القرا ر ،وشلم ن رخة النواحي واسن( ،ان نر:
( )5اسمه ميمد ال علي المعرو
الك م ( ،)294-290/8والعبر ()14/2ا
( )6سير أع النب ء ()280/15ا
( )7ستأري ررجمة الصب ي واال ك ب في ال ص الرا عا
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 244ـ ولوفد سنة  328ـ ،قال عنه الصبغث :ما عرفنا الجدل والن ر
حتث ور أ و ع د التقفد الع ار ( ،)1وكان ممن لالف ا ن لزيمة

 المالريدي :محمد ن محمد ن محمو  ،أ و منصور ،إما المالريد ة،()2
لوفد سنة  333ـ
-5كما كان ل حنا ة أحيانا نفوذ فد بغدا  ،وكانه لقذ يندم وبين ايـر م
بعـا الفـتن ( ،)3وفـد سـنة  323ـ كـان لدـم نفـوذ ع ـيم فـد عدـد عــالمدم
الهربداري -أ و محمـد الحسـن ـن ع ـث ـن ل ـف الـ ي لـوفد سـنة  328ـ
( -)4ث ــم ل ــرج لوقي ــذ الخ يف ــة ال ار ــث ــد م تدم ــة التش ــهيه حت ــث التف ــث
()5
واستتر شيخدم ولوفث و و مستتر
ـ ا عصــر األشــعرى ال ـ ي عــاش فيــه ،و ــو هــدل ع ــث ق ـوال أ ــل الســنة
بوع مدم الكبار ،ال ي كان لدم نفوذ كهير و ـل إلـث أن صـدر األمـر مـن
( )8سير أع النب ء ( )282/15وستأري ررجمته في ال ص الرا عا
( )1ستأري ررجمته في ال ص الرا عا
( )2ان ر :الك م ( )213/8حوا أل ع  317هنا
( )3ستأري ررجمته ومصن ره (ص،)384 :وان ر:حنول ن نوذ الين اللنة الك من (،)307/8
والعبر ()18/2ا
( )4ان ر :الك م ()309 -308/8ا
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المعتلد إلث الوراقين بغـدا  -سـنة  279ـ -أن ح فـوا أن ال ههيعـوا كتـب
الك والف سـفة ،وأن ال مكـن أحـد مـن القصـاص والْرقيـة والمنجمـين ومـن
()1
أشهددم من الج و فد المساجد وال فد الْرقات

*

*

*

ثانيا :نسبه ومولده ووفاله:
ــو الشــيل أ ــو الحســن ع ــث ــن إس ـماعيل ــن أ ــد بشــر -إســحا  -ــن
ســالم ــن إس ـماعيل ــن عهــد هللا ــن موس ـث ــن ـ ل ــن أ ــد ــر ال ــن أ ــد
موسـ ـث األش ــعري  -ــاحب رس ــول هللا  -ف ــو و الحس ــن األش ــعري هنتد ــد
نس ــبه ال ــث ـ ـ ا الص ــحا د الج ي ــل ،واسـ ـمه عه ــد هللا ــن ق ــي ــن حل ــار
()2
األشعري اليماند
( )5ان ر :الك م ( ،)453/7والعبر ( ،)400/1والبداية والنه ية ()64/11ا
( )1ان ر في ررجمة األشعري :رن رخص ندا ( )346/11وربيني كنذب الم تنري ،وال هرسن
(ص -)231:ط اهننننران ،-والمننننننت ذ الالننننن الدنننننوزي ( ،)332/6والك مننننن فننننني التننننن رخص
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الت ــف فــد لــاريل وال لــه فقيــل ســنة  260ــ ،وقيــل ســنة  266ـ ـ (،)1
وقيــل ســنة  270ـ ـ ( ،)2واألول ــو األرجــا ال ـ ي ع يــه اكتــر مترجميــه،كما
أنــه هتناس ــب م ــذ مــاذكر ( )3ف ــد حيال ــه مــن لحولـ ـه ع ــن االعت ـزال و ــو ف ــد
األربعين ،و و ال ي رجحه الخْيب البغدا ي وا ن عساكر

( ،)392/8واألنفنننن ب للفننننمع ني ( ،)273/1واللبنننن ب ( ،)64/1وركملننننة رنننن رخص الطبننننري
للهمنذاني (ص )334 :ت -أالنو ال ضن إالنرام ذ -و (ص )130 :من الطبعنة الك ول ن ننةا
ورررينننب المننندار ( -)24 /5الطبعننننة الم ر نننة ،-ووف نننن ت ا ألا ننن ن ( ،)284/3والعبننننر
( ،)23/2و سير أع الننب ء ( ،)85 /15والبداينة والنه ينة (،)206 ،204 ،187/11
نت شنهبة ( ،)81/1وللفنبني ( ،)347/3ولألسننوي (،)72/1
وابق ت الش فع ة الالن
والمختصنننر ألالننني ال نننداء ( ،)89/2ورتمنننة المختصنننر الالننن النننور ي ( ،)409/1والننندال ج
المننذهب ( ،)94/2والدننواهر المضننن ة ( ،)33/4 ،544/2والخطنن( للمقرخننن ي (-)358/2
ط -الو الق ،-و شذرات الذهب ( ،)303/2والندو ال اهنرة ( ،)259/3وابقن ت الم فنر
للننننداو ي ( ،)390/1وشنننندرة النننننور ال ك ننننة ( ،)79/1وجنننن ء العيننننني (ص -)247 :ط
المدني ،-وم تن ح الفنع ة ( ،) 152/2و ا نرة المعن ر االسن م ة ( ،)218/2و روكلمن ن
( ،)38/4وسنننننن كي ( 1ج  4ص ،)35 :ومعدننننننذ أعنننننن ال كننننننر اإلنفنننننن ني (،)587/1
واألشعر حمو ة را ة ،ومذاهب اإلسن ميي  :الندوي ( ،)487/1ونشنأة األشنعرخة ورطورهن
(ص ،)165 :وفنني علننذ الكنن أحمننند صننبيت (ج )2عنن األشنن عرة (ص ،)35 :ومقدمنننة
ري ي ن اإل نننة ل ون ننة حفنني ميمننو (ص )9 :وم ن عننده  ،واألع ن ( ،)263/4ومعدننذ
المؤل ي ( )35/7و يره ا
( )2ان ر :الخط( ()359/2ا
( )3ان ر :الفير للذهبت ( )85/15ذكر هذا القول والقول األول ،واال خلك ن ()284/3ا
( )4ان ر :ر رخص دا ( ،)347/11والتبيي (ص)146 :ا
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فوما أ وه إسماعيل فكان سنيا جماعيا حدهتيا ،ويدل ع ث ذلك أنـه أو ـث
عنــد وفالــه إلــث كريــا ــن حــث الســاجث ( ،)1وفيــه اللــة ع ــد أن أبــاه لــوفد
وا نه أ و الحسن غير ،ول لك عاش فد كنف وج أمه الجبا د
وكان مولد أ د الحسن فد البصرال ول لك قال له البصري ،وكانه أسرله
مــن ولــد الصــحا د أ ــد موســث األشــعري -ر ــث هللا عنــه -قــد ســكنوا ـ ه
المدهنة أما وفالـه ،فقـد قيـل :إنـه لـوفد سـنة  320ــ ،وقيـل 330 :ـ و ـو
()2
أرجحدا ،وقد رجحه ا ن عساكر
ثالتا :ثناء الع ماء ع يه:
أثنــث ع يــه الع مــاء -ولا ــة ع مــاء األشــاعرال -ولركــز ثنــاك م ع ــث مــا
كان
له من نسب ،وماقـا بـه مـن الـر ع ـث المعتزلـة والم حـدال وايـر م ،فيقـول
الخْي ـ ـ ـب البغـ ـ ــدا ي :أ ـ ـ ــو الحسـ ـ ــن األشـ ـ ــعري المـ ـ ــتك م ـ ـ ــاحب الكتـ ـ ــب
والتصانيل فـد الـر ع ـث الم حـدال وايـر م مـن المعتزلـة والرافلـة والجدميـة
والخوارج ،وسا ر أ ناف المهتدعة ( ،)3ويروى عن أ د بكر ن الصـيرفد
( )4أن ــه ق ــال :كان ــه المعتزل ــة ق ــد رفعـ ـوا ركوس ــدم حت ــث أظد ــر هللا لع ــالث
()5
األشعري فجحر م فد أقماع السمسم
( )1ان ر :التبيي (ص)35 :ا
( )2ان ر :التبيي (ص ،)147 -146 :ووف ت األا ن ()285/3ا
( )3ر رخص دا ()347-346/11ا
( )4هنو :ميمنند الن عبند ه ،أالننو نبننر الصنيرفي ،االمن األصننولي ،رنوفي سنننة  330هننن،
ك نننن لنننه منننن رة منننع أالننني اليفننن األشنننعر حنننول وجنننوب شننننر الننننعذ ،ابقننن ت الفنننبني
()186/3ا
( )5ر رخص دا ( ،)347/11وربيي كذب الم تنر (ص )94 :و ن ل :إسنن هنذ الين ينة
مضنننيء ك لشنننمس،ورواره ال يخننن ل( عننندالتهذ شنننو فننني النننن س ،واألنفنننن ب (،)274/1
وابقننن ت الفنننبني ( ،)349/3وعننن ا ال ركشننني فننني المعتبنننر فننني رخنننرج أح النننث المنهننن ج

جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

423

ويقول القا ث عياض عند لرجمته :و نف أل ل السنة التصانيل،

وأقا الحجج ع ث إثبات السنة وما نفاه أ ـل الهـدع مـن ـفات هللا لعـالث
وركيتــه وقــد ك مــه وقدرلــه ،وأمــور الســمذ ال ـوار ال مــن الص ـراط ،والمي ـزان،
والش فاعة ،والحوض وفتنة القهر التث نفـه المعتزلـة ،وايـر ذلـك مـن مـ ا ب
أ ــل الس ــنة والح ــدهث ،فوق ــا الحج ــج الوا ــحة ع يد ــا م ــن الكت ــاب والسـ ـنة
والــدال ل الوا ــحة العق يــة ،و ف ــذ شــبه المهتدعــة وم ــن بعــد م مــن الم ح ــدال
والرافلـة ،و ـنف فـد ذلــك التصـانيل المبسـوةة التــد نفـذ هللا دـا األمــة

()1

ويقول ال هث :وأل ث الحسن ذكاء مفـرط ،ولبحـر فـد الع ـم ،ولـه أشـياء
حســنة ،ولصــانيل جمــة لقلــث لــه بســعة الع ــم ( )2ويقــول :أرهــه أل ــد
الحس ــن أربع ــة لوالي ــل ف ــد األ ــول هـ ـ كر فيد ــا قواع ــد مـ ـ ب السـ ـ ف ف ــد
الصــفات وقــال فيدــا :لمــر كمــا جــاءت ،ثــم قــال :وب ـ لك أقــول وبــه أ هــن ،وال
()3
لنول
أمــا ا ــن عســاكر فــد الكتــاب ال ـ ي أفــر ه فــد لرجمتــه والــدفاع عنــه ،فقــد
والمختصنر (ص )268 :هنذ العبن رة إلني أالنني ننر الن العر ني ،ولعلننه وهنذ ،و ند نبنه علننت
ذلو في الي ش ة ميق المعتبرا
( )1ررريب المدار ()24/5ا
( )2سير أع النب ء ()87/15ا
( )3المصدر الف ال ()86/15ا
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مدحــه كتي ـرا ،وجع ــه مــن المجــد هن ،وذكــر الروا ــات ال ـوار ال فــد م ـدح قومــه
وأسرله وك لك السـبكد فـد ةبقـات الشـافعية -ذلـك الكتـاب الـ ي صـا أن
سمد ةبقات األشاعرال  -فقد بال فد مدح شيوخ األشـاعرال ونقـل أقـوالدم
وعقا ــد م ( ،)1ولـ ـ لك فم ــن المتوق ــذ أن م ــدح األش ــعري عن ــدما ص ــل إل ــد
لرجمتــه ،وكــان ممــا قــال فيــه :شــيخنا وقــدولنا إل ـث هللا لعــالث ،الشــيل أ ــو
الحس ـ ــن األش ـ ــعري البص ـ ــري ش ـ ــيل ةريق ـ ــة أ ـ ــل الس ـ ــنة والجماع ـ ــة ،وإم ـ ــا
المتك مين ،ونا ر سنة سيد المرس ين وال اب عن الدهن ،والساعد فد حفظ
عقا ــد المسـ مين ،ســعيا هبقــث أث ـره إلـث هــو قــو النــا لــرب العــالمين ،إمــا
حهر ،ولقث ر ،حمث جناب الشرع

مـ ــن الحـ ــدهث المفتـ ــرى وقـ ــا فـ ــد نصـ ــرال م ـ ــة امس ـ ـ
()2
من ار
وايــر م مــن الع مــاء ال ـ هن مــدحوه وأثن ـوا ع ــث ماقــا بــه مــن نصــر الســنة
والر ع ث المهتدعة من المعتزلة واير م ،لكنه لم س م من القدح وال  ،فقـد
ذمه أ و ع ث األ وا ي ( )3وألف كتابا فد متالبه ( ،)1كا شنذ ع يه ا ن حـز

فنصـ ــر ا نص ـ ـ ار

( )4يتهذ الف بنت الذهبت أنه يعلت م شأن الين اللة وخي( م شأن األش عرة ،ولن س هنذا
مو ع من شة هذ التهمة ،و د ن شه ش ر عوا في مقدمتنه لفنير أعن الننب ء (ص:
 ،)135-127ولك ن نق نولا أن الفننبني و ننع فنني رننراجذ األش ن عرة فنني ابق رننه فنني ن ننس
الشيء الذ ارهذ ه الذهبيا
( )1ابق ت الفبني ()347/3ا
( )2هو :اليف ال علت ال إالرام ذ ،أالو علت األهواز مقرئ الش في عصر  ،ولد سننة:
 362هن ،صنف كت فني الصن ت أرنت ف نه مو نوع ت ،ارهنذ الو نعه األهنواز ن فنه
منه حديث :رأي ر ي عرف ت علت جم أحمر عل ه إزار ،و ير  ،فصن القنول ف نه النذهبي
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( ،)2وا ن الجو ي والمقه ث
رابعا :شيوله:
لـ ــم كـ ــن األشـ ــعرى مشـ ــدو ار بالروا ـ ــة عـ ــن أ ـ ــل الحـ ــدهث ،سـ ــوى بعـ ــا
الروا ـات التــث روا ــا فــد لفســيره عـن بعـا شــيوله ،أمــا م قبــه الفقدــد فقــد
لنا ع االنتساب إليه كل من الشـافعية والمالكيـة والحناليـة ،كـا ـو وا ـا فـد
قا مة الكتب التد لرجمه له ،وكما رح لك بعـا الع مـاء ( ،)4واألرجـا
أنه كان شافعد الم ب ،و و ال ى ع يه اكتر
()3

في مي ان االعنندال ()513-512/1ا و ن ل":لو ح الين أحندا لي الين أ ن علنت لمنن ن علنو
روارنني فنني الق نراءات عنننه" ،رننوفي سنننة  446هننن ،وان ننر :معرفننة الق نراء الكب ن ر (،)402/1
و ية النه ية في ابق ت القراء ()220/1ا
( )3ر عل ه اال عف كر في ربيي كذب الم تر ا
( )4ان ر :ررريب المدار ()26/5ا
( )5اال ن الدننوز فنني المنننت ذ (،)332/6والمقبلننت فنني العلننذ الش ن مص (ص)363-290:
و يره ط ار الب نا
( )6م الذي لوا إنه م لكي المذهب الق ي ا ض نني رررينب المندار ( ،)24/5واالن
فرحون فني النديب ج ( ، )64/2ومن النذي ن لوا إننه حن ني المنذهب :القرشنت فني الدنواهر
المض ة ()545/2ا
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وأ م شيوله:
ا -أ ــو ع ــد محمــد ــن عهــد الو ــاب الجبــا د ،شــيخه فــد االعت ـزال قهــل
رجوعه
 -2كريـا ـن حيـث السـاجد ،محـدث البصـرال وشـيخدا ومفتيدـا ،المتــوفد
سنة  307ـ ،قول ال هد :أل عنـه أ ـو الحسـن األشـعري مقالـة السـ ف
فد الصفات ،واعتمد ع يدا أ و الحسن فد عدال لـعليل ( )1وسـبقه امشـارال
إلث أن والده لما لوفد أو ث إلث الساجث ،وممن ذكر لت م ه ع ث الساجث
()4
ا ن عساكر( )2والسبكث ( )3والبغدا ي
 -3أ و إسحا المرو ي :إ راقيم ن أحمد المرو ي ،احب أو العبا
ــن ســريج وأكهــر ل م لــه ،انتدــه إليــه ر اســة الم ـ ب الشــافعد ،لــوفد ســنة
 340ـ ـ( ، )5ومم ــن ذك ــر لت مـ ـ األش ــعري ع ي ــه الخْيـ ـب البغ ــدا ى وا ــن
ل كان ( ،)6فقد ذكروا أنه كان ج إلث ح قته فد بغدا
 -4أ ـو العبـا ـن سـريج :أحمـد ــن عمـر ـن سـريج القا ـد البغــدا ى
ولد سنة  240ـ ،لـوفد سـنة  303ـ ( ،)7قـال ا ـن كتيـر عـن األشـعرى:
()8
ولفقه با ن سريج
( )1سننير أع ن النننب ء ( )98/14وان ننر ررجمتننه أيض ن فنني ابق ن ت الفننبني (،)299/3
ورذكرة الي ظ ()709 /2ا
( )2ان ر :التبي (ص)400 :ا
( )3ابق ت الفبني ()299،355/3ا
( )4المل والني للب دا ي (ص)129-128 :ا
( )5ررجمتننه فنني ر ن رخص نندا ( ،)11/6وس نير أع ن النننب ء ( ،)429/1وش نذرات الننذهب
()355/2ا
( )6ان ر :ر رخص دا ( ،)347 /11ووف ت األا ن ()284/3ا
( )7ان ر:سير أع النب ء ( ،)201/14وابق ت الفبني ()21/3ا
( )8البداية والنه ية ()187/11ا
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 -5أ و بكر القفال الشاشد :محمد ن ع ث ـن إسـماعيل القفـال الكهيـر،
لــوفد ســنة  365ـ ـ ( ،)1ذكــر الس ــبكد :أن القفــال أل ـ ع ــم الك ـ ع ــن
األشعرى ،وأن األشعرى كان ق أر ع يه الفقه،كما كان و قـ أر ع يـه الكـ
( ، )2وذك ــر ا ــن عس ــاكر ع ــن القف ــال أن ــه ك ــان ف ــد أول أمـ ـره م ــا ع ــن
االعت ــدال ق ــا بمـ ـ ا ب أ ــل االعتـ ـزال ( )3وذك ــر الس ــبكد أن ــه رج ــذ إل ــث
()4
م ب ا ألشعر ى
 -6أ ــو ل يفــة الجمحــد :الفلــل ــن الحبــاب ،واســم الحبــاب :عمــرو ــن
محمد ن شعيب ،ولـد أ ـو ل يفـة سـنة  206ــ ،ولـوفد  305ــ ،قـال عنـه
ال ـ هد :وكــان ثقــة ،ــا قا مومونــا أ هبــا ،فصــيحا مفو ــا ،رحــل إليــه مــن
اآلفـا وعـاش مئـة عـا سـوى أشـدر ( )5وممـن ذكـر لت مـ األشـعري ع يـه
( )1ان نر :ربيني كنذب الم تننر (ص ،)182 :وابقن ت الفنبني ( ،)200 /3وسنير أعن
النب ء ()283/16ا
( )2ابق ت الفبنت ()202/3ا
( )3التبيي (ص)183 :ا
( )4الطبق ت ( ،)201/3و د افع عنه الذهبي فق ل عد ذكر م لنه أالنو سنه الصنعلوكي
ع ر فير الق ل م أنه نفه م جهة نصر ل عت ال ،ل الذهبت معلقن  ":الكمن ل ع خن
وانم يمدح الع لذ نثرة م له م ال ضن  ،فن رندفع المي سن لورانة ،ولعلنه رجنع عنهن ،
و د ي ر له ست را ه الوسع في الب الي  ،وال وة إال ه " الفير ()285/16ا
( )5سير أع النب ء ( ،)14/8وان ر أيض في ررجمته البداية والنه ية)128/11( :
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()1

()2

لامسا :ل مي ه:
لت م ع ث األشعري كتيـرون ،وال شـك أن قصـة رجوعـه وما ـاحهدا كـان
س ــهبا ف ــد انكب ــاب كتيـ ـر م ــن الت ميـ ـ ع ي ــه ،وال ــا ر أن ـ ـ ه الت مـ ـ ال انم ــا
كانــه -ف ـد الغال ـب -فــد مجــال العقيــدال ومــا آمــن بــه الشــيل األشــعري بعــد
رجوعه عن االعتزال
وإذا كان ل مي ه كتيرين فتن ألصدم به كما قول السبكد أربعة:
ا ــن مجا ــد ،وأ ــو الحســن البــا د ،وبنــدار لا مــه ،وأ ــو الحســن الْهــري
( )3ون كر نالء ،م ن كر بعا ل مي ه:
 -1ا ن مجا د :محمد ن أحمد ن محمد ن عقوب الْا د البغدا ي،
( )6وذلو في التبيي (ص ،)400 :وسير أع النب ء ( ،)86/15وابق ت ()355/5ا
( )7التبي (ص ،)400 :والطبق ت ( ،)355/3وذكر ش ص االس اال ر م ة في =
= كت ه التفعين ة (ص )201 :عن االن الراونندي أننه يقن ل :إننه أحند شنيوخ أالني اليفن
األشعريا
( )1ابق ت الفبني ()369-368/3ا
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لوفد سنة  370ـ ،لت م ع يه الباق ند
 -2أ و الحسن البا د :لوفد فد حدو سنة  375ـ ،لت م ع يه
أ و إسحا امسفراهيند ،وا ن فور والباق ند ،وكان ه قد ع ـيدم روسـه
من وراء حجاب بسهب أندم هرون السوقة ف هريـد أن هـروه بـالعين التـد أروا
()2
فيدا اولئك ،وكان ا دا وفا
 -3أ و الحسين ندار ن الحسين الشي ار ي الصـوفد :لـا أ ـد الحسـن
()3
األشعري ،وكان من أ حاب الشه د ،لوفد سنة  353ـ
 -4أ و الحسـن ع ـد ـن مدـدي الْهـري ،لـوفد فـد حـدو سـنة  380ـ
()1

()4

 -5أ و بكر القفال الشاشد ،و و من شيوخ األشعري أ لا ولقد
 -6ا ن لاليل :أ و عهد هللا محمد ن لاليل الشي ار ي الصوفد ،لوفد

( )2ربيي كذب الم تري (ص ،)177 :وسير أع
()210/2ا
( )3التبيننننننني (ص ،)178 :وسنننننننير أعننننننن الننننننننب ء ( ،)304/16والنننننننوافي لوف ننننننن ت
()312/12ا
( )4التبيننني (ص ،)179 :حل نننة األول ننن ء ( ،)385/10وابقننن ت الصنننوف ة (ص،)467 :
وسير اع النب ء ( ،)108/16وابق ت الفبني ()224/3ا
( )5التبيي (ص ،)195:وابق ت الفبني ()466/3ا
النب ء ( ،)305/16والنديب ج المنذهب
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سنة  371ـ ،كانه له رح ة إلث األشعري وله معه حكا ات
 -7أ ــو الحســن عهــد العزيــز ــن محمــد الْهــرى المعــروف بالــدمل ،نشــر
()2
م ب األشعري بالشا
 -8أ و سـدل الصـع وكد ،محمـد ـن سـ يمان ـن محمـد ،ولـد سـنة 276
()3
ـ ،ولوفد سنة  369ـ
()4
 -9أ و يد المرو ي :محمد ن أحمد ن عهد هللا ،ت  371ـ
()5
واير م
سا سا :منلفاله:
أل د الحسن األشعري منلفات كتيرال ،قال ا ن حز إندا لمسة ولمسون
()1

الننب ء (، )342/16

( )1التبيي (ص ،)190:وحل ة األول ن ء ( ،)386/10وسنير أعن
وابق ت الفبنت ()149/3ا
( )2ربيني كنذب الم تننر (ص ،)195 :ون هنة األلبن ب فنني األلقن ب الالن حدننر ررجمنة ر ننذ
( ،)1064ريقي عبد الع خ ال ميمد الفديري ،مطبوع علت اآللة الك ربةا
( )3ربيي كذب الم تر (ص ،)183 :وسير أع النب ء ()235/16ا
( )4التبيي (ص ،)1 88 :وسير أع النب ء ()313/16ا
( )5الذي ذكروا هذ الذي بن انهنذ التقنوا ألشنعر ورتلمنذوا عل نه ،أمن من يفنيهذ االن
عف كر لطبقة األولنت من أصني ب األشنعر فلنذ يثبن عننهذ كلهنذ رتلمنذهذ عل نه ،ولهنذا
ل::ف لطبقة األولت هذ أصي ه الذي أخذوا عنه وم أ ركه مم ل قولنه أو رعلنذ مننه"
(التبيي ص ،)177 :وكذلو احت ط الفبني فق ل :لم عد جم عة م اآلخذي ع الش ص
ل":ور م ن ك ن ن فنني ه نؤالء م ن ل نذ يثب ن عننندن انننه ج ن لس الش ن ص ولك ن كلهننذ ع صننرو
ورمذهبوا مذمبهااا" الطبق ت ( ،)368/3وختبي ل( عق الب حثي النذي سنر وا أسنم ء
الطبقة األولت الذي ذكرهذ اال عف كر علت أنهنذ ر مينذ ا (مننهذ صن حب رسن لة الني أالني
اليف األشعر والمنتفبي إل ه في العقيدة (ص)37 :ا
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مصنفا ،وقال ايره :إندا اكتر من ثمانين وث ثما ة مصنف
وال حاج ــة إلـ ـث س ــر ـ ـ ه المص ــنفات ،فق ــد س ــهق أن س ــر ا اي ــر واح ــد
(،)2ولكــن أشــير الــث منلفالــه التــد و ـ ه الينــا ،ثــم إل ـث كتــاب ا ــن فــور
مجر مقاالت الشيل أ د الحسن األشعري
فمصنفاله التد و ه إلينا حتث اآلن:
أ -مقاالت االس ميين والت ف المص ين:
و ـ ــو مـ ــن أ ـ ــم كتـ ــب المقـ ــاالت وأوثقدـ ــا وأ قدـ ــا فـ ــد نسـ ــبة األق ـ ـوال إلـ ــث
أ حا دا ،وي حظ فد ا الكتاب:
أ -التك ـرار ،فكتي ـ ار مــا كــرر األقــوال ،ولا ــة حــين هــتك م عــن الْوا ــف
وأقوالدا ،ثم عيد الك عن بعا المو وعات وأقوال الْوا ف فيدا
ب -معرف ــة األش ــعري بمـ ـ ا ب أ ــل الكـ ـ  ،ولا ــة المعتزل ــة ،ولـ ـ لك
أقوالدم وم ا هدم ،وفرو أقوالدم الدقيقة
فصل
ج -ذكره بالتفصيل ألقوال شيخه فد االعتزال ،الجبا د ،ويعتهـر مـن أ ـم
المصــا ر ألق ـوال الجبــا د -ال ـ ي لــم صــل إلينــا مــن منلفالــه ش ـدء ،-و ــو
هدل ع ث مدى لوثير الجبا د ع ث األشعرى فد المرح ة األولد من حياله
 ذك ـ ـره ألق ـ ـوال السـ ـ ـ ف -ال ـ ـ هن سـ ــميدم أ ـ ــل الحـ ــدهث وأ ـ ــل الس ـ ــنةبتجمال ،ألنه لم كن لهي ار تفا يل أقوالدم ،ولد ا نسب إليدم
()1

م نننة" وهنننو خطنننأ

( )1ان نننر :التبيننني (ص )136 ،92 :وف نننه (ص" )136 :مئتننني و
والتصوخب م النقق ()87/1ا
( )2منهذ اال فور واال عف كر في التبيني (ص )128 :ومن عنده  ،و ندوي فني منذاهب
األس ميي ( ،)55/1ومقدمة اإل نة ريقي فون ه ميمو (ص)38 :ا
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مـ ــا ل ـ ــم قول ـ ــوه ،فم ـ ــت ق ـ ــال ع ـ ــندم :إند ـ ــم قول ـ ــون ع ـ ــن هللا إن ـ ــه ل ـ ــي
بجسـ ــم ( )1ولـ ــي م ـ ـ ب الس ـ ـ ف د ـ ـ ا امة ،كمـ ــا ذكـ ــر عـ ــندم أندـ ــم
( )2و ـ ـ ا
قول ــون :ان أح ــدا ال س ــتْذ أن فع ــل ش ــيئا قه ــل أن فع ــه
أ لا لي م ب أ ل السنة
وأ م ةبعات الكتاب ةبعة ريتر ،وةبعة محمد محد الدهن عهد الحميد
التد أ اف إليدا حواشد جيدال ،وإن كان قد اعتمد ع ـث ةبعـة ريتـر ولـم
شر إلث فرو النسل
 -2ال مذ فد الر ع ث أ ل الزي والهدع:
لــم شــك أحــد فــد نســهته إلــث األشــعرى ،وقــد ــين فيــه كتي ـ ار مــن القلــا ا
الك مية التد ر فيدا ع ث المعتزلة ،وشرح فيدـا م قبـه لا ـة فـد مسـا ل:
وجــو ا لصــا نذ،والقرآن،وام ار ال،والركيــة ،والقــدر -والكســب -واالســتْاعة،
ثم مسا ل التعدهل والتجوير واال مان ،والوعد والوعيد واممامة
وس ــيولد -إن ش ــاء هللا -لفص ــيل آل ــر عن ــه ،وق ــد ةب ــذ مـ ـرلين :تحقي ــق
مكارثد ،وحمو ال ارابة
 -3رسالته إلث أ ل التغر:
( )1مذاهب اإلس ميي (ص -)211 :ت -رخترا
( )2المصدر الف ال (ص)291 :ا
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وس ـماه ا ــن عســاكر :ج ـواب مســا ل كتــب دــا إلــث أ ــل التغــر ( )1فــد
لهيين ما سـولوه عنـه مـن مـ ب أ ـل الحـق ( ،)2و ـ ا التغـر الع ـيم المسـمد
باب األ واب

سكن فيه أنا كتيرون مخت فوا ال غات ،وقد ذكر ام ْخري أندا نيـل
وسـبعون لغــة حتــد أن الجــار ال عــرف لغــة جـاره ،ومــذ ذلــك فدــو مــن ثغــور
امسـ ـ الع يم ــة ،فد ــو حم ــد ظد ــور المسـ ـ مين وينـ ـ ر م إذا ق ــد الع ــدو،
وال ـ هن ســولوا األشــعري دــر أندــم كــانوا مــن الع مــاء ولد ـ ا قــال فــد مقدمــة
()3
الرسالة :أما بعد أهدا الفقداء والشيوخ من أ ل التغر
أما مو وعدا فيشتمل ع ث مقدمة ةوي ة حـول االسـتدالل ومـندج الرسـل
فيه،
مذ يان أندم لم هدعوا إلث ليل االعـراض الـ ي عـا إليـه المعتزلـة وأ ـل
الكـ  ،ويسـتغر ـ ا مـا قرب مـن نصـف الرسـالة ،ثـم بعـد ذلـك عـرض لمــا
( )3يفننمي ن ب األال نواب ،وهننو علننت س ن ح نهننر ابرسننت ن المفننمي ي نر الخ ن ر ( ن وخ )
و ن ب األال نواب ر ننند او ش نروان ،وخقننع ف ني ا ل ن ذ ال نران النني القو ن ز وأذر د ن ن ،وك ن ن ه نذا
الث رعلننت حنندو الدولننة اإلس ن مبةا ان ننر :ر ص ني ت أخننر فنني كت ن ب األ ن ل ذ لمصننطخر
(ص" )79 :مخطوانننة مصنننورة" ،ومعدنننذ البلننندان ( ،)303/1وآ ننن ر العبننن (ص،)506 :
والروض المعط ر (ص)77:ا
( )4ربينننب كنننذب الم تنننر (ص ،)136 :وهنننذ الرسننن لة التنننة لألشنننعري ،و ننند نقننن شننن ص
اإلس اال ر م ة نص اوخ في رء النع رض ()186/7ا
( )1رس لة أه الث ر (ص )31 :ريقي الدليندا
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أجمذ ع يه الس ف فد مسـا ل العقيـدال المخت فـة ،الصـفات ،والركيـة ،والقـدر،
والنهـوال ،وام مــان ،ومرلكــب الكهي ـرال ،و ع ـ اب القهــر ،و الص ـراط ،والشــفاعة،
والصحابة واير ا والشدء الم فه فد ه الرسالة ما ور فد مقدمتدا من
قــول األشــعري :ووقفــه أهــدكم هللا ع ــث مــا ذكرلمــوه مــن إحمــا كم ج ـوا د
ع ــث المســا ل التــث كن ـتم أنف ـ لمو ا إلــد فــد العــا الما ــد و ــو ســنة ســبذ
وستين ومئتين ( ،)1ك ا فد المخْوةة التـد اعتمـد ع يدـا مـن ةبـذ ـ ه
الرسالة ،واألشعري ولد ع د القول الراجا سنة  260ـ و ـو أ لـا أقـد مـا
أرلــه بــه وال لــه؛ إذ األق ـوال األلــرى فيدــا أن وال لــه بعــد ـ ا إمــا فــد ســنة
 266ـ ـ أو ســنة  270ــ ،وع ــد أقص ـث التقــدهرات كــون عمــر األشــعري
ثماند سنوات ،والرسالة إنما ألفدا بعد رجوعه عن االعتزال
والحل األقرب ما أشار إليه بعـا البـاحتين ( )2مـن أنـه ربمـا كـون نـا
سدومن الناسـل ل مخْوةـة وأن ـوابه  297ــ ،فيكـون لـاريل رسـالته ـ ه
الــث أ ــل التغــر ســنة  298ــ ،و ـ ا التــاريل عْــث اللــة ع ــث مــن لحــول
األشعري

عن االعتزال وأنه كان قهـل الت ثما ـة -ولـو بق يـل -وبـه

دـر لْـو مـن

( )2ن ننس المصنندر والص ن ية ،وهننو فنني النفننخة الخط ننة -مصننورة معهنند المخطوا ن ت-
لوحة ر ذ ()1ا
( )3ان نننر :منننذاهب اإلسننن ميي ( ،)523-522/1ومقدمنننة الدلينننند للرسننن لة (ص-12 :
)31 ،13ا
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جعل ه الرسالة مما ألفه األشعري بعد سنة  320ـ دون ليل ه كره
و ه الرسالة ةبعه فد بعا الدوريات فد لركيا ( ،)2وألي ار ةبعه
عا  1407ـ تحقيق محمد السـيد الج ينـد ،كـا أندـا حققـه فـث الجامعـة
االس مية فد المدهنة وةبعه أ لا ،و ث تحقيق عهد هللا شاكر
 -4األبانة عن أ ول الد انة:
و و من أ م كتب األشعري ،وأكتر ا إثارال ل جدل ،ألنه حـوي جوانـب مـن
العقي ــد ال لخ ــالف م ــا ع ي ــه مت ــولرو األش ــعرية ،لا ــة ف ــد مس ــا ل الص ــفات
الخهربة والع و واالستواء
ونسهته إلث األشعرى مشدورال ،ففل عن النسل الخْية التد لنسب ا
الكتــاب إليــه فــتن جمد ـرال مــن ج ــة الع مــاء نســهوه إليــه ،وفــيدم مــن افــذ عــن
األشـ ــعرية -فـ ــد المحـ ــن التـ ــث مـ ــروا دـ ــا -مـ ــن ل ـ ـ ل يـ ــان ـ ــحة اعتقـ ــا
األشعري ال ي هنتسهون إليه ،وذلك بالنقل من ا الكتاب مما هوافـق مـ ب
أ ل السنة ،ومن نالء الع ماء :الهيدقد ،والصا وند ،وا ـن عسـاكر ،ونصـر
المقدس ـ ـد ،وأ ـ ــو بكـ ــر ،السـ ــمعاند ( ،)3وا ـ ــن ليميـ ــة وا ـ ــن القـ ــيم ( ،)1حتـ ــث
()1

( )1ان ر :مقدمة ريقي اإل نة (ص ،)91-90:وخ ح أن فني ابن رة االن فنور عند أن
عد مؤل ت األشعر م يدل علنت أن هنذ الرسن لة أل هن األشنعر بن سننة  320هنن فاننه
ل":هذا هو أسن مي كتبنه التني أل هن إلني سننة عشنرخ و م نة سنو أم ل نه والدوا ن ت
المت ر ة ع المف الوار ات من الدهن ت المختل ن ت ،ربيني كنذب الم تنر (ص)135 :
فهذا يعطي ن لب رقد هذ الرس لة ع الت رخص المذكورا
( )2نشره وا الدي في مدلة ار ال نون است نبول ،ذ نشنره فني مدلنة كل نة اإلله ن ت
سننننة  1928فننني (ج ،)7،8منننذاهب اإلسننن ميي ( ،)521/1و رء التعننن رض (،)186/7
ح ش ة المعل ،وان ر :الروكلم ن -ر رخص األ ب العر ي ( -)40 /4م الطبعة العر ةا
( )3ان ر :االعتق للبيهقي (ص 08 :ا )109-ريقي أحمد عصن الك رنب ،وربني كنذب
الم تننر (ص ،152 :ص ،)389 :ورس ن لة فنني الننذب ع ن األشننعر فانه ن كله ن رثب ن أن
األ نننة لألشننعر  ،وذلنننو إل بنن ت العلمنن ء لنننه ،وان ننر :مننن يننأري عننند الينننديث عنن أانننوار
األشعريا
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األ وا ي ال ى ألف فد متالب،

االشعرى ور ع يـه ا ـن عسـاكر لـم هنكـر نسـبة امبانـة الـث األشـعري ،ـل
قال :إن الحنا ة لم قه وا من األشعري ما أظدـره فـث االبانـة ( ،)2و ـ ا ليـل
()3
ع ث أنه قر بانه له
ومــذ ذلــك لــم س ـ م ـ ا الكت ـاب مــن اع ـراض بعــا األشــعرية المتق ـدمين
عنه ،و ل إلث حد االنكار ،ممـا أوقـذ الشـك عنـد بعـا المعا ـرين حـول
()4
نسهته الث األشعري
ومن أمت ة االنكار ما ذكره ا ن ربا المتوفد سنة  605ـ فد معرض
حدهتــه عــن إحــدى نســل امبانــة الموجــو ال عنــد بع ـا الع مــاء فتنــه قــال:
( )4اال ن ر م ننة فنني ل نب كتبننه ومنه ن اليموخ نة ،و رء التع ن رض ،ونق نق التأس ن س ،واال ن
الق ذ اجتم ع الديوش (ص)182 :ا
( )1ان ر :التبيي (ص)389 :ا
( )2ينذكر االن ر ن س فنني رسن لته فنني الننذب عن أالنني اليفن األشننعري (ص -)114 :ت
ال قيهني  -أن من العلمن ء النذي أ بتنوا اال نننة لألشنعري إمن القنراء أ ن علنني اليفن الن
علت ال االرام ذ ال رست ،ذ ررجذ الميقن فني الي شن ة لنه علني أننه األهنوازي ،ولكن فني
اإلسن م يثير الشو ،وذلو أن أ اليف ال ند ة المولنو سننة  508هنن وزوجتنه ف امنة
الن سعد الخير المولو ة سنة  522هن ال في اإلسن " أنبأن اإلم أالو علي اليفن الن
علنت الن االنرام ذ المقنري وذكنر اإلمن أ ن اليفن األشنعريااا" ،واألهنوازي رنوفي سننة446
هن ،فك يروخ ن عنه قولهمن " أنبأنن " حتنت علنت القنول أنهن ند رفنتخد  -عنند عنق
العلم ن ء  -فنني اإلج ن زة؟ و نند يث ن اننوخ ف ني كت نب الت نراجذ عم ن يفننمت الهننذا االسننذ مم ن
ين سب اإلسن فلذ أجد سو م ذكر الميق مع م في سند الرواية ال ه من اإلشنن ل ،له
أعلذا
( )3م هؤالء المفتشنر ن منن ر ي وآالر ،ان نر :منذاهب اإلسن ميي  -الندوي-517/1(-
 ،)518ومقدمة ريقي اإل نة :فون ة ميمو (ص)79-75 :ا
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ولقــد عر ــدا بعــا أ ــحا نا ع ــث ع ــيم مــن ع مــاء الجدميــة المنتم ـين
افت ـراء إلـ ـث أ ــد الحس ــن األش ــعري هي ــه المق ــد فونكر ــا وجحـ ـد ا ،وق ــال:
ـر فـد إعمـال رويتـه ليزيـل
ماسمعنا دـا قـط وال ـث مـن لصـنيفه ،واجتدـد آل ا
الشهدة بفْنته فقال بعد لحريك لحيته :لع ه ألفدا لما كـان حشـويا فمـا ريـه
مــن أي أمريــه أعجــب؟ أمــن جد ــه بالكتــاب مــذ شــدرله وكت ـرال مــن ذك ـره فــد
التصانيل من الع ماء ،أو من جد ه بحال شيخه الـ ي فتـري ع يـه بانتما ـه
()1
إليه واشتداره قهل لوبته باالعتزال ين األمة عالمدا وجا دا

وم ــن أس ــباب الش ــك أن ا ــن ف ــور ل ــم هـ ـ كر امبان ــة عن ــد ذكـ ـره لمنلف ــات
األشعري ،ل و لم هنقل مندـا حـين جمـذ مقـاالت األشـعري ،أو مقـاالت ا ـن
ك ب مذ مقارنتدا بوقوال األشعرى ،و ـ ا متيـر ل نتبـاه فعـ  ،ألن األشـعرية
فتخــرون د ـ ا الكتــاب وينكــدون نســهته إلــث األشــعري ليهين ـوا عــد انح ـراف
أمامدم وأندم لبذ له ،فكيـل جدـل ا ـن فـور ـ ا الكتـاب المدـم؟ واذا كـان
ا ــن فــور قــد لــوفد ســنة  406ـ ـ فــتن ل مي ـ ه ال ـ ى هــروى عــن شــيخه ا ــن
فـور فــد أسـانيده -اممــا الحـافظ أبــا بكـر الهيدقــد المولـو ســنة  384ـ-
أثهــه نســبة امبانــة ل شــعرى ونقــل عنــه فــد بعــا كتبــه -كم ـا لقــد قربيــا-
والهيدقد -المحدث الفقيه -أجل من ا ن فور ال ي ا ب ع يـه ع ـم الكـ

()2

( )4رس لة في الذب ع أالي اليف األشعري (ص  )131ريقي ال قيهيا
( ) 1ومع ذلو فقد يتيرز اال فور في عق األح ن في الرواية والضب( ،حتت أنه عنندم
ركلذ في مشن اليديث و نه (ص )37-36 :ط المنتبة العصنرخة ،حنول رأوخن الينديث "
رأين ر نني فنني أحفن صننورة -،وذكننر القننول أنننه منن  -ن ل عنند ذلننو " و نند رهننور عننق
المتكلمي في ذلو أيض ف ير الل المفموع الت من لذ يضنب( ولنذ ينقن رعفن فني التأوخن
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وال ــن ليميــة ك ـ مدــم حــول ـ ا المو ــوع -نتهتــه نــا لع قتــه بكت ـاب
امبانة ونسهته إلـث األشـعري ،فتنـه قـال بعـد ذكـره ل ع مـاء الـ هن أثهتـوه ونق ـوا
عنه  -فتن قيل :فا ن فور وألباعه لم ه كروا ا؟ ،قيل له سهبان:
أح ــد ا :أن ـ ـ ا الكت ــاب ونح ــوه ــنفه بغ ــدا ف ــد آل ــر عمـ ـره لم ــا ا
استبصاره فـد السـنة ،ولع ـه لـم فصـا فـد بعـا الكتـب القد مـة بمـا أفصـا
به فيـه وفـد أمتالـه وإن كـان لـم هنـف فيدـا مـا ذكـره نـا فـد الكتـب المتـولرال،
ث ـم نقــل ا ــن ليميــة مــاذكره ا ــن
ففــر ــين عــد القــول وبــين القــول بالعــد
عســاكر عــن ا ــن فــور ومــاذكره مــن منلفــات األشــعري ولعقــب ا ــن عســاكر
له،
الســهب التــاند :أن ا ــن فــور وذويــه كــانوا مي ــون ال ـث النفــد فــد مســولة
االستواء ونحو ا ،وقد ذكرنا فيما نق ه و من ألفا ا ن ك ب -و و من

المتهتين لـ لك -كيـل لصـرف فـد ك مـه لصـرفا شـبه لصـرفه فـد ألفـا
النصوص الوار ال فد إثبات ذلك كما فع ه فد كتابه لوويل شـكل النصـوص،
فكــان ـواه فــد النفــد منعــه مــن لتبــذ ماجــاء فــد االثبــات مــن ك ـ أ متــه
وايــر م ،وك ـ لك فيمــا نق ــه مــن ك ـ األشــعري كيــل ا فيــه ونقــص مــذ أن
المنقول نحو ورقتين ( ،)1ف ع ه قد عمل ذلك فيما نق ه مـن كـ ا ـن كـ ب،
إذ لم نجد نحن نسـخة األ ـول التـد نقـل مندـا ،حتـث نع ـم كيـل فعـل فيدـا
فقن ل :إنمن هنو"ر ي" نفننر النراء وهنو اسننذ عبند كن ن لعثمن ن -ر ني ه عنننه -رآ  فنني
النننو علننت رلننو الص ن ت ،وهننذا لنن( ،ألن التأوخن والتخننرخو إنم ن ينننون لمفننموع مضننبوط
منقول ،ولذ يثب سم ع ذلو علت هذا الوجنهااا"ا فهذايندل علنت احترامنه لنصنوص الفننة،
وإن ك ن د و ع في كثير م التأوخ الب ا ا
( )1يشير اال ر م ة الت م سب م من شة (ص )55-54 :م الد ء األول المخطوطا
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وفيم ــا نق ــه لحري ــل ـ ـين ،لك ــن مولـ ـ ه ف ــد ذل ــك مولـ ـ م ــن هنس ــب فتاوي ــه
وعقا ــده إل ـث الســنة والش ـريعة النهويــة ل ن ـه أن ـ ا ــو الحــق ال ـ ي ال لــولد
بخ فه ،فك لك و ن أن مـا ا ه ونقصـه هوجبـه بعـا أ ـول ا ـن كـ ب
واألشــعرى ،وإن كــان فيمــا ظدــر مــن ك مدمــا ل فــه ،و ـ ا أ ــل معــروف
لكتير من أ ل الك والفقه سواون أن هنسب إلد النهد -  -نسبة قوليـة
لوافــق مــا اعتق ــدوه مــن شـ ـريعته حتــد ل ــعوا أحا هــث لواف ــق ذلــك المـ ـ ب
ولينسـهوندا إلـد النهـد ،لكـن ا ـن فـور لـم كـن مـن ـنالء ( ،)1وإنمـا ـو مــن
الْبقة التانية ال هن هنسهون إلد األ مـة مـا عتقـدون ـم أنـه الحـق فدـ ا واقـذ
فد كتير من ةا فته ،حتد أن فـد ماننـا فـد بعـا المجـال المعقـو ال قـال
كهير القلاال :إن م ب الشافعد المنصوص عنه كيه وكيه ،وذكر القول
ال ى ع م و وكل عا لم أن الشافعد لم ق ه ،ونقل القا ـيان اآللـ ارن عـن
أ ــد حنيفــة ومالــك متــل ذلــك ،ف مــا روجــذ ذلــك القا ــد قيــل لــه :ـ ا ال ـ ى
نق تــه عــن الشــافعد مــن أهــن ــو؟ ،أى أن الشــافعد لــم قـل ـ ا ،فقــال :ـ ا
قـول العقـ ء ،والشــافعد عاقـل ال خــالف العقـ ء ،وقـد أرهــه فــد مصــنفات
ةوا ــف مــن ـنالء هنق ــون عــن أ مــة امس ـ الم ـ ا ب التــد لــم هنق دــا أحــد
عندم العتقا م أندا حق ،فد ا أ ل هنبغث أن عرف
ومـن أســباب ذلـك أ لــا أن األشـعري لــي لـه كـ كتيـر منتشــر فـد
لقرير مسولة العرش والمباهنة ل مخ وقات،كمـا كـان ال ـن كـ ب إمامـه ،وذلـك
ألنه لص دى ل مسا ل التد كان المعتزلـة ل دـر الخـ ف فيدـا كمسـولة الكـ
والركية وانكار القـدر والشـفاعة فـد أ ـل الكبـا ر ونحـو ذلـك ،وأمـا الع ـو ف ـم
كونوا درون
الخ ـ ف في ــه إال لخا ــتدم النك ــار جمد ـور المسـ ـ مين ل ـ لك ،وانم ــا ك ــان
س ـ ف األمــة وأ متدــا ع مــون مــا لــمرون مــن ذلــك باالســتدالل ،فاألشــعرى
( )2ان ر :الي ش ة فت الص ية الف قةا
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لصدي لر ما اشتدر من دعدم فكان اظدر ل فدم فد القرآن والركيـة مـن
شــعار م قبــه التــد لــم هتنــا ع فيدــا أ ــحابه وإن كــانوا قــد فســرون ذلــك بمــا
قـارب قــول المعتزلـة بخـ ف مــالم كونـوا دــرون مخالفتــه فتنـه كــان أ لــل
ف ـ ــد الس ـ ــنة وأع ـ ــم ف ـ ــد األم ـ ــة وأثه ـ ــه ف ـ ــد الش ـ ــرع والعق ـ ــل مم ـ ــا أظد ـ ــروا
()1
مخالفته
ولعل ا النص -الْويل -عين ع ث فدـم لجا ـل بعـا األشـاعرال لدـ ا
الكت ــاب الـ ـ ى عته ــر م ــن الكت ــب الت ــد ل ــر ع ــث نف ــاال الع ــو واالس ــتواء م ــن
األشعرية المنتسهين إلث منلفه و ا ال ى ذكره شيل امس عن ا ن فـور
لــي بعيــد وســيولد متــال عم ــد ع ــث ذلــك عنــد الك ـ ع ــث كتــاب مجــر
مقاالت األشعري ،والخ ة :أن كتاب امبانة ثا ه ل شعرى ،أما ةبعاله
فقــد ةبــذ عــدال ةبعــات ف ـد الدنــد ومصــر ولهنــان كمــا ةبعتــه جامعــة االمــا
محم ــد ــن س ــعو امسـ ـ مية وأ ــم ةبعال ــه -الت ــد اش ــتدرت م ــنل ار -ل ــك
الْبعــة المحققــة ع ــث أربــذ نس ــل لْي ـة م ــذ ارســة مْول ــة عــن األش ــعرى
ومنلفالــه وندج ــه ،وقام ــه د ــا الــدكتورال فوقي ــة حس ــين محم ــو  ،ونشـ ـرله ار
األنصار سنة  1397ـ ،ومذ ذلك فدنـا م ح ـات ع ـث ـ ه الْبعـة ال
جو السكوت عندا ،أ مدا م ح تان :األولث :كتـرال األلْـاء والتحريفـات،
إمــا بســهب الْباعــة ،أو بســهب الخْــو فــد قـراءال بعــا الك مــات أو الجمــل،
وقــد هو ــذ مــا و لْــو حتمــا فــد األ ــل ،ثــم لجــد الص ـواب فــد الحاشــية
جــاءت بــه إح ـدى النســل الخْي ـة ،وألجــل ـ ه الم ح ــات أ ــبحه ق ـراءال
النص متعبة ولحتاج الث أن لكون ين هد ك الْبعات األلرى
أمــا الم ح ــة األلــرى :فتدــون األولــث أمامدــا ،أال و ــد اعتمــا إحــدى
النسل الخْية التد انفر ت زيا ات ليسه موجو ال فـد النسـل األلـرى ،وقـد
( )1نقص أس س التقديس المخطوط ()89-85/1ا
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أثهه

ه الزيا ات فد النص األ ث وأشير إليدا فـد الحاشـية ،و ـ ه النسـخة
حف ــه زيــا ات مــن نــوع لــاص -و ــو مــا لــفد ظ ـ ال مــن الشــك ع يدــا-
وقد أثار ا انتباه المحققة فقاله فد حدهتدا عن ـ ه النسـخة فـد الد ارسـة:
(وقد اعتهرلدا النسخة األ ألندا لخ و من التقد م والتولير المخ ين بـالمعنث،
ول ــي د ــا ل ــرو ذات قيم ــة ،بخـ ـ ف النس ــل األل ــرى ،وألن ناس ــخدا ك ــان
ل ــبط األلف ــا ال ــث ح ــد كهي ــر ،اي ــر أن ــه ج ــب أن ه ح ــظ أن ما د ــا م ــن
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 السـ ف
لص ـريا خــالف ـ ا االلجــاه ،متــال ذلــك مــا ور فــد ــفحة ( )81لتفســير
االس ــتواء م ــن أن ــه ب ــالقدر والق ــدرال ،فدـ ـ ا لصـ ـريا ال ــد وأن ــه ي ــد أح ــد قـ ـراء
المخْــوط المي ــالين إل ــث االعت ـزال والـ ـ هن ــم ف ــد نف ـ الوق ــه ع ــث جد ــل
بحقيق ـ ــة األم ـ ــور ،وينك ـ ــد ـ ـ ـ ا لع يق ـ ــة بص ـ ــفحة ( )82نص ـ ــدا [ و ـ ــد ف ـ ــد
المْهوعــة فــد الحاشــية ص  :،]120قــف ع ــث ـ ا البــاب ،فــتن المنلــف
ـر ه ـ ه العب ــارات فتندــا ل ــدل ع ــث الجد ــات لص ـريحا وع ــد
لســاما فــد إه ـ ا
نـا ع ـث أن ـاحبه هتجـه إلـث التنزيـه المْ ـق
الجسمية منا ،هدل الك
ال ى قـول بـه المعتزلـة والـ ي لرلـب ع يـه نفـد الصـفات ،ع ـث نحـو مـا ينـا
قهـل ذلــك ،لا ـة وأن االلتـ از بالجــاه السـ ف فــد ـ ه الزيـا ات وا ــا لكــل
فاحص مدقق
وي حـ ــظ أننـ ــا لـ ــم نقـ ــذ ع ـ ــث لـ ــاريل نسـ ــل ـ ـ ا األ ـ ــل سـ ــهب انتد ـ ــاء
الميكروفي م مباشرال بعـد ندا ـة النص،كمـا أنـه ـدأ هداهتـه ،و ـد بخـط معتـا ،
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وقد رمزت إليدا بالحرف
و نا ال د من التع يق بما ه د:
ا -كي ــل لجع ــل ـ ـ ه النس ــخة ـ ــد األ ــل -عن ــد التحقي ــق -م ــذ أندـ ــا
مجدولة الناريل والناسل؟ و ل كون ناسخدا لبط األلفا مسواا ل لك؟ ثـم
ــث مخروم ــة اآلل ــر فعيهد ــا مت ــل عي ــب النس ــل األل ــرى ،ووج ــو الزي ــا ات
المدسوسة
()1

ا ما قالته المحققة عن

442
ه النسخة

لقتلـ ـد ــرف الن ــر عند ــا ال جع د ــا أ ـ ـ ث ــم إ ل ــال الزي ــا ات ف ــد
النص المحقق ،ع ث األقل جع دا نسخة ثانوية
 -2القول بون ه الزيا ات كتهه يد أحد الميالين إلث االعتزال ال ليل
ع يه ،ل الراجا أنه أحد متولري األشعرية النافين ل ع و [الجدـة] ول صـفات
الخهرية كالوجه واليدهن ناء ع ث اندا مست زمة ل تجسيم
 -3حف ه ه النسخة زيا ات ال لتمشد مذ امثبات ال ي جـاء بـه ـ ا
الكتاب ،لا ة فد مسولة االستواء والع و ،وإذا كانه يـا ال بـالقدر والقـدرال
فد لفسير االستواء وا حة فد ا ،ول لك لم لتهتدا المحققة فدنا عبارات
ألري قريبة من ه العبارال وقد انفر ت دا ه النسخة ومن ذلك:
أ -فــد ص  21فــد فصــل إبانــة قــول أ ــل الحــق والســنة ور فــد النســل
الت ث ماه د :وأن ال ة مستو ع د عرشه كما قال{ :الـرحمن ع ـث العـرش
استوى} أما فد نسخة ( ) احبة الزيا ات فجاءت العبارال ك ا:
وأن هللا لعالث استوى ع ث العرش ع ث الوجه ال ى قاله وبالمعند ال ي
أ ار ه ،اسـ ــتواء منز ـ ــا عـ ــن المماسـ ــة فد المْهوعـ ــة الممارسـ ــة  ،واالسـ ــتقرار
( )1اإل نةا المقدمة (ص )188 :ريقي فون ة حفي ميمو ا
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والـ ـتمكن والح ــول واالنتق ــال ،ال حم ــه الع ــرش ،وحم ت ــه محمول ــون ْ ــف
قدرله ،ومقدورون فد قبلته ،و و فو العرش ،وفو كل شـدء الـث لخـو
الترى  ،فوقية ال لزيده قربا إلد العرش والسماء ،ل ـو رفيـذ الـدرجات عـن
العرش،كم ــا أن ــه رفي ــذ ال ــدرجات ع ــن الت ــرى و ــو م ــذ ذل ــك قري ــب م ــن ك ــل
موجو  ،و و أقرب إلث العهد من حهل الوريد ،و و ع د كل شدء شديد
فان ر إلد الفر يندما ،و ل ه الزيا ال متوافقة مذ مـ ب السـ ف كمـا
لــدعث المحققــة؟ ــل قولــه اســتواء منز ــا عــن المماســة واالســتقرار والــتمكن
والح ول واالنتقال وقوله فوقية ال لزيده قربا إلد العـرش والسـماء ـل ـ ا
موافق لما هتهته الس ف من فة الع و؟ واألشعرى فد ه المسولة انما قـال
بقول الس ف ل فا لمتولري األشعرية

ثم إن ا النص المقحم منقول بحروفه من كتاب األربعين ل غزالد
ب -ف ــد ص  -126ح ــول اثب ــات ــفة الي ــدهن هلل لع ــالث ور م ــا ه ـ ـد
لعقيبــا ع ــث أحــد األحا هــث :واــر شــجرال ةــوبث [فــد المْهوعــة ةــولث]
ي ــده( ،أى ي ــد قدرل ــه س ــبحانه) ،فدـ ـ ه العب ــارال الش ــارحة انف ــر ت د ــا نس ــخة
( ) ،ون ب ــاقث النس ــل ،و ــو لووي ــل لص ــفة الي ــد بم ــا هواف ــق ق ــول مت ــولرى
و قول األشعرى ،ل ر ع يه وناقشه فيمـا بعـدص -130
األشعرية ولي
 ،132وال شك أن ه الزيا ال مدسوسة
ج -نــا يــا ات ألــرى أو نقــص انفــر ت بــه ـ ه النســخة و ــد إن لــم
لك ــن ذات ب ــال إال أند ــا ل ــدل ع ــث م ــا نح ــن بص ــد ه ،فم ــت ف ــد ص 156
س ــْر  3ور عب ــارال وج ــب أن هنف ــد ذل ــك ع ــن هللا لع ــالث ينم ــا الصـ ـواب
()1

( )1ان ر األر عي في أصول الدي لل الي (ص )8-7 :ط :ار اآلف قا
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م ــافد النس ــل األل ــرى وج ــب أن ال هنف ــث ذل ــك ع ــن هللا لع ــالث  ،وف ــد ص
 193ســْر  11 -10ور ت يــا ال أعاذنــا هللا مــن ذلــك وقــد انفــر ت دــا
و د عبارال ا دال مخ ة بسـيا الكـ إال إذا و ـعه فـد مكـان
نسخة
آلر كون لكون بعد قوله وأج دم
 و نــا فــرو ألــرى -م فت ـة ل نتبــاه -لكــن شــاركتدا نســخة ألــرى-()1
لا ة نسخة  -لكندا مخالفة ل نسل المْهوعة األلرى
ـ ا مــا هتع ــق بكتــاب االبانــة ،نســهته إلــث األشــعرى ،ونســخه ،وقــد ةــال
الكـ ـ حول ــه ألن ل ــه ع ق ــة بم ــا س ــيولد م ــن الكـ ـ ع ــن أةـ ـوار األش ــعرى
وعقيدله،

ولــو اعتمــدت الد ارســة ع ــد مــافد ـ ه الْبعــة زيا الدــا لصــار ل د ارســة
مسار مخت ف
 -5رسالة استحسان الخوض فد ع م الك :
( )2م ن األمئلننة علننت ذلننو م ن ور (ص )112 :م ن اإل نننة -ت فون ننة -ع ند إي نرا حننديث
الن ول م اب رة "ن وال يلي الذاره م ير حركة وانتقن ل رعن لت ه عن ذلنو علنوا كبين ار "
فه نذ العب ن رة ل ف ن " موجننو ة فنني نفننختي  -ز ،كم ن أنه ن ل ف ن موجننو ة فنني الطبع نة
الهندية (ص ،)48 :وال المصنرخة (الفنلف ة) (ص ،)38 :ومثلهن ابن رة؛ فني (ص)113 :
"استواء من ه ع اليلول واالري "ل ف موجو ة إال في نفخة س -ا
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ولسـمد رســالة فــد الــر ع ــث مـن ظــن أن االشــتغال بــالك دعــة (،)1
ومل ــموندا ال ــر ع ــث م ــن ع ــم أن االش ــتغال بع ــم الكـ ـ والمص ــْ حات
الحا ثة دعة لم لكن فد من النهد -  -وأ حابه -ر د هللا عندم-
وقد ةبعه ه الرسالة مرلين ( ،)2وقد شـكك بعـا البـاحتين فـد نسـهتدا
إلــث األشــعرى ( ،)3لكــن الرســالة مرويــة بامســنا  ،ولدــا نســخة لْي ـة،كما أن
نا لشا دا فد بعـا العبـارات مـذ ال مـذ التا ـه نسـهته الـث األشـعري (،)4
ولع دــا ــد المقصــو ال رســالة الحــث ع ــث البحــث التــد ذكر ــا ا ــن عســاكر
( ،)5وال منذ أن لكون من منلفات األشعري األولث
()6
 -6رسالة فد اال مان -فد ورقتين ،-حققدا شهيتا
 -7العم ــد ف ــد الركي ــة :و ـ ـ ه قْع ــة ــغيرال من ــه ذكر ــا ا ــن عس ــاكر
وفيدا
()7
ذكر األشعرى أسماء منلفاله
 -8كتاب لفسير القرآن :ر فيه ع ث شيخه الجبا د ،وع ث اله خد،
( )1ان ر :ر رخص التراأل ،س كي (  1ب  4ص )38ا
( )2ابع في الهند -حيندرأ  -سننة  1323هنن ،ومنرة ن نة سننة  1344هنن ،نذ ابعهن
علت هذ الطبعة من ر ي مع كت ب اللمع سنة  ، 1952المطبعة الك ول ن ة اليروتا
( )3منننهذ عبنند الننرحم ال ندو فنني مننذاهب اإلس ن ميي ( -519/1ا  )52وميققننة اال نننة
(ص )74-72 :م الدراسنة ،وأح لن علنت كتن ب لهن رين الطبنع عننوان " كتنب منفنو ة
لألشعري"
( )4رن مث الي اللمع ورس لة استيف ن الخوض -في ابعنة منن ر ي التني جمعن الني
الكتننن الي ( -ص -90 :سنننطر  )10وم عننند مننن اللمنننع ،وأيضننن (ص 92 :سنننطر )15
وم عد م االستيف ن ص ية ( 7سطر  )13م اللمعا
( )5التبيي (ص)136 :ا
( )6ان ر :ر رخص التراأل ،س كي (  1ب  4ص )38ا
( )7التبيي (ص)134-129 :ا
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وقــد و ـ ه قْعــة منــه أثهتدــا ا ــن عســاكر ( ،)1وقــد ســماه أ ــو بك ـر ــن
العربــد بــالمختزن ( )2فقــال :وانتــدب أ ــو الحســن الــث كتــاب هللا فشــرحه فــد
لمسـ ــما ة مج ـ ــد وس ـ ـماه بـ ــالمختزن ،فمنـ ــه أل ـ ـ النـ ــا كتـ ــهدم ومنـ ــه [فـ ــد
المْهوعــة وم ـندم] أل ـ عهــد الجبــار الدم ـ اند كتابــه فــد لفســير الق ـرآن ال ـ ي
س ــماه ب ــالمحيط ف ــد ما ــة س ــفر ق أرل ــه ف ــد ل ازن ــة المدرس ــة الن امي ــة بمدهن ــة
الس [ثـم ذكـر قصـة إحـ ار نسـخة لفسـير األشـعرى ،ثـم قـال ]:ففقـدت ـين
أهــدي النــا إال أنــد أرهــه األســتاذ ال از ــد اممــا أبــا بكــر ا ــن فــور حكــد
()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
الكتيرال التث عرفه أسماك ا ،وقـد و ـ ه بعـا أقـوال األشـعرى عـن ةريـق
مصا ر ألرى نسـهه بعـا األقـوال إليـه ومـن أ مدـا كتـب األشـاعرال أمتـال:
( )1المصدر الف ال (ص)139- 137 :ا
( )2ذكر اال عفن كر فني التبيني (ص )117 :أن األشنعري ألنف فني القنرآن كت نه الملقنب
لمخت ن ،وانه اللغ ف ه سورة الكهف ،لك نق في (ص )133 :ع األشعري أنه ن ل فني
اليمد":وأل ن كت في روب م الك سمين  :المخت ن ،ذكرن ف ه مف للمخ ل ي لذ
يفألون عنه وال سطروه في كتنبهذ ولنذ يتدهنوا للفنؤال وأجبنن عنهن من وفقنن ه رعن لت
لننه" ،فه ن هم ن كت ن ن مختل ن ن اسننمهم واحنند ،أ أن األش نعري ن ل فنني ر ف نير  :انننه فنني
روب م الك ل لبة هذ المف عل ه ،ولذلو ل أالو نر ال العر ي مننه أخنذ النن س
كتبهذ " لع هذا أرجت "له أعلذا
( )3العواصذ م القواصذ (ص -)98-97 :ت عم ر ا لبي -كم ذكر فني ن نون التأوخن
(ص)456:ا
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الجـويند ،والبغـدا ي ،والشدرسـتاند ،والـ ار ي ،إال أن نـا كتابـا ال ـن فــور
حــاول فيــه أن جــر مقــاالت أ ــد الحســن األشــعري معتمــدا ع ــد مجموعــة
كهي ـرال مــن كتبــه أكتر ــا لــم صــل الينــا ،وأل ميــة ـ ا الكتــاب بالنســبة ألق ـوال
األشعري ن كر نه ه عنه فد ا المكان:

ا اسمه مجـر مقـاالت الشـيل أ ـد الحسـن األشـعرى
كتاب ا ن فور
( ،)1وكــان مخْوةــا ثــم ةبــذ ـ ا العــا  1987تحقيــق انيــال جيماريــه،
وقـ ــد اعتمـ ــد ا ـ ــن فـ ــور فـ ــد كتابـ ــه ع ـ ــث كتـ ــب األشـ ــعرى التاليـ ــة :اال ار ،
األ ـ ول الكهيــر ،ام لــاح ،التفســير ،الــر ع ــث اله خــد فــد أ ب الجــدل،
الركية الكهير ،يا ات النوا ر ،الصفات الكهير ،العمد ،فد أ ب الجدل ،فد
أ ول الفقه ،فد أفعال النهد ،فد اممامـة ،ال مـذ ،المختـزن ،المختصـر فـد
التوحيد والقدر ،الم سا ل المنتورال ،مسولة فـد االجتدـا  ،مسـولة لعريـل عجـز
المعتزلـة عــن جـواب الجســمية ،مســولة العجــز ،المعرفــة ،المقــاالت ،المــوجز،
نقــا االســتْاعة ع ــث الجبــا د ،الــنقا ع ــث ا ــن الراونــدى فــد الصــفات،
الــنقا ع ــث أ ــول الجبــا د ،الــنقا ع ــث أوا ــل األ لــة ل ه خــث ،الــنقا
( )1في المخطواة التي فيه ذكر اسنذ مؤلنف الكتن ب والموجنو ة فني منتبنة عن ر حنمنة،
كتب اسذ المملت لهذا الكت ب " الش ص اإلم أالي نر ميمد ال المب ر  ،و د رجنت الميقن
أ لة ذكره أنه اال فور  ،ان ر :المقدمة (ص ،)4-3 :وخؤخد ذلو أن اال فور ذكنر ذلنو
فق ل":وكن ن ذلننو علننت ا نر م جمع ن م ن مت ننرق مقن الت ش ن خن األشننعر " ( رء التع ن رض
)121/6ا
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ع ث الجبا د واله خد ،نقا ال ْيل ع ث امسكافد ،النوا ر
فد ه  32كتابا مـن منلفـات األشـعرى اعتمـد ع دـا ا ـن فـور ونقـل عندـا،
وكــان مــن المفتــرض أن كــون ـ ا المجــر مــن أ ــم الكتــب التــد لــدل ع ــث
أقوال األشعرى لا ة فد منلفاله المفقـو ال -و ـد كتيـرال -اال أن مـندج ا ـن
فور فد كتابـه ـ ا وةريقتـه فـد النقـل لـم لسـ م مـن م ح ـة جو ريـة لـنثر
ع ث قيمة الكتاب الث حد كهير
قول ا ن فور فد المقدمة :أما بعد ،فقد وقفه ع ث مـا سـولتم أسـعدكم
هللا بْاعتـه مــن شـدال حــاجتكم إلـث الوقــوف ع ـث أ ــول مـ ا ب شــيخنا أ ــد
الحسن ع د ن إسماعيل األشعري -ر د هللا عنه ،-وما لهنث ع يـه أ لتـه
وحججه ع ث المخالفين ،وأن أجمذ لكم مندا متفرقدا فد كتبه ما هوجـد مندـا
منصو ا له،
()1

وماال هوجد منصو ا له أجهنا فيه ع ـث حسـب مـاه يق بو ـوله وقواعـده،
وأعـرفكم مــذ ذلـك مــا الت ـف قولــه فيـه فــد كتبـه ،ومــا قْـذ بــه مندمـا ،ومــالم
قْـذ بوحـد ما ،ورأهنـا أن أحــد ما أولـد بم قبـه وأليــق بو ـوله فنهدنـا ع يــه
( ،)2ويو ا أكتر فد الخالمة فيقـول :وقـد كنـا شـرةنا فـد أول الكتـاب أنـا
نـ كر ماوجــدنا عنــه فيـه نصــا منــه ع يـه فــد كتـاب لـه معــروف وننســبه الــث
ذلك الكتاب إ ذا لم كن ذلك من المشدور الـ ى ال حتـاج الـد ذكـره الحكا ـة
عنــه لشــدرله وإن لــم نجــد عنــه فيــه نصــا ع يــه ووجــدنا أ ــوله لشــدد ـ لك
( )2اعتمنندت فنني هنننذا التعنندا فهنننرس كتننب األشنننعر المننذكورة فننني المننت للمدنننر (ص:
)362-361
( )1مدر مق الت الش ص أالي اليف األشعر (ص)9 :ا
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وقواعــده ع يــه لهنــد نســهناه إليــه ع ــث ـ ا الوجــه ،ومــا وجــدنا لــه معنــث مــا
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
ذلك إليه من جدة القول ومن ةريق أنه قال جاريـة ع ـث الرسـم الـ ى كشـفنا
()1
عنه
ومــن ـ هن النصــين هتهــين مندجــه فــد كتابــه ،وكيــل أنــه أجــا لنفس ـه أن
هنسب اليه مالم ق ه ،ويقول -ألنه هرى أنـه جـار ع ـث أ ـول م قبـه -:إنـه
كــان قــول كـ ا وكـ ا ،فمــا الـ ي ميــز نصــوص األشــعرى عــن نصــوص ا ــن
فور التد أ ل دا ،وكيل هنسب االنسان إلث األشعري قوال من ـ ا الكتـاب
ومنلفـه ندـج فيــه ـ ا الــندج ؟ لـو أن ا ـن فــور نقـل نصــوص األشـعري مــن
كتبه ثم أ اف أو ع ق ،وميز ا مـن ـ ا لكانـه ل كتـاب مكانـة وأ ميـة ال
لقدر
وحتـث ال صــبا الكـ ن ريـا ،وحتــث هتهــين مسـتوي التغييــر الـ ى أحدثــه
ا ــن ف ــور ف ــد أقـ ـوال االش ــعرى ،نل ــرب لـ ـ لك بومت ــة مم ــا نق ــه م ــن كتب ــه
الموجو ال هن أهدهنا:
أ -قول ا ن فور فد المجر  -فد مسولة ركية هللا :-وحكـث فـد كتـاب
المقـاالت عــن رقبــة ـن مصــق ة وسـ يمان التيمــد أنـه قــال :أرهــه هللا لعــالث
()2
فد النو فقال لد :اكرمه متوى س يمان التيمد

لكن عبارال األشعري فد المقاالت ك ا :وروى عن رقبة ن مصق ة أنـه
( )2مدر مق الت الش ص أالي اليف األشعري (ص)339-338 :ا
( )3المصدر الف ال (ص )870ا
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قــال :أرهــه رب العـزال فــد النــو فقــال :ألكــرمن متـواه ،عنــد سـ يمان التيمــد،
د الفجر بْدر العشاء أربعين سنة ( )1ومن هدقق جد فروقا كتيرال
ب -ذكر ا ن فور فد كتابه ـ ا فـد مسـولة القـدرال المحدثـة و ـل لخ ـو
عن الع م فد اكتساب الفعل المحكم دا ،فـ كر أن األشـعرى الت ـف جوابـه،
وأنــه ذكــر فــد بعــا كتبــه أن ذلــك ســا  ،ثــم قــال :و ــو مــاذكره فــد كتـاب
ال مذ فد قوله :ولو وجدت قدرال الحياكة مذ عد امحسان لدا لوجدت مذ
()2
قدرلدا ال محالة
وعن ــد الرج ــوع إل ــث ال م ــذ نج ــد العب ــارال مخت ف ــة ،ولتو ــيا المعن ــث نـ ـ كر
الــنص كــام ونشــير الــد العبــارال التــد نق دــا ا ــن فــور  ،قــول األشــعرى فــد
الك عن االستْاعة :فتن قالوا :إذا كـان فـد عـد امحسـان ل حياكـة عـد
الحياكــة ،ف ــم ال كــون فــد وجــو امحســان لدــا وجو ــا؟ قيــل :إن الحياكــة
لعد لعـد قـدرلدا ال لعـد إحسـاندا ،ولـو عـدمه الحياكـة لعـد امحسـان لدـا
لوجــدت وجــو امحســان لدــا ف مــا لــم كــن ذلــك ك ـ لك ،وكــان امحســان لدــا
جامعه العجز ع م أندا إنما لعـد لعـد القـدرال ع يدـا[ ،ولـو أجـرى هللا لعـالث
العــا ال أن خ ــق القــدرال ع يدــا مــذ عــد امحســان لدــا لوقعــه القــدرال ع يدــا ال
محالة] ( ،)3والعبارال -األليرال د العبارال التد نق دا ا ن فـور  ،وي حـظ مـا
يندما من فر  ،إذ عبارال ال مذ لربْدا بتجراء هللا العا ال
ج -ذكر فد المجر عبـارال حـول الع ـم ( ،)4وحـين لبحـث عـن العبـارال فـد

( )1مقن الت اإلسن ميي (ص -)214 :ت رختننر -)263/1( ،ت ميمنند ميينني النندي عبند
اليميدا
( )2المدر (ص)93 :ا
( )3اللمع (ص -)57 :ت من ر ي( ،وص -)98 :ت را ةا
( )4ان ر المدر (ص )267 :سطر  14-13ا
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()1

فدـ ه المقارنـات لـدل ع ـث أن حكا ـة ا ـن فـور ألقـوال األشـعرى ال لنلـ
قلية مس مة ع ث أندا عبارله وك مه ،لا ة وأن المسا ل التد ذكر ا فد
كتابه ا -مما ال هوجد فد كتب األشعري المْهوعة -كتيرال جدا ،سواء فد
ج يل المسا ل أو قيقدا ،ولعل المقارنة ين ا الكتاب ،مـا هـ كره األشـعرى
ف ـد كتبــه المْهوعــة ،أو مــا هنســبه اليــه مــن هنقــل أق ـوال األشــعري مــن بقيــة
ع م ــاء األش ــعرية ك ــالجويند ،والبغ ــدا ى والشدرس ــتاند والـ ـ ار ي ،ل ــن ى إلـ ـث
استخ ص فا دال ع مية من ا الكتاب
و ـ ا الكتــاب عْــد ملــمون مــا فــد كت ـب األشــعري الك ميــة التــد لــم
لصل إلينا ،وكيل أنه لاض فـد كتيـر مـن المسـا ل ع ـث مـندج المتك مـين،
وذلــك حــين لــاض فــد قلــا ا كتي ـرال مــن قيــق المســا ل التــد نجــد ا عنــد
بعا ع ماء األشعرية كالشدرستاند والجويند وال ار ي واآلمدي واير م
سابعا :أةوار حياله العقد ة:
مر الشيل أ و الحسن األشعري فد حياله بوةوار ،مندا ما و متفـق ع يـه
ــين الع مــاء والمتــرجمين لــه ،ومندــا مــاوقذ حولــه ل ـ ف ،وقــد شــغل النــا
قـ ــد ما وحـ ــدهتا فـ ــد ـ ـ ا األمـ ــر ،وال شـ ــك أن التْـ ــور ال ـ ـ ي حـ ــدث لم ـ ـ ب
ا المو وع ال ي هتصـل
األشعرية -بعد األشعري -كان من أسباب ةر
( )5رن المصدر الف ال  -ن س الص ية للمع (ص )12 :سطر  -17ت من ر ي
(وص )28 :سطر ا -ت را ةا
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بمنسسه ومن هنتسهون إليه؛ وذلك مـن لـ ل ع قتـه و وره فـد ـ ا التْـور
ال ـ ي حــدث ل م ـ ب األشــعري ،وش ـدء آلــر و ــو محاولــة الــدفاع عــن ـ ا
الم ب من ل ل يان س مة عقيدال من هنتسهون إليه ورجوعـه إلـث مـ ب
الس ف
والم حـظ أن بعلــا ممــن كتــب عــن األشـعري ولْــر لدـ ا المو ــوع لــم
هتجر من مغالبة الدوي والميـل مـذ أو ـد األشـعري ،فجـاء ك مـه وأسـ وبه
متل ــمنا ل م ــدح أو الـ ـ  ،وم ــذ ذل ــك فدن ــا م ــن ح ــاول امنص ــاف ،وو ــذ
األمر مو عه الصحيا ،والتوفيق يد هللا سبحانه ولعالث

وسيكون الك حول ا المو وع من ل ل ما ه د:
أ -ةور األشعري األول ،المتفق ع يه
ب -رجوعه عن االعتزال ولاريخه وأسبابه
ب -م ب األشعرى بعد رجوعه :ل كان ةو ار واحدا أو ةورين؟
ا -ةور األشعري األول (مرح ة االعتزال):
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 اعت ارفـه ـو حـين قـال
فث كتابه العمد عد منلفاله :وألفنا كتابـا كهيـ ار فـد الصـفات [و ـو اكهـر
كتب ـ ــه] س ـ ــم يناه كت ـ ــاب :الجواب ـ ــات ف ـ ــد الص ـ ــفات ع ـ ــن مس ـ ــا ل أ ـ ــل الزيـ ـ ـ
والش ــهدات ،نقل ــنا في ــه كتاب ــا كن ــا ألفن ــاه ق ــد ما فيد ــا ع ــث لص ــحيا مـ ـ ب
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المعتزلة ،لم هنلف لدم كتاب مت ه ،ثم أبان هللا سبحانه لنا الحق فرجعنا عنه
فنقلناه وأو حنا بْ نه ( ،)1وفد ـ ا الـنص ن مـا المسـتوى الـ ى و ـل
إليـه فـد مرح ـة االعتـزال ،وكيـل أنــه ـار هنلـف الكتـب ع ـث مـ هدم ،ــل
إن ا الكتاب المنقوض ه كر أنه لم هنلف ل معتزلة مت ه
أما المصا ر التـد لرجمـه لـه فتـ كر ذلـك ،فـا ن النـد م قـول :ا ـن أ ـد
بشــر و ــو أ ــو الحســن ع ــث ــن إس ـماعيل ــن أ ــد بشــر األشــعرى مــن أ ــل
البصـ ـرال ،وك ــان أوال معتزلي ــا ث ــم ل ــاب م ــن الق ــول بالع ــدل ول ــق القـ ـرآن ف ــد
()2
المسجد الجامذ بالبصرال فد هو الجمعة
وي كر السجزي ( )3المتوفد سنة  444ـ فد رسالته إلث أ ل بيد

المس ــماال :الـ ــر ع ــث مـ ــن أنكـ ــر الح ــرف والصـ ــوت روا ــة عـ ــن ل ـ ــف
المع ــم( - )4المت ــوفد س ــنة  371ـ ـ -م ــن فقد ــاء المالكي ــة أن ــه ق ــال :أق ــا
( )1التبيي (ص)131:ا
( )2ال هرس (ص -)231 :ط اهرانا
( )3هننو :اإلم ن الي ن ف أالننو نصننر عبينند ه ال ن سننعيد ال ن ح ن رذ ال نوايلي الفنند ي ،ان ننر
األكم ل ( ،)397/7واألنف ب ( ،)279/13والتميين وال صن إلسنم عي الن ن ا ش (ص:
 )758ا
( )1اسمه خلف ال عمر ،و ي عثم ن ال عمر ،و ي عثم ن ال خلف ،وخعر ن ال أخني
هش الر عني ،من أهن القينروان ،اختلنف فني وف رنه فقين  371هنن و ين  373هنن ،رررينب
المدار ( ،)210/6ومع لذ اإليم ن ()99/3ا
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األشــعرى أربعــين ســنة ع ــث االعت ـزال ،ثــم أظدــر التوبــة ،فرجــذ عــن الفــروع
وثهه ع ث األ ول ( ، )1أى أ ول المعتزلة التد نوا ع يدا نفد الصفات،
متل ليل االعراض وايره
وي كر ا ن عساكر أن أبا القاسم حجاج ن محمد الْ ار سد قال:
سوله أبا بكر إسماعيل ن أ د إسحا األ ي القيرواند المعروف با ن
عزرال ( -)2رحمه هللا -عن أ د الحسن األشعري -رحمه هللا -فق ه له :قيل
ل ـث عنــه :أنــه كــان معتزليــا ،وأنــه لمــا رجــذ عــن ذل ـك أبقــد ل معتزلــة نكتــا لــم
هنقلــدا ،فقــال لــد :األشــعري شــيخنا وامامنــا ومــن ع يــه معولنــا ،قــا ع ــث
م ا ب المعتزلة أربعين سنة ،وكان لدم إماما ،ثـم اـاب عـن النـا فـث يتـه
( )3وذكر
لمسة عشر هوما ،فبعد ذلك لرج الث الجامذ فصعد المنهر
قصته
ومما هنبغد م ح ته أن دا ة نهواه وة به ل ع م قد ال لكون دأت ع ـث
م ـ ب المعتزلــة ،ألن أبــاه -ال ـ ي ال عــرف متــث كانــه وفالــه -قــد أو ــث
ولـده إلــث الســاجد اممــا المحــدث ،ومــن المحتمــل أن كــون قــد لت مـ ع يــه
وع ـث أمتالـه مــن الع مـاء فتـرال ،إلـث أن لحـول إلـث مـ ب االعتـزال ع ـث هــد
الجبــا د ،وي ـ كر بعــا مترجمــد األشــعري ســهبا وجيدــا لد ـ ه الص ـ ة القويــة
ينــه وبــين الجبــا د ،وذلــك حــين ه ـ كرون أن الجبــا د لــزوج بامــه ( ،)4وب ـ لك
( )2الر علت م أنكر الير والصوت (ص ،)168 :مطبوع علت اآللة الك ربةا
( )3هنننذا ف ني التبينني الال ن عف ن كر ،والننذ ررريننب المنندار ال ن عننذرة ،وذكننر الميق ن فنني
الي ش ة إن في احد النفص ع رة كمن فني التبيني  ،وهنو فق نه من أصني ب االن أالني زخند
القيرواني وابقته ،رح الت المشنرق ولقني االن مد هند الطن ي المنتكلذ -رلمينذ األشنعري-
وأخذ عنه وع ير  ،لذ يذكر له ر رخص وال ة وال وف ة ،ررريب المدار ()274/7ا
( )4التبيي (ص)39 :ا
( )5ان نننر :المختصنننر ألالننني ال نننداء ( ،)90/2ورننن رخص االننن النننور ي ( ،)410/1والنننوافي
للص دي ( ،)74/4وخط( المقرخ ي ( -)359/2ط الوالقا
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ار األشعرى ربيبا عنده،
لا ة إذا كان ا الزواج فد حياال األشعري المبكرال ،حيث كون التوثير
أقــوى ،والتت م ـ ع ــث هــد ع مــاء الســنة -إن حصــل -لــم كــن قــد ـ مرح ــة
النلج وا الستق ل
وع ـث أي حـال فممـا ال لـ ف فيـه أن األ شـعري لت مـ ع ـث هـد الجبـا د
المعتزلد فمن الجبا د وما أ م آ ار ه؟
الجبا د و أ و ع د محمد ن عهد الو اب ن س ن لالد ن حمران
ن أبـان ،مـولد عتمـان ـن عفـان -ر ـث هللا عنـه ،-الجبـا د ( )1البصـري،
ول ــد س ــنة  -234أو 235 -ـ ـ و ر االعتـ ـزال ع ــث ش ــيل المعتزل ــة أ ــد
عقــوب هوســف ا ــن عهــد هللا الشــحا ال ـ ى انتدــه ع يــه ر اســة المعتزلــة فــد
البص ـرال ،ولمــا لــوفد الشــحا ســنة  267ـ ـ له ـوأ مكانــه فــد ر اســة المعتزلــة
ل مي ه أ و ع ث الجبا د ،ال ي عده ا ن المرللـد ع ـث أر الْبقـة التامنـة
مــن ةبقــات المعتزلــة ( ،)2وبقــد أ ــو ع ــد هنــافا عــن م ـ ب المعتزلــة ويــر
ع ــث م ــن لالف ــه م ــن المعتزل ــة وايـ ـر م ،فك ــان مم ــن ر ع ي ــه أ ــو الحس ــن
الخي ــاط ،والص ــالحد والج ــاحظ والن ــا وايـ ـر م م ــن المعتزل ــة،كما ر ع ــث
ل ميـ ه أ ــد الحســن األشــعري الـ ى كانــه لــه أ لــا كتــب كتيـرال فــد الــر كــل
من شيخه الجبا د ،و لم صل إلينا شدء مـن كتبـه ،وآراكه مهتوثـه فـد كتـب
المقــاالت  -وأ مدــا كتــاب األشــعري -وفــث كت ـب المعتزلــة وأ مدــا كتــب عهــد
الجبــار الدم ـ اند ومــن أ ــر ل مي ـ الجبــا د أ ـو الحســن األشــعرى -ال ـ ى
( )1نفننبة الننت "جبي"اللنند م ن أعم ن ل خوزس نت ن (األه نواز) رخب نة م ن البصننرة ول ف ن م ن
أعم لهننن ،ان نننر كتننن ب األ ننن ل ذ لمصنننطخر  -المخطنننوط( -ص ،)54 :والنننروض المعطننن ر
(ص ،)156 :ومعدذ البلدان ( ،)97/2وكلهذ ذكر أ علي الدب ي ونفبته اليه ا
( )2ان ر :كت ب المن ة واألم  ،ريقي ميمد جوا مشنور (ص)170 :ا
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لــر االعتـ ـزال -وا نــه أ ــو اشــم الجب ــا د ال ـ ى
()1
والده ،وقد لوفد أ و ع ث الجبا د سنة  303ـ

456
ــار إمامــا ل معتزل ــة بع ــد

وأ ـم مـا ه حـظ فـد حيـاال الجبـا د أنـه عـاش فـد فتـرال انحسـار األعتـزال،
التد دات فد عدد المتوكل -لولد الخ فة سنة  232ـ ،-حـين أبْـل مـا
عــا إليــه مــن قه ــه مــن الخ فــاء مــن محاربــة أ ــل الســنة والــدعوال إلــد م ـ ب
المعتزلة من القول بخ ق القرآن وايره ،وامما أحمد ال ى نصـر هللا بـه أ ـل
السنة لوفد فد أول حياال الجبا د سنة  241ـ
ومذ ذلـك ف ـم صـل األمـر الـث منـذ ارسـة ولـدري الجـدل وع ـم الكـ ،
وإنما أبْل المتوكل ما لهنته الدولة من نصرال المعتزلة وفـرض مـ هدم ع ـث
الن ــا  ،ولـ ـ لك بقي ــه بع ــا المس ــاجد ف ــد البصـ ـرال وبغ ــدا واير ــا هت ــولث
()2
التدري فيدا أو فد بعا ح قالدا بعا المعتزلة
وقد سهق فد يـان أحـوال عصـر األشـعري؛ أنـه فـد عـا  279ـ ـدر
األم ــر بمن ــذ ال ــوراقين م ــن ي ــذ كت ــب الف س ــفة والكـ ـ ( ،)3وق ــد اس ــتمر ـ ـ ا
االنحســار بالنســبة ل معتزلــة إل ـث مجــثء الهــويديين ال ـ هن ل ـوا بغــدا ســنة
( )3ان ننننر ررجمتننننه فننننت :األنفنننن ب ( ،)176/3والمنننننت ذ ( ،)137/6ووف نننن ت األا نننن ن
( ،)267/4وسنننننير أعننننن الننننننب ء ( ،)183/14والنننننوافي ( ،)74 /4والبداينننننة والنه ينننننة
(،)125/11وابق ن ت الم فننرخ للننداو ( ،)189/2ولف ن ن المي ن ان ( ،)271 /5والمن ننة
واألم (ص= ، )170:
= وال رق الي ال رق (ص ،)183 :والمل والني للب دا ي (ص ،)128:والتبصير لندي
(ص ،)79:والمل ن والني ن للشهرسننت ني ( ،)78/1واعتق ن ات فننرق المفننلمي والمشننركي
للرازي (ص -،)43 :ت النش ر ،-و (ص )35 :مع المرشد األمي ا
( )1ا ن ر :ا لدب ن (ص)66:
( )2ان ر :عصر األشعر في أول هذا ال ص ا
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 334ـ ،ومالوا إلث التشيذ واالعتزال
فد ه الفترال عاش الجبـا د ،ولـزعم حركـة االعتـزال بعـد شـيخه الشـحا ،
واســتْاع تهنيــه لم ـ ب شــيوله ،وبع ار ــه التجدهد ــة فــد م ـ ب االعت ـزال أن
كون
له ةا فة أو فرقة سميه بالجبا ية
ومن الم فه ل ن ـر حقـا أن كـون رجـوع األشـعري عـن االعتـزال فـد ـ ه
الفت ـرال التــد انحســر فيدــا م ـ ب المعتزلــة ،فكيــل فســر ـ ا الفــرح الع ــيم
أل ـل الســنة؟ ــل كــان الجـدل ــين أ ــل الســنة والمعتزلـة فـد ل ـك الفتـرال قويــا
ون أن ههر ع ث السْا ،أ أن الصراع ال ي ل ـ ه الفتـرال حـين ظدـرت
ل معتزلــة مكانــة وس ـ ْة فــد عدــد الهــويديين جع ــه ع مــاء الســنة ســتعيدون
األحـ ــداث السـ ــابقة التـ ــد لـ ــدعم م ـ ـواقفدم ومندـ ــا قصـ ــة األشـ ــعري؟ فصـ ــاروا
هنشروندا وينلفون حولدا
أمــا أ ــم آراء أ ــد ع ــد الجبــا د ،فدــد مهنيــة ع ــث م ـ ب المعتزلــة القــا م
ع ث أ ولدم الخمسة ،ومـذ أن الجبـا د عتهـر إمامـا ل معتزلـة فـد مانـه اال
أنه انفر بعراء لستوقف الناظر ،ولن نتعـرض لجميـذ آ ار ـه فقـد كتهـه حولدـا
مذ آ ارء ا نه أ ـد اشـم رسـالة ع ميـة ( ،)1ولكـن نـ كر مندـا مـا ه فـه الن ـر
ويعين ع ث فدم األجواء التد عاشدا األشعرى فد فترال لت م ه ع يه:
ا -فد مسولة كـ هللا ،قـال بقـول المعتزلـة :أنـه مخ ـو  ،لكنـه ألـث ـرأى
جدهد و و قوله :إن هللا لعالث حدث عند قراءال كل قارى ك مـا لنفسـه فـد
( )1عنوان :الدب ن أالو علنت وأالنو ه شنذ ،رنأل علنت فهمني خشن ذ ،حصن عليهن من
أالنو رخندة ،و ند ابعن
ج معة عي شمس مصر ،كل ة اآل اب اش ار ميمد عبد الهن
في ليب  -ار ال كنر سننة 1968ا  -وخ هنر الب حنث رع ا نه الشنديد معهنذ و ند ن ل فني
المقدمة (ص:هن) " ك ن المعت لة استولوا علت عقلي عقلهذ منذ زم عيد"0
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محــل القـراءال ( ،)1وقولــه كـ هللا هوجــد مــذ قـراءال كــل قــارىء ،ثــم الك ـ
عنـده حـروف لقــارن األ ـوات المتقْعـةع ث مخــارج الحـروف ،وليسـه ــد
أ ـوالا ( )2وقولــه إذا اجتمــذ ةا فــة مــن الق ـراء ع ــث ل ـ وال آ ــة ،فيوجــد بكــل
واحـد مــندم كـ هللا ،والموجــو بـالك كـ واحـد ( ،)3فدـل كـان قولــه :إن
ـ أ ـوات
هللا حــدث عنــد قـ ارءال كــل قــارى ك مــا لنفســه ،وقولــه إن الكـ
ق ــرب م ــن الكـ ـ النفس ــد الـ ـ ى ق ــال ب ــه األش ــعرية ()4؟  ،ومم ــا ه ح ــظ أن
األشـ ــعري شـ ــنعوا ع يـ ــه فـ ــد قولـ ــه :إن الصـ ــوت كـ ــامن فـ ــد الحـ ــروف فـ ــد
المصــاحف ،وقــد ع ــق ا ــن المرللــد ع ــث ذلــك بقولــه :فالشــيل أ ــو ع ــث
لاف ما لاف أ ل األثـر فـد المرلبـة األولـث مـن الكفـر فـد مخالفـة السـمذ،
فتك ــف مخالف ــة المعق ــول ف ــد ك ــون الصـ ـوت ف ــد الح ــروف المكتوب ــة ،وف ــد
إحداث وت من هللا مذ وت كل قارى ،حتث

كون السامذ لكل قارئ سامعا لكـ
()5
ع يه الس
 -2و و هنكر الركية لكنه ال كفر من أثهتدا كما قول المعتزلة

هللا ع ـث الحقيقـة كمـا سـمعه موسـث
()6

( )2المل والني للشهرست ني ()81/1ا
( )3اإلرش للدوخني (ص)123 :ا
( )4ن س المصدر والص يةا
( )5ان ر :الدب ن (ص)117 :ا
( )1إشنن ر الينن عنن الخلننن (ص -)319 :رسنن لة ميققننة فننني ج معننة اإلمنن  ،ت أحمننند
مصط ي حفي ص لتا وهو في الطبعة األولت (ص)125 :ا
( )2ان ر :شرح األصول الخمفة (ص)275:ا
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 -3من أ ول المعتزلة إنفاذ الوعيد وأن أ ل الكبـا ر ال ـد أن خ ـدوا فـد
النــار وق ــد ق ــال الجب ــا د ـ لك ،لكن ــه ق ــال بون ــه جــو ع ــث هللا العف ــو و ـ ـ ا
مخالف لسا ر المعتزلة ،قول األشعري عن المعتزلة :والت فوا ل كـان فـد
العقــل جــو أن غفــر هللا لعهــده ذنب ــا ويع ـ ب اي ـره ع ــث مت ــه ،أ ال ع ــث
()1
مقالتين :فوجا ذلك بعلدم و و الجبا د ،وأنكره أكتر م
 -4هــرى أن الع ــة ال لوجــب مع ولدــا ،والســهب ال جــو أن ك ـون موجبــا
ل مســهب ،ومع ــو أن أكتــر المعتزلــة قولــون :ان األســباب موجبــة لمســهبالدا
( ،)2والجبا د صف ربه بالقدرال ع ث أن جمذ ين النار والقْن وال خ ق
إحراقا وأن سكن الحجر فد الجو فيكون ساكنا ال ع ث عمد من لحته ،واذا
جمـذ ـين النـار والقْـن فعـل مـا هنفـد اال حـ ار وسـكن النـار ف ـم لـدلل ـين
أجزاء القْن ف ـم هوجـد إحـ ار ( )3فدـ ا القـول قـرب ممـا ألـ بـه األشـعرية
()4
من إنكار األسباب
 -5وفد الكسب كان له رأي متميز عن المعتزلة ،قول األشعرى:

( )3مق الت اإلس ميي (ص -)276:رختر ،-وخر الدب ي :أن ال س الملنت منؤم من
أسم ء الل ة م فعله م اإليم ن ،وهذا مخ لف لف ر المعت لة النذي يقولنون :إن ال سن
في من لة الي المن لتي  ،ال زعنذ الدبن ي أن فني اليهنو ي إيم نن نفنم ه نه مؤمنن مفنلم
م أسم ء الل ة ،ان ر :المق الت (ص ،)269:فهن الدبن ي يقنرب هنن من أ نوال المرجئنة
؟ا
( )4ان ر :المق الت (ص)413 -412 :ا
( )5مق الت اإلس ميي (ص)570:ا
( )6ان ر :الدب ن (ص)172:ا
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والت ــف النــا فــد معنــد مكتســب ،فقــال قــو مــن المعتزلــة :معنــاه أن
الفاعــل فعــل بعلــة وبجارحــة وبق ـوال مخترعــة ،وقــال الجبــا د :معنــد المكتســب
و ال ي كتسب نفعا أو ر ار أو لي ار أو شرا ،أو كون اكتسابه ل مكتسـب
اي ـره كاكتســابه ل مـ ـوال ومــا أشــبه ذل ــك واكتســابه ل مــال ايـ ـره ،والمــال ــو
الكسب له فد الحقيقة وإن لم كن له فع  ،قال األشعري :والحق عنـدى أن
معنــد االكتســاب ــو أن ق ــذ الشــدء بقــدرال محدثــة فيك ــون كســبا لمــن وق ــذ
بقدرلـه ( )1وقـد لـالف الجبـا د سـا ر المعتزلـة فـد معنـث أن هللا لــالق (،)2
()3
ل وقال :إن هللا ال قدر ع ث عين فعل العهد دليل التمانذ
 -6وقولــه فــد إ ار ال العهــد لــالف فيــه ســا ر المعتزلــة ،قــول األشــعري:
وأجمع ــه المعتزل ــة إال الجب ــا د أن امنس ــان هري ــد أن فع ــل ويقص ــد إل ــث أن
فعـل ،وإن إ ار لــه ألن فعــل ال لكـون مــذ مـ ار ه وال لكـون إال متقدمــة ل مـ ار ،
و عــم الجبــا د :أن امنســان إنمــا قصــد الفعــل فــد حــال كونــه ،وأن القصــد
لكـون الفعـل ال هتقـد الفعــل ،وأن امنسـان ال هو ـف بونــه فـد الحقيقـة مريــد
()4
أن فعل ،و عم أن إ ار ال البارئ مذ م ار ه
 -7قوله بالشريعة العق ية ،قول الشدرستاند عنه وعـن ا نـه أ ـد اشـم:
وأثهت ــا شـ ـريعة عق ي ــة ور ا الشـ ـريعة النهوي ــة ال ــث مق ــدرات األحك ــا ومنقت ــات
( )1المق الت (ص)542 :ا
( )2ان ر :المصدر الف ال (ص)539 :ا
( )3الموان ن (ص ،)284 :ومننع ش نرحه ( ،)64/8و نند ش نرح اإليدنني معنننت التم ن نع هن ن
علت رأي الدب ي أنه "لو أرا ه رع لت فع  ،وأرا العبد عدمه ،لن امن و وعهمن ف دتمنع
النق ض ن أو ال و وعهمن فيرر نع النق ضن ن ،أو و نوع أحندهم فن ندرة لرخنر ،اليقن ل يقنع
مقدور ه ألن درره أعذ ،ألنن نقنول معننت كنون دررنه أعنذ رعلقهن ينر هنذا المقندور وال
أ ر له في هذا المقدور ،فهم في هذا المقدور سواء"ا
( )4مق الت اإلس ميي (ص)418:ا

جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

461

الْاعــة التــد ال هتْــر اليدــا عقــل وال هدتــدى اليدــا فكــر ،وبمقتلــد العقــل
والحكمـة جــب ع ــث الحكــيم ثـواب المْيـذ وعقــاب العا ــد ،إال أن التوقيــه
والتخ يد فيه عرف

بالس ــمذ ( ،)1و ـ ـ ا كـ ـ لْي ــر ه ــدل ع ــث مق ــدار النهـ ـوال عن ــد ـ ـنالء،
فالصـ ال لجــب بالعقــل ،لكـن لوقيتدــا فجـ ار وظدـ ار وعصـ ار عــرف عــن ةريــق
النه ــد ،ف ــالنهد ج ــاء ب ــالحكم الو ــعد ون الحك ــم التك يف ــد ،و ـ ـ ا الق ــول-
لشناعته -در أن الجبا د لم سْره فد كتاب ولم كن م قبا مصرحا بـه
()3
عنده كما قول عهد الجبار الدم اند ( ،)2و ه عا ال الجبا د
 -8ومن األمـور المتيـرال والتـد قـال دـا الجبـا د قولـه -ع ـث م قبـه -إن
بغدا  -فد عدده -ار كفر ،قول األشعرى :والت فوا ـل الـدار ار إ مـان
أ ال؟ فقــال اكتــر المعتزلــة والمرجئــة :الــدار ار إ مــان ،وقالــه الخ ـوارج مــن
األ ارق ــة والصـ ـف رية :ــد ار كف ــر وش ــر  ،وقال ــه الزيد ــة :ــد ار كف ــر
نعمة ،وقال جعفر ـن مبشـر ومـن وافقـه ـد ار فسـق وقـال الجبـا د :كـل
ار ال مكــن فيدــا أحــد أن قــيم دــا أو جتــا دــا إال بتظدــار ــرب مــن
الكفــر ،أو باظدــار الر ــد بشــدء مــن الكفــر ،ولــر امنكــار لــه فدــد ار
كفـر ،وكــل ار أمكــن القيـا دــا واالجتيــا دـا مــن ايــر اظدـار ــرب مــن
الكفر أو إظدار الر د بشدء من الكفر ولر امنكار له فدد ار إ مان ،
( )1المل والني للشهرست ني ()81/1ا
( )2ان نننر :المدمنننوع الميننن ( ننن لتكل (ج،3:ص )195:و -مخطنننوط -عننن الدب ننن ن
(ص)276:ا
( )3ان ر :الدب ن (ص )276:مع اليواشيا
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ويع ــق األشــعرى ع ــث رأى الجبــا د قــا  :وبغــدا ع ــث قيــا الجبــا د ار
كفــر ال مكــن المقــا دــا عنــده اال بتظدــار الكفــر ال ـ ي ــو عنــده كف ــر أو
الر ــد ،كنح ـو القــول إن الق ـرآن اي ـر مخ ــو  ،وأن هللا ســبحانه ولعــالث لــم
هــزل متك مــا بــه ،وأن هللا ســبحانه أ ار المعا ــد ول قدــا ،ألن ـ ا ك ــه عنــده
كفر ،وك لك القول فـد مصـر واير ـا ع ـث قيـا قولـه ،وفـد سـا ر أمصـار
ار كفــر ومعــاذ هللا مــن ذلــك
المس ـ مين ،و ـ ا ــو القــول بــون ار امس ـ

()1

 -9ومن أقواله العجيبة أ لا أر ه فد النهوال ،قول األشعري :والت فوا

فد النهوال ل د ثواب أو ا تداء ،فقال قا ون :د ا تداء ،وقال قا ون:
ــث ج ـزاء ع ــث عمــل األنهيــاء ،ـ ا قــول عبــا  ،وقــال الجبــا د :جــو أن
لكون ا تداء ( ،)2فدل قوله جو أن لكون النهوال ا تـداء فيـه ميـل إلـث أولئـك
ال هن قولون :إن النهوال قد لكون مكتسبة؟
 -10والجبــا د كــان هتوقــف فــد المفا ـ ة ــين ع ــد وأ ــد بكــر -ر ــد
هللا عندم ــا )3( ،-ث ــم م ــال أليـ ـ ار إل ــث لفل ــيل ع ــث ،وأل ــف كتاب ــا لعب ــا ــن
سـ ـ يمان ف ــد لفل ــيل أ ــد بك ــر ( ،)4وي ــروي أن الجب ــا د ــم أن جم ــذ ــين

()4
()1
()2
()3

مق الت اإلس ميي (ص)464 -463:ا
مق الت اإلس ميي (ص)448:ا
ان ر :المصدر الف ال (ص)459-458:ا
ان ر :المن ة واألم (ص ،)172-171:ت مشنورا
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المعتزلة والشيعة ( -11 )1أما موقفه من السنة فدـو موقـف بـاقد المعتزلـة،
وقد أور بعا مترجميه أن أحد م سوله عن حدهث فد االحكا ور بتسنا
()2
ا امسنا فد حدهث حجاج آ وموسث ر ه
فقه ه ،ولما أور نف
ـ ه أ ـم آراء الجبـا د -البـار ال -مـذ م ح ـة أنـه هتهنـد مـ ب المعتزلــة
ويقول بوقوالدم ،فدل كان لد ه األقوال والتناقلـات أثـر فـد موقـف األشـعري
ورجوعه عن م ب االعتزال؟ إن أقوال وحياال الجبا د ه حظ فيدا ماه د:
أ -لروجـه عـن بعـا آراء أ ــل االعتـزال ،قـد كــون أحيانـا لروجـا ع ـث
إجماعدم
ب -شـناعة بعــا أقوالـه :كقولــه بالشـريعة العق يــة ،أو ار الكفــر ،أو أن
النهوال جو أن لكون ا تداء
ج -ع ــد لصـ ـريحه ــبعا آ ار ــه ومواقف ــه ،ولع ــل األش ــعري الـ ـ ي ك ــان
قريبامنــه مْ ــذ ع يد ــا ك د ــا ،وح ــين نع ــم أن الجب ــا د ق ــد لع ــرض لمص ــا رال
أمواله،

وأن شـ ــيخه الشـ ــحا ك ـ ــان مقـ ــدما عن ـ ــد قا ـ ــد ال ـ ـزنج ،الـ ـ ـ هن أثـ ــاروا فتن ـ ــة
ع يمة( ،)3وأن ذلك كان وقه أفـول نجـم المعتزلـة ،فـ سـتبعد أن لكـون لـه
بعا المواقف ُهللا أع م
ـ ه مرح ــة األشــعرى األول ــث ،وق ــد له ـوأ فيد ــا مكان ــة عاليــة لا ــة عن ــد
شــيخه الجبــا د ،ال ـ ى كــان هنيبــه فــد بعــا مناظ ارلــه ،قــول ا ــن عســاكر-
( )4ان ر :الدب ن (ص)294:ا
( )5ان ر :المن ة واألم (ص)171:ا
( )1سبق اإلش رة اليه في أول هذا ال ص  ،وان ر :الدب

ن (ص)283-377:ا
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ع ــن العس ــكرى :-ك ــان األش ــعرى ل ميـ ـ الجب ــا د ه ــدر ع ي ــه في ــتع م من ــه
ويولـ عنــه ،ال فارقــه أربعــين ســنة ،وكــان ــاحب ن ــر فــد المجــال  ،وذا
إ قدا ع ث الخصو  ،ولم كن من أ ل التصنيل ،وكـان اذا ألـ الق ـم كتـب
وربم ــا هنقْ ــذ وربم ــا ــولد بكـ ـ اي ــر مر ــد ،وك ــان أ ــو ع ــث ــاحب
لصنيل وق م ،إذا نف ولد بكل ما أ ار مستقصد ،وإذا حلـر المجـال
ون ــاظر ل ــم ك ــن بم ــرض ،وك ــان إ ذا م ــه الحل ــور ف ــد المج ــال هيع ــث
األشـعرى ويقـول لـه نـب عنـد ،ولـم هـزل ع ـث ذلـك مانـا ( ،)1وقـد افـذ ا ــن
عساكر عما فد ه الحكا ة من ر اءال لصنيفه بـون ذلـك كـان فـد أول أمـره
()2
قهل ا تدا ه
ب -رجوعه عن االعتزال وأسبابه:
أع ــن األشــعرى رجوعــه عــن امعت ـزال ،فق ـد اــاب فــد يتــه ثــم لــرج إلــث
النـا بعـد ـ ال الجمعـة وأع ـن رجوعــه ع ـيدم ،وإنـه هتهـ أر مـن جميـذ أقوالــه
الســابقة ،وأظدــر بع ـا منلفالــه الجدهــدال ،والم حــظ أن مترجمــد األشــعرى
شيرون الث أن مدال مقامه فد االعتزال أربعين سنة ،فتذا كان األشعرى ولـد
سنة  260ـ والجبـا د لـوفد سـنة  303ـ ورجـوع األشـعرى كـان قهـل وفـاال
الجبا د ألن الجبا د نفسه ر ع ث األشـعرى ،فـاألولد أن عتهـر ـ ا الكـ
لقريييــا وأن المقصــو أن رجــوع األشــعري كــان و ــو قريــب مــن األربعــين فــد
عم ـره ،ول ـ لك عهــر الــبعا بــون إقامــة األشــعري فــد االعت ـزال كانــه عــدال
()3
سنين

( )2ربيي كذب الم تر (ص)91:ا
( )3ان ر المصدر الف ال (ص)92-91:ا
( )4ان ر :الخط( للمقرخ ي ( ،)359/2الوالقا
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ولما كان رجوع األشعرى عن االعتـزال بعـد ـ ه المـدال التـد لعتهـر ةوي ـة
إ افة الث المفاجوال فد ذلك ،فقد كترت األقوال فـد أسـباب رجوعـه ،ويمكـن
حصر أ مدا فيما ه د:
ا -فــالنوع األول مــن األســباب المباشـرال ل تحــول :الركيــا ،ولتعــد الروا ــات
فــد ذلــك ،فمندــا مــا ور أن الشــيل أبــا الحســن -رحمــه هللا -لمــا لبحــر فــد
ع م ك االعتزال وب اا ـة ،كـان هـور األسـئ ة ع ـث أسـتاذ ه فـد الـدر ،
وال جــد فيدــا جوابــا شــافيا فتحيــر فــد ذلــك ،فحكــث عنــه أنــه ق ـال :وقــذ ف ـد
ـدري فــد بعـا ال يــالد شـدء ممــا كنــه فيـه مــن العقا ـد ،فقمــه و ـ يه
ركعتين ،وسوله هللا لعالث أن هددهند الْريق المستقيم ،وقمه فرأهه رسول
هللا -  -فد المنـا فشـكوت إليـه بعـا مـا د مـن األمـر فقـال رسـول هللا-
 - ع يك بسنتد ،فانتهده وعار ه مسـا ل الكـ بمـا وجـدت فـد القـرآن
واأللبـ ــار ،فوثهتـ ــه ونه ـ ـ ت ماس ـ ـواه و ار ـ ــد ظدريـ ــا ( ،)1و ـ ـ ه الروا ـ ــة هنتدـ ــد
اسـنا ا الـث بعـا األ ـحاب ،ون لحدهـد ،وفـد روا ـة ألـرى أةـول :وأنــه
رأى النهــد -  -فــد المنــا فــد رملــان عــدال م ـرات ،ويْ ــب منــه نص ـرال
المـ ا ب المرويــة ،وان األشــعري قـال لــه فــد ركيــاه ا ــاه لي ــة ســبذ وعش ـرين:
كيل أ ع م قبا لصورت مسا ه وعرفه أ لته من ثـين سـنة لركيـا ،فقـال
لــد ل ـوال أن ـد أع ــم أن هللا لعــالث مــد بمــد مــن عنــده لمــا قمــه عنــك حت ـث
أ ـين هلل وجو دــا وكونـك لعــد إليـاند اليــك ـ ا ركيــا ،أو ركيـاى جهريــل كانــه
ركيــا ،إنــك ال ل ارنـد فــد ـ ا المعنــث بعــد ا ،فجــد فيـه فــتن هللا ســيمد بمــد
من عنده ،قال فاستيق ه وق ه مابعد الحق اال الل ل ،وأل ت فد نصـرال
األحا هــث فــد الركيــة والشــفاعة والن ــر وايــر ذلــك ،فكــان ــوليند شــدء مــا
( )1التبيي (ص)39-38 :ا
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سمعته من لصم قط ،وال رأهته فد كتاب فع مه أن ذلك من مد هللا لعـالث
الـ ـ ي بش ــرند ب ــه رس ــول هللا ،)1( -  -و ــد روا ــة لنتدـ ـد إل ــث مجا ي ــل،
ويور القا د عياض ه الروا ة إسنا وي كر أن الرسول-  -
قــال لــث فــد المنــا  :إنمــا ق ــه لــك اة ــب ع ــم الك ـ  ،واعمــل بمســولة
الركيــة ،ولــم أقــل لــك نــا الك ـ  ،،وأنــه لمــا رآه لي ــة ســبذ وعش ـرين قــال لــه
األشــعرى لمــا ســوله مــا ال ـ ى عم ــه فيمــا ق ــه لــك؟ :فق ــه :ارســول هللا،
كيل أ ع م قبا نصرله أربعين سنة ،و نفه فيه ،ورسخه ؟ قول النا :
ـ ا رجــل موســو هــدع المـ ا ب بالمنامــات  ،فغلــب الــبا شــدهدا وقــال:
ك لك كانوا قولـون لـد :موسـو ومجنـون ،وما ـيعه حـق هللا لعـالث لقـول
النا  ،ولعـد ـ ه مـن جم ـة المنامـات؟ ألـر اليـك فـد الشـدر ثـ ث مـرات،
ثــم لقــول :إنــه منــا  ،ـ ه اعت ـ ارات ك دــا باة ــة فــدعدا ،وال لعــرج ع يدــا
()2

وي حظ ما لل ه الروا ات من يا ات حتث قول الرسول :ان ر ع م
الك  ،وقد كون لمسولة الركيـة أ ـل ،لكـن لـي دـ ه األسـاليب والروا ـات
التد لم هتصل سند شدء مندا
 -2النــوع التــاند مــن األســباب :مناظ ارلــه لشــيخه الجبــا د ،وأشــدر ـ ه
المنــاظرات :مناظرلــه حــول الص ـ ح واأل ـ ا فقــد أور ــا ا ــن ل كــان فــد
لرجم ـة الجبــا د فقــال :وعنــه أل ـ الشــيل أ ــو الحســن األشــعرى شــيل الســنة
وع م الك  ،وله معه مناظرال رولدا الع مـاء ،فيقـال :إن أبـا الحسـن المـ كور
سـول أسـتاذه أبــا ع ـث الجبــا د عـن ث ثــة إلـوال :أحــد م كـان منمنــا ـ ار لقيــا،
( )2المصدر الف ال (ص ،)41 -4 0:وابق ت الفبني ()349-348/3ا
( )1ررريب المدار ()29-28/5ا
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والتــاند كــان كــاف ار فاســقا شــقيا ،والتالــث كــان ــغيرا ،فمــالوا ،فكيــل حــالدم؟
فقــال الجبــا د :أمــا ال از ــد ففــد الــدرجات ،وأمــا الكــافر ففــد الــدركات ،وأمــا
الصغير فمن أ ل الس مة ،فقـال األشـعري :ان أ ار الصـغير أن هـ ب الـث
رجات ال از د ل هنذن له؟ فقال الجبـا د :ال ،ألنـه قـال لـه :إن ألـا إنمـا
و ـل إلــث ـ ه الــدرجات بســهب ةاعالـه الكتيـرال ،ولــي لــك ل ــك الْاعــات،
فقال األشعرى :فتن قال ذلك الصغير :التقصير لي مند ،فتنك مـا أبقيتنـد
وال أقدرلند ع ث الْاعة ،فقال الجبا د :قـول البـارى جـل وعـ  :كنـه أع ـم
أنــك لــو بقيــه لعصــيه و ــرت مسـتحقا ل عـ اب األلــيم ،فراعيــه مص ـ حتك،
فقال األشعرى :ف و قال األخ الكـافر :ـا الـه العـالمين ،كمـا ع مـه حالـه فقـد
ع مه حالث ،ف م راعيه مص حته
ون ـد؟ [وفــد بعــا نســل الوفيــات الخْي ـة] :فقــال الجبــا د ل شــعرى:
إن ــك مجن ــون ،فق ــال :ال ،ــل وق ــف حم ــار الش ــيل ف ــد العقب ــة ( ،)1وبس ــهب
انقْاع الجبا د رجذ األشعرى عن االعتزال ( ،)2و نا مناظرال ألـرى حـول
ــل ســمد هللا عــاق فقــد لــل رجــل ع ــث الجبــا د فقــال :ــل جــو أن
ســمد هللا لعــالث عــاق ؟ فقــال الجبــا د :ال ،ألن العقــل مشــتق مــن العقــال،
قــال الشــيل أ ــو
و ــو المــانذ ،والمنــذ فــد حــق هللا محــال ،فــامتنذ امة ـ
الحسن فق ه له :فع ث قياسك ال سـمد هللا سـبحانه حكيمـا؟ ألن ـ ا االسـم
مشــت ق مــن حكمــة ال جــا  ،و ــد الحدهــدال المانعــة ل دابــة مــن الخــروج ويشــدد
( )1وف نننن ت األا نننن ن ( ،)268-267/4وان ننننر ابقنننن ت الفننننبني ( ،)356/3وان ننننر رأي
الدب ي في هذ المفألة في مق الت األشعري (ص ،)575 :وان نر :رعلين المقبن الق سني
علت هذ القصة في العلذ الش مص (ص)297 :ا
( )2ان نر :الملن والنين للشهرسنت ني ( ،)93/1وخنذكر النراز فني ر فننير "سننورة األنعن ،
آية  "125انه عد رجوع األشعري ()185/13ا
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ل لك قول حسان ن ثا ه -ر د هللا عنه:-
()1
ونلرب حين لخت ط الدماء
فنحكم بالقوافد من جانا
وقول اآللر:
()2
أ ند حنيفة حكموا سفداءكم إند ألاف ع يكم أن أالبا
أى نمنذ بالقوافد من جانا ،وامنعـوا سـفداكم ،فـتذا كـان ال فـظ مشـتقا مـن
المنــذ ،والمنــذ ع ــث هللا محــال لزمــك أن لمنــذ إة ـ حكــيم ع يــه ســبحانه
ولعالث قال :ف م حـر جوابـا ،اال أنـه قـال لـد :ف ـم منعـه أنـه أن سـمد هللا
ســبحانه عــاق  ،وأجــزت أن ســمد حكيمــا؟ قــال :فق ــه لــه :ألن ةريق ـد فــد
مول ـ أسـ ـماء هللا امذن الش ــرعد ون القي ــا ال غ ــوى ،فوة ق ــه حكيم ــا ألن
الشــرع أة قــه ،ومنعــه عــاق ألن الشــرع منعــه ،ولــو أة قــه الشــرع ألة قتــه
()3

والمنــاظرات ــين األشــعري والجبــا د كتي ـرال ،ووا ــا أن بعلــدا كــان بعــد
رجوع األشعري ( ،)4وقد لكون من عوامل عد ثقته بم ب االعتزال
( )3يننننننوان حفنننننن ن (ص ،)74 :ت سننننننيد حن نننننني وحفنننننن ك منننننن الصننننننيرفي ،الهيئننننننة
المصرخةالع مة 1394هن 1974 ،ا
( )4البي لدرخر ،يوانه ( )466/1وف ه " أحنموا"ا
( )5ابق ت الفبني ( ،)358-357/3وان ر :هر اإلس ()69-68/4ا
( )1ان ر :م أش ر ال ه األشعري في المق الت (ص )356-355:حنول اليركنة والفننون،
و (ص )،19 :حول ه يرخد اإلنف ن إرا رنه ،وان نر عينون المنن رات للفننوني ،فقند أور
لألشننعري عنندة من ن رات ،فا ن فة الننت من رارننه حننول الص ن ح واألصننلت ،وه ن يفننمي ه
عن (ص، 226:وص )228:ذكنر منن رات أخنر (:ص 226:حنول الر:خننة ،وص)232:
مع أحد النص ر حضره عق المعت لة منهذ الدب ي ،وأخر (ص )234:لك لن س فيهن
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 -3أن سهب رجوعه حيرلـه ولكـافن األ لـة عنـده-،روي ا ـن عسـاكر عـن
ا ـن عـ رال أنـه قـال عـن األشـعري :قـا ع ـث مـ ا ب المعتزلـة أربعـين سـنة،
وكـان لدـم لدــم إمامـا ثــم اـاب عــن النـا فـد يتــه لمسـة عشــر هومـا ،فبعــد
ذلك لرج إلث الجامذ فصعد المنهر وفال :معاشر النا  :انـد لغيهـه عـنكم
فد ـ ه المـدال ألنـد ن ـرت فتكافـوت عنـدي األ لـة ،و لـم هتـرجا عنـدي حـق
ع ــث باةــل ،وال باةــل كــل حــق ،فاس ـتددهه هللا لبــار ولعــالث فدــداند إل ـث
اعتق ــا م ــا أو عت ــه ف ــد كته ــد ـ ـ ه ،وانخ ع ــه م ــن جمي ــذ ماكن ــه أعتق ــده؟
انخ عــه مــن ثــوبد ـ ا ،وانخ ــذ مــن ثــوب كــان ع يــه ورمــث بــه و فــذ الكتــب
الـ ـث الن ــا فمند ــا :كت ــاب ال م ــذ ،وكتـ ـاب أظد ــر في ــه عـ ـوار المعتزل ــة سـ ـماه
بكت ـاب كشــف األس ـرار و تــك األســتار ،واير م ـا ،ف مــا ق ـ أر ل ــك الكتــب أ ــل
الحــدهث والفقــه مــن أ ــل الســنة والجماعــة أل ـ وا بمــا فيدــا ،وانتح ــوه واعتقــدوا
()1
لقدمه والخ وه إماما حتث نسب م هدم اليه
 -4وبعلدم هربط أسباب رجوعه بعوامـل لارجيـة ،فمحنـة االمـا أحمـد،
ثــم مــاجرى بعــد ذلــك مــن انتصــاره وأفــول نجــم أعدا ــه مــن المعتزلــة فــد عدــد
المتوكل ،وأن النا م وا كترال المماجكات والمحـن التـد شـددو ا فكر ـوا ـ ه
()2
الْا فة ،فولد ا لدى األشعرى كراقية ا الم ب فرجذ عنه
 -5أن أسباب رجوعه نشوال األشعري الحدهتية ،والفقدية ،فو وه كان
محــدثا جماعيــا ،وأو ــد بــه الــث الســاجد المحــدث ،ثــم بعــد ذلــك ــار
األشعري هتر ع ث ح قة الفقيه أ و إسحا المـرو ى الشـافعد ،فتـوثر ـ لك
الدب ي ا
( )2التببب (ص)40-39:ا
( )3ان نننر هننننر اإلسنننن ( ،)66/4منننننهو علمنننن ء اليننننديث والفنننننة (ص  ،)160نشننننأة
األشعرخة ورطوره (ص)179:ا
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لا ة وأن موقف أ ل الحدهث من المعتزلة معروف ،ك لك امما الشـافعد
كـان لــه موقـف مــن آراء المعتزلـة ـل وع ـم الكـ  ،ف ـم ســتْذ األشــعرى أن
جمـذ ــين كونــه شــافعد المـ ب هتعهــد بـه ويــدر ع ــث شــيوله وبــين آ ار ــه
االعتزالية التد لع م العقل ،ولر أحا هث السنة فرجـذ عـن مـ ب المعتزلـة

()1

وال ــبعا ع ــرض ـ ـ ا الس ــهب بوسـ ـ وب آل ــر ،و ــو أن األش ــعري أ ار أن
جمذ ين الفقداء والمحدثين وبين أ ل الك  ،ال هن اشتد يندم العداء ،وأن
األشعرى لما رأى ذلك ساءل نفسه وما ال ي منذ من الجمذ ين الفقه وع م
()2
الك  ،فولد بم قبه ال ى لوسط فيه ين المعتزلة والمحدثين
والبعا ه كر ا السهب وأن ال ى عا األشـعري إلـد لحولـه مـا رآه مـن
انقسـا المسـ مين عقا ـد ا ،مــا ــين معتزلـة فرةــون فــد النزعـة العق يــة ،ومــن
ق ــا دم م ــن أ ــل ال ــنص ،ف ــو ار أن س ــدل ل م ــة امسـ ـ مية مخرج ــا وس ــْا
()3
يندما
()4
 -6و نا أسباب ألرى ذكر ا أعداكه ليشنعوا ع يه
( )1ان ر :في علذ الك (ج  ،)2األش عرة (ص)43-42:ا
( )2ان ننر :مقدمننة الكننو ر لتبينني كننذب الم تننر (ص )15 :ونش نأة األشننعرخة ورطوره ن :
(ص)186:
( )3ان ر:ر رخص ال لف ة اإلس م ة :هنر كور ن (ص ،)182-180:وخقنول سنبيت "عنف
علت راسة اليديث و ت له م الي رأ المعت لة وروح اإلس م رن ق ،ا رة المعن ر
اإلس م ة ( ،)218/2وان ر :ر رخص ال لف ة العر ة :ال خور  ،الدر ()177/1ا
( )4مث ول عق المعت لة :إن الفنبب ر ينر فني عقلنه ،ربيني كنذب الم تنري (ص،)80:
و ننول الننبعق :انننه م ن ت لننه رخننب فخ ن أن يمنننع م ن الميننراأل ،ومث ن أنننه ف ن رق مننذهب
المعت لنة ألننه لننذ ي نر عننند الع منة فننمو المن لنة (التبينني ص)381 :ا ومثن القننول :إن
الفبب الض ( م أسنرره وإ را نه لمن ل ،أو أننه أرا أن يبنني لن فنه طولنة ،أو مد ملتنه
للين اللة ،ان ر المدرسة الفلف ة (ص)565-564 :
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ه أ م ما أور من أسباب لتحول األشعرى ،وقد سهق عند الحدهث عـن
الجبــا د وآ ار ــه الت مــيا إلــث مــا قــد كــون مــن أســباب نهـ ه لم ـ ب المعتزلــة،
ومذ ذلـك فكـل مـا ذكـر ال هرقـث أى مندـا إلـث رجـة اليقـين ،إذ لـم هـر عـن
األشعري

بْريـ ــق ـ ــحيا أو فـ ــد أحـ ــد كتبـ ــه المعتمـ ــدال السـ ــهب المباش ـ ـر لتحولـ ــه
ورجوعه ،ل لك ال د من التما ذلـك فـد أكتـر مـن سـهب ،ع مـا بـون الرجـوع
إلث الحق ونه الباةل إنما و عو ال إلـث الددا ـة الموافقـة ل فْـرال ،و ـو أمـر
ق فه هللا فد ق ب عهده المنمن ،ف ي األمر ارييا أو مخالفا ل معقـول حتـد
هت م له السهبُ ،هللا أع م

* * *

ج -م ب األشعري بعد رجوعه [ ل كان ةو ار أو ةورين ؟]:
الت ــف الع مــاء والبــاحتون -بع ـد الف ــاقدم ع ــد العْــور األول ال ـ ي ــو
ةــور االعت ـزال -ــل مــر األشــعرى بعــد لحولــه بْــور أو ةــورين؟ ،ويمكــن
لحدهد األقوال كما ه د:
األول :أن األشــعري -بعــد لحولــه -بقــد ع ــث ةــور واحــد ،وأنــه فــد ـ ه
المرح ة لابذ ا ن ك ب ،لكن كانه له آراء مستق ة لوسط فيدا ـين المعتزلـة
والمتهتـة ،نشــو عندــا مـا ســمث بالمـ ب األشــعرى ،و ـ ا قــول األشــعرية ،أمــا
كتــاب امبانــة فتمــا أن هتغــاف وا عنــه ،أو قول ـوا بتثبالــه ،لكــندم فســرون مافيــه
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من امثبات بـون ذلـك جـاء ع ـث ةريقـة التفـويا وأن ـ ا ال هتعـارض مـذ
()1
القول توويل بعا الصفات
و ـ ا القــول ق ــول بــه أ لــا بع ــا الع مــاء م ـن اي ــر األشــاعرال ،و ـ ـنالء
قولــون :إن األشــعري ســار ع ــد ةريقــة ا ــن ك ـ ب ،فبقيــه ع يــه بقا ــا مــن
مـ ب االعت ـزال ،أمــا كتــاب امبانــة فيــرون أنــه مــذ أنــه قــرب فيــه كتي ـ ار مــن
م ب الس ف االستدالل بالنصوص ،إال أن ما أثهه فيه و م قبـه قهـل
ذلك ،ول لك ف ي فيه ما عارض كتبـه السـابقة ،والمباحـث التـد ركـز ع يدـا
فد كتاب ال مذ

ف ــد

يندم ــا لع ــارض ،ول ــي
ل ــم هرك ــز ع يد ــا ف ــد كن ــاب امبان ــة ،ف ــي
()2
امبانة ما دل ع ث رجوعه عن م ب ا ن ك ب
فد ـ ان أر ــان هتفقــان فــد أن األشــعرى مــر بعــد االعت ـزال بمرح ــة واحــدال،
ويخت فان فد التفسير والتح يل
التاند  :أن األشعري بعد لحوله مر بْورين:
( )1ان ر :المل والني للشهرسنت ني ( ،)93/1ولفن ن المين ان الالن حدنر ()291 /3
الذ ير أن األشعري مشت علت ارخقة اال كن ب فني كت نه اإل ننة ،وهنذا رأي االن فنور
الذي ير أن أصولهم واحدة ،ان ر:نص ك مه ف من جمعنه من مقن الت االن كن ب ،نقنق
التأس س المخطوط ()41-37/1ا

( )1وخر الدكتور ف روق سنو ي أن األشنعري ،رجنع منرة واحندة الني منذهب الفنلف ،و لنذ
يت ينر مو ننه وال منهدننه ،وال فننرق النني اإل نننة واللمننع ،ان ننر :رأيننه وحددننه لت صنني فنني
كت ننننه القضنننن ء والقنننندر ( ،)304-286/2وهننننو رأي النننندكتورة فون ننننة ميمننننو  ،اإل نننننة-
الدراسة( -ص)91 :ا
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أ -ةور التوسط والسير ع د ةريقة ا ن ك ب
ب -وةـور امثبــات والتخ ــد عــن ةريقــة ا ـن كـ ب والسـير ع ــد مندــاج
أ ل السنة والجماعة كما فد امبانة
لكن أ حاب ا القول الت فوا ع د قولين متعار ين:
أحــد ما :أن األشــعري مــر أوال بْــور التوس ـط والســير ع ــد ةريقــة ا ــن
ك ب
وألـف فـد ذلـك كتبـه المخت فـة التـد اشـتدرت ولناق دـا النـا  ،ثـم رجـذ فـد
اآللر إلث م ب الس ف من لـ ل لوليفـه ل،بانـة وذلـك فـد آلـر عمـره فـد
()1
بغدا

( )2م الذي نصوا علت أن األشنعري منر الث ننة أانوار آخرهن الرجنوع الني منذهب الفنلف
اال كثينر كمن نقن عننه ال يند فني إرين الفن ة المتقني ( ،)4/2والشن ص مينب الندي
الخطيننننب فنننني حواشنننن ه عنننن الننننروض الب سننننذ (ص ،)174 :ومعنننن رج القبننننول (،)346/1
والمنتقننني (ص ،)43 ،41 :والشننن ص أحمننند الننن حدنننر أالنننو اننن مي فننني العق ننند الفنننلف ة
( ،)143/1والشنننن ص ميمنننند الصنننن لت العث منننني فنننني القواعنننند المثلننننت (ص -80 :ا ،)8
ومصننط ي حلمنني فنني اال ن ر م ننة والتصننو (ص )16 :وفنني واعنند المنننهو الفننل ي  -ط
ان لبي فني رسن لته أالنو اليفن األشنعري
الث ن ة (ص )30 :و يرهذ ،وم الب حثي  :هن
الي المعت لة والفلف (ص )39 :وم عده  ،وخلين إالنرام ذ الموصنلت فني رسن لته الني أالني
اليف األشعري والمنتفنبي ال نه فني العقيندة (ص )39 :وم عنده  ،لميمند ن كرخذ عبند
ه في مقدمنة ريق قنه لكتن ب النر علنت من أنكنر الينر والصنوت للفند ي (ص )8 :من
الدراسة وم عده ا
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اآلل ــر :العكـ ـ  :و ــو أن األش ــعري ،انتق ــل أوال إلـ ـث مـ ـ ب السـ ـ ف- ،
ال ي سمونه م ب الحنا ة -فولف االبانة فد حال الحمـا واالنـدفاع ،ثـم
بعـد ذلــك انتقــل إلـث الْــور األليــر الـ ي لوســط فيــه ،وألــف فيــه كتبــه ومندــا
()1
ال مذ ،فدنالء ههنون قولدم ع د أن امبانة قهل ال مذ
ـ ه أ ــم األقــوال ال ـوار ال فــد مســولة رجــوع األشــعري -رحمــه هللا -ويمكــن
ل خيصدا كما ه د:
 -1إن األشعري لحول عن االعتـزال إلـث التوسـط ،أو مـا سـمد بمـ ب
األشعري ،وان ما رجذ إليه و الحق
 -2أنه رجـذ الـث مـ ب السـ ف والقـول الحـق -الـ ي ـو مـ ب اممـا
أحمد –ولم لخت ف أقواله وال كتبه
 -3أنه رجـذ الـث المـ ب الحـق لكنـه لـابذ ا ـن كـ ب وبقيـه ع يـه بقا ـا
اعتزالية
 -4أنـه رجــذ أوال إلـث التوســط ومتابعــة ا ــن كـ ب ،ثــم رجــذ إلــث م ـ ب
الس ف رجوعا كام
 -5أنه رجذ أوال إلث م ب الس ف ،م انتقل إلث التوسط واستقر ع يه
مناقشة ه األقوال:
أما بالنسـبة ل قـول األول والتـاند فمهنيـان ع ـد أن مـا سـْره األشـعري فـد
كتبــه إنمــا ــو المـ ب الحــق ال ـ ي قولــون بــه ،فاألشــاعرال المتــولرون ال ـ هن
( )1وهذا رأي الكو ري كم في رعل قه ع ربيي كنذب الم تنر (ص ،)392 :ورعل قنه علنت
كت ن ب اللمعننة (ص ،)57 :وحمننو ة را نة فنني كت يننه ع ن األشننعري (ص ،)69-67 :وفنني
مقدمننة ريق قننه للمننع ( ص ،)9-6:وه نو رأي عرف ن ن عبنند اليمينند فنني راس ن ت فنني ال ننرق
والعق ننند (ص ،)148:وجنننن ل موسننننت فننني نشننننأة األشننننعرخة (ص ،)195-194 :وأحمنننند
صننبيي فنني كت نه ع ن األش ن عرة (ص ،)46-45:وفون نة ميمننو فنني مقدمننة اإل نننة (ص
-79ا  ،)191 ،90 ،8والفق في كت ه :ه وص ره (ص)103-100:ا
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انحرفوا

كتيـ ـ ار ع ــن مـ ـ ب السـ ـ ف إذا نوقشـ ـوا ف ــد أقـ ـوالدم واند ــا مخالف ــة ألقـ ـوال
السـ ف وألق ـوال شــيخدم األشــعري ال قــرون ـ لك ،وانمــا قولــون :ان الس ـ ف
واألشــعري قصــدوا مــن االثبــات التفــويا ،وال مــانذ مــن لفــويا النصــوص،
أو لووي دا بما هوافق المعقول ،وأن األشـعري ومـن جـاء بعـده انمـا أ ار وا عـم
العقيدال بالحجج والقواعد الك مية ،لـ لك لنتقـل القلـية مـذ ـنالء مـن مسـولة
رجــوع األشــعري الــث مســولة أوســذ اال و ــد مـ ب األشــعرية ومــدى قربــه أو
بعده من م ب الس ف ،وفصول الرسالة القا مة متلمنة لمناقشة ذلك
أما رأى الدكتور فارو سوقد -ومن وافقه -فهناه ع ث أن األشعري من
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
فقــط فــد األس ـ وب والْريقــة ،ألن األشــعرى ــدف مــن ال مــذ الــر ع ــث أ ــل
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
القول ربما كون له وجا ة -مذ بعا التحفظ أ لا -لو أن األشعري لي
ل ــه اال ـ ـ ان الكتاب ــان ،أم ــا وق ــد ثه ــه أن ل ش ــعري كتب ــا كتيـ ـرال نق ــل مندـ ــا
الع مــاء ،و ــد لــدل ع ــد أن ل شــعري بعــا اآلراء الك ميــة التــد ال لوافــق
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م ب الس ف ،فبصبا ا الرأى عيفا جدا
ثانيــا :أمــا بالنســبة ل قــول ال اربــذ والخــام  ،فــالخ ف يندمــا مهن ـد ع ــث
امبانة وال مذ أهدما أسهق ،وبتحقيق األمر فد ذلك هتهين رجحان أحد ما
ول ة أ لة من هرى أن كتاب االبانة ألفه األشعرى أوال ما ه د:
أ -قول ا ـن ل كـان بعـد ذكـره لقصـة رجـوع األشـعري وانخ عـه مـن ثـوب
كـ ــان ع يـ ــه :و فـ ــذ ل نـ ــا مـ ــا كتبـ ــه ع ـ ــد ةريقـ ــة الجماعـ ــة مـ ــن الفقدـ ــاء
والمحدثين ( ،)1وامبانة و ال ى كتبه األشعرى ع ث ه الْريقة
 -2أن العا ال أن امنسان إذا انتقـل مـن عقيـدال إلـث عقيـدال كـون متحمسـا
لعقيدل ــه الجده ــدال ،وأن األش ــعرى ف ــد أول فتـ ـرال انتقال ــه ك ــان متحمس ــا لعقي ــدال
السـ ـ ف ،ع ــيش ر فع ــل لحيال ــه األول ــث ،فم ــن الم ـ ـم -والحال ــة ـ ـ ه -أن
األشعري قد ألف كتابه امبانة ،التث ع ن فيدا راحة لمسكه بـوقوال اممـا
()2
أحمد ن حنهل -رحمه هللا-
 -3أن المْ ذ ع ث ال مذ ،هرى أنه متل فترال نلوج فكري ،فدو عرض
فيــه األ لــة والمناقشــات بشــكل جيــد ،فاألشــعري فــد ـ ا الكتــاب أقــوي حجــة
()3
وبيانا ف لك من المفترض أن كون ألفه فد مرح ته األليرال
( )1ان نننر :راسننن ت فننني ال نننرق والعق ننند اإلسننن م ة للننندكتور عرفننن ن عبننند اليميننند (ص:
 ،)148وان ننر اإلم ن االنن ر م نة و ضنن ة التأوخ ن (ص ،)100 :ونفننبه الننت ابعننة عبنند
اليميد م الوف ت ولك =
= عنند الرجننوع الننت ه نذ الطبعننة ( )447-446/2لننذ أجنند فيه ن  ،كمن لذ أجنند فنني الطبع نة
األولت ( ،)587-586/1وال في ابعة ار ص ر ()285/3ا
( )1ان نننر :األشنننعري :حمنننو ة را نننة (ص ،)68-67 :ومقدمنننة اللمنننع لنننه (ص،)8-7 :
والقض ء والقدر :للدسو ي ( ،)298/2واألش عرة :أحمد صبيي (ص)46-45 :ا
( )2ان ر :نشنأة األشنعر ة ورطورهن (ص ،)195،210-194 :والقضن ء والقندر للدسنو ي
()298/2ا
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أما أ لة ال هن قولون إن امبانة آلر كتب األشعري فدد كما ه د:
 -1ما رواه ا ن عساكر عن ا ن ع رال فد قصة رجوع األشعري وفيدا:
فبعد ذلك لرج إلث الجـامذ فصـعد المنهـر وقـال :ـا معشـر النـا  :إنـد
إنمــا لغيهــه عــنكم فــد ـ ه المــدال ألن ـد ن ــرت فتكافــوت عنــدي األ لــة ،ولــم
هتــرجا عنــدي حــق ع ــد باةــل ،وال باةــل ع ــث حــق ،فاســتددهه هللا لبــار
ولعالث فدداند الث اعتقا ما أو عته فد كتهد ه ،وانخ عـه مـن جميـذ مـا
كنه أعتقده كمـا انخ عـه مـن ثـوبد ـ ا ،وانخ ـذ مـن ـوب كـان ع يـه ورمـث
بــه و فــذ الكتــب إلــث النــا فمندــا كت ـاب ال مــذ وكتــاب أظدــر فيــه ع ـوار
المعتزلــة ســماه بكتــاب كشــف األس ـرار و ت ـك األســتار واير مــا ( ،)1فد ـ ا
ليل ع ث لقد ال مذ ع ث امبانة
 -2أن األشعري لما ذكر منلفاله فد كتابه العمد لم ه كر مندا امبانـة
وقد ذكر ا ن فـور أن ـ ه المنلفـات ألفدـا فـث سـنة عشـرين وث ثما ـة ،ف ـو
كانه

مــن ــمندا ل ـ كر ا ،ولمــا أ ــاف ا ــن فــور مــا ألفــه بعــد ذلــك لــم ه ـ كر
االبان ــة -وق ــد س ــهق عن ــد الح ــدهث ع ــن االبان ــة ــمن منلف ــات األش ــعري-
التفصــيل فــد ذلــك ،لكــن ا ــن عســاكر الناقــل عــن ا ــن فــور ه ـ كر امبانــة
وينقل مندا نصو ا ،فد ا هدل ع ـد أن امبانـة مـن آلـر مـا ألفـه األشـعري،
مذ أن األشعرى ه كر فد قا مة كتبه كناب ال مذ و ا هدل ع ـد لقـد ال مـذ

( )3التبيي (ص)39 :ا
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ع د امبانة
 -3قصـة األشـعري مـذ شـيل الحنا ــة فـد بغـدا الهربدـاري ( ،)2فقــد روي
القا ـد أ ـو ع ـث أنـه لمـا لــل األشـعرى الـث بغـدا جـاء الـث الهربدــاري،
فجعــل قــول :ر ت ع ــد الجبــا د وع ــث أ ــد اشــم ،ونقلــه ع ــيدم وع ــد
اليدـو والنصـارى والمجــو  ،وق ـه لدـم ،وقــالوا واكتـر الكـ فــد ذلـك ،ف مــا
ســكه قــال الهربدــاري :مــا أ رى ممــا ق ــه ق ــي وال كتي ـرا ،وال نعــرف إال مــا
قاله أ و عهد هللا أحمد ن حنهل ،قال :فخرج من عنده و نف كتاب امبانـة
ف ــم قه ــه منــه ،ولــم دــر بغــدا إلــث أن لــرج مندــا ( ،)3وقــد ــعف ا ــن
عســاكر ـ ه الروا ــة فــث قولــه فــد آلر ــا ولــم دــر بغــدا الــث أن لــرج
مندــا بــون األشــعري إذ ــار إليدــا لــم فارقدــا وال رحــل عندــا فــتن دــا منيتــه
( ،)4وا ن عساكر إنما هنكر ه القصة ال لولر امبانة
 -4لي ــل عق ــد و ــو أن امنس ــان غ ــب ع ي ــه الت ــدرج ش ــيئا فش ــيئا ف ــد
لنق له ،ألن امنسان هتلا له األمر شيئا فشيئا ،فينتقل إليـه لْـوال لْـوال،
()5
و ا ما حدث ل شعري
()1

( )1ان ر :ربيي كذب الم تري (ص)135-128 :ا
( )2هننو :اليف ن ال ن علننت ال ن خلننف أالننو ميمنند البر ه ن ر ك ن ن م ن المنكننرخ عل نت أه ن
البنندع ،صننيب جم عننة م ن أصنني ب اإلمنن أحمنند ،رننوفي سنننة  328هننن و ي ن  329هننن،
ابق ت الين اللة ( ،)18/2وسير أع النب ء ()90/15ا
( )3ابق ت الين اللة ( ،)18/2والوافي ( ،)246/12والفير للذهبي ()90/15
( )4ان ر :التبيي (ص)391 :ا
( )5ان ر :القض ء والقدر للدسو ي ()295/2ا
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 -5أن مجموعــة مــن الع مــاء قــالوا بــون امبانــة آلــر منلفــات األشــعري،
ومندم:
 -1إمــا القـراء أ ــو ع ــث الحســن ــن ع ــث ــن إ ـراقيم الفارسـث ذكــر انــه
()1
نف امبانة فد بغدا لما ل دا
 -2أ و القاسم عهد الم ك ن عيسـث ـن ربـا المتـوفد سـنة  605ــ،
فتنــه قــال فــد رســالته فــد ال ـ ب عــن األشــعري :أمــا بعــد :فــاع موا معاشــر
املوان وفقنـا هللا وإ ـاكم ل ـدهن القـويم و ـدانا أجمعـين ل صـراط المسـتقيم بـون
كت ــاب امبان ــة ع ــن أ ــول الد ان ــة الـ ـ ي ألف ــه امم ــا أ ــو الحس ــن ع ــث ــن
()2
إسماعيل األشعري و ال ي استقر ع يه أمره فيما كان عتقده
()3
 -3وشيل امس ا ن ليمية فد موا ذ عدهدال من كتبه
 -4وا ــن قــيم الجو يــة ،نقــل منــه فــد بعــا كتبــه وأشــار إل ـث أنــه آلــر
()4
منلفاله
 -5وا ن العما الحنه د فد ش رات ال ب ذكر أنه آلر منلفاله فقال:
و ــو آلــر كتــاب ــنفه وع يــه عتمــد أ ـحابه ف ـد ال ـ ب عنــه عنــد مــن
()5
ْعن ع يه
()6
 -6وا ن كتير كما نقل عنه الزبيدي
( )1ان ننر :رسنن لة فنني الننذب عننن أالنني اليفنن األشننعري الالنن
ال قيهيا
( )2المصدر الف ال (ص)107:ا
( )3م ن ذلننو الرس ن لة المدن ننة -مدمننوع ال ت ن وي ( ،)359/6واليموخ نة -مدمننوع ال ت ن وي
( ،)93/5ونقق التأس س المخطوط ( ،)83/1و يره ا
( )4ان ر :مختصر الصواع ( ،)136/2فف ه أش ر الت أنه آخر مؤل رها
( )5شذرات الذهب ()303/2ا
( )6ان ر :اري الف ة المتقي ()4/2ا
ر ننن س (ص -)115 :ت
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 -7والشــيل إ ـراقيم ــن مصــْفد الح هــد ،المتــوفد ســنة  1190ـ ـ فــد
كتابــه ال معــة فــد لحقيــق مباحــث الوجــو والحــدوث والقــدر وأفعــال العبــا
()1

 -8والشيل إ راقيم ن حسـن الكـو ارند ،المتـوفد سـنة  1101ـ كمـا فـد
()2
القول الج ث
 -9والشيل لالد النقشهندى الشافعث شيل مشا ل األلوسد كما فد جـ ء
()3
العينين
()4
 -10والشيل نعمان لير الدهن األلوسث فد كتابه ج ء العينين
 -11والشــيل محــب الــدهن الخْيــب فــد لع يقــه ع ــث المنتقــد مــن مندــاج

(( )1ص)57:ا
(( )2ص -)36 :ت س لذ الدخي  ،نم مدلنة كل نة أصنول الندي العند الثن ني -1399
 1400هن وهو في (ص )216 :في ررن ذ ص ي ت المدلةا
(( )3ص -)157 :ط المدنيا
(( )4ص)462 :ا
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امعتدال
واي ــر م ( ،)2و ـ ـنالء ــم الـ ـ هن نصـ ـوا ع ــث أن االبان ــة آل ــر منلف ــات
األشعري أما ال هن ذكروا امبانة ونسهو ا إلث األشعرى فكتيرون
ـ ـ ه ل ــة أ ل ــة الـ ـ هن قول ــون ت ــولر امبان ــة ع ــن ال م ــذ ،و ــد كم ــا
ه حــظ أ لــة ع ميــة لعتمــد ع ــث نقــل الع مــاء وأقـوالدم أمــا أ لــة القــول األول
ف ي فد واحد مندا مـا هـنص ع ـث لـولر ال مـذ ولقـد امبانـة؛ فعبـارال ا ـن
ل كان مجم ة ،وجميذ
()1

ال ـ هن مي ــون إل ـث الم ـ ب األشــعري قولــون ان كتبــه ك دــا لســير ع ــث
ةريقــة الفقدــاء والمحــدثين ال فرقــون ــين امبانــة وال م ـذ ،أمــا الــدليل النفســد
وأن امنسان عند انتقاله كون متحمسا فيقا ـه ليـل نفسـد آلـر و ـو التـدرج
ال ـ ى ور فــد أ لــة القــول التــاند ،أمــا مســولة النلــج ففــث امبانــة مناقشــات
ل معتزلــة ال لقــل قـوال عــن مــافد ال م ـذ ،فيتهــين ـ لك أن امبانــة آلــر منلفــات
األشعري ،ويتهين أ لا عف ا القول ال ى قول :ان األشعرى رجذ أوال
إلث م ب الس ف ثم استقر ع ث التو سط
ثالتا :من ل ل المناقشة السابقة لهـين أن القـول األول مـذ ظدـور ـعفه
(( )5ص)41،43:ا
( )6فقند رجينه مدموعنة من البن حثي منننهذ :راجنت الكنر فني كت نه " ع نة صن ت ه
رعننن لت الذارنننه (ص ،)142 :لميمننند أحمننند ميمنننو فننني كت نننه" الين اللنننة فننني ننندا (ص:
 ،)186ور نعف ن في ع ة اإل ب ت والت نوخق (ص ،)44-41 :و ند ذكنر (ص)41 :
أن فون ة ميمو في ريق قه لم نة أ بت انه آخر مؤل ره وهو وهذ الن هني رنر العننس
ان ننر مقنندمته لأل نننة (ص-79 :ا ،)191 ،8،90ومم ن رجيننه م ن المفتشننر ي جولنند
رفهر في العقيدة والشرخعة في اإلس (ص ،)122 :ومندون لد كم ج ء فني الين اللنة فني
دا (ص)186 :ا
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فدــو لــارج محــل النقــاش فدــو قــو ع ــث عــوى أن األشــعري هتــوول أحيانــا
الص ــفات الخهري ــة ،وأن ــه ق ــال ب ــالتفويا ،أو المجام ــة ل حنا ــة ح ــين أل ــف
ا معتقده ،وكل ا مـن أجـل لهريـر التْـور الـ ى حـدث
امبانة واال ف ي
ل م ـ ب األشــعري حــين انحــرف األشــعرية عــن كتي ـر مــن آراء شــيخدم أ ــو
الحس ــن -رحمـ ــه هللا لعـ ــالث -كمـ ــا لهـ ــين أن القـ ــول التـ ــاند والقـ ــول الخـ ــام
عيفان
وبقد من األقوال:
ا -القـول التالــث :أنــه رجــذ الــث الحــق لكنـه لــابذ ا ــن كـ ب وبقيــه ع يــه
بقا ا اعتزالية وك مية
 -2والقـول ال اربــذ :أنــه رجـذ أوال إلـث قــول ا ـن كـ ب ثــم رجـذ أليـ ار إلـث
م ب الس ف
وقهل المناقشة وبيان أ لة الفريقين ثم الترجيا نعرض لما ه د:
 -1أن نس ــبة األقـ ـوال إل ــث ش ــخص إنم ــا ل ــولد م ــن لـ ـ ل كتب ــه وأقوال ــه
المروية عنـه ،وكتيـ ار مـا شـدر عـن أحـد مـن الع مـاء أقـوال فتنسـب اليـه ـ ه
األقوال ويتناق دا النا لا ة اذا كانه مسْرال فد كتاب أو كتـب اشـتدرت
باسمه فتذا ما رجذ ا العالم عن أقواله ه فربمـا اللشـتدر بحيـث لسـتدر
مـ ــا عـ ــرف أوال عنـ ــه ،ولا ـ ــة إذا لهنـ ــد األق ـ ـوال األول ـ ـث أنـ ــا وشـ ــرحو ا
و رسو ا ل نا ع ث أندا القول الحق،

فالغال ــب أند ــا ــد التـ ــد لنتش ــر ولش ــتدر ولبقـ ــث أقوال ــه المت ــولرال لافتـ ــة
و ــعيفة ،وال حــتج دــا إال عنــد الــر ع ــث الخصــو أو عنــد الحاجــة ،و ـ ا
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الك ـ هنْه ـق ع ــث كتيــر مــن أع ـ أ ــل الك ـ  ،فــالجويند مــت اشــتدرت
كتبه األشعرية كالشـامل وامرشـا ولمـذ األ لـة ،ولناق دـا النـا  ،لكـن رجوعـه
فد آلر عمره إلث عقيدال الس ف وما سْره فد الن امية ال كا عتمد ع ث
أنــه قولــه وم قبــه الـ ي جــب أن هنســب إليــه ،ومت ــه ال ـ ار ى الـ ى أل ـف كتبــا
ف سالية وك مية ع ث م ب األشاعرال ،انتشرت ولناق دا النا ولكن رجوعـه
وو يته فد آلر عمره ال لكا ل كر فيما هنسب إليه من العقا د
و ـ ـ ـ ا نفس ـ ــه هنْ ـ ــق ع ـ ــث األش ـ ــعرى فكتب ـ ــه الك مي ـ ــة انتش ـ ــرت ولناق د ـ ــا
النا ،ومن ْالذ مجر مقاالت أ و الحسن األشعرى ال ى ألفه ا ن فـور -
ع ـث مافيــه مـن م ح ــات -والـ ى اعتمــد فيــه ع ـث عــد كهيـر مــن منلفــات
األشــعري المفقــو ال هــرى العجــب مــن اآلراء الك ميــة والمنْقيــة ،ومــذ ذلــك
فدد التد انتشرت ونسهه
إلث األشعري أما ما ذكره فـد المقـاالت مـن أقـوال أ ـل الحـدهث وماسـْره
فد امبانة ف لجد له -فد الغالب -ذك ار لدى األشعرية المتولرين
ل لك فحينما ننـاقش قلـية رجـوع األشـعري قـد ال لكـون نـا فا ـدال كهيـرال
ألولئـك الـ هن أشـربوا المـ ب األشـعرى فـد أةـواره األليـرال ،وإنمـا ـو مـندج
ف ـد يــان م ـ ب الس ـ ف والــر ع ــث متــولرى األشــعرية بــوقوال شــيخدم أ ــد
الحسن واندم لم قولوا بما قاله فـد كتبـه المتـولرال كامبانـة وايـره ،وان أقوالـه
إنما لدعم ما قوله من سير ع ث م ب الس ف أ ل السنة والجماعة
 -2أن أ م ما ميز م ب ا ن ك ب -ال ي لابعه األشعري بعد رجوعه
عــن االعت ـزال -قولــه فــد مســولة الك ـ والصــفات االلتياريــة هلل لعــالث ،أمــا
الصــفات ال مــة هلل لعــالث فدــو هتهتدــا متــل الســمذ والبصــر والع ــم والقــدرال،
ومتـل اليــدهن والوجـه والعينــين والع ــو واالسـتواء واير ــا لكنـه قــال بامتنــاع أن
لقــو الصــفات االلتياريــة ـ ات هللا ممــا هتع ــق بمشــيئته وقدرلــه مــن األفعــال
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والك وايـر ذلـك ،وع ـل ذلـك بونـه سـت ز ح ـول الحـوا ث ـ ات هللا لعـالث
وما لم خل من الحوا ث
فدو حا ث وا ْر لْر ا األ ـل أن قـول فـد مسـولة كـ هللا :إنـه
لي إال مجر المعنـث وان الحـروف ليسـه مـن كـ هللا كمـا أنـه نـاء ع ـث
ا األ ل لم هتهه هلل فة الر د والغلب
فد ه الْريقة لـم لكـن موجـو ال قهـل ا ـن كـ ب ،ـل كـان النـا قه ـه ع ـث
قــولين فقــط ،قــول المعتزلــة والجدميــة والنفــاال ،وقــول الس ـ ف ال ـ هن هتهتــون هلل
جميذ الصفات سواء كانه ال مة ل اله أو لتع ق بمشـيئته وقدرلـه ،ف مـا جـاء
ا ن كـ ب أثهـه الصـفات لكنـه نفـد مـا هتع ـق بمشـيئته وقدرلـه ،والبعـه ع ـث
ذلك جماعة مندم
()1
ا ألشعري
 -3أما األ لة ع ث كون األشعري قد لابذ ا ـن كـ ب فيتلـا مـن لـ ل
النصوص التالية:
أ -قــول األشــعري فــد ال مــذ فــد الداللــة ع ــث اثبــات الصــانذ -بعــد أن
ذكر ليـل ل ـق امنسـان :-فـتن قـالوا :فمـا هـنمنكم أن لكـون النْفـة لـم لـزل
قد مــة؟ قي ــل لدــم :ل ــو كــان ذل ــك كم ـا ا عيـ ـتم لــم ج ــز أن ه حقدــا امعتم ــال
والت ــوثير ،وال االنق ـ ـ ب والتغييـ ــر ،ألن القـ ــد م ال جـ ــو انتقالـ ــه ولغي ـ ـره ،وأن
جـري ع يـه ـفات الحـدث ( ،)2والصــفات االلتياريـة التـد لـدل ع ــث أن
هللا هتك م إذا شاء متث شاء ،وأنه هنزل ويولد كما ه يـق بج لـه وع متـه ـث
عند األشعري من الحوا ث التد ال جو أن لحل اله لعالث
( )1ان ننر :رس ن لة الننر علننت م ن أنكننر اليننر والصننوت للفنند (ص )87 :وم عننده ط
علننت اآللننة الك ربننة ،وان ننر :رء التعنن رض ( ،)6/2وان ننر :أ ننوال اال ن كنن ب فنني مقنن الت
األشعري (ص -)169،584:ط رخترا
( )2ا للمع (ص )19 :ر ا ة ،و (ص -)7 :ط -من ر يا
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ب -ويقـول فـد مسـولة كـ هللا وأنـه قـد م أ لـد :ليـل آلـر ع ـث أن هللا
لم هزل متك ما :ان الك ال خ و أن كون قد ما أو حدهتا ،فتن كـان محـدثا
لــم خــل أن حدثــه فــد نفســه ،أو قا مــا نفســه ،أو فــد اي ـره ،فيســتحيل أن
حدثـه فــد نفسـه ألنــه لــي بمحـل ل حـوا ث ــم قـول :وإذا فســدت الوجــوه
التد

ال خ و الك مندـا لـو كـان محـدثا ـا أنـه قـد م وأن هللا لعـالث لـم هـزل
به متك ما ( )1فنفث أن حدثه فد نفسه أى أن هـتك م بـه إذا شـاء متـث شـاء،
وع ل ذلك بونه لي مح ل حوا ث ثم أثهـه أن ك مـه قـد م وأن هللا لـم هـزل
به متك ما
ج -وفد مسولة اال ار ال قول بعد ذكره لدليل الك  :و ا الدليل ع ث قد
و الدليل ع ث قد ام ار ال هلل لعالث ألندا لـو كانـه محدثـة لكانـه ال
الك
لخ ــو مــن أن حــدثدا فــد نفســه أو فــد ايــره أو قا مــة نفســدا ،فيســتحيل أن
ح ــدثدا ف ــد نفس ــه ألن ــه ل ــي بمح ــل ل حـ ـوا ث ،ويس ــتحيل أن ح ــدثدا قا م ــة
نفســدا ألندــا ــفة والصــفة ال لقــو نفســدا كمــا ال جــو أن حــدث ع مــا
وقــدرال قــا مين بونفســدما ،ويســتحيل أن حــدثدا فــد اي ـره ألن ـ ا هوجــب أن
كون ذلك الغيـر مريـدا بـت ار ال هللا لعـالث ،ف مـا اسـتحاله ـ ه الوجـوه التـد ال
لخ و ام ار ال مندا لو كانـه محدثـة ،ـا أندـا قد مـة ،وأن هللا لـم هـزل مريـدا
()2
دا
 ويقــول األشــعري ف ـد رســالته الــث أ ــل التغــر فــد بــاب ذكــر مــا أجمــذ( )1ا للمع (ص ،)44 -43 :و (ص -)22 :ط -من ر ي
( )2ا للمع (ص -)،6 -45 :ط -را ة ،و (ص -)23 :من ر يا
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ع يه الس ف من األ ول :وأجمعـوا ع ـث إثبـات حيـاال هللا عـز وجـل لـم هـزل
دا حيا ،وع ما لم هزل به عالما ،وقدرال لم هزل دـا قـا را ،وك مـا لـم هـزل بـه
متك مــا ،وإ ار ال لــم هــزل دــا مريــدا ،وس ـمعا وبص ـ ار لــم هـزل بــه س ـميعا بص ـيرا،
وع ث أن شيئا من ه الصفات ال صا أن كون محدثا؛ إذ لو كـان شـدء
مندا محدثا لكان لعالث قهـل حـدثدا مو ـوفا بلـد ا ،ولـو كـان كـ لك خـرج
عــن األ يــة و ــار إلــث حكــم المحــدثين ( ،)1ال ـ ي ه حقدــم الــنقص ويخت ــف
ع يدم فات الـ والمـدح ،و ـ ا سـتحيل ع ـث هللا عـز وجـل ،وإذا اسـتحال
ذلــك ع يــه وجــب أن كــون لــم ه ـزل بصــفة الكمــال ،إذا كــان ال جــو ع يــه
االنتقال مـن حـال مـن الكمـال ( )2و ـ ا وا ـا فـد نفـد الصـفات االلتياريـة
له لعالث
ـ ـ -وقــال فــد إثبــات ــفات هللا وأندــا ــفات لــه ع ــث الحقيقــة ال ع ــث
المجا  ،وذكر الحياال والقدرال والع م والك والسمذ والبصر وام ار ال ،ثم قال:
واجب -إذا أثهتنا ه الصفات له عز وجـل ع ـث مـا ذكرلـه العقـول وال غـة
والقـرآن وامجمــاع ع يدـا -أن ال لكــون محدثـة ،ألنــه لعـالث لــم هـزل مو ــوفا
دــا ،وال جــب أن لكــون أع ار ــا ألنــه عــز وجــل لــي بجســم ،وإنمــا لوج ــد
األعـراض فــد األجســا  ،ولــدل بوع ار ــدا فيدــا ولعاقهدــا ع يدــا ع ــث حــدثدا،
ويجــب أن ال لكــون اي ـره عــز وجــل ،ألن ايــر الشــثء ــو مفارقتــه لــه ع ــث
وجه من الوجوه ،والباريء عـز وجـل ال لجـب مفارقـة ـفاله لـه مـن قهـل أن
مفارقتدا له ما هوجب حدثه ولروجه عن املدية ،و ا ستحيل ع يه كمـا ال
جب أن لكون نف الباريء عـز وجـل جسـما أو جـو ار أو محـدو ا ،أو فـد
( )3فننت الطبعنننة األخينننرة -ت عبنند ه شننن كر (ص"-)215 :ولنننو كنن ن كنننذلو لخنننرج عننن
اإلله ة وص ر الت حنذ الميد ي "ا
( )4رس لة أه الث ر (ص )68-67 :ت الدليند وف ه وس ر الدل (وص ر) وهو خطأ ا
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مكان ون مكان ،أو اير ذلك ،مما ال جو ع يه من فالنا لمفارقتـه لنـا،
( ،)1و ـ ا وا ــا
ف ـ لك ال جــو ع ــث ــفاله مــا جــو ع ــث ــفالنا
فــد أن ــه ال هــرى مفارق ــة ــفات هللا لــه ألن ـ ـ ا هوجــب حدث ــه،كما نف ــث أن
كون لعالث فد مكان ون مكان ،ول لك قال فـد ـفة المجـدء :وأجمعـوا
ع ث أنه جدء هو القيامة والم ك فا فا ،لعرض األ وحسا دا وعقا دا
وثوا دــا ،فيغفــر لمــن شــاء مــن الم ـ نهين ،ويع ـ ب م ـندم مــن شــاء كمــا قــال،
ول ــي مجيئ ــه حرك ــة وال واال ،وإنم ــا ك ــون المج ــدء حرك ــة و واال إذا ك ــان
الجــا د جســما أو جــو را ،فــتذا ثهــه أنــه عــز وجــل لــي بجســم وال جــو ر لــم
جب أن كون مجيئه نق ة أو حركـة ،أال لـرى أندـم ال هـرون بقـولدم :جـاءت
يــدا الحمــد ،أندــا لنق ــه إليــه أو لحركــه مــن مكــان كانــه فيــه ،إذ لــم لكــن
جس ــما وال ج ــو ار وإنم ــا مجيئد ــا إلي ــه وجو ــا ب ــه ( )2ث ــم ق ــال ع ــن ــفة
النزول :وأنه عز وجل هنـزل إلـث سـماء الـدنيا كمـا روي عـن النهـد،-  -
ولــي نزولــه لعــالث نق ــة ألنــه لــي بجســم وال جـو ر ،وقــد نــزل الــوحد ع ــث
النهث -  -عند من لالفنا ( ،)3و ا وا ا ال حتاج إلث يان

و -ويقول األشعري فد فة الر ـا والغلـب :وأجمعـوا ع ـث أنـه عـز
وجــل هر ــد عــن الْــا عين لــه ( ،)4وأن ر ــاه عــندم إ ار لــه لنعــيمدم ،وأنــه
ح ــب التـ ـوا ين ويس ــخط ع ــث الك ــافرين ويغل ــب ع ــيدم وأن ال ــبه إ ار ل ــه
عدلتننه من ط عبنند ه

( )1الرسن لة إلنت أهن الث نر (ص ،)70 :وفنت هننذ الطبعنة ريرخن
ش كر (ص)219-218:ا
( )2ن س المصدر (ص)74-73 :ا
( )3الرس لة إلت أه الث ر (ص)74 :ا
( )1فني المطبوعننة هنن زخن ة "وإن لنه" وخبندو أننه خطننأ مطبعني والتصننوخب من المخطواننة
(ص)12 :
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لع ا دم وأنه ال قو لغلبه شدء
فد ا نص فد لوويل الر ا والغلب
ـ ه آراء األشــعري الدالــة ع ــث أنــه س ـ ك ةريــق ا ــن ك ـ ب فــد مســولة
الصفات ،فدل رجذ عن ا القول إلث م ب الس ف؟
ال هن هرون أله رجذ رجوعا كام :
أ -لصريا األشعري فد امبانة رجوعه والباعه ل،ما أحمد ،فتنـه قـال:
قولنــا ال ـ ي نقــول بــه و انتنــا التــد نــدهن دــا :التمســك بكتــاب هللا ربنــا عــز
وجـل ،وبسـنة نهينـا محمـد ،-  -ومــا روي عـن السـا ال ،الصـحابة والتــابعين
وأ مة الحدهث ،ونحن لك معتصمون ،وبما كان قول به أ و عهد هللا أحمد
ا ــن محم ــد ا ــن حنه ــل -نل ــر هللا وجد ــه ،ورف ــذ رجت ــه ،وأج ــزل متوبت ــه-
قــا ون ،ولمــا لــالف قولــه مخــالفون؛ ألنــه اممــا الفا ــل والــر ي الكامــل،
ال ي أبان هللا به الحق ،و فذ به الل ل وأو ا به المنداج ،وقمذ به دع
المهتــدعين ،و ي ـ ال ـ از فين ،وشــك الشــاكين فرحمــة هللا ع يــه مــن إمــا مقــد ،
وج يل مع م ،وكهير مفدم ( ،)2فد ا لصرج منه رجوعه إلث م ب الس ف
ال ـ هن مــت دم االم ـا أحمــد ،وأنــه قا ــل بوقوالــه ،مخــالف لمــا لالفدــا ،واممــا
أحمـد -نفســه -كـان شــدهدا ع ـث الك يــة ،ولـ لك جــر الحـارث المحاســهد
لكونه ك يا
 -2قول الحافظ ا ن عساكر مع قا ع ـث الـنص السـا ق ل شـعري حـين
نق ــه ونق ــل م ــاذكره م ــن اعتق ــا ه ،قال :فت ــوم وا رحمك ــم هللا ـ ـ ا االعتق ــا م ــا
أو حه
()1

( )2المصدر الف ال (ص -74 :ه )7ا
( )3اإل نة (ص -)21-20:ت -فون ة ،و(ص -)7-6:ط -هنديةا
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وأ ين ــه ،واعترفـ ـوا بفل ــل ـ ـ ا االم ــا الع ــالم الـ ـ ى شـ ـرحه وبين ــه ،وان ــروا
سدولة لف ه فما أفصحه وأحسـنه ،وكونـوا ممـن قـال هللا فدم{الـ هن سـتمعون
القـ ــول فيتبعـ ــون أحسـ ــنه}[الزمر ]18 :ولهين ـ ـوا فلـ ــل أ ـ ــد الحسـ ــن واعرف ـ ـوا
إنصــافه واســمعوا و ــفه ألحمــد بالفلــل ،واعت ارفــه ،لتع م ـوا أندمــا كانــا فــد
()1
امعتقا متفقين ،وفد أ ول الدهن وم ب السنة اير مفترقين
 -3لت مـ األشـعرى ع ــث الحـافظ كريـا الســاجد ،الـ ي لـوفد ســنة 307
ـ قول ال هد :وكان الساجد شيل البصرال وحاف دا ،وعنه أل أ و الحسن
األشـعرى الحــدهث ومقــاالت أ ــل الســنة ( )2وقــال أ لـا عنه :وعنــه ألـ أ ــو
الحســن األشــعرى األ ــولث لحريـر مقالــة أ ــل الحــدهث والسـ ف ( )3ويقــول
شــيل امس ـ ا ـن ليميــة :ق ــه :كريــا ـن حيــث الســاجد أل ـ عنــه أ ــو
الحسن األشعرى ما أل ه من أ ول أ ل السنة والحدهث وكتير مما نقل فد
كتــاب :مقــاالت امسـ ميين مــن مـ ب أ ــل الســنة والحــدهث ( ،)4فدـ ا هــدل
ع ث رجوع األشعري الد م ب أ ل السنة والحدهث
 -4أن األشـ ــعري ف ـ ــد مق ـ ــاالت امسـ ـ ـ ميين الـ ـ ـ ي عته ـ ــر م ـ ــن منلفال ـ ــه
المتولرال فر ين مقالة أ ل السنة والحدهث ومقالة ا ن ك ب وأ ـحابه ،ثـم
لما ذكر مقالة أ ل الحدهث قال :وبكل ما ذكرنا من قولدم نقول واليه ن ب
( ،)5ولمــا ذكــر مقالــة ا ــن ك ـ ب -فــد موا ــذ متفرقــة -لــم قــل :إنــه قــول
بقوله ،و ا ليل ع ث أنه -فد ل ك الفترال -لم كن متابعا له
()1
()2
()3
()4
()5

التبيي (ص)163 :ا
العلو (ص)150 :ا
رذكرة الي ظ ()907/2ا
شرح حديث الن ول ،مدموع ال ت وي ()386/5ا
المق الت (ص ،)297 :رخترا
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 -5ق ــول امم ــا ا ــن كتير :ذك ــروا ل ش ــيل أ ــد الحس ــن األش ــعري ث ثـ ـة
أحوال:
أولدا :حال االعتزال التد رجذ عندا ال محالة

الحـال التـاند :اثبـات الصـفات العق يـة السـبعة ،و ـد الحيـاال والع ـم والقـدرال
واال ار ال والس ــمذ والبص ــر والكـ ـ  ،ولووي ــل الجز ي ــة كالوج ــه والي ــدهن والق ــد
()1
والسا ونحو ذلك
الحــال التال ــث :أثب ــات ذل ــك ك ــه م ــن اي ــر لكيي ــل وال لش ــهيه جري ــا ع ــث
منوال الس ف و د ةريقته فد امبانـة التـد ـنفدا آلـ ار وشـرحدا البـاق ند،
()2
ونق دا ا ن عساكر
 -6وأ ــم المس ــا ل ف ــد مـ ـ ب األش ــعرية الت ــد لمي ــز م مس ــولة كـ ـ هللا،
ونصو ــه فــد امبانــة لــدل ع ــث أنــه ق ـول بقــول أ ــل الســنة وأنــه ال ق ـول
بـ ـ ــالك النفسـ ـ ــد ،قول :وقـ ـ ــد قـ ـ ــال هللا لعـ ـ ــالث{:وك م هللا موسـ ـ ــث لك يمـ ـ ــا}
[النس ــاء ،]164:والتك ــيم ـ ـو المش ــافدة ب ــالك  ،وال ج ــو أن ك ــون كـ ـ
المتك م حاال فد ايره ،مخ وقا فد شدء سواه ،كمـا ال جـو ذلـك فـد الع ـم
( ،)3ثــم ق ـول عــن الق ـرآن فــتن قــال قا ــل :حــدثونا ألقولــون ان ك ـ هللا فــد
ال ــوح المحفــو ؟ قيــل لــه :ك ـ لك نقــول ،ألن هللا لعــالث قــال {:ــل ــو ق ـرآن
مجيد فد لوح محفو }[الهروج ،]22 -21 :فالقرآن فد ال وح المحفو  ،و و
( )1هننذا النق ن يننر ي ن  ،إذ ل ن س لألشننعري فنني الص ن ت الخبرخ نة ك لوجننه والبنندي نول
التأوخلهم ن  ،وال ي ند ذكننر فنني إري ن الف ن ة ( )3/2أنننه سننينق م ن كت ن ب الطبق ن ت الال ن
كثيرا
( )2نق ع إري الف ة المتقي لل يدي ()4/2ا
( )3اإل نة (ص -)72 :ت -فون ة ،و (ص -)29 :ط -هنديةا
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ف ــد ــدور الـ ـ هن أولـ ـوا الع ــم ،ق ــال هللا لع ــالث {:ــل ــو آ ــات ين ــات ف ــد
ــدور الـ ـ هن آولـ ـوا الع ــم }[العنكه ــوت ،]49 :و ــو مت ــو باأللس ــنة،قال هللا
لعــالث {:ال لح ــر لســانك لتعج ــل بــه }[القيام ــة ،]16 :والق ـرآن مكتـ ـوب ف ــد
مص ـ ـ ــاحفنا ف ـ ـ ــد الحقيق ـ ـ ــة ،ك ـ ـ ــا ق ـ ـ ــال لعالث{:ف ـ ـ ــوجره حت ـ ـ ــث س ـ ـ ــمذ كـ ـ ـ ـ
هللا}[التوبــة ،)1( ،]6:فدــو صــرح أنــه محفــو مســموع مت ــو مكتـوب كــل ذلــك
فد الحقيقة

 -7قــول الشــيل حــافظ الحكمــد ال ـ ي رجــا رجوعــه الــث م ـ ب الس ـ ف
حتــث فــد مســولة الك ـ التــث كــان قــول فيدــا بقــول ا ــن ك ـ ب ،وذلــك حــين
شرح األقوال فث مسولة الك نق عن الصواعق ال ن القيم ،ف كر المـ ب
الخام  -م ب األشـعرى -ومـن وافقـه أنـه معنـث واحـد قـا م ـ ات الـرب،
ألنه لي بحرف وال وت وال هنقسـم ،ثـم ذكـر أن ـ ا المـ ب مهنـد ع ـث
مســولة انكــار قيــا األفع ــال واألمــور االلتياريــة ب ــالرب لعــالث ،و ــد مس ــولة
ح ــول الح ـوا ث ( )2لكــن الشــيل حــافظ -رحمــه هللا -عقــب قــا  :وأقــول:
والح ــق ق ــال ،ال ش ــك أن ا ــن الق ــيم ـ ـ ا وش ــيخه ا ــن ليمي ــة -رحمدم ــا هللا
لعــالث -مــن أع ــم مــن ــنف فـد المقــاالت والم ــل والنحــل وأ ار ــم بموار ــا
ومص ــا ر ا وأبص ــر م ــر الباة ــل مند ــا وإ حا ــه ،وأوف ــا م لقريـ ـ ار لمـ ـ ب
الس ف أ ل السنة والجماعـة ،وأشـد م لمسـكا بـه ونصـرال لـه ،واكم دـم لحريـ ار
( )4اإل نة ( ص – )101-100:ت – فون ة ،و(ص - )29 :ط -هنديةا
( )1ان ر :مع رج القبول ( -)344-343/1ط -الفلف ةا
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له ار ينــه عق ـ ونق ـ  ،واكتــر م اشــتغاال د ـ ا البــاب ولنقيبــا عــن عامــل الهــدع
واجتتاثـا أل ــولدا ،ولكــن ـ ا الـ ى ذكـره -رحمــه هللا لعــالث -عــن األشــعرى
فــد مســولة الق ـرآن ــو ال ـ ي وجــدناه عمــن هنتســب إلــث األشــعري ،ويســمون
أنفســدم أ ــل الحــق ،ويقــررون ذلــك ويكررونــه فــد كت ـهدم ،وينــاظرون ع يــه،
وأمــا أ ــو الحســن األشــعري نفســه -رحمــه هللا لعــالث -فالـ ى ق ـرره فــد كتــاب
امبانة ،ال ي و مـن آلـر مـا ـنف ـو قـول أ ـل الحـدهث سـاقه بحروفـه،
وجاء به رمته ،واحتج فيه ه ار يندم العق ية والنق ية ،ثم نقل أقوال األ مة فد
ذلــك كوحمــد ــن حنهــل ،ومالــك ــن أن ـ  ،والشــافعد ،وأ ــحابه ،والحمــا هن،
والساليانين ،وعهد العزيز ن الماجشون ،وال يث ن سعد ،و شا وعيسث ـن
هون  ،وحفص ن غياث ،وسعد ن عامر ،وعهـد الـرحمن ـن مدـدي ،وأ ـد
بكــر ــن عيــاش ،ووكيــذ ،وأ ــد عا ــم النهيــل ،ويع ــث ــن عهيــدُ ،محمــد ــن
هوسف ،وبشر ن المفلل ،وعهد هللا ا ن او  ،وس ن أ ـد مْيـذ ،وا ـن
المب ــار  ،وع ــد ــن عا ــم ،وأحم ــد ــن ه ــون  ،وأ ــد نع ــيم ،وقهيص ــة ا ــن
عقبة ،وس يمان ن او  ،وأ د عهيد القاسم ا ن س  ،واير م ،ولوال
لــوف امةالــة لســقنا فصــول ك مــه بحروفــه ،فتنــه وإن ألْ ـو فــد لوويــل
بعــا اآل ــات ،وأجمـل فــد بعــا الموا ــذ ،فك مــه هــدل ع ــث أنــه مخــالف
ل منتســهين إليــه مــن المتك مــين فــد مســولة الق ـرآن ،كمــا ــو مخــالف لدــم فــد
إثبال ــه االس ــتواء ،والن ــزول ،والركي ــة ،والوج ــه ،والي ــدهن ،والغل ــب ،والر ــا،
واير ذلـك ،وقـد ـرح فـد مقااللـه ( ،)1بونـه قا ـل بمـا قـال اممـا أحمـد ا ـن
حنهل وأ مة الحدهث ،معتقد ما ـم ع يـه ،متهـه لمـا أثهتـوه ،محـر مـا أحـدث
( )1أ أ واله في اإل نة ،ال كت ب المق التا
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المتك م ــون م ــن لحري ــل الك ــم ع ــن موا ــعه و ــرف ال ف ــظ ع ــن ظ ــا ره،
وإلراجه عن حقيقته ،وبالجم ة فهينه وبين المنتسهين اليه ـون بعيـد ،ـل ـو
رىء مندم ،و م منه راء ،والموعد هللا وكفد باهلل حسـيبا ،و ـو حسـهنا ونعـم
الوكيل وال حـول وال قـوال اال بـاهلل ( )1ـ ه أ لـة الـ هن هـرون رجـوع األشـعرى
رجوعا كام الث م ب الس ف
ال هن هرون انه بقث ك يا:
أمــا ال ـ هن ه ــرون أنــه بقــث ك ي ــا ولــم كــن رجوع ــه كــام فوشــدر م ا ــن
حز ( ،)2وعهد الجبار الدم اند ( ،)3وشارح الْحاوية ا ن أ د العز ( ،)4و و
ق ــول ا ــن ليمي ــة وا ــن الق ــيم ،و ـ ـ ه بع ــا أقوالدم ــا ف ــد ذل ــك -أم ــا ش ــارح
الْحاوية فدو ناقل عندما:-
ا -قول شيل امس ا ن ليمية :وأ و الحسـن األشـعري لمـا رجـذ عـن
م ـ ب المعتزلــة س ـ ك ةريقــة ا ــن ك ـ ب ،ومــال الــث أ ــل الســنة والحــدهث،
وانتسب إلث االما أحمد ،كما قد ذكر ذلك فد كتبه ك دا ،كامبانـة والمـوجز
والمقاالت واير ا ،وكان مخت ْا بو ل السنة والحدهث كالت ط المتك م

( )2مع رج القبول ( ،)346-344/1و د عل ميب الدي الخطينب هنن فني الي شن ة من
يؤخد ول المؤلفا
( )3في ال ص ( -)25/3الميققة ،ونفب الت األشعري أنه يقول :إن القرآن أزلي منع ه
لذ ي ر ه ،وال أن ل إلين وال سمعن ( ! ،لكنه ب ذلو ذكر ول أرب ع األشعري ف ه ا
( )4في شرح األصول الخمفة ،ان ر( :ص)528 :ا
( )5في شرح الطي وخة (ص -)180 :ط -المنتب اإلس ميا
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دم ( ،)1فدو هنسبه إلث مقالة ا ن ك ب ،ومذ ذلك ال غفل انتسـابه إلـث
اممـ ــا أحمـ ــد وال كتابـ ــه االبانـ ــة ،ـ ــل هنسـ ــب ك يتـ ــه إليـ ــه والـ ــث المقـ ــاالت
والموجز ،ثم بعد ك مه عن األشعري واثباله الصـفات الخهريـة وأنـه لـي لـه
فيدـ ــا ق ـ ـوالن ،وإنمـ ــا أللباعـ ــه فيدـ ــا ق ـ ـوالن قول :وأمـ ــا مسـ ــولة قيـ ــا األفعـ ــال
االلتياريــة بــه :فــتن ا ــن كـ ب واألشــعري واير مــا هنفوندــا ،وع ــث ذلــك ن ـوا
قولدم فـد مسـولة القـرآن وبسـهب ذلـك وايـره لك ـم النـا فـيدم فـد ـ ا البـاب
بمــا ــو معــروف فــد كتــب أ ــل الع ــم ،ونســهو م الــث الهدعــة ،وبقا ــا بعــا
()3
االعتزال فيدم ( ،)2و لم ستتن امبانة من ا الحكم العا
ب -ولم ــا ذك ــر أن متـ ــولرى األش ــعرية مـ ــالوا إلـ ـث ن ــوع مـ ــن ال ــتجدم ـ ــل
الف ســفة ،وفــارقوا قــول األشــعرى وأ مــة أ ــحابه قال :والـ ى كــان أ مــة الســنة
هنكرونه ع ث ا ـن كـ ب واألشـعرى بقا ـا مـن الـتجدم واالعتـزال ،متـل اعتقـا
ــحة ةري ــق األعـ ـراض ولركي ــب األجس ــا  ،وانك ــار الص ــاف هللا باألفع ــال
القا مــة التــد شــاك ا ويختار ــا ،وأمتــال ذلــك مــن المســا ل التــد أشــك ه ع ــث
من كان أع م من األشعري بالسنة والحدهث وأقوال الس ف واأل مة ،كالحارث
()4
المحاسهد ،وأ د ع د التقفد ،وأ د بكر ن اسحا الصبغد
 -3ولمــا ذكــر قــول مــن قــال فــد كـ هللا بــون حــروف القـرآن ليســه مــن
كـ ـ هللا وأن كـ ـ هللا معن ــد ق ــا م ال ــه ــو األم ــر والند ــد والخه ــر عق ــب
فني اجتمن ع الدينوش االسن م ة

( )1رء التع رض ( ،)16/2و د نق اال الق ذ هذا الكن
(ص )181 :مؤخدا لها
( )2رء التع رض ( )18/2ا
( )3ال لشن ص اإلسن ننص آخنر فني منهن ج الفننة ( -)229-227/2ط ج معنة االمن -
يننذكر ف نه أن األشننعر احننتو فنني اإل نننة مقنندم ت سننلمه للمعت لننة ،وأنننه لننذلو نفننب الننت
التن قا
( )4رء التع رض ()97/7ا
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بقولــه :و ـ ا القــول أول مــن أحدثــه ا ــن كـ ب ،ولكنــه ــو ومــن ألبعــه ع يــه
كاألشـعرى وايـره قولـون مــذ ذلــك :أن القـرآن محفــو بـالق وب حقيقــة ،مت ــو
باأللسن حقيقة مكتوب فد المصاحف حقيقة ( ،)1و ا نص مدم جدا فد
يان رأى شيل

امس ـ فــد ـ ا الــنص ال ـوار فــد امبانــة ،وال ـ ى ــو أحــد األ لــة ل ـ هن
قولون رجوع األشعرى عن م ب ا ن ك ب الث قول أ ل السنة
 -4وذكــر ا ــن القــيم األق ـوال فــد ك ـ هللا ومندــا قــول األشــعري فقــال:
الم ب الخام  :م ب األشـعري ومـن وافقـه :انـه معنـث واحـد ،قـا م ـ ات
الــرب ،و ــو ــفة قد مــة أ ليــة ،ل ـي بحــرف وال ــوت ،وال هنقســم ،وال لــه
()2
أبعاض ،وال له أجزاء
 -5و نا كـ مدـم لشـيل امسـ ا ـن ليميـة حـول االبانـة ،ومـن اعتقـد
مافيه ،فتنه قال :فوما من قال مندم بكتاب االبانـة الـ ى ـنفه األشـعري فـد
آلــر عم ـ ره ،ولــم دــر مقالــة لنــاقا ذلــك فد ـ ا عــد مــن أ ــل الســنة ،لكــن
مجر االنتساب الث األشعرى دعة ،ال سيما وأنه لك هو م حسنا بكـل مـن
انتســب ـ ه النســبة ،وينفــتا ـ لك أ ـواب شــر ( ،)3وقــد قــال ذلــك لهيــان أن
األشعرية حين صـفدم بعـا ع مـاء السـنة بـوندم جدميـة إنمـا قصـدون نفـاال
الصفات الخهرية ،أما من قال بامبانة ولم در مقالـة لنـاقا مافيدـا ف ـي
بوشعري ،وي حظ نا ما ه د:
( )5مدموع ال ت و ()424/8ا
( )1مختصر الصواع ()291 /2ا
( )2الرس لة المدن ة ،مدموع ال ت و ()360-35 6/9ا
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أ -أن ك ـ ا ــن ليميــة نــا حــول الصــفات الخهريــة التــد أولدــا متــولرو
األشـعرية ولــي الكـ عــن كـ هللا الـ ي كـرر شــيل امسـ ان االشــعرى
متبذ فيه ال ن ك ب
ب -أنــه قــال نــا :ولم دــر مقالــة لنــاقا ذلــك  ،وال شــك أن ل شــعري
أقـواال فــد مسـولة الكـ لخـالف مـ ب السـ ف ،فدــل هـرى شــيل امسـ أن
ع ــث األشــعري أن ع ــن فــد االبانــة -أو اي ـره -ارءل ـه مــن أقوالــه األلــري
التد وافق فيدا ا ن ك ب؟
ج -وشيل امس ال جعل أقوال األشعري ك دا بمنزلة واحدال فد قربه

مــن م ـ ب الس ـ ف ،فدــو هــرى أنــه لمــا قــد بغــدا أل ـ أمــو ار ألــرى مــن
مـ ب أ ــل الســنة ايـر التــد ألـ ا فـد البصـرال ،قول :واألشــعرى وإن كــان
من ل م ال المعتزلة ثم لاب ،فتنه كـان ل ميـ الجبـا د ،ومـال الـث ةريقـة ا ـن
ك ب ،وأل عن كريا الساجد أ ـول الحـدهث بالبصـرال ،ثـم لمـا قـد بغـدا
أل عن حنه بة بغدا أمو ار ألرى ،وذلك آلـر أمـره كمـا ذكـره ـو وأ ـحابه
فد كتهدم ( )1فمنزلة امبانة -عند شيل امس  -ليسـه كمنزلـة كتبـه التـد
ألفدا قهل قدومه إلث بغدا
 والدليل ع ث أن شيل امس قصد من قولـه :مـن قـال بامبانـة ف ـيبوشـ ــعرى -ألثبـ ــات الصـ ــفات الخهريـ ــة -أن فـ ــد إمبانـ ــة أق ـ ـواال فـ ــد بعـ ــا
( )1مدموع ال ت و ()228/3ا
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المســا ل ،ال لوافــق م ـ ب الس ـ ف ومندــا مســولة امســتْاعة فــتن األشــعرى
قــال :وان أحــدا ال ســتْذ أن فعــل شــيئا قهــل أن فع ــه ( ،)1وك ـ لك مســولة
الق ــدرال فتن ــه ذك ــر أن الك ــافرين ايـ ـر ق ــا رين ع ــث ام م ــان وقال :ووج ــب أن
كون هللا لعالث التص بالقدرال ع ـث ام مـان ل مـنمنين ( )2وفـد لفسـير قولـه
لعالث{:وم ــا ل ق ــه الج ــن واألنـ ـ إال ليعهدون}[الـ ـ اريات ]56:ق ــال ان هللا
لعــالث إنمــا عن ـث المــنمنين ون الكــافرين ( ،)3و ـ ا نــاء ع ــث أ ــل قولــه
فد القدرال والتع يل
ـ ـ -وان ليمي ــة كتـ ـ ب كتب ــه وق ــد اة ــذ ع ــث م ــا و ــل الي ــه م ــن كتـ ـب
األشــعري ومندــا المقــاالت ،وامبانــة ،وال مــذ ،ورســالته الــث أ ــل التغــر ،و لــم
هـ كر فــد مو ــذ أن األشــعرى لــر ةريقــة ا ــن كـ ب ،ــل كتيـ ار مــا متــدح
ا ن ك ب وي كر أنه اكتر أثبالا والباعا ل سـنة مـن األشـعرى ،وكتـاب امبانـة
نقــل عنــه كتي ـ ار لا ــة فــد كتبــه التــد ر فيدــا ع ــث أشــاعرال عص ـره ال ـ هن
لالفوا األشعرى فد كتير من أقواله

ومما سهق مكـن أن نسـتخ ص أ لـة مـن هـرى أنـه بقـث ع ـث ك يتـه فيمـا
ه د:
ا -أن األشعرى لم ه كر فـد امبانـة رجوعـه عـن مـ ب ا ـن كـ ب ،وأن
( )2اإل نة (ص)23 :ا
( )3ن س المصدر (ص)185 :ا
( )4ن فه (ص)192 :ا
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عباراله المتع قة بمسولة القرآن وك هللا ركزع ث الر ع ث المعتزلة القـا ين
بخ ــق الق ـرآن ،ولــو كــان عتقــد بْ ـ ن مقالــة ا ــن ك ـ ب -التــد البعدــا -لــر
عبارلــه الموافقــة لم ـ ب أ ــل الســنة ال
ا
ع يدــا ،وأبْ دــا ،فــدل ذلــك ع ــث أن
لعارض ما عتقده من م ب ا ن ك ب
 -2أن األشعرى لو كان رجوعه كام الد م ب الس ف لمـا شـنذ ع يـه
بعا ع ماء أ ل السنة وأنكروا بعا أقواله
ا لترجيا:
قــد كــون مــن الصــعب ع ــث امنســان التــرجيا فــد ـ ه المســولة ،لا ــة
وأن ع ماء أفا ل قالوا فيدا بقولدم وأ لوا رأهدم ،فالفصل يـندم -مـذ قصـر
البــاع و ــعف القــدرال -أمــر شــدهد ع ــث الــنف  ،ولكــن لمــا كــان األمــر ال ــد
فيه من لرجيا رأهه أن أ لث دلوى فد ذلكُ ،هللا الموفق
وم ــندج الت ــرجيا ق ــا م ع ــث لتب ــذ كـ ـ األش ــعرى ف ــد امبان ــة ،ومقارنت ــه
بعا كتبه التد رح فيدا بما هوافـق قـول ا ـن كـ ب ومـن لـ ل المقارنـه
هتهين ل بقث ك يا ا أنه رجذ عن ذلك الث م ب الس ف؟:
ومن المع و أن م ب ا ن ك ب القول بون ك هللا أ لد ،ومنذ أن هللا
هتك م إذا شاء متث شاء ،فعند م ال جو أن قال :إن هللا إذا شاء لك م وإذا
شاء لم هتك م ،كما أنه إذا شاء ل ق ،وإذا شاء لم خ ـق ألن ـ ا ه ـز منـه-
ع ــث عمد ــم -ح ــول الحـ ـوا ث ـ ـ ات هللا لع ــالثُ ،هللا لع ــالث ل ــي محـ ـ
ل حوا ث ،وحتث فروا من ا قالوا بو لية الصفات ،و لم فرقوا ين ـفات
الـ ات كــالع م والحيــاال والقــدرال ،و ــفات الفعــل كــالك والر ــا والغلــب ،و
م ــذ ـ ـ ا فد ــم قول ــون إن القـ ـرآن كـ ـ هللا ا ــر مخ ــو  ،ويتهت ــون الص ــفات
الـوار ال ،وقــد ال هنتبــه الــث حقيقــة مـ هدم اال مــن استفصــل فــد ذلــك ولـ لك
جرت
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قصــة ا ــن لزيمــة -إمــا األ مــة -مــذ جماعــة مــن كبــار أ ــحابه ( )1لمــا
نمــث إلــث ع مــه أندــم مــذ إثبــالدم ل صــفات قولــون بقــول ا ــن ك ـ ب ،فجــرت
لدــم معــه محنــة ةوي ــة اســتتيهوا ورجع ـوا ،ولد ـ ا قــال ا ــن لزيمــة عــندم :مــن
عـم ـنالء الجد ـة أن هللا ال كـرر الكـ  ،ف ـم فدمـون كتـاب هللا ،إن هللا
قــد ألهــر فــد موا ــذ أنــه ل ــق آ  ،وكــرر ذكــر موس ـث ،وحمــد نفســه فــد
موا ــذ ،وكــرر {فبــوي آالء ربكمــا لك ـ بان}[الرحمن] ،و لــم ألــو م أن مس ـ ما
هتو م أن هللا ال هتك م بشدء مرلين و ا قول مـن عـم أن كـ هللا مخ ـو ،
ويتو م أنه ال جو أن قول :ل ق هللا شيئا واحدا مرلين ( )2ولمـا اجتمعـوا
لمص ــالحة ا ــن لزيم ــة فق ــال ل ــه أ ــو ع ــد التقف ــد :م ــا الـ ـ ي أنك ــرت أهد ــا
األستاذ مـن مـ ا هنا حتـث نرجـذ عنـه؟ قـال :مـي كم الـث مـ ب الك يـة ،فقـد
كــان أحمــد ــن حنهــل مــن أشــد النــا ع ــث عهــد هللا ا ــن ســعيد ــن ك ـ ب،
وع ث أ حابه متل الحارث وايره ،حتث ةال الخْاب ينه وبـين أ ـد ع ـد
فد ا الباب ،فق ه :قد جمعه أنا أ ول م ا هنا فد ةهق ،فولرجـه إليـه
الْهق ،فول ه وما ال هتوم ه وين ر فيـه ،ثـم قـال :لسـه أرى ا نـا شـيئا ال
أقــول ب ــه ،فس ــولته أن كت ــب ع ي ــه لْــه ان ذل ــك م قب ــه ،فكت ــب آل ــر ل ـ ـك
األحــرف ،فق ــه أل ــد عمــرو الجيــري :احــتفظ أنــه د ـ ا الخــط حتــث هنقْــذ
الكـ  ،وال هــتدم واحــدا منــا بالزيــا ال فيــه ،ثــم لفرقنــا ،فمــا كــان بوســرع مــن أن
فصـده أ ـو فـ ن وفـ ن وقـاال :ان األســتاذ لـم هتومـل ماكتـب فـد ذلـك الخــط،
وقــد اــدروا بــك واي ـروا ــورال الحــال ،فقهــل مــندم ،فبعــث إلــث أ ــد عمــرو
الجيري السترجاع لْه منه ،فامتنذ ع يه أ ـو عمـرو ،ولـم هـر ه حتـث مـات
( )1القصة ك ن الن ف الور ،وك نن
مذهب اال ك با
( )2سير أع النب ء ()380/14ا

را نة سننة  309هنن ،أ

عند رجنوع األشنعري واعتن نه
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ا ـن لزيمــة ،وقــد أو ــيه أن هــدفن معـد ،فوحاجــه ــين هــدي هللا لعــالث فيــه

()1

وقد أور ال هد جـزءا مـن ـ ا االعتقـا الـ ى كتهـوه وفيـه :القـرآن كـ
هللا لعالث ،و فة من فات ذاله ،لي شدء من ك مه مخ وقا،
وال مفع ـوال وال محــدثا ( ،)2فمــن عــم أن شــيئا منــه مخ ــو أو محــدث ،أو
عم أن الك من فة الفعل فدو جدمد ال مهتدع ،وأقـول :لـم هـزل هللا
متك ما ،والك له فة ذات ،ومن عم أن هللا لم هتك م إال مرال ،و لم هـتك م
( )3و ـ ا الكـ موافــق
إال مــا لك ــم بــه ،ثــم انقلــث ك مــه ،كفــر بــاهلل
ــفة فعــل ،وجع ــه
ــفة ذات ،ولــي
لم ـ ب الك يــة ،فقــد جع ـل الك ـ
أ ليا ،ثم ذكر كفر من عم أن هللا لم هتك م إال مـرال ولـم هـتك م إال مـا لك ـم بـه
و ـ ا حــق ،لكــن قولــه بعــد ذلــك ثــم انقلــث ك مــه كفــر بــاهلل هــدل ع ــث أنــه
قصــد أن ك ـ هللا ال ل الــه كــالع م ،و ـ ا قــول الك يــة ال ـ هن قولــون لــو
ق نا إنه هتك م بك بعـد كـ لح ـه فيـه الحـوا ث والتغيـر و ـ ا محـال ع ـث
هللا
بعد ا االستْ ار ن كر عبارات األشعرى وك مه فد امبانـة لنن ـر ـل
فيه ما هوافق م ب ا ن ك ب ا ال؟:
ا -قـول فـد بـاب :أن القـرآن كـ هللا ايـر مخ ـو  :ف مـا كـان هللا عــز
وجــل لــم هــزل عالمــا ،إذ لــم جــز أن كــون لــم هــزل بخ ـ ف الع ــم مو ــوفا،
( )3سير أع النب ء ()381-380/14ا
( )1في المطبوعة م الفير "ل س شتء م ك مه مخلوق وال ميدأل" لرفع ،وهو خطأا
( )2سنير أعن الننب ء ( ،)381/14وممن يندل علنت أن هنذا االعتقن النذ كتبنو موافن
لمذهب الك ال ة أن عق علم ء االش عرة ذكنروا أن االن خ خمنة رجنع النت منذهب الفنلف-
الننذي هننو م نذهبهذ -وم ن ه نؤالء الب نندا ي فنني أصننول النندي (ص )314 :والبيهقنني فنني
األسم ء والص ت (ص)69:
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استحال أن كون لم هـزل بخـ ف الكـ مو ـوفا ،ألن لـ ف الكـ الـ ي
ال كون معه ك سكوت أو آفـة ،كمـا أن لـ ف الع ـم الـ ى ال كـون معـه
ع ــم جد ــل أو ش ــك أو آف ــة ،ويس ــتحيل أن هو ــف ربن ــا ج ــل وعـ ـ بخـ ـ ف
الع ــم ،وك ـ لك ســتحيل أن هو ــف بخ ـ ف الك ـ مــن الســكوت واآلفــات،
()1
فوجب ل لك أن كون لم هزل متك ما،كما وجب أن كون لم هزل عالما
وي حظ فد ا النص أن األشعرى جعـل كـ هللا أ ليـا ( )2كمـا أن ع ـم
هللا أ لد ،ثم ذكر أنه ستحيل أن كون لم هزل بخ ف الك مو وفا،
فسـره بونـه سـكوت أو آفـة ،و ـ ا وا ـا الداللـة أنـه قصـد
ول ف الكـ
أن هللا ال هــتك م بكـ بعــد كـ  ،ــل ك مــه ك ــه قــد م أ لــث ،ثــم و ــا ذلــك
بقولــه :فوجــب ل ـ لك أن كــون لــم هــزل متك مــا كم ـا وجــب أن كــون لــم هــزل
عالمــا  ،ويمكــن أن قــارن بك ـ لــه مشــابه فــد كتابــه ال مــذ -ال ـ ى ســهق أن
نق نا منه نصو ا عدهدال لدل ع ث سيره ع ث مـ ب ا ـن كـ ب -قـول فـد
كتابه ا :ومما هـدل مـن القيـا ع ـث أن هللا لعـالث لـم هـزل متك مـا انـه لـو
كان لم هزل اير متك م  -و و ممن ال ستحيل ع يه الك  -لكان مو وفا
()3
بلد من أ دا الك من السكوت أو اآلفة
 -2ويقول فد امبانة فد األ لـة ع ـث كـ هللا وأنـه ايـر مخ ـو  :ليـل
آلر { :قل لو كان البحر مدا ا لك مات ربد لنفـد البحـر قهـل أن لنفـد ك مـات
ربد}[الكدف ،]109:ف و كانه البحار مدا ا لكتبه لنفـ ت البحـار ،ولكسـرت
األقـ  ،ولــم ه حــق الفنــاء ك مــات ربــد ،كمـا ال ه حــق الفنــاء ع ــم هللا لعــالث،
ومــن فنــد ك مــه لحقتــه اآلفــات ،وجــرى ع يــه الســكوت ،ف مــا لــم جــز ذلــك
( )3اإل نة (ص -)67-66 :ت فون ة-ا
( )4الفلف يقولون إن ه متكلذ في األزل ،لكنهذ يقولون إنه يتكلذ مشيته و دررها
( )1اللمع (ص -)17 :ت -من ر يا
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ع ــث ربنــا ســبحانه ــا أنــه لــم ه ـزل متك مــا ،ألنــه لــو لــم كــن متك مــا وجــب
الســكوت واآلفــات ،لعــالث ربنــا عــن قــول الجدمي ـة ع ـوا كهي ـ ار ( ،)1فقــد ربــط
الك بالع م فد كونه ـفة أ ليـة قا مـة ـ ات هللا أ ال وأ ـدا ،وك مـات هللا ال
ندا ة لدا كما له ع ث ذلك ه اآل ة واير ا ،لكندا ال لدل ع ث أن هللا ال
هــتك م بك ـ بعــد كـ اذا شــاء متــث شــاء ،وأنــه ك ــم موسـث بعــد أن لــم كــن
مك مــا لــه ،واألشــعرى جعــل ــد الكـ الســكوت و ـ ا هــوحد بونــه منــذ مــن
ذلك
 -3واألشــعري قــول ان ا ار ال هللا أ ليــة ،وال جع دــا مــن ــفات األفعــال
بونــه هريــد ف ــد وقــه ون وقــه ،ويق ــرن ام ار ال بــالك فــد ـ ـ ا البــاب كمـ ـا
هربْدما جميعا بالع م ،فكما أن ع م هللا فة ل اله وأنـه أ لـد وأنـه ال جـو
أن قال ع م

بعـد أن لـم كـن عالمـا ألنـه هـدل ع ـث و ـف هللا بـالنقص ،فكـ لك ام ار ال
والك ـ  ،قــول ف ـد امبانــة :قال لدــم [ أي ل معتزلــة :،ألس ـتم لزعمــون أن هللا
لعالث لم هزل عالما؟ فمن قولدم :نعم ،قيل لدم :ف م ال؟ ق ـتم :إن مـا لـم هـزل
عالمــا انــه كــون فــد وقــه مــن األوق ــات ل ـم هــزل مريــدا أن كــون فــد ذل ــك
الوقـه ،ومـا لـم هـزل عالمـا انـه ال كـون ف ـم هـزل مريـدا أن ال كـون ،وانـه لـم
هزل مريـدا أن كـون مـا ع ـم كمـا ع ـم؟ ( )2ثـم قال :فـتن قـالوا :ال جـو أن
كــون ع ــم هللا محــدثا ،ألن مــن لــم كــن عالمــا ثــم ع ــم لحقــه النقصــان ،قيــل
لدم :وال جو أن لكون ا ار ال هللا محدثـة مخ وقـة ،ألن مـن لـم كـن مريـدا ثـم
( )2اإل نة (ص -)67 :ت -فون ةا
( )1اإل نة (ص)161 :ا
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أ ار لحقــه النقصــان ،وكمــا ال جــو أن لكــون إ ار لــه لعــالث محدثــة مخ وقــة
ك لك ال جو أن كون ك مه محدثا مخ وقا ( ،)1وقد هتبا ر إلث الـ ن أنـه
قصد الر ع ث من قال بخ ـق القـرآن  -و ـ ا حـق -لكنـه قصـد أ لـا المنـذ
مــن أن هللا هــتك م بك ـ بعــد ك ـ بت ار لــه ومشــيئته ،وأن هللا مريــد إذا شــاء،
متد شاء وع ل ذلك بونه ه ز منه أن ه حقـه النقصـان ،وحتـد هتلـا ك مـه
نـا ننقـل ك مـه مــن رسـالته إلـث أ ــل التغـر -التـد نــص فيدـا فـد موا ــذ-
بما هوافق ا ن ك ب ،فتنه بعد ذكره لقد الصفات:
الحي ـ ـ ــاال ،والع ـ ـ ــم ،وام ار ال ،والكـ ـ ـ ـ  ،والق ـ ـ ــدرال ،والس ـ ـ ــمذ ،والبص ـ ـ ــر،قال:
[وأجمعوا] ع ث أن شيئا من ه الصـفات ال صـا أن كـون محـدثا؟ إذ لـو
كــان شــد مندــا محــدثا لكــان لعــالث قهــل حــدوثدا مو ــوفا بلــد ا ولــو كــان
كـ لك خـرج عــن األ يـة و ـار إلـث حكـم المحـدثين الـ هن ه حقدـم الــنقص،
ويخت ــف ع ــيدم ــفات ال ـ والمــدح ،و ـ ا ســتحيل ع ــث هللا ،وإذا اســتحال
ذلــك ع يــه وجــب أن كــون لــم ه ـزل بصــفة الكمــال ،إذ كــان ال جــو ع يــه
االنتقــال مــن حــال مــن الكمــال ( )2وال ـ ى هنتقــل مــن حــال إل ـث حــال ويفعــل
بمشيئته وقدرله ،فير ث عن ا بعد أن لم كن ار يا عنه ،ويسـخط ع ـث
ا بعد أن لم كن سالْا
ع يه ،ويريد أم ار بعد أن لم كن مريدا لـه ،ويك ـم أحـدا مـن البشـر بعـد أن
لم كن مك ما لـه ،ـ ه -عنـد م -حـوا ث ولغيـرات ال جـو أن هتصـف دـا
هللا ،ألن الحوا ث ال لحل فد ذاله
( )2ن س المصدر (ص 62 :ا)1 63-ا
( )3الرس لة الت أه الث ر (ص )68-67 :ت :الدلنيد ،وفي ابعة منتبة العلو والينذ
ت :عبد ه ش كر (ص)215 :ا ومنه ":لخرج ع اإللهة"ا وفيه أيض  ":االنت ل م ح ل
إلت ح ل" ولع لهم أصوبا
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 -4والر ـ ــا والغلـ ــب -عنـ ــد الك يـ ــة أ ليـ ــان -ول ـ ـ لك التزم ـ ـوا بـ ــالقول
بالموافــاال ومقتلــا ا :أن هللا لــم هــزل ار ــيا عمــن ع ــم أنــه مــوت منمنــا
وإن كان أكت ر عمره كـافرا ،سـالْا ع ـث مـن ع ـم أنـه مـوت كـاف ار وإن كـان
أكتــر عمـره منمنــا ( ،)1ومعنــاه أن لــم هــزل ار ــيا عــن الصــحابة ،حتــث و ــم
قهل إس مدم قـال ون المسـ مين ويشـركون بـاهلل ،ور ـاه عـندم أ لـد ،وكـ لك
العك  ،و ا حتث ال قول تجد الحوا ث فد ذاله لعـالث إذا قيـل إنـه كـان
سـالْا ع ــث ـ ا ثــم ر ـد عنــه ،قــول األشــعرى فـد امبانــة :ثم قــال لدــم:
اذا كــان الــب هللا ايــر مخ ــو وك ـ لك ر ــاه وســخْه ف ــم ال ؟ ق ـتم :إن
ك مــه ايــر مخ ــو  ،ومــن عــم أن الــب هللا مخ ــو لزمــه أن الــب هللا
وسخْه ع ث الكافرين فنث ،وأن ر اه عن الم كة والنهيين فنـد حتـث ال
كــون ار ــيا عــن أوليا ــه وال ســالْا ع ــث أعدا ــه ،و ـ ا ــو الخــروج عــن
امسـ ( ،)2فقــول األشــعرى :لزمــه أن الــب هللا وســخْه ع ــث الكــافرين
فنــث ،ـ ا عنــده لــاص فــيمن ع ــم أنــه مــوت كــافرا ،أمــا امنســان لــو عــاش
ســنين ةوي ــة كــاف ار ثــم أس ـ م ومــات ع ــث إسـ مه ،فد ـ ا -عنــد األشــعري -ال
جو أن قـال إن هللا كـان سـالْا ع يـه فـد وقـه كفـره ،ثـم ر ـد عنـه لمـا
أسـ م ،وإنمــا قـال :ان هللا لــم هــزل ار ـيا عنــه حتـث فــد حــال كفـره ألنــه ع ــم
أنه موت منمنا ،و ا ناء ع ث أ ه الك د
 -5ولم ــا ك ــان م ــن أ ل ــة المعتزل ــة ع ــث ق ــولدم أن القـ ـرآن مخ ــو قول ــه
لعالث:
{ما وليدم من ذكر من ربدـم محـدث إال اسـتمعوه ـم ه عهون}[األنهيـاء]2:
أجاب األشعرى عن ه اآل ة بقوله :ال كر الـ ى عنـاه هللا عـز وجـل لـي
( )1المق الت (ص -)547 :ط -رختر ،ونفبه األشعري إلت اال ك با
( )2اإل نة (ص)81 -80 :ا
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و القرآن ،ل و ك الرسول - -ووع ه إ ا م (،)1
ال ى عاه إلث ا التوويل البعيد لوفه من أن هو ف القرآن بونه محدث،
والحـدوث :فـد ا ـْ ح أ ـل الكـ بمعنـث الخ ـق ،فالمحـدث ـو الخ ــو ،
و ا و ال ى فر منه األشعري ،لكن الحدوث فـد لغـة العـرب كـون بمعنـث
التجــد  ،فيســمون مــا لجــد حا ثــا ،ومــا لقــد ع ــث ايـره قــد ما ( ،)2ف مــاذا لــم
فس ــر األش ــعري ـ ـ ه اآل ــة بـ ــالمعنث الت ــاند وأن المقصـ ــو ب ــه الق ـ ـرآن؟ وال
قتلد ذلك أن كون مخ وقا ،وقـد ـوب اممـا البخـارى فـد ـحيحه لـ لك
فقال :بــاب قــول هللا لعالث{:كــل هـو ــو فــد شــون}[الرحمن{،]29 :مـا ـوليدم
م ـن ذكــر مــن ربدــم محــدث}[األنهياء ،]2:وقولــه لعالث{:لع ـل هللا حــدث بعــد
ذل ـ ـ ــك أمـ ـ ـ ـرا}[الْ  :ا] ،وأن حدث ـ ـ ــه ال ش ـ ـ ــبه ح ـ ـ ــدث المخ ـ ـ ــوقين لقول ـ ـ ــه
لعـ ــالث{:لي كمت ـ ــه شـ ــدء و ـ ــو السـ ــميذ الع يم}[الشـ ــورى ،]11:وقـ ــال ا ـ ــن
مسعو عن النهـد  :-  -إن هللا عـز وجـل حـدث مـن أمـره مـا شـاء ،الن
مما أحدث أن ال لك موا فد الص ال  ،ثم ذكر البخارى أثرين عن ا ن عبا
فد ـ ا ،أحـد ما قولـه :كيل لسـولون أ ـل الكتـاب عـن كتـهدم وعنـدكم كتـاب
()3
( ،)4وفـد روا ـة
هللا أقرب الكتب عددا باهلل ،لقرأونه محلا لم شب
ألرى لد ا األثر أحدث األلبار باهلل ( ،)5و ا نـاء ع ـث قـول أ ـل السـنة:
إن هللا هتصــف بالصــفات االلتياريــة ،وأن ك مــه متع ــق بالمشــيئة ،وأن مــن
ـفات كمــال لعــالث أنـه لــم هــزل متك مـا اذا شــاء ،و ـ ا الـ ى قــال بــه االمــا
( )3ن س المصدر (ص)102 :ا
( )1ان نننر :معدنننذ مقننن ي س الل نننة ( ،)36/2و رء التعننن رض ( ،)374/1و ننند ذكنننر شننن ص
اإلس ن أن هننذ اآليننة رنندل علننت نق ن ق ننول المعت لننة " فانه ن رنندل علننت أن ع نق الننذكر
ميدأل ،و عضه ل س ميدأل ،وهو د ولهذ"ا
( )2لذ يشب أي لذ يخ لطه ير  ،ال تت ()499/13ا
( )3صي ت البخ ري ،كت ب التوحيد ،ور ذ األ ر ( 0 )7522ال تت ()396 /13ا
( )4ان ر :فتت الب ري ()499/13ا
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أحمد والبخارى واير ما ور وا ع ث الك ية ال هن هنكرون ا
وال ا ر أن لوويل األشعري لآل ة{ما وليدم من ذكر من ربدم محدث}
()1

اشـتدر عنــد األشــاعرال الـ هن التزمـوا ـ ا األ ــل ،ولـ لك ذك ـره ا ــن حجــر
العسق ند -فد شرحه لباب البخارى ا  -وذكـر لـووي ت ألـرى مشـا دة،
وكل ذلك ف ار ار مما هدل ع يه ظا ر اآل ة ،ل نقل ر و الع ماء وأقـوالدم فـد
أن اق ــول ب ــان المقصـ ـو باآل ــة القرآن ه ــز من ــه أن ك ــون هللا متك م ــا بكـ ـ
()2
حا ث فتحل فيه الحوا ث
ه أقوال األشعرى من كتابـه امبانـة و ـد بمجموعدـا الـة ع ـث أنـه بقـد
ع ــث الباع ــه ال ــن كـ ـ ب ،وإن ك ــان ل ــم ــرح ـ ـ لك كتصـ ـريحه ف ــد كتب ــه
األلرى ،فدو فد امبانة -ـ شـك -أكتـر إثبالـا والباعـا أل ـل السـنة ،وبعـدا
عــن كـ أ ــل الهــدع ،لا ــة وأنــه ر ع ــث المعتزلــة القــا ين بخ ــق الق ـرآن،
كما ر ع ث الكرامية ال هن قولـون :إن هللا لـم كـن متك مـا ثـم لك ـم ،لكنـه لـم
هر ع ث أقوال الك ية ال هن اشتدر فد عدده إنكار الس ف ع يدم
و ه الم حوظات التث ذكرنا ا -فيما نق ناه عن امبانة -د التد جع ه
شــيل امس ـ ه ـ كر أن األشــعري احــتج ف ـد امبانــة واير ــا بمقــدمات س ـ مدا
ل معتزلة قول شيل االس  :و ا من الك ال ي بقد ع ث األشعري مـن
بقا ا ك المعتزلة ،فتنه لالف المعتزلـة لمـا رجـذ عـن مـ هدم فـث أ ـولدم
التـد اشــدروا فيدــا بمخالفــة أ ــل الســنة كتثبــات الصـفات والركيــة ،وأن القـرآن
ايــر مخ ــو  ،وإثبــات القــدر ،وايــر ذلــك مــن مقــاالت أ ــل الســنة والحــدهث،
( )5ان ر :رء التع رض ( -291/2ا )30ا
( )1فتت الب ري ( ،)498/13وان ر :شرح اال حدر في ()971/13
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وذكر فد كتاب المقاالت أنه قول بما ذكره عن أ ل السنة والحدهث
وذكــر فــث امبانــة أنــه ــولم بقــول اممــا أحمــد ،قال :فتنــه اممــا الكامــل
والر ي الفا ل ،ال ى أبان هللا به الحق ،وأو ا به المنداج وقمذ بـه ـدع
المهتــدعين ،و ي ـ ال ـ از فين ،وشــك الشــاكين  ،وقال :فــتن قــال قا ــل ق ـد انكــرلم
قول الجدمية والمعتزلة والقدريـة والمرجئـة  ،واحـتج فـث ـمن ذلـك بمقـدمات
س مدا ل معتزلة ،متل ـ ا الكـ  ،فصـارت المعتزلـة وايـر م مـن أ ـل الكـ
قولون :إنه متناقا فث ذلك ،وك لك سا ر أ ل السنة والحدهث قولون :إن
()1
ا لناقا ،وإن ه بقية بقيه ع يه من ك المعتزلة
بقد فد أ لة ال هن قالوا وجوعه رجوعا كام إلث م ب الس ف لي ن
 ال د من التع يق ع يدما -أما بقية األ لة فدد مجم ة ومحتم ة:األول :لص ــريا األش ــعري ف ــد امبان ــة ب ــون كـ ـ ال ــة مكت ــوب ف ــد ال ــوح
المحفو فـد الحقيقـة ،مت ـو باأللسـن فـد الحقيقـة ،محفـو فـد الصـدور فـد
الحقيقة ،وأن موسث -ع يه الص ال والس  -سمذ كـ هللا ،فدـل ـ ا هـدل
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،
مت ــو باأللســن حقيقــة ،مكتــوب فــد المصــاحف حقيقــة وشــا د ذلــك أن أحــد
أع ـ األشــاعرال -البــاق ند  -ــرح بــون ك ـ هللا معن ـث قــا م نفســه ،وأنــه
أ لـ ـد أ ــدي م ــتك م ب ــه ف ــد األ ل ،كمـ ـا ــو م ــتك م ب ــه فيم ــا ال هـ ـزال ،ال أول
لوجو ه وال آلر له ،وأنه لي بحرف وال وت ( -)2ومذ ذلك ـرح بـون
ك ـ هللا لعــالث مكتــوب فــد المصــاحف ع ــث الحقيقــة ( ،)3و مســموع لنــا
( )2منه ج الفنة ( )229-227/12ط ج معة االم 0
( )1رسننن لة الينننرة ،المطبوعنننة سنننذ اإلنصننن ف مننن يدنننب اعتقننن
(ص)110-89،99،109:ا
( )2المصدر الف ال (ص)93 :ا

وال يدنننوز الدهننن
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ع ـ ــث الحقيقـ ــة ،لكـ ــن واسـ ــْة القـ ــارىء ( ،)1وقـ ــال :إن ك ـ ـ هللا مسـ ــموع
بحاســة اآلذان ع ــث الحقيقــة ( ،)2و ــو قــول :إن موســث ســمذ ك ـ هللا ـ
واسـْة لكنـه قــول أ لـا فـد قولــه لعـالث{:وإن أحـد مــن المشـركين اســتجار
فوجره حتث سمذ كـ هللا}[التوبـة ،]6:بـون المسـموع كـ هللا القـد م ،ـفة
هلل لعالث قد مة موجو ال وجو قهل سماع السامذ لدا ،وإنما الموجو بعد أن
لم كن و سـمذ السـامذ وفدـم الفـا م لكـ هللا لعـالث ،حـدث هللا لعـالث لـه
سمعا اذا أ ار أن سمعه ك مه ،وفدمـا إذا أ ار أن فدمـه ك مـه ( )3ف ـم هـدل
قوله:أن موسث سمذ ك هللا أنه ال قول بقول ا ن ك ب
التـ ــاند :أن األشـ ــعري فـ ــر فـ ــد كتابـ ــه المقـ ــاالت ـ ــين أ ـ ــل الحـ ــدهث،
والك يـة ،و ـ ا ليـل مدـم ،وي قـد ظـ ال مـن الشـك فـد لبعيتـه ال ـن كـ ب،
ومذ ذلك في حظ ما ه د:
 -1ان ا الكتاب فد مقاالت أ ل امس  ،حكـد فيـه األقـوال ون أن
ه ـ كر معتقــده فــد كــل مســولة عــرض لدــا ،ول ـ لك لــم هــر ع ــث المعتزلــة أو
الرافلــة أو الخـ ـوارج أو المرجئ ــة أو الجدمي ــة أو ايــر م ،ــل حك ــث أقـ ـوالدم
وسكه إال نا ار ومن اير المعقول -و و الخهير بمقاالت أ ـل الكـ  -أن
ال فر مقاالت ا ن ك ب أو الك ية ،و م المتميزون عن كل مـن المعتزلـة
وأ ل الحدهث
 -2أن األشعري لـم كـن لهيـ ار بـوقوال أ ـل الحـدهث ،ولـ لك نسـب إلـيدم
( )3ن فه (ص)94 :ا
( )4رس لة اليرة (ص ،)136 :وخ ح أن الفد ي -الذي شننع علنت األشنعرخة -ن ل فني
رس لته الر علت م أنكر الير والصوت (ص )136 :إنهذ يقولون":ك ه منتنوب فني
المص حف علت اليق قة ،ول س يرو "ا
( )5رس لة اليرة (ص -94 :ه )9ا
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قــولين ليســا مــن أق ـوال أ ــل الحــدهث -وقــد ســهق ذكر مــا عنــد الحــدهث عــن
منلفــات األشــعري ومندجــه فــد كتــاب المقــاالت -ولمــا ذكــر مقــالتدم بتجمــال
ذكــر انتســابه إلــيدم وقولــه بقــولدم ،ف مــا ذكــر مقالــة ا ــن ك ـ ب قــال :فومــا
أ حاب عهد هللا ا ن سـعيد القْـان فـتندم قولـون بـوكتر مـا ذكرنـاه عـن أ ـل
السنة ( ،)1ثم ذكر بعا أقوالدم ،إذا و ال جعل الك ية بعيدهن عن أ ل
السنة والحدهث
 -3إن المسولة التد لميز أ ل السنة عن الك يـة و ـد مسـولة كـ هللا
والقرآن لـم هـ كر ا األشـعري فـد عر ـه لمقالـة أ ـل الحـدهث ،ـل قـال ك مـا
مجمـ ـ قص ــيرا ،و ـ ـ ا نص ــه :ويقول ــون :إن القـ ـرآن كـ ـ هللا اي ــر مخ ــو ،
والك فد الوقف وال فظ :من قال بال فظ أو بالوقف فدو مهتدع عنـدقبم ،ال
قال :ال فظ بالقرآن مخ و وال قال ايـر مخ ـو ( ،)2لكنـه لمـا ذكـر مسـولة
القـ ـرآن ذكـ ـر ق ــول ا ــن كـ ـ ب فيد ــا لفص ــي ( ،)3ث ــم ذك ــر أقـ ـوال ايـ ـره م ــن
المعتزلة واير م ،وذكر مسا ل كتيرال متفرعة ،ولم هـ كر لنفسـه أو لمـن قـول
بقـ ــولدم -كمـ ــا عهـ ــر أحيانـ ــا بقولـ ــه :قـ ــال أ ـ ــل الحـ ــق ،أو امثبـ ــات ،أو أ ـ ــل
امس  ،أو أ ل السنة،
أو االستقامه  -قوال فد ذلك ،فتذا لم كن شـرح قـول أ ـل الحـدهث عنـد
ذك ـره لمقــالتدم ،وال ذكــر مقــالتدم عنــد لفصــيل القــول فــد ذلــك ،فمــا ــو ق ـول
األشعري فد ه المسولة؟ ،ع ما بون األشعري ذكر قوله راحة فد بعا

( )1ا لمق الت (ص)298 :ا
( )2ا لمق الت (ص)292 :ا
( )3ن فه (ص)584 :ا
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المسـ ــا ل متـ ــل مسـ ــولة الكسـ ــب ( ،)1و ـ ــل هللا مو ـ ــوف بالقـ ــدرال ع ـ ــث أن
()2
لْر عبا ه الث إ مان وكفر؟
 -4ثم إن األشعري ذكر فد ثنا ا عر ه ل قـوال فـد كتابـه المقـاالت مـا
ه ــدل ع ــث ك يت ــه ،فم ــت  :ذك ــر ف ــد مس ــولة الق ــول ب ــون هللا ق ــا ر ال ــت ف
المتك مين فد :ل هو ف البارىء بونه قـا ر ع ـث األعـراض ،فقـال :قـال
ـر :-إن هللا قـ ـ ــا ر ع ـ ـ ــث األع ـ ـ ـراض
المس ـ ـ ـ مون ك دـ ـ ــم أجمعـ ـ ــون -إال معمـ ـ ـ ا
والحركـ ــات والسـ ــكون واألل ـ ـوان والحيـ ــاال والمـ ــوت والصـ ــحة والمـ ــرض والقـ ــدرال
والعجز وسا ر ا ألعراض ،وقال معمر :بالتعجيز هلل ،وأنه ال هو ف القد م
بونــه قــا ر إال ع ــث الج ـوا ر ،وأمــا األع ـراض ف ـ جــو أن هو ــف بالقــدرال
 ،فـر ع يـه األشـعرى
ع يدا وأن من قدر ع ث الحركة قـدر أن هتحـر
بقولـه :فيقــال لــه إذا ق ــه :إن البــارىء قـا ر ع ــث التحريــك والتســكين ،فقــل
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
هو ــف بالقــدرال ع ــث أن هتحــر  -ثــم قــال األشــعري :-ولــالف أ ــل الحــق
ـر ف ــد ذل ــك فقالوا:قـ ـد هو ــف الق ــد م بالق ــدرال ع ــث إنش ــاء
أ ــل الق ــدر ومعم ـ ا
الحركة وال هو ف بالقدرال ع ث التحـر ( )3والحركـة مـن الحـوا ث التـد ال
جو أن لحـل بـاهلل عنـد الك يـة ،ولدـ ا قـال األشـعري فـد رسـالته إلـث أ ـل
التغر فد فة المجدء هلل :لـي مجيئـه حركـة وال واال ( )4فـر األشـعري
ع ث معم ر المعتزلد ثم نسهته إلث أ ـل الحـق ـ ا القـول هـدل مي ـه إلـث ـ ا
األ ل الك د ،ع ما بون لفظ الحركة أة قه
()1
()2
()3
()4

ا لمق الت (ص)542 -539 :ا
ن فه (ص)552:ا
ن فه (ص)545-548 :ا
الرس لة الت أه الث ر (ص)73 :ا

جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

511

فـد

بعا الس ف ومنعه البعا ألنـه لـم هـر  ،ويـ كر الع مـاء ـ ا الكـ
مبحث الصفات الفع ية االلتيارية هلل لعالث متل المجدء والنزول
مت ــال آل ــر :ذك ــر األش ــعري األقـ ـوال ف ــد أن الب ــارى م ــتك م ،فـ ـ كر أقـ ـوال
المعتزلة ثم قال :وقاله شرذمة :إن هللا لم هزل متك مـا ،بمعنـد أنـه لـم هـزل
مقتــد ار ع ــث الك ـ  ،وأن كـ ـ هللا محــدث ،وافترقـ ـوا فــرقتين :فق ــال بعل ــدم
مخ و  ،وقال بعلدم اير مخ و ثـم قـال :وقـال ا ـن كـ ب :إن هللا لـم
هــزل متك مــا ،والك ـ مــن ــفات الــنف كــالع م والقــدرال ( )1وال أ ري مــن
ق صد د ه الشرذمة ،لا ة وأن مندم من قول :إن ك هللا اير مخ و ،
وقـد ذكــر فيمــا بعــد قــول او األ ــهداند فقــال :وب غند عــن بعــا المتفقدــة
أنـه كـان قـول :إن هللا لـم هـزل متك مـا بمعنـد أنـه لـم هـزل قـا ار ع ـث الكـ ،
ويقــول :إن ك ـ هللا محــدث ايــر مخ ــو و ـ ا قــول او األ ــهداند (،)2
وقول او مهند ع ث أن ك هللا من فات الفعـل ،فدـو أ لـد ،ويـتك م إذا
شــاء مت ـث شــاء ،وعــرض األشــعري ل قلــية هــدل ع ــث ميــل عنــده عــن ـ ا
القول
وقــال األشــعري فــد معــرض امنكــار ع ــث المعتزلــة :وأنك ـروا أن كــون
الباري سبحانه لم هزل مريدا متك مـا ،ار ـيا ،سـالْا ،مواليـا معا ـا ،جـوا ا،
حكيم ــا ،ع ــا ال محس ــنا ،ــا قا ،لالق ــا ،ار ق ــا ،و عمـ ـوا أن ـ ـ ا أجم ــذ م ــن
ــفات األفع ــال ( ،)3فم ــا معن ــد امنك ــار من ــه أن لك ــون أو بعل ــدا ــفات
أفعال هللا؟
( )1المق الت (ص  -)517رختر-
( )2ن س المصدر (ص)583 :ا
( )3ن س المصدر (ص)505 :ا
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فد ه األ لة لدل ع ث مارجحه شيل االس ا ـن ليميـة مـن أن األشـعري
وإن كــان فــد امبانــة قــد قــرب كتي ـ ار مــن م ـ ب أ ــل الســنة إال أنــه قــد بقيــه
ع يه بقا ا من م ب ا ن ك بُ ،هللا أع م

ثامنا :عقيدله:
قهل يان عقيدله ال د من لو يا بعا األمور:
األمر األول:
أن المصا ر التد هرجذ إليدا فد يان عقيدلـه ـد كتبـه التا تـة عنـه ،أمـا
ماعـ ــدا ذلـ ــك مـ ــن المصـ ــا ر فـ ــالجز نسـ ــبة القـ ــول إليـ ــه مندـ ــا ال خ ـ ــو مـ ــن
محاذهر ،والسهب فد ذلك  -فو ما فـد النقـل مـن م نـة لغيـر العبـارات أو
الزيــا ال والــنقص -أن األشــعري بال ـ ات لــه منزلــة لا ــة لــدى ألباعــه ال ـ هن
هنتسـهون إليـه ،والـ هن ةـوروا م قبـه وايـروا فيـه واقتربـوا كتيـ ار مـن المعتزلـة،
ل ـ لك فوقوالــه الت ـد لخــالف مــا ــم ع يــه لــن لكــون محــل ارليــاح لدــم ممــا قــد
هن ى الث لحريل ك مه وأن هنسب إليه ما لم ق ـه وأقـرب متـال ع ـث ذلـك
مسولة الصفات الخهرية كالوجه واليدهن والعين فقد نسـب اليـه المتـولرون أن
له فيدا قولين :امثبات مذ التفويا أو التوويل ،و ا اير حيا مْ قا
األمر التاند:
جمــذ ا ــن ف ــور مقــاالت األش ــعري ف ــد كت ــاب كهيــر ،وذك ــر في ــه قل ــا ا
عدهــدال مــن مســا ل العقيــدال ،ومــن قــا ق ع ــم الك ـ  ،ممــا لــم هوجــد فــد كتبــه
التد و ه إلينا ،وقد قال محقق الكتاب عن قيمته بالنسبة لفكر األشعري:
ســوف لــدر  -ون كهيــر جدــد -أ ميــة ـ ا الكتــاب البالغــة ،ــحيا أن
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فكــر األشــعري لــم كــن مجد ـوال لــدهنا لمامــا ،فــالجو ري منــه ع ــث األقــل قــد
و نا ،لصو ا فد كتاب ال مذ إال أن ذلك عد نز ار سـي ار إذا مـا قـي
بالــيا المع ومــات التــد هزو نــا دــا كتــاب المجــر  ،ولع نــا ال نبــال كتي ـ ار إذا
نحن لحدثنا د ا الخصوص عن بعث لفكر األشعري ،ذلك أننا نا إذا كـان
البعا ال هزال شك -لفرط ما كان األشعري حية ل فكار الخاةئة -أننا
نا أما فكر األشعري الحقيقـد كـام ايـر منقـوص ،ال هنكـد ذلـك فقـط أن
مرجعن ــا ــو ا ــن ف ــور  ،وال هنك ــد ذل ــك فق ــط الرج ــوع الكتي ــر إل ــث منلف ــات
األشــعري إلــث ث ثــين مندــا ،وبعلــدا ه ـ كر أكتــر مــن عشــر م ـرات وإنمــا
كـ لك المْابقــة التامــة ــين اآلراء التــد هور ــا الكتــاب وبــين اآلراء التــد لــر
فــد ال مــذ أو ل ــك التــد هنق دــا أ ــو منصــور البغــدا ي والجــويند وأ ــو القاســم
األنصاري واير م
ك ا ستعيد األشعري بصورال ندا ية ويتـه الحقيقيـة :ويتـه ال و ـفه
ل مي ـ ا إمعــا ال ــن حنهــل ،وإنمــا باعتبــاره متك مــا حقيقيــا مــن متك مــد عص ـره،
ول ميـ ا ل يقــا بشــيخه أ ــث ع ـد الجبــا د ،متك مــا كشــيخه ،قْــذ ـ أري نفســه
ف ـد المس ــا ل المخت ف ــة ،ويخ ــوض ه ارع ــة ش ــيخه ف ــد جمي ــذ لْ ــا ف قي ــق
الك  ،ويته كرجل استحق بجدارال أن ْ ق اسمه ع ـث كـل المدرسـة التـد
()1
انتسهه إليه
ــحيا ف ــد
وال ش ــك أن م ــن اة ــذ ع ــث المج ــر ه ــرى أن ـ ـ ا الكـ ـ
الجم ة ،ويع ل كتي ار من األمور -المتيرال ل تساكل -ومندا :لمـاذا كـان موقـف
ع ماء الس ف من األشعري د ه الشدال ؟ ،ولماذا نسهه ه المدرسة -التد
ـر فــد مراح دــا األلي ـرال مــن المعتزلــة -إلــث أ ــد الحســن األشــعري
قربــه كتيـ ا
( )1المدر  ،مقدمة الميق (ص -4 :ه) -ت --ان ل ج م رخها
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ون ايره ؟
ومذ ذلك فالكتاب منْو ع ث مشك ة -عسير ح دا -أال و د مدى الدقـة
فد نسـبة األقـوال إلـث األشـعري فـد ـ ا الكتـاب ألن ا ـن فـور لصـرف فـد
النقل -كما أشار إلث ذلك فد مقدمـة ولالمـة الكتـاب -وقـد سـهق شـرح ذلـك
()1
فد آلر منلفات األشعري
ل لك فكتاب المجر عْـد أر ـا مجمـ فـد مـندج األشـعري الك مـد وأنـه
لاض فد ه القلا ا ك دا لوض أ ـل الكـ  ،لكنـه ال عْـد أر ـا محـد ا
فــد مســولة معينــة مكــن أن نْمــئن ع ــث أندــا مــن ك ـ األشــعري اال بعــد
مقارنات بما نق ه عنه اآللرون
األمر التالث:
الشــك أن األشــعري جــاء بقــول لوســط فيــه ـين أق ـوال المعتزلــة وأق ـوال أ ــل
السنة:

أ -فْهيعــة نشــوله فــد أحلــان االعت ـزال بقــد لوثير ــا ع ــث مندجــه بعــد
رجوعه( :)2ولمتل ذلك فد:
(( )2ص)363-359 :ا
( )1ذكر اال عف كر ع األشعري :أنه ل فني عنق اب رارنه منع مخ لف نه ":إنني أ هنرت
الدعة أنقق اله ك رهذ" ،التبيني (ص ،)97 :وان نر رعلين االن عفن كر وجوا نه عن هنذا،
ولم سئ األشعري و ي له :ك رخ ل( أه البدع و د أمرت الهدرهذ أج ب عن ذلنو أننه
الالد م إ ه ر الي ومعرفة أن أله الفننة ن صنرا ،ان نر :جوا نه فني التبيني أيضن (ص:
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ا -لهرله بوقوال أ ل الك ومعرفة قا ق أقوالدم
 -2ق ة لهرله بوقوال أ ـل السـنة ،ولـ لك ال هنقـل أقـوالدم مفصـ ة بـالْر
التد هنق وندا ،ثم قد هنسب إليدم مالم قولوه
 -3قوله بوقوال ا ن ك ب ،لا ة فيما هتع ق بالصفات االلتيارية
ب -ورجوعه عن االعتزال جع ه قول بكتير من أقوال أ ل النسة ولمتل
ذلك فد:
 -1إثبات الصفات هلل ومندا الصفات الخهرية وإقرار ا كما جاءت
 -2إثبات الع و واالستواء والركية ل فا ل معتزلة
 -3إثبـات السـمعيات ،ومندـا أمـور لــالف فيدـا المعتزلـة أو بعلـدم متــل
الشفاعة ،وع اب القهر ،واير ا
 -4االستدالل بالنصوص من الكتاب والسنة ،وموافقة إجماع الس ف
واآلن ن كر بالتصار عقيدله:
أ -إثبات وجو هللا:
حتج األشعري ع ث وجو هللا بخ ـق امنسـان ،قـول فـد ال مـذ إن سـول
سا ل فقال ما الدليل ع ث أن ل خ ق انعا نعه ومد ار ره؟ قيـل :الـدليل
ع ث ذلك أن االنسان ال ي و فد اا ة الكمـال والتمـا كـان نْفـة ثـم ع قـة
ثم ملغة ثم لحما وع اما و ما ،وقد ع منا أنه لم هنقـل نفسـه مـن حـال الـث
حــال ،ألنــا ن ـراه فــد حــال كمــال قولــه ولمــا عق ــه ال قــدر أن حــدث لنفســه
سمعا وال بصرا،

)116ا
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وال أن خ ق لنفسه جارحة ،هدل ذلك ع ث أنـه فـد حـال ـعفه ونقصـانه
عــن فعــل ذلــك أعجــز؛ ألن مــا قــدر ع يــه فــد حــال النقصــان فدــو فــد حــال
الكمال ع يه أقدر ،ومما عجز عنه فد حال الكمـال فدـو فـد حـال النقصـان
عنه أعجز ،ورأهناه ةف ثم شـابا ثـم كدـ ثـم شـيخا ،وقـد ع منـا أنـه لـم هنقـل
نفسه من حال الشباب الث حال الكهر والدر ألن امنسان لـو جدـد أن هزيـل
عن نفسه الكهر والدر وير ا إلث حال الشباب لم مكنه ذلك فدل ماو فنا
ـو الـ ى هنقـل نفســه نـد ـ ه األحـوال وأن لـه نـاق نق ـه مــن
ع ـث أنـه لـي
حال الث حال و ره ع ـث مـا ـو ع يـه ،ألنـه ال جـو انتقالـه مـن حـال إلـث
حــال بغي ـر ناقــل وال مــد ر ( ،)1ثــم شــرح ذلــك بــون القْــن ال هتحــول ا ـزال
()2
مفتوال ثم ثوبا منسوجا بغير ناسج وال انذ
واحتج نف الدليل فد رسالته إلث أ ل التغر فقال :ونهددم ع ـث حـدثدم
بمــا فــيدم مــن الــت ف الصــور والديــعت ،واــرر ذلــك مــن الــت ف ال غــات،
وكشف لدم عن ةريق معرفة الفاعـل لدـم بمـا فـيدم وفـد ايـر م بمـا قتلـث
وجــو ه ،ويــدل ع ــث إ ار لــه ولــد يره حي ــث قــال عــز وج ــل{وفد أنفســكم أفـ ـ
لبصــرون}[ال اريات ،]21:فنـهددم عــز وجــل تق ــهدم فــد ســا ر الديئــات التــد
كانوا ع يدا ع ث ذلك و رح بقوله عز وجل{:ولقد ل قنا امنسان من سـ لة
مـن ةـين ثــم جع نـاه نْفــة فـد قـرار 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
آلر فتبار هللا أحسن الخالقين}[المنمنون )3( ]14-12:لكن األشعري لمـا
شـ ـ ـرح ذل ـ ــك ألـ ـ ـث باس ـ ــتدالل ال سـ ـ ـ م ل ـ ــه ح ـ ــين ق ـ ــال مع ق ـ ــا ع ـ ــث اآل ـ ــات
الســابقات :و ا مــن أو ــا مــا قتلــد الداللــة ع ــث حــدث امنســان ووجــو
( )1اللمع (ص -)6 :ط -من ر يا
( )2ان ر :ن س المصدر (ص)7-6 :ا
( )3الرس لة الت أه الث ر (ص -3،:ه )3ا
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المحدث له ،من قهل أن الع م قد أحاط بون كل متغير ال كون قد ما ،وذلـك
أن لغيره قتلد مفارقة حـال كـان ع يدـا قهـل لغيـره ،وكونـه قـد ما هنفـد ل ـك
الحال ( )1فقد ذكر أمرين :إثبات حدث

امنسـان ،وإثبــات وجـو المحــدث لـه ،فاســتدل لـ ول بــالتغير الـ ى حــدث
ل،نسان ولق به من حال الث حـال وأن ـ ا قتلـد حدوثـه ،ثـم اسـتدل ـ لك
ع ث وجو المحـدث لـه ألن كـل متغيـر ال كـون قـد ما ،و ـ ا مهنـد ع ـث مـا
سهق يانه من نفـث ح ـول الحـوا ث الـ ى قـول بـه األشـعري ،والخ ـة أن
االستدالل بحدوث االنسان ول قه ع ـث لالقـه ليـل ـحيا و ـو الـ ي جـاء
ب ــه الق ـ ـرآن ،أمـ ــا االسـ ــتدالل ع ـ ــث حـ ــدث االنسـ ــان تغي ـ ـره ،ثـ ــم ربـ ــط التغي ـ ـر
بالمحدث (الخالق) -وانه ال كون متغي ار واال لكان محدثا ؛ اير مس م
أما ليل األعراض وحدوث األجسا ال ى احتج به المتك مون ،وقالوا :إن
إثب ــات الص ــانذ ال ه ــتم اال بتثب ــات ح ــدوث األجس ــا  ،وال ه ــتم إثب ــات ح ــدوث
األجس ــا إال بتثب ــات ح ــدوث ــفالدا (األعـ ـراض) ،ورلهـ ـوا ع ــث ذل ــك نف ــث
الصــفات عــن هللا أو بعلــدا ،فقــد ــين األشــعري أن الرســل لــم هــدعوا إليــه،
قول :فوما ما عا م إليه ع يه الص ال والس مـن معرفـة حـدثدم ومعرفـة
محــدثدم ،ومعرفــة أســما ه الحســنث و ــفاله الع يــا ،وعدلــه وحكمتــه ،فقــد ــين
لدم وجوه األ لة فد جميعه حتد ث جـه ـدور م بـه واسـتغنوا عـن اسـتئناف
األ لـة فيـه ،وب غـوا جميـذ مـا وقفـوا ع يـه مـن ذلـك والفقـوا ع يـه إلـث مـن جــاء
بعد م ،فكان ع ر م فيمـا عـوا إليـه مـن ذلـك مقْوعـا بمـا ( )2نـهددم النهـد-
( )4ن س المصدر (ص)35 :ا
( )1فنني المطبوعننة ،الدليننند "اله ن " والتص نوخب منن المخطواننة (ص ،)6 :و رء التعنن رض
()207/7ا
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 -من األ لة ع ث ذلك وما شا دوه من آ اله الدالة ع ث ـدقه وجميـذ
مــا الفق ـوا ع يــه مــن األ ــول مشــدور فــد أ ــل النقــل ال ـ هن عنـوا بحفــظ ذلــك
وانقْعوا إلث االحتياط فيـه ،واالجتدـا فـد ة ـب الْـر الصـحيحة إليـه مـن
المحدثين والفقداء ،ع مه أكا ر م أ اار م ويدرسونه هياندم فد كتـاليهدم
لتقــرر ذلــك عنــد م وشــدرله فــيدم ،واســتغنا دم نــد الع ــم بصــحة جميــذ ذلــك
باأل لة التد نهددم احب الشريعة ع يدا فد وقه عوله ( ،)1ثـم بعـد ـ ه
المقدمــة المرك ـزال لهيــان اســتغناء الصــحابة ومــن بعــد م بو لــة الكتــاب والســنة
ق ــال عـ ــن لي ــل األع ـ ـراض :واع مـ ـوا أرشـ ــدكم هللا أن م ــا ل ع ـ ــث ـ ــد
النهد - -من المعجزات بعد لنهيده لسا ر المك فين ع ث حدثدم
ووجو المحدث لدم قد أوجب حة الباره و ل ع ـث أن مـا ألـد بـه مـن
الكتــاب والســنة مــن عنــد هللا عــز وجــل ،وإذا ثهــه باآل ــات ــدقه فقــد ع ــم
ــحة ك ــل م ــا أله ــر ب ــه النه ــد - -عن ــه و ــارت ألب ــاره ع ي ــه الصـ ـ ال
والس أ لة ع ث حة سا ر ما عا اليه مـن األمـور الغا بـة عـن حواسـنا،
و ــفات فع ــه ،و ــار لهـ ـره ع ي ــه الصـ ـ ال والسـ ـ ع ــن ذل ــك س ــهي إل ــث
إ راكه ،وةريقا إلث الع م بحقيقته ،وكان ستدل به مـن البـاره ع يـه الصـ ال
والسـ ـ ع ــث ذل ــك أو ــا الل ــة م ــن الل ــة األعـ ـراض الت ــد اعتم ــد ع ــث
االسـتدالل دـا الف سـفة ومـن البعدـا مـن القدريـة وأ ـل الهـدع المنحـرفين عــن
الرسل ع يدم الس ( ،)2لكن األشـعري ع ـل ذلـك لـي بْ ندـا فـد ذالدـا
وإنمــا ألمــور ألــرى قــول -بعــد الك ـ الســا ق :-مــن قهــل أن األع ـراض ال
صـا االســتدالل دــا إال بعــد رلــب كتيـرال ْــول الخـ ف فيدــا ،ويــد الكـ

( )2الرس لة إلت أه الث ر (ص)54-52 :ا
( )1الرس لة إلت أه الث ر (ص)55-54 :ا
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ع يدا ( -)1ثـم شـرح ذلـك ثـم قـال :-وإذا كـان ذلـك ع ـث مـا و ـفنا بـان لكـم
أرشدكم هللا أن ةر االستدالل بالبار م ع يدم الس ع ـث سـا ر مـا عينـا
إلـث معرفتــه ممــا ال هــدر بــالحوا  ،أو ــا مــن االســتدالل بــاألعراض ؛ إذ
كان ــه أق ــرب إ ل ــث الهي ــان ع ــث حك ــم م ــا ش ــو د م ــن أ ل ــتدم المحسوس ــة مم ــا
()2
اعتمدت ع يه الف سفة ومن البعدم من أ ل األ واء
ب -وحدانية هللا:
س ــتدل األش ــعري لـ ـ لك ــدليل التم ــانذ ،وق ــد ش ــرحه بقول ــه ألن االثن ــين ال
جري لد ير ما ع ـث ن ـا  ،وال هتسـق ع ـث احكـا  ،وال ـد أن ه حقدمـا العجـز
أو واحدا مندما ،ألن أحـد ما اذا أ ار أن حيـث انسـانا وأ ار اآللـر أن ميتـه
لم خل أن هتم م ار مـا جميعـا ،أو ال هـتم م ار مـا ،أويـتم مـ ار أحـد ما ون
اآللر ،ويستحيل أن هـتم م ار مـا جميعـا ألنـه سـتحيل أن كـون الجسـم حيـا
ميتا فد حال واحدال ،وإن لم هتم م ار مـا جميعـا وجـب عجز مـا ،والعـاجز ال
مر أحـد ما ون اآللـر وجـب العجـز لمـن لـم
كون إلدا وال قد ما  ،وإن لم ا
هتم م ار ه مندما،
والعــاجز ال كــون إلدــا وال قــد ما ،فــدل مــا ق نــاه ع ــث أن ــانذ األشــياء
واحد ،وقد قال لعالث{:لو كان فيدما ألدة إال هللا لفسـدلا}[األنهياء ،]22:فدـ ا
()3
معنث احتجاجنا آنفا
و ليــل التمــانذ احــتج بــه الع مــاء ،و ــو ليــل ــحيا ،أمــا االســتدالل لــه
بع ــة{لو كــان فيدمــا ألدــة إال هللا لفســدلا} ،فقــد نــاه األشــعري ع ــث أر ــه فــد
( )2المصدر الف ي (ص)55 :ا
( )3المصدر الف ال (ص)57 :ا
( )1اللمع (ص -)8 :ت منن ر ي ،وذكنر أيضن منع اإلحتدن ج آلينة فني الرسن لة إلنت أهن
الث ر (ص)41:ا
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معنث امله وأن المقصـو بـه :القـا ر ع ـث االلتـراع والخ ـق ،ففسـر األلوقيـة
توحي ــد الربوبي ــة ،ق ــول الشدرس ــتاند :قال أ ــو الحس ــن ع ــد ــن إس ــماعيل
األشــعري:إ ذا كــان الخــالق ع ــث الحقيق ــة ــو البــاري لعــالث ،ال شــركه فـ ـد
الخ ق ايره ،فولص و فه لعالث و :القدرال ع ث االلتراع ،قـال :و ـ ا ـو
()1
لفسير اسمه لعالث :هللا
واآل ـ ــة إنمـ ــا ـ ـد فـ ــد لوحيـ ــد األلوقيـ ــة ،وأمـ ــا لوحيـ ــد الربوبي ـ ـة فقـ ــد كـ ــان
المش ــركون وجمي ــذ األمـ ـم مقـ ـرين ب ــه ،ولـ ـ لك ج ــاءت الرس ــل تقريـ ـر لوحي ــد
األلوقية والر ع ث المشركين فيه ،واحتجوا ع ـث ذلـك توحيـد الربوييـة ،ألنـه
مس ــت ز ل ــه ،أم ــا لوحي ــد األلوقي ــة -الـ ـ ى ل ــه ع ي ــه اآل ــة -فد ــو متل ــمن
لتوحيد الربوبية
ج -عقيدله فد األسماء والصفات:
أما األسماء:
فيتهه األشعري جميذ ما ور من أسماء هللا لعالث ،ويعتمد فد ذلك ع ث
الســمذ فقــط ،فمــا ور أثهتــه ،ومــالم ه ـر ســكه عــن إثبالــه ،ول ـ لك نــاظر أبــا
()2
ع د الجبا د حول ل سمث هللا عاق مستخدما ا المندج
وأما الصفات:
فتن ــه أثه ــه أ ل ــا م ــا ور ف ــد النص ــوص ،وإن ك ــان ق ــد اس ــتدل لبعل ــدا
باأل لة

( )2المل والني ( ،)100 /1وذكر في نه ية اإل دا (ص ،)91 :كم ذكر اال فنور فني
المدر (ص ،)47 :والب دا ي في أصول الدي (ص)123 :ا
( )3سب عند اليديث ع أسب ب رجوع األشعريا
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العق يـة إال أنـه جعـل أ لـة السـمذ ــد المقدمـة ،ويمكـن لفصـيل أقوالـه فــد
الصفات كما ه د:
 -1الصفات العق ية:
و د فات ال ات العق ية التد سميدا المتك مون فات المعـاند ،و ـد
سبذ فات :الع م والحياال والقدرال والسمذ والبصر والك وام ار ال
واألشعري هتهه ه الصفات ويستدل لدا بالنصوص وبالعقل ،قـول عـن
أ ل السنة :وأجمعوا ع ث إثبات حياال هلل عز وجل لم هزل دا حيا ،وع مـا لـم
هزل به عالما ،وقـدرال لـم هـزل دـا قـا را ،وك مـا لـم هـزل بـه متك مـا ،وإ ار ال لـم
هزل دا مريدا ،وسمعا وبص ار لم هزل به سميعا بصي ار ( ،)1ثم ذكر قد ه
الص ــفات ،وأن ــفاله ال لش ــبه ــفات المخ ــوقين كم ــا أن نفس ــه ال لش ــبه
أنفـ ـ ـ الم خ ـ ــوقين ،ويح ـ ــتج ع ـ ــث ذل ـ ــك دالل ـ ــة األس ـ ــماء ع ـ ــث الص ـ ــفات
فيقول :واستدلوا ع ث ذلك بونه لو لم كن له عز وجل ه الصـفات لـم كـن
مو ـوفا بشــدء مندـا فـد الحقيقــة ،ومـن لـم كــن لـه فعــل لــم كـن فــاع فــد
الحقيقة ،ومـن لـم كـن لـه إحسـان لـم كـن محسـنا ،ومـن لـم كـن لـه كـ لـم
كـن متك مــا فــد الحقيقــة ،ومــن لــم كــن لــه إ ار ال لــم كــن فــد الحقيقــة مريــدا،
وإن و ف شدء من ذلك مذ عد الصفات التد لوجـب ـ ه األو ـاف لـه
ال كــون مســتحقا ل ـ لك فــد الحقيقــة ،وإنم ـا كــون و ــفه مجــا ا أو ك ـ با
وذل ـ ـك أن ـ ـ ه أو ـ ــاف مشـ ــتقة مـ ــن ألـ ــص أسـ ــماء ـ ـ ه الصـ ــفاث و الـ ــة
()2
ع يدا
ويقول فد ال مذ :فتن قال قا ـل :لـم ق ـتم :أن ل بـاري لعـالث ع مـا بـه ع ـم؟
قيل له :ألن الصنا ذ الحكمية كمـا ال لقـذ منـا إال مـن عـالم كـ لك ال لحـدث
( )1الرس لة إلت أه الث ر (ص)67 :ا
( )2الرسن لة إلننت أهن الث نر (ص ،)69-68 :وأش ن ر إلننت ذلننو فنني اإل نننة (ص-)151 :
ت -فون ةا
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منا إال من ذي ع م ،ف و لم لدل الصنا ذ ع ث ع م من ظدـرت منـه منـا ،لـم
لدل ع ث أن مـن ظدـرت منـه منـا فدـو عـالم ( )1ثـم قـال :والـدليل ع ـث أن
هلل لعالث قدرال وحياال كالدليل ع ث أن هلل لعالث ع ما ،وقد قال هللا جل ذكره
{أنزل ــه بع مه}[النس ــاء ،]166:وقال{:وم ــا لحم ــل م ــن أنت ــث وال لل ــذ إال
بع مـه}[فاةر ،11:فصـ ه ،]47:فتهـه الع ــم لنفسـه ،وقـال لعـالث{:أولم هــروا
()2
أن هللا ال ي ل قدم و أشد مـندم قوال}[فصـ ه ،]15:فتهـه القـوال لنفسـه
وفد امبانة ه كر األ لة السمعية ع ث الع م وايره ( ،)3ثم ه كر فـد معـرض
الـر ع ـث المعتزلــة الـدليل العق ــد فيقـول :فــتن قـالوا :ق نــا :ان هللا عـالم ألنــه
ـنذ العــالم ع ـث مافيــه مـن آثــار الحكمــة وألسـا التــد ير ،قيـل لدــم :ف ــم ال
ق تم إن هلل ع ما بما ظدر فد العالم من حكمة وآثار لـد يره ؟؛ ألن الصـنا ذ
الحكمي ــة ال ل د ــر إال م ــن ذى ع ــم ك ــا ال د ــر اال م ــن ع ــالم ،وكـ ـ لك ال
()4
ل در اال من ذى قوال كا ال ل در إال من قا ر
 -2الصفات الفع ية:
و ــد الصــفات المتع قــة بــت ار ال هللا ومشــيئته متــل الكـ  -و ـو ــفة ذات
أ لا -و ا الستواء ،و ا لنزول ،وا لمجدء ،و ا للـحك ،و ا لغلـب ،و ا
لر ا ،و ا لمحبة ،و ا لتعجب ،واير ما
وقد سهق يان أن األشعري ال قول بالصفات االلتيارية ويهند ذلك ع ث
( )3اللمع (ص -)12 :من ر ي ،-و (ص -)27 -26 :ت -را ةا
( )1اللمع (ص -)14 -13 :من ر ي-ا
( )2ان ر :اإلي نة (ص -)23،141-22 :ت -فون ةا
( )3اإل ن نة (ص ،)149-148:وان ننر( :ص ،)159-156:وان ننر :أيض ن اللمننع (ص :ا
ا -)12-من ر ي-ا
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أن هللا ال لح ه الحوا ث
لكن األشعري هتهه ما ور فد النصوص مندا ،ويتوولدا بوحد أمرين:
أ -إما أن جعل الصفة أ لية ،قد مة مذ هللا ،ال هتجد لـه فيدـا حـال كمـا
شاء ،وذلك متل الك  ،والمحبة ،والر ا
()1

ب -وإما أن جعل مقتلد الصـفة مفعـوال منفصـ عـن هللا ال قـو الـه
كـ ــالخ ق ،فـ ــتن هللا ل ـ ــق الخ ـ ــق ف ـ ــم لحـ ــل الـ ــه ح ـ ـوا ث ألن الخ ـ ــق ـ ــو
المخ ــو  ،وك ـ لك قــول فــد االســتواء والنــزول :إنــه ال لقــو بــاهلل ــفة وإنمــا
فعــل فع ـ فــد العــرش ســماه اســتواء ،كمــا فعــل فــد ســماء الــدنيا فع ـ ســماه
نزوال
ون كر نماذج من ك مه فد ه الصفات:
 الك :هتهـه أن القـرآن كـ ال ــة ايــر مخ ـو  ،ويـ كر لـ لك األ لــة مــن القـرآن،
وي ـر ع ــث المعتزلــة ،قــول :إن قــال قا ــل :لــم ق ــتم إن هللا لعــالث لــم هــزل
متك مــا وإن كـ هللا لعــالث ايــر مخ ــو ؟ قيــل لــه :ألن هللا لعــالث قال{:إنمــا
قولنا لشدء إذا أر نـاه أن نقـول لـه كـن فيكون}[النحـل ،]40:ف ـو كـان القـرآن
مخ وقا لكان هللا لعالث قا له :كن ،والقرآن قولـه ،ويسـتحيل أن كـون قولـه
( )4عند اليديث ع أاوار األشعريا

جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

524

مقوال له ،ألن ا هوجب قوال ثانيا ،والقول فد القول التاند وفد لع قـه بقـول
ثالث كالقول فد القول األول ولع قـه بقـول ثـان ،و ـ ا قتلـد مـاال ندا ـة لـه
()1
من األقوال ،وذلك فاسد ،وإذا فسد ذلك فسد أن كون القرآن مخ وقا
وف ـ ــد امبان ـ ــة هـ ـ ـ كر أ ل ـ ــة أل ـ ــرى ومند ـ ــا ،قول ـ ــه لع ـ ــالث{:أال ل ـ ــه الخ ـ ــق
واألمر}[األعراف ،]54:ففر ين األمر والخ ق ( ،)2كمـا حـتج بقولـه لعـالث
{وك ــم هللا موســث لك يما}[النســاء ،]164:والتك ــيم ــو المشــافدة بــالك  ،وال
جو أن كون كـ المـتك م حـاال فـد ايـره مخ وقـا فـد شـدء سـواه ،كمـا ال
جــو ذلــك فــد الع ــم ( ،)3كم ـا ه ـ كر مــن األ لــة أن أســماء هللا فــد الق ـرآن،
()4
فكيل كون
مخ وقا

وي كر ما ور من الروا ات عن االما أحمـد وايـره فـد أن القـرآن ايـر

مخ و
وير ع ث من لوقـف فـد القـرآن ،وقـال ال أقـول :إنـه مخ ـو وال إنـه ايـر
مخ و  ،ويقول لدم -بعد المناقشـة :-ه ـزمكم أن لتوقفـوا فـد كـل مـا الت ـف
النــا فيــه وال لقــدموا فــد ذلــك ع ــث قــول ،فــتن جــا لكــم أن لقول ـوا ــبعا
لووي ــل المسـ ـ مين اذا ل ع ــث ــحتدا لي ــل ،ف ــم ال ق ـ ـتم :إن القـ ـرآن ايـ ـر
()5

()1
()2
()3
()4
()1

اللمع (ص -)15 :من ر ي ،-وان ر :اإل نة (ص)65 :ا
ان ر :اإل نة (ص)64 -63 :ا
ن س المصدر (ص)72 :ا
ان ر :ن س المصدر (ص)73 :ا
اإل نة (ص)96 -87 :ا
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مخ و بالحجج التد ذكرنا ا فد كتا نا ا
ثم ه كر أن ك هللا فد ال وح المحفو  ،وفد دور ال هن أولوا الع م
و ـو مت ــو باأللســنة ،ويقـول :والقـرآن مكتــوب فـد مصــاحفنا فــد الحقيقــة،
محفو فد دورنا فد الحقيقة ،مت و بولسـنتنا فـد الحقيقـة ،مسـموع لنـا فـد
()2
الحقيقة؟ قال لعالث{:فوجره حتث سمذ ك هللا}[التوبة]6:
وأمــا مســولة ال فــظ بــالقرآن فتنــه هنكــر ذلــك ويقــول :القرآن ق ـ أر فــد الحقيقــة
ويت د ،وال جو أن قال ه فظ به ألن القا ل ال جو له أن قول :إن كـ
هللا م فــو بــه ،ألن العــرب إذا ق ــال قــا دم لف ــه بال قم ــة مــن فمــد فمعن ــاه
رمي ــه د ــا ،وكـ ـ هللا ال ق ــال ه ف ــظ ب ــه ،وإنم ــا ق ــال :قـ ـ أر ويت ــد ويكت ــب
ويحفــظ ،وإنمــا قــال ق ــو  :لف نــا بــالقرآن ليتهت ـوا أن ــه مخ ــو ويزين ـوا ــدعتدم
()3
وقولدم بخ قه
وفــد ال مــذ ش ــرح عقيدلــه فــد كـ ـ هللا وأنــه أ ل ـد ويهني ــه ع ــث مس ــولة
()4
ح ول الحوا ث
()1

لكن بقد فد مسولة الك ما نسب إلث األشعري من أنـه قـول :إن كـ
هللا واحـد ،وأنــه معنــث قـا م ـ ات هللا لعــالث ،وأنـه لــم هــزل متصـفا بكونــه أمـ ار
()2
()3
()4
()5

المصدر الف ال (ص)99 :ا
ن س المصدر (اا ا)101 -ا
ن فه (ص)101:ا
ان ر :اللمع (ص -)23-22 :ط من ر ي-
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ونديا ولهرا ،وأنه لي بحروف وال أ وات
فدـ ه األقـوال ـ الدا لــم نجــد ا منصو ــا ع يدــا فــد كتبــه الموجــو ال ،لكــن
نســهدا إليــه أع ـ األشــاعرال وايــر م ،كــا ن فــور  ،والجــوينث ،والشدرســتاند،
وأ د نصر السجزي ( ،)1ونق دا عن نالء من جاء بعد م
 االستواء والع و:أثهه االستواء واستدل به وبغيره ع ث إثبات ع و هللا لعالث ،قول :إن
قال قا ل :ما لقولون فد االستواء ؟ قيل له :نقول إن هللا عز وجل مسـتو
ع ــث عرشــه؟ قــال{:الرحمن ع ــث العــش اســتوى}[ةه ،]5:وقــد قــال هللا عــز
وج ـ ـ ــل{ :إليـ ـ ـ ــه صـ ـ ـ ــعد الك ـ ـ ـ ــم الْيب}[فـ ـ ـ ــاةر ،]10:وقال {:ـ ـ ـ ــل رعـ ـ ـ ــه هللا
إليه}[النساء ،]158:وقال عز وجل{:هد ر األمر من السماء إلـث األرض ثـم
عــرج إليه}[الســجدال ]5 :وقــال حكا ــة عــن فرعون {:ــا امــان ا ــن لــد ــرحا
لع ــد أ ـ األســباب أســباب الســموات فــاة ذ إلــث إلــه موســث وإنــد ألظنــه
كاذبا}[اــافر ،]27 -26 :ك ـ ب موس ـث ع يــه الس ـ فــد قولــه :إن هللا عــز
وجل فو السموات ،وقال عز وجـل{:أأمنتم مـن فـد السـماء أن خسـف بكـم
األرض}[الم ـ ــك ،]16:فالسـ ـ ـموات فوقد ـ ــا الع ـ ــرش ف م ـ ــا ك ـ ــان الع ـ ــرش ف ـ ــو
الســموات قــال{:أأمنتم مـن فــد الســماء} ألنــه مســتو ع ــث العــرش الـ ي فــو
السموات ( ،)2ثم ر ع ث المعتزلة والجدمية واير م فد لووي دم االستواء

( )1ا ن ر:المدننننننننننننر (ص ،)67 :و ا إل رشنننننننننننن (ص ،)120:و نه يننننننننننننة ا إل نننننننننننندا
(ص ،)304،313،320:والملننن والنينننن للشهرسننننت ني ( ،)96/1والنننر علننننت منننن أنكننننر
الير والصوت (ص )119 ،95 :مطبوع علت اآللة الك ربةا
( )2اإل نة ( -)46-45ط هندية-ا
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باالستي ء والم ـك والقدـر ،وقـولدم :إن هللا فـد كـل مكـان ،وناقشـدم نقاشـا
قويــا مرك ـزا ،ثــم احــتج ع ــث االســتواء والع ــو بوحا هــث النــزول ،وبو لــة ألــرى
( )1ـ ا م ـ ب األشــعرى وقولــه فــد االســتواء نــم ذك ـره فــد امبانــة والرســالة
ير ل سـتواء ،نـ كره ألن
إلث أ ل التغر ،لكن نجد أن ألباعه هنسهون إليه لفس ا
مجموعــة مــندم نســب اليــه ذلــك ،قــول الهيدقد :وذ ـب أ ــو الحســن ع ــد ــن
إسـماعيل األشـعري إلـث أن هللا لعـالث جـل ثنـاكه فعـل فـد العـرش فعـ ســماه
استواء كما فعـل فـد ايـره فعـ سـماه ر قـا ونعمـة أو اير مـا مـن أفعـال ،ثـم
لــم كيــل االســتواء اال أنــه جع ــه مــن ــفات الفعــل لقولــه{:ثم اســتوى ع ــث
العرش}[األعـ ـ ـراف ،54:ه ـ ـ ـون  ،3 :الرع ـ ــد ،2:الفرقـ ـ ــان ،59:السـ ـ ــجدال،4:
الحده ــد ،]4:وث ــم ل تـ ـ ار ل ــد ،والت ارل ــد إنم ــا ك ــون ف ــد األفع ــال ،وأفع ــال هللا
لعالث لوجد مباشرال منـه إ ا ـا وال حركـة ( ،)2وأشـار الـث ذلـك البغـدا ي،
()3
وا ن فور وا ن عساكر ،والجويند
 النزول والمجدء:هته ـه األش ـعري النــزول ل حا ه ـث ال ـوار ال فــد ذلــك ،والتــد ه ـ كر ا ،كمــا
( )1ان ر :اإل نة (ص - )50 -46 :هندية ،-وك ن االعتم في اإل نة علت الطبعة
الهندية ألن ابعة فون ة الميققة فيه زخ ات ير صي ية -خ صة في هذ ال صول،-
وان ر :الرس لة إلت أه الث ر (ص)76- 75 :ا
( )2األسم ء والص ت للبيهقي (ص ،)410 :وان ر :مختصر المفمي ":ي اإلش رات
إلت مع ني األسم ء والص ت" لعبد ه ال عبد األنص ري الخليلي ،روفي سنة  724هن
(ص )312 :مطبوع اب عة أول ةا
( )3ان ر :أصول الدي (ص ،)113 :والمدر (ص ،)326-325:وربيي كذب الم تري
(ص)150:ا والش م (ص)556-555 :ا
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هتهه المجدء هلل لعالث وي كر أ لته من القرآن
وقد شرحدما فد رسالته إلث أ ل التغر بما هو ا م قبه فد أنه ال لقو
()1

ول ــي

ـ ـ ات هللا ــفات الفع ــل فيق ــول :ولي مجيئ ــه حرك ــة وال واال
()2
نزوله لعالث نق ة ألنه لي بجسم وال جو ر
وقــد نســب الهيدقــد إل ـث األشــعري فــد معنا مــا متــل مــا ور فــد االســتواء
بون حدث هللا لعالث هـو القيامـة فعـ سـميه إليانـا ومجيئـا ،ال بـون هتحـر
أو هنتقل و ك ا قال فـد ألبـار النـزول :أن المـ ار بـه فعـل حدثـه هللا عـز
وجــل فــد ســماء الــدنيا كــل لي ــة ســميه نــزوال ـ حركــة وال نق ــة ( )3و ــو
موافق لتووي ت األشعرى السابقة
 الر ا والغلب:هتهتدم ــا لك ــن هتوولدم ــا ب ــام ار ال ،فر ــاه ع ــن الْ ــا عين إ ار ل ــه لنع ــيمدم،
والـبه ع ـث الكـافرين إ ار لـه لعـ ا دم( ،)4ولووي ـه لدمـا مخـالف لمـ ب أ ــل
السنة والجماعـة ،لكـن األشـعري هتوولدمـا ليسـ م لـه األ ـل الفاسـد الـ ى قـال
()4
()1
()2
()3

ان ر :اإل نة -هندية( -ص)48 ،47 ،11:ا
الرس لة إلت أه الث ر (ص)74-73 :ا
األسم ء والص ت للبقي (ص)449-448 :ا
ان ر :الرس لة إلت أه الث ر (ص -74 :ه )7ا

جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

529

به

 -3الصفات الخهرية:
هتهه األشعري هلل الصفات الخهريـة ،كالوجـه ،واليـدهن ،والعينـين ،ويسـتدل
ل لك بالنصوص ،وير ع ث مـن لوولدـا مـن الجدميـة وايـر م ،وأةـال بصـفة
لا ــة ف ــد ــفة الي ــدهن ،ون ــاقش م ــن لوولدم ــا مس ــتدال نص ــوص الكت ــاب
والسنة ،و ا و م ب الس ف -رحمدم هللا (-)1
بقث أن بعا المتولرين عم أن ل شعري قوال آلر فيدا و و القول

تووي دا ( ،)2و ا اير حيا ،والتوويـل إنمـا ـو قـول متـولري األشـعرية
فقط كالجويند ومن جاء بعده ،أما األشعري ف ي له فيدا إال قول واحد
 قوله فد الركية:هته ــه األش ــعري الركي ــة ،وأن الم ــنمنين ه ــرون هللا ع ــز وج ــل ه ــو القيام ــة
بــوعين وجــو دم ع ــث مــا ألهــر بــه لعــالث ( ،)3ويحــتج ل ـ لك بعــد كهيــر مــن
( )4ان ننننننر :ا إل نننننننة (ص -)58-51:هنديننننننة ،-و (ص -)140 -120:ت -فون ننننننة،
وان ر :الرس لة إلت أه الث ر (ص)73-72 :ا
( )1ممنن ذكننر ذلننو :اإليدنني فنني المواننن ( )112-110/8مننع شننرحه ،والب نني فننني
إش رات المر ا (ص)188 :ا
( )2ان ر :الرس لة إلت أه الث ر (ص)76 :ا
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النصوص من الكتاب والسنة ،ويناقش المعتزلة ةوي
وي حظ أن األشـعري ال فـر  -أحيانـا -ـين ام ار والركيـة ،ولـ لك لمـا
أور سنال سـا ل عـن معنـث قولـه لعـالث{:ال لدركـه األبصـار}[األنعا ]103:
قـ ـ ــال :قيـ ـ ــل لـ ـ ــه :حتمـ ـ ــل أن كـ ـ ــون ال لدركـ ـ ــه فـ ـ ــد الـ ـ ــدنيا ولدركـ ـ ــه فـ ـ ــد
اآلل ـرال ( ،)2ويحتمــل أن كــون هللا لعــالث أ ار بقولــه{:ال لدركــه األبصــار}
عن ــد ال لدرك ــه أبص ــار الك ــافرين المكـ ـ ين ( ،)3و ـ ـ ان جواب ــان ــعيفان،
ول لك لما أةال فد مناقشة المعتزلة وذكر اعت ار الدم حول ه اآل ة ألما
إلث الجواب الصحيا فقال :فتن قالوا قولـه لعـالث {:اللدركـه األبصـار}هوجب
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،
وال هوجـب إذا لــم ندركـه دــا أن ال نـراه دــا ،فركيتنـا لــه بـالعيون وأبصــارنا لــه
دــا لــي بــت ار لــه دــا ،كمــا أن إبصــارنا لــه بــالق وب وركيتنــا لــه دــا لــي
بت ار له ،فتن قالوا :ركية البصر د إ ار البصر ،قيل لدم :ما الفر
()1

ينكم وبين من قال :إن ركية الق ب وإبصاره و إ راكه وإحاةته؟ ،فتذا كـان
ع ــم الق ــب بــاهلل عــز وجــل وإبصــار الق ــب لــه ركيتــه إ ــاه لــي بتحاةــة وال
ا ار فما أنكرلم أن لكون ركية العيون وإبصار ا هلل عز وجل لـي بتحاةـة
( )3عقد األشعري لمفألة الر:خنة أالوا ن مفنتقلة فني اإل ننة (ص 3 :ا -)24-هندينة ،-و
(ص -)62-35 :ت -فون ة ،وفي اللمع (ص -)36-32 :ط من ر ي-ا
( )4اإل نة (ص -)47 :فون ة ،ان ر :ا للمع (ص )35 :من ر يا
( )5اإل نة (ص)47 :ا
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وال ا ار ( ،)1ف ــو نــث الج ـواب ع ــث التفريــق ــين ام ار والركيــة لو ــا
األمــر وأل ــبحه اآل ــة الــة ع ــث الركيــة ،فيكــون الك ـ فــد إثبــات اللتدــا
ع ث الم ب الحق ،ولي فد يان عد اللتدا ع ث نفث الركية
أما األ لة العق ية ع ث إثبات الركية فقد ذكر لي ين:
أحد ما :اللة الوجـو  ،و أنـه لـي موجـو ا إال وجـا ز أن هرينـاه هللا عـز
وجل ،وإنما ال جو أن هرى المعدو  ،ف ما كـان هللا عـز وجـل موجـو ا متهتـا
()2
كان اير مستحيل أن هرينا نفسه عز وجل
لر :أن :أن هللا هرى األشياء ،فتذا كان لنفسه ار يا فجا ز أن هرينا نفسه،
ويقــول :ولمــا كــان هللا عــز وجــل ار يــا ل شــياء كــان ار يــا لنفســه ،وإذا كــان
ار ي ــا لد ــا فج ــا ز أن هرين ــا نفس ــه كمـ ـا أن ــه لم ــا ك ــان عالم ــا نفس ــه ج ــا أن
()3
ع منا ا
ـ ـ ا ك مـ ــه فـ ــد امبانـ ــة ،لكنـ ــه فـ ــد ال مـ ــذ سـ ــتدل ع ـ ــث ج ـ ـوا الركيـ ــة
باســتدالل قــو ع ــث أن الركيــة ال ه ــز مندــا إثبــات حــدث البــاري ،أو اثبــات
حدث معند فيه أو لشهيده أو ايـره ممـا قـول :إنـه سـتحيل أن هتصـف بـه،
وذلــك احت ـ ار ا مــن ال ـوا الباة ــة التــد ندــا نفــاال الركيــة ( ،)4ول ـ لك ذكــر
األشعري عن بعـا أ ـحابه انـه التـز جـوا ال مـ والـ و والشـم اذا كـان
()5
ذلك ال قتلد إحداث معنث فد الباري

()1
()2
()3
()4
()5

اإل نة (ص -)59 :ت -فون ة ،و (ص -)23 -22 :هندية-
المصدر الف ال (ص -)52 :ت -فون ةا
المصدر ن فها
ا للمع (ص -)33-32 :من ر ي-ا
ان ر :ن س المصدر (ص)33 :ا

جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

532

واذا كــان األشــعري هتهــه هلل ــفة الع ــو واالســتواء ،والمباهنــة ل مخ وقــات
فتثبــات الركيــة مســتقيم ع ــث م قبــه ل فــا لمت ــولرى أ ــحابه ال ـ هن أثهتـ ـوا
الركية ونفوا الع و فتناقلوا
واألشـعري هـرى أنــه ال ه ـز مــن اثبـات الركيـة التجســيم ألنـه ال شـترط أن
كون المر د جسما قول :فتن قال قا ل :فدل شا دلم مر يا إال جو ار أو
ار ــا محــدو ا أو حــاال فــد محــدو ؟ قيــل لــه :ال ،و لــم كــن المر ــد مر يــا
ألنه محدو وال ألنه حال فـد محـدو وال ألنـه جـو ر ،وال ألنـه عـرض ،ف مـا
لم كن ذلك ك لك لم جب القلاء ـ لك ع ـث الغا ـب ،كمـا لـم جـب إذا لـم
نجد فاع إال جسما ،وال شيئا اال جـو ار أو عر ـا ،وال عالمـا قـا ار حيـا اال
بع ـم وحيـاال وقـدرال محدثـة ،أن نقلـد ـ لك ع ـث الغا ـب ،إذ لـم كـن الفاعـل
()1
فاع ألنه جسم ،وال الشدء شيئا ألنه جو ر أو عرض
ـ -قوله فد القدر:
ك ـ األشــعري فــد القــدر وأفعــال العبــا ةويــل جــدا ومتفــرع إل ـث مســا ل
كتيرال ،و و هتهه ع م هللا الشامل المحـيط بكـل شـدء (،)2؟ هتهـه الكتابـة فـد
ال وح المحفو وأن هللا أثهه فيه جميذ ما و كا ن إلث هـو القيامـة ،وقـد ل
ع ي ـ ــه قول ـ ــه لعالث{ :وك ـ ــل ش ـ ــدء فع ـ ــوه ف ـ ــد الزب ـ ــر وك ـ ــل ـ ــغير وكهي ـ ــر
مســتْر}[القمر،)3( ]53 -52:كمــا انــه هتهــه إ ار ال هللا الشــام ة لكــل ش ـدء-
و د التد بمعنث المشيئة -وي كر األ لة ع ث ذلك ،ويناقش المعتزلة ةـوي
( )1اللمع (ص)36 :ا
( )2ان ر :الرس لة إلت الث ر (ص)81 :ا
( )3المصدر الف ال (ص)79 :ا
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ال هن قولون :إن هللا الهريـد الكفـر وال المعا ـد واندـا كا نـة بغيـر ا ار ال منـه
( ،)1كما أثهه قدرال هللا وأن هللا لالق كل شدء من أفعال العبـا واير ـا ور
ع ث القدرية المعتزلة ال هن

قولون :إن هللا اير لالق ألفعال العبـا قول :ويقـال أل ـل القـدر :ألـي
ق ــول هللا لعالث{:بك ــل ش ــدء ع يم}[البقـ ـرال ]29 :ه ــدل ع ــث أن ــه ال مع ــو إال
ُهللا به عا لم ،فتذا قالوا نعم ،قيل لدم :فما أنكرلم أن هدل قوله لعـالث{:ع ث
كل شدء قدهر}[البقرال ]20:ع ث أنه ال مقدور إال ُهللا ع يه قا ر ،وأن هـدل
قولــه لعالث{:لــالق كــل شــدء}[الزمر ]62 :ع ــث أنــه ال محــدث مفعــول إال
()2
ُهللا محدث له فاعل لالق
وي ـ كر فــد امبانــة بابــا فيــه الروا ــات ال ـوار ال فــد القــدر ،متــل حجــاج آ
وموسـ ـث ،وح ــدهث النْف ــة ف ــد ال ــرحم ولق هد ــا ،وك ــل ميس ــر لم ــا ل ــق ل ــه،
واير ا( ،)3و د الة ع ث قدر هللا السا ق الشامل
لكــن األش ــعري م ــذ قول ــه دـ ـ ه الم ارلــب ل ق ــدر -مخالف ــا ل معتزل ــة وموافق ــا
أل ل السنة -مال الث الجهر ،ولالف أ ل السنة فد بعا المسا ل ومندا:
القول بالكسب:
و ــو مــن المســا ل التــد اشــتدرت عــن األشــعري ،وأل ـ دــا األشــعرية مــن
بعــده ،وقــد ج ــاء قولــه بالكس ــب مثبــات ق ــدرال هللا الشــام ة لك ــل ش ـدء ،ق ــول
األشعري فد المقاالت :والت ف النا فد معنـث القـول :إن هللا لـالق ،فقـال
( )4ان ر :اإل نة (ص )161 :وم عده  -ت -فون ةا
( )1اللمع (ص ،)51 -50 :وان ر :الرس لة (ص)82 :ا
( )2ان ر :اإل نة (ص)237-225 :ا
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قا ون :معنث أن الخالق لالق أن الفعل وقذ منـه بقـدرال قد مـة فتنـه ال فعـل
بقدرال قد مة اال لالق ومعنث الكسب :أن كون الفعل بقدرال محدثة ،فكل من
وقذ منه الفعل بقدرال قد مة فدو فاعل لالق ،ومن وقذ منه بقدرال محدثة فدو
مكتسـب ،و ـ ا قــول أ ـل الحـق ( ،)1وبعــد أن هـ كر عـد ا مــن األقـوال أل ــل
امثبات واير م قول :والحق عندي أن معنث االكتسـاب ـو أن قـذ الشـدء
()2
بقدرله
بقدرال محدثة ،فيكون كسبا لمن وقذ

واألشعري فر ين حركة ام ْرار كحركة المرلعش ،وحركـة االلتيـار
متـل ذ ــاب االنســان ومجيئــه ،قول :فــتن قــال قا ــل :فيجــب إذا كانــه إحــدى
الح ــركتين ــرورال أن لك ــون األل ــري كـ ـ لك ،وإذا كان ــه إح ــدا ما كس ــبا أن
لكــون األلــرى ك ـ لك ،قيــل لــه :ال جــب ذلــك الفتراقدمــا فــد معنــد اللــرورال
واالكتساب ،ألن اللرورال ما حمل ع يه الشدء وأكره وجهر ع يه ،ولو جدـد
فـد الـتخ ص منــه وأ ار الخـروج عنــه واسـتفرم فـد ذلــك مجدـو ه لــم جـد منــه
انفكاكا وال الث الخروج عنه سهي  ،فتذا كانه إحدى الحركتين د ا الو ف
ال ـ ي ــو و ــف اللــرورال و ــد حركــة الم ـرلعش مــن الفــالج والمرلعــد مــن
الحمد كانه ا ْ اررا ،وإذا كانه الحركة األلـرى بخـ ف ـ ا الو ـف لـم
لكـ ــن ا ـ ــْ اررا ،ألن االنسـ ــان فـ ــد ذ ابـ ــه ومجيئـ ــه واقبالـ ــه وإ بـ ــاره بخ ـ ـ ف
المرلعش من الفالج والمرلعـد مـن الحمـد ،ع ـم امنسـان التفرقـة ـين الحـالين
من نفسه وايره ع م ا ْرار ال جو معه الشك ،فقد وجب إذا كان العجز
فد إحدى الحالتين أن القدرال التد د ده حا ثـة فـد الحـال األلـرى ،ألن
( )3المق الت (ص)39 :ا
( )4ن س المصدر (ص)542 :ا
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العجز لـو كـان فـد الحـالين جميعـا لكـان سـهيل امنسـان فيدمـا سـهي واحـدال،
ف مــا لــم كــن ـ ا ك ـ ا وكانــه القــدرال فــد إحــدى الحــركتين وجــب أن لكــون
كس ــبا ألن حقيق ــة الكس ــب :أن الش ــدء وق ــذ م ــن المكتس ــب ل ــه بقـ ـوال محدث ــة
الفت ار الحالين فد الحركتين ،وألن إحدا ما بمعنث اللرورال وجب أن لكون
ــرورال ،وألن األلــرى بمعنــث الكســب وجــب أن لكــون كســبا ،و ليــل الخ ــق
فد حركة اال ْرار وحركة االكتساب واحد ،ف لك وجب إذا كانه إحدا ما
ل ق ــا أن لك ــون األل ــرى ل ق ــا ( ،)1ويو ــا أن كـ ـ مندم ــا ل ــق هلل لع ــالث
سواء كان ا ـْ ار ار أو التيـارا ،ثـم قـول :لي العجـز بـون هـدل ع ـث أن هللا
لعالث ل ـق المعجـو عنـه بـوولد مـن أن لكـون القـدرال التـد جع دـا هللا لعـالث
اللة ع ث أن هللا ل ق المقـدور ع يـه ،ألن مـال ق هللا القـدرال فينـا ع يـه فدـو
ع يه أقدر ،كما أن مال ق فينا الع م به فدو به أع م ،وما ل ق

فينا السمذ له فدو له أسمذ فتذا استوى ذلك فد قـدرال هللا لعـالث وجـب إذا
ق ـ ـدرنا هللا ع ـ ــث حرك ـ ــة االكتسـ ــاب أن ك ـ ــون ـ ــو الخـ ــالق لد ـ ــا فين ـ ــا كس ـ ــبا
لنــا ( )2و ـ ا الك ـ قــد كــون ظــا ره أن الخ ـ ف ــين األشــعري والس ـ ف
ال ـ هن قولــون :إن هللا لــالق كــل شــدء ومــن ذلــك أفعــال العبــا  ،وأن العبــا
فــاع ون ألفع ــالدم حقيق ــة -لـ ـ ف ف ــد العب ــارات واأللف ــا ( ،-)3لك ــن أقـ ـوال
( )1اللمع (ص -)42 -41 :من ر ي-ا
( )1اللمع (ص)43 :ا
( )2مم رجت ذلو الش ص ه ي ا لبي في رسن لته للم جفنتير :أالنو اليفن األشنعري الني
المعت لة والفلف (ص -)114 :مطبوعة علت اآللة الك ربة-ا
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األشــعري األلــرى ممــا لــه ع قــة فــد المو ــوع لــدل ع ــث أن الخـ ف لــي
لف ا ،ومن ذلك:
أ -مسولة االستْاعة:
ه ـري األشــعري أن االســتْاعة -التــد ـد قــدرال العهــد -ال لكــون إال مــذ
الفعل ،ولي لـه اسـتْاعة قه ـه ،و ـ ه االسـتْاعة التـد هتهتدـا ـد التـد دـا
هتحق ــق الفع ــل ،ويهن ــد ذل ــك ع ــث أن امس ــتْاعة والق ــدرال ع ــرض ،والع ــرض
الهبقد مانين ،قـول :فـتن قـال قا ـل :فـتذا أثهـتم لـه اسـتْاعة ـد ايـره ف ـم
عمتم أنه سـتحيل لقـدمدا ل فعـل ،قيـل لـه :عمنـا ذلـك مـن قهـل أن الفعـل ال
خ ـو أن كــون حا ثـا مــذ االســتْاعة فـد حــال حــدوثدا أو بعـد ا ،فــتن كــان
حا ثا معدا فد حال حدوثدا فقد ا أندا مذ الفعـل ل فعـل ،وإن كـان حا ثـا
بعد ا وقد له الداللة ع ث أندا ال لبقث وجب حدوث الفعل بقدرال معدومـة،
ول ــو ج ــا ذل ــك لج ــا أن ح ــدث العج ــز بع ــد ا فيك ــون الفع ــل واقع ــا بق ــدرال
معدومة ،ولو جا أن فعل فد حال و فيدا عاجز بقدرال معدومـة لجـا أن
فعــل بعــد مئــة ســنة مــن حــال حــدوث القــدرال وإن كــان عــاج از فــد المئــة ســنة
ك دا بقدرال عدمه من مئة سنة و ا فاسد ( ،)1ثم ه كر لماذا القدرال ال لبقـد
()3
( ،)2وي كر بعا األ لة ع ث قوله
وسيولد يان فسا القول بون العرض ال هبقث مانين
ب -ل القدرال منثرال أو ال؟:
القـدرال المحدثـة التـد أثهتدـا ل عهـد وبدــا كسـب أعمالـه ،هـرى األشـعري أندــا
( )3اللمع (ص)54:ا
( )4ان ر :المصدر الف ال (ص)55 :ا
( )5ان ر :ن س المصدر (ص)58-56 :ا
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ايــر م ــنثرال كم ــا حك ــث عن ــه الشدرســتاند الـ ـ ي ق ــال :ولم هته ــه شـ ـيخنا أ ــو
الحســن  -رحمــه هللا -ل قــدرال الحا ثــة ـ حية أ ـ  ،ال لجدــة الوجــو  ،وال
لصفة من ـفات الوجـو  ،ف ـم ه زمـه التعمـيم والتخصـيص ( ،)1وشـرح ذلـك
فــد الم ــل والنحــل فقــال :ال لــوثي ر ل قــدرال الحا ثــة فــد امحــداث ،ألن جدــة
الحــدوث قلــية واحــدال ال لخت ــف بالنســبة إلــث الجــو ر والعــرض ،ف ــو أثــرت
فــد قلــية الحــدوث ألثــرت فــد حــدوث كــل محــدث ،حتــد لص ـ ا محــداث
األلـوان والْعـو والــروا ا ،ولصـ ا محــداث الجـوا ر واألجســا  ،فيـن ي إلــث
لجويز وقوع السماء ع ث األرض بالقـدرال الحا ثـة ،ايـر أن هللا لعـالث أجـرى
سنته بون حقق عقيـب القـدرال الحا ثـة أو لحتدـا أو معدـا الفعـل الحا ـل إذا
أ ار ه العهــد ولجــر لــه ،ويســمد ـ ا الفعــل كســبا ،ل قــا مــن هللا لعــالث إ ــداعا
وإحــداثا ،وكســبا مــن العهــد حصـوال لحــه قدرلــه ( ،)2و ـ ا هنيــد مــافد المجــر
من أنه لم ه كر مذ القدرال المحدثة سوى الع ـم وام ار ال ل مكتسـب ،كقـول ا ـن
فور  :وكان قول :إن ما استحق ه العين المكتسبة من و ف االكتسـاب
ف ج ــل لع ــق الق ــدرال المحدث ــة د ــا ،والت ــف جواب ــه ف ــد أن الع ــين المكتس ــبة
ــارت مكتســبة تع ــق القــدرال المحدثــة فقــط أ بــاقتران أو ــاف ألــر إليدــا،
فدار أكتر ك مه ع ث أن التوثير فد ذلك ل قدرال المحدثة ،وربما قـال :إنـه ال
د معدا من إ ار ال المكتسب وع مه ( ،)3وقولـه التـوثير ل قـدرال المحدثـة أي أن
العــين و ــفه بوند ــا مكتســبة ت ــوثير الق ــدرال المحدثــة ،ال أن الق ــدرال المحدث ــة
منثرال( ،)4دليل أن ا ن فور لما ذكر قوله التاند لم ه كر إال أنه قول بون
( )1نه ية اإل دا (ص ،)72 :وان ر :أيض (ص ،78 :وص)87 :ا
( )2المل والني ()97/1ا
( )3المدر (ص)93 :ا
( )4لن س المقصنو لتنأ ير االن نرا إلالنداع ألن هنذا هلل رعن لت الخن ل لكن شنيء ،وإنمن
المقصو أن درة العبند سنبب وواسنطة فني خلن ه رعن لت ال عن الهنذ القندرة ،ولنذلو الالند
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مذ القـدرال ع ـم المكتسـب وإ ار لـه ،وكمـا ـو وا ـا ال ع قـة لدمـا بالقـدرال
ــل ــد مــنثرال أو ال ،هو ــا ذلــك قــول األشــعري فــد ال مذ :فــتن قــال :فدــل
اكتسب االنسان الشدء ع ث حقيقته كف ار بـاة وإ مانـا حسـنا؟ قيـل لـه :ـ ا
لْـو ،وإنمــا معنــث اكتسـب الكفــر أنــه كفـر بقـوال محدثــة وكـ لك قولنــا اكتســب
ام مــان إنمــا معنــاه أنــه آمــن بق ـوال محدثــة مــن اي ـر أن كــون اكتســب الشــد
()1
ع ث حقيقته ل ال ى فع ه ع د حقيقته و رب العالمين
 لك يل ماال ْا :ــرح األشــعري بج ـوا لك يــل مــاال ْــا ( ،)2ويســتدل ل ـ لك بعــدال أ لــة
مندا قصة أ د لدب ونزول السورال فيه ،قول :ويقال لدم قد قال هللا لبار
ولعالث{:لهه هدا أ ـد لدـب ولـب مـا أانـث عنـه مالـه وممـا كسـب سيصـ ث
نا ار ذات لدب}[المسد:ا ]3 -وأمره مـذ ذلـك بام مـان ،فووجـب ع يـه أن ع ـم
أنه ال هنمن ،وأن هللا ا فد إلباره عنه أنه ال هنمن ،وأمره مـذ ذلـك أن
هنمن وال جتمذ اال مان والع م بونـه ال كـون وال قـدر القـا ر ع ـث أن هـنمن
وانه ع م أنه ال هنمن ،وإذا كان ا ك ا فقـد أمـر هللا سـبحانه أبـا لدـب بمـا
ال قدر ع يه ألنه أمره أن هنمن وأنه ع م أنـه ال هـنمن ( ،)3واألشـعري فـر
ين عد االستْاعة ل عجز عن الشـدء وعـد االسـتْاعة ل شـتغال بلـده،
فيقول :فتن قال قا ل :ألي قد ك ف هللا لعالث الكافر ام مان؟ ق نا له :نعـم،
قــال :فيســتْيذ ام مــان ،قيــل لــه :لــو اســتْاعه آلمــن ،فــتن قــال :فك فــه مــاال
م اإلرا ة الد زمة ،ووجو القدرة وزوال الم نع ،ان ر :مدموع ال ت و ()488-487/8ا
( )1اللمع (ص)40:ا
( )2ان ر :المصدر الف ي (ص)68 :ا
( )3اإل نة (ص -)195 :فون ة-ا
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ســتْيذ؟ قيــل لــه :ـ ا ك ـ ع ــث أمــرين :إن أر ت بقولــك :إنــه ال ســتْيذ
ام مان لعجـزه عنـه فـ  ،وان أر ت أنـه ال سـتْيعه لتركـه واالشـتغال بلـده
ف ــنعم ( ،)1و ـ ـ ا لفص ــيل جي ــد هزيـ ـل امش ــكاالت الـ ـوار ال ح ــول لك ي ــل م ــاال
ْا
 إنكار التع يل:صــرح األشــعري نفــد التع يــل فــد أفعــال هللا -ل فــا أل ــل الســنة ال ـ هن
قولون به -ويقول :وأجمعوا ع ث أنه عـز وجـل ايـر محتـاج إلـث شـدء ممـا
ل ــق ،وأنــه لــل مــن شــاء ويدــدي مــن شــاء ،ويــنعم ع ــث مــن شــاء ويعــز
من شاء ،ويغفر لمن شـاء ،ويغنـد مـن شـاء ،وانـه ال سـول فـد شـدء مـن
ذلــك عمــا فعــل ،وال ألفعالــه ع ــل ،ألنــه مالــك ايــر مم ــو  ،وال مــومور وال
مندد ،وانه فعل ما شاء ( ،)2ول لك هتوول اآل ة الوار ال فد ذلك و د قوله
لعالث{:ومـا ل قـه الجـن واألنـ إال ليعهدون}[الـ اريات ]56:بـون المقصــو :
أن ــه أ ار بع ــا الج ــن وامنـ ـ و ــم العا ــدون هلل م ــندم ( ،)3أى ان ــه عنـ ــد
المنمنين ون الكافرين ( )4واآل ة نص فد إثبات حكمـة هللا فـد ل ـق الجـن
واالن ـ  ،وانــه ل قد ـم ل عبــا ال فدــد نــص فــد إثبــات التع يــل ،وقــول األشــعري
عيل كما سيولد
 التحسين والتقهيا:قال بالتحسين والتقهيا الشرعد فقط ،قول عن أ ـل السـنة :وأجمعوا ع ـث
()4
()1
()2
()3

اللمع (ص)59-58:ا
الرس لة إلت أه الث ر (ص)77 :ا
اللمع (ص)68 :ا
ان ر :اإل نة (ص)192 :ا
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أن القهيا من أفعال ل قه ك دا ماندا م عنـه و جـر م عـن فع ـه ،وأن الحسـن
ما أمر م به أو ند دم إلث فع ه وأباحه لدم ،وقد ل هللا عـز وجـل ع ـث ذلـك
()1
بقوله{ :وما ألاكم الرسول فخ وه وما نداكم عنه فانتدوا}[الحشر]7 :
وال قبا من هللا شدء ،ف قبا منه أن ع ب المـنمنين ويـدلل الكـافرين
الجنان ،وانمـا نقـول :انـه ال فعـل ذلـك ألنـه ألهرنـا أنـه عاقـب الكـافرين و ـو
ال جو ع يه الك ب فد لهره (،)2ويع ل ذلك بون هللا و المالك القا ر وانه
ال آمر

فوقه ،قول :والدليل ع ث أن كل مافع ه ف ه فع ه أنه المالك القا ر ال ي
لــي بمم ــو وال فوقــه مهــيا وال آمــر وال اجــر وال حــاظر وال مــن رســم لــه
الرسـو وحـد لـه الحــدو  ،فـتذا كـان ـ ا كـ ا لـم قــبا منـه شـدء إذ ( )3كــان
الشدء انمـا قـبا منـا ألنـا لجاو نـا ماحـد ورسـم لنـا ،وألينـا مـالم نم ـك إليانـه،
ف ما لم كن الباري مم كا وال لحه آمر لـم قـبا منـه شـدء ،فـتن قـال :فتنمـا
قبا الك ب ألنه قبحه ؟ قيل له :أجـل ،ولـو حسـنه لكـان حسـنا ولـو أمـر بـه
لم كـن ع يـه اعتـراض ( ،)4ومـ ب األشـعري ـ ا ـولد فـد الْـرف المقا ـل
لم ب المعتزلة ال هن قالوا بالتحسين والتقهيا العق د ،والحق م ب السـ ف
و و التفصيل
و -قوله فد ام مان:
()4
()5
()1
()2

الرس لة إلت أه الث ر (ص)78 :ا
اللمع (ص)71:ا
في ابعة من ر ي إذا ،وذكر في الي ش ة أن فت إحد النفص إذ وهت الصوابا
اللمع (ص)71 :ا
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رح فد امبانة أن ام مان قول وعمل هزيد ويـنقص ( ،)1وفصـل ذلـك
فـ ـ ــد الرسـ ـ ــالة فقـ ـ ــال :وأجمعوا ع ـ ـ ــث أن اال مـ ـ ــان هزيـ ـ ــد الْاعـ ـ ــة ويـ ـ ــنقص
بالمعصية ،ولي نقصانه عندنا شكا فيمـا أمرنـا بالتصـدهق بـه وال جدـ بـه،
ألن ذلك كفر ،وإنما و نقصـان فـد مرلبـة الع ـم و يـا ال الهيـان ،كمـا خت ـف
و ن ةاعتنـا وةاعـة النهــد - -وإن كنـا مـن هن ل واجــب ع ينـا ( ،)2وقولــه:
إن ام مان قول وعمل ،ويزيد ،وينقص و قول أ ل السنة والجماعة
ولكنه فد ال مذ فسره بالتصـدهق بـاهلل ،واحـتج بتجمـاع أ ـل ال غـة ع ـث أن
ام مـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــو التصـ ـ ـ ــدهق،كما احـ ـ ـ ــتج بقولـ ـ ـ ــه لعالث{:ومـ ـ ـ ــا أنـ ـ ـ ــه بمـ ـ ـ ــنمن
لنا}[هوسف ]17:أي بمصد لنـا ،ويقـول النـا  :فـ ن هـنمن بعـ اب القهـر
()3
والشفاعة  ،ويريدون :صد
ا ما و موجو فد كتبه ،وقد نسب اليه متولرو األشعرية واير م

انه قـول :إنـه المعرفـة ( ،)4كمـا نسـهوا إليـه قـوال آلـر ؛ انـه التصـدهق وان
()5
القول بال سان والعمل باألركان اير ال ين فيه
أما قوله فد مرلكب الكهيرال فدو قول أ ل السنة :انـه مـنمن بو مانـه فاسـق
()6
بكهيرله وانه ال خ د فد النار
( )3اإل نة (ص -)27 :فون ة-ا
( )4الرس لة إلت أه الث ر (ص)93 :ا
( )5ان ر :اللمع (ص)75 :ا
( )1ان ر :المدر (ص ،)151 :ونه ية اإل دا (ص ،)472 :وال ص الال ح
( - )266/2ط -الميققةا
( )2ان ر :أصول الدي للب دا ي (ص ،)248 :والمدر (ص  ،)150والمل والني
للشهرست ني ( ،)101 /1ونه ية اإل دا (ص)472 :ا
( )3ا ن ر :اإل نة (ص ،)26 :و اللمع (ص ،)75 :و الرس لة (ص)94 -93 :ا
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 قولــه ف ـد :الش ــفاعة ،وع ـ اب القهــر ،والح ــوض ،والص ـراط ،واممام ــةوالصحابة:
وقولــه فيدــا جميعــا :ــو قــول السـ ف -رحمدــم هللا لعــالث -كمــا ذكــر ذلــك
فد أوالر كتبه ك دا
ا و أ و الحسـن األشـعري الـ ي لنسـب اليـه ةا فـة األشـعرية ولعـل مـا
سهق عر ه من حياله ،وأةواره وعقيدله عْد ورال وا حة نوعا ما لد ا
الع م ال ي لكونه من بعده مدرسة مشدورال انتسهه اليه واشتدرت باسمه

*

*

*
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الفصل ال اربذ
نشوال األشعرية وعقيدلدم

المبحث األول :أس ف األشعرية الك يه وموقف الس ف مندم

المبحث التاند :المالريد ة وع قتدم باألشعرية
المبحث التالث :نشوال الم ب األشعري وانتشاره
المبحث الرابذ :عقيدال األشاعرال
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المبحث األول
أس ف األشعرية الك ية وموقف الس ف منم

ارلبْه نشوال األشـعرية بالشـيل أ ـد الحسـن األشـعري -رحمـه هللا -الـ ي
أ با فيما بعد شيخدم عند امة  ،هرجعون إلث أقواله ،ويحـاولون السـير
ع ث ما سْره فد كتبه من آراء
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والفصـل الســا ق كــان عـن ـ ا اممــا وحيالــه وعقيدلـه ،وفـد ـ ا الفصـل
محاولة اسـتكمال مو ـوع النشـوال فـد الحـدهث عـن الـ هن لـوثر دـم األشـعري
ثــم ل ـوثر دــم ل م لــه مــن بعــده ،وأ ــم الْوا ــف التــد هوجــد لدــا ــدي فــد
عقا د األشعرية د:
 -1المعتزلة والجدمية
 -2أ ل السنة
 -3الك ية
أما المعتزلة ف شك أن مندجدم الك مـد والعق ـد كـان ذا أثـر مباشـر أو
اي ــر مباشـ ـر ع ــث الك ي ــة ث ــم األش ــعرية ،و ـ ـنالء وإن ر وا ع ــث المعتزل ــة
وبينوا فسا أقوالدم اال أندم لم خرجوا سـالمين مـن المعركـة كمـا لـرج أعـ
الس ـ ف ،ــل ا ــْروا لحــه وة ـوال الــر و الك ميــة والمناقشــات العق يـ ـة أن
سـ ـ ـ موا لد ـ ــم بع ـ ــا أ ـ ــولدم وان ه تزمـ ـ ـوا لوا مد ـ ــا ،وبـ ـ ـ لك ـ ــدأت ـ ـ ـوا ر
االلت ف واالنحراف فد م هدم لبعد دم عن م ب الس ف الخالص
أمـا الجدميـة فدـم فـد الصـفات شـيوخ المعتزلـة ،وفـد القـدر ع ـث النقـيا
من م هيدم ،واألشعرية فد مسولة القدر مالوا إلث م ب الجهر
وأمــا أ ــل الســنة فد ـم جمعــون مــا عنــد الْوا ــف مــن حــق ،وي ـر ون ع ــث
الباةل الموجو عنـد كـل ةا فـة ،واألشـعري لمـا رجـذ عـن مـ ب المعتزلـة-
وك لك

األشــعرية ال ـ هن ألبعــوه -ســاروا ع ــث م ـ ب الس ـ ف والبع ـوا مــندجدم فــد
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كتي ر من المسا ل ،وقد وقفوا مـذ أ مـة السـ ف فـد الـر ع ـث سـا ر الْوا ـف
ف ــد ـ ـ ه المس ــا ل ،وال ش ــك أن ل ــوثر م بو م ــة أ ــل الس ــنة وانتس ــا دم ال ــيدم
مشــدور ال حتــاج إلــث أ لــة أمــا الك يــة فدــم أس ـ ف األشــعرية حقــا ،وقــد
انــدمجوا ف ـيدم حتــد و ــل األمــر -بعــد انتشــار م ـ ب األشــعرية -الــث أن
ْ ق اسم الْـا فتين ع ـث األلـرى ،وإن كـان الغ ـب فـد التسـمية ل شـعرية،
ولما كانه نشوال األشـعرية لـرلبط كتيـ ار نشـوال الك يـة كـان ال ـد مـن الحـدهث
ه الْا فة وأ م أقوالدم وآ ار دم ،أما المعتزلة والجدميـة وأ ـل
عن أ م أع
الس ــنة ف ــوقوالدم وآراك ــم معروف ــة وق ــد كتـ ـب عند ــا الكتي ــر ،وم ــن أ ــم أعـ ـ
الك ية :ا ن ك ب ،والمحاسهد ،والق نسد
أوال :ا ن ك ب:
و عهد هللا ن سعيد ن كـ ب القْـان البصـرى ،أ ـو محمـد ( ،)1ويقـال:
عهــد هللا ــن محمــد ( ،)2واألول أشــدر ،وي قــب ك بــا -متــل لْــاف -و نــا
ألنه كان لقوله فد المناظرال جت ب من هناظره ويجره إليـه كمـا
ومعنث،
()3
جت ب الك ب الشدء

( )1هنذا ررجمه الذهبي فني الفنير ( ،)174/11واالن حدنر فني اللفن ن ( ،)290/3واالن
نني شننهبة فنني الطبق ن ت ( ،)33/1وكننذلو س نم األشننعري فنني المق ن الت :عبنند ه ال ن
سعيد ،ان ر( :ص)298:ا
( )2هنذا سم اال النديذ في ال هرس (ص -)230 :ط -اهران ،وذكر القولي الفنبني
في الطبق ت ( ،)299/2كم ررجمه الصن د منرري  :منرة سنذ عبند ه الن سنعيد ،النوافي
( ،)197/17ومرة سذ عبد ه ال ميمد ()492/17ا
( )3ان ننر :الف نير للننذهبي ( ،)174/1والطبق ن ت للفننبني ( ،)299/2واللف ن ن الال ن حدننر
()291/3ا
ومم ي ح هن أنه يق ل له اال كن ب ولن س ك ن  ،ممن يندل عن أن هنذا اللقنب لن س لنه
وإنم ألال ه أو أحد أجدا  ،وهذا يدع التيلي الذ ذكرو مي ن را
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ق ــال عن ــه الـ ـ هد :أر المتك م ــين بالبصـ ـرال ف ــد مان ــه ( ،)1وذك ــر ا ــن
النــد م أنــه كانــه لــه مــذ عبــا ــن س ـ يمان -المعتزلــد -منــاظرات ( ،)2ونقــل
السبكد عن والد الفخر ال ار ي ()3؛ أنه قال فد آلر كتابه اا ـة المـ ار فـد
ع ــم الك  :ومــن متك مــد أ ــل الســنة فــد أ ـا المــومون عهــد هللا ــن ســعيد
التميمــد ،ال ـ ي مــر المعتزلــة فــد مج ـ المــومون ،وفلــحدم هيانــه ،و ــو
ألو حيث ن سعيد ال قْـان ،وارث ع ـم الحـدهث و ـاحب الجـرح والتعـدهل
( ،)4قــال الس ــبكد مع قا :وكشــفه ع ــن حيــث ــن ســعيد القْ ــان ــل ل ــه أخ
اسمه عهد هللا ؟ ف م ألحقق إلث اآلن شيئا ،وإن لحققه شـيئا ألحقتـه إن شـاء
()7
هللا ( ،)5والصواب أنه لي ألا له كما حققه ا ن حجر( )6والزبيدي
ولمناقشـات ا ـن كـ ب ل معتزلـة ومخالفتــه لدــم فقــد الدـم بونــه ا تــدع أقوالــه
( )1الفير ()174/11ا
( )2ان ر :ال هرس (ص)230 :ا
( )3هو :عمر ال حفي الن اليفن النراز  ،الشن فعي ،ن ء الندي  ،أالنو الق سنذ ،خطينب
الري م آ ر هذا الكت ب " ية المرا " الذي مدحنه الفنبني كثينرا ،ذكنر فني هدينة العن رفي
أنه رنوفي سننة  559هنن ،ان نر :ابقن ت الفنبني ( ،)242/7وهدينة العن رفي (ص،)784:
ومعدذ المؤل ي ()282/7ا
( )4ابقنن ت الفنننبني ( ،)300/2وهنننذا النننص التم منننه فننني أصننول الننندي للب ننندا (ص:
 ،)309ولع والد ال خر الرازي نقله عنه ،ألن الب دا ي روفي سنة 429ا
( )5ابق ت الفبني ()300/2ا
( )6في لف ن المي ان ()291/3ا
( )7في ر ج العروس م ة " كلب" ،وفي إري الف ة المتقي ()6/2ا
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ليـد هـن النصــارى فــد م ــة المسـ مين ،وأنــه أر ــد ألتــه النصـرانية ـ لك
لمــا اعتر ــه ع ــث اسـ ـ مه،وقد فنــد ـ ـ ا القــول وك ب ــه شــيل امسـ ـ ا ــن
()2
ليمية( ،)1وال هد

و لم لشر المصا ر إلث شيوخ ا ن ك ب ،أما ل م له فوشار ال هد إلث
أن ممـن قيــل انــه ألـ عنــه الكـ  :او ال ـا رى ،والحــارث المحاســهد ،ثــم
ذكــر ال ـ هد أن ا ــن النجــار ذكــر ال ــن ك ـ ب لرجمــة لــم حرر ــا وأنــه ذكــر
فيدا أنه كان فد أ ا الجنيد ( -)3سيد الْا فة الصـوفية -وذكـر السـبكد أنـه
وجد بخط ال هد حاشية ع ث لاريل ا ن النجار كتب فيدا بت اء ما ذكره من
حكا ة ةوي ة  -ين ا ن ك ب والجنيد -مانصه :ال صا ؛ فتن ا ن كـ ب

( )8في منه ج الفنة ( ،)397/2ت رشن سن لذ -ط األولنت ،-و رء التعن رض (،)155/6
ومدموع ال ت و ()115/555،8/5ا
( )9الفير ()175/11ا
( )1ان نننر :الفنننير ( ،)175/11والدنيننند هنننو :الدنيننند الننن ميمننند الننن الدنيننند النه ونننندي
الب دا ي القوارخر  ،وملقب لخ از ،لذ أالع علنت من رنرجذ لوال رنه اال النذهبي فني الفنير
فانننه ذكننر أنننه ولنند س ننة ن ن وعش نرخ  ،ورننوفي سنننة  297هننن و ين س ننة  298هننن و لنن(
النذهبي من أرخننه فننة  297هنننا ان نر :رن رخص ندا ( ،)241/7وابقن ت الفننلمي (ص:
 ،)155واليل ننة ( ،)255/10واألنفن ب ( )254/10فنني نفننب القنوارخري ،وصن ة الصن وة
( ،)416/2ووف ن ت األا ن ن ( ،)373/1وسننير أع ن النننب ء ( )77-66/14و ند أ خ ن
في ررجمته ررجمة الذي عد ا
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لــه ذكــر فــد مــان أحمــد ــن حنهــل ،فكيــل هـتم لــه ـ ا مــذ الجنيــد ( ،)1قــال
السـبكد منيــدا واألمــر كمـا قــال ( )2ومــن المع ــو ان الحنيـد قــد لــوفد ســنة
 298ـ ،أما وال لـه فقـد كانـه سـنة نيـل وعشـرين ومئتـين ،وأمـا ا ـن كـ ب
فقــد لــوفد بعــد األربعــين ومئتــين ( ،)3وحــد ا ــاحب د ــة العــارفين بســنة
 241ـ ( ،)4ومـن ثـم ف ـي مسـتبعدا -مـن الناحيـة التاريخيـة -أن ه تقـد بـه
و و فد شبابه
وقــد ذكــر عهــد القــا ر البغــدا ي أن مــن ل م ـ ال ا ــن ك ـ ب عهــد العزيــز
المكد(،)5

والحسين ن الفلل البج ث ( ،)6والجنيد ( ،)7وقد قرن الك عـد-كمـا نقـل
( )2ابق ت الفبني ()299/2ا
( )3ن س المصدر والص يةا
( )4ان ر :ن س المصدرا
(( )5ص)440:ا
( )6ذكننر االنن ر م نة فنني رء التع ن رض ( :)257-245/2انننه اليق نول قننول اال ن كنن ب،
اسمه :عبد الع خ اال ييينت الن عبند الع خن الن مفنلذ الن م منون الكنن ني المنني ،يعتبنر
أحنند أصنني ب الش ن فعي ،وهننو ص ن حب اليينندة ،رننوفي سنننة  240هننن ،ان ننر :ر ن رخص نندا
( ،)449/10وميننننن ان االعتننننندال ( ،)639/2وابقننننن ت الشنننننيرازي (ص ،)103:وابقننننن ت
األسننننوي ( ،)41/1وابقننن ت الفنننبني ( ،)144/2ومقدمنننة ريقيننن الييننندة (ص )9 :ومننن
عده ا
( )1هو :اإلم الل وي الم فنر أالنو علنت البدلني الكنوفي نذ الن فن الوري رنوفي سننة 282
هن ،ابق ت الم فرخ ( ،)156/1والوافي ( ،)27/13وسير أع النب ء ()414/13ا
( )2ان ر :أصول الدي (ص)309:ا
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عنـه ا ـن عسـاكر -ــين عهـد العزيـز المكـد والحــارث المحاسـهد وا ـن كـ ب
فد الز د ومقاومة أ ل الهدع فقال بعد إشارله إلـث محنـة ل ـق القـرآن ولـورع
أحمد ا ن حنهل عن مجـا لتدم -واندـم مو ـوا ـ لك ع ـث الم ـو  :وكـان فـد
ذلــك الوقــه مــن المتك مــين جماعــة كعهــد العزيــز المكــد والحــارث المحاســهد
وعهــد هللا ــن ك ـ ب وجماعــة ايــر م وكــانوا أول ـد ــد ولقشــف لــم هــر واحــد
مـ ــندم أن ْـ ــو أل ـ ــل الهـ ــدع بسـ ــاةا وال أن هـ ــدال دم ،فكـ ــانوا هـ ــر ون ع ـ ــيدم
وينلفــون الكتــب فــد إ ح ـاض حججدــم إلــث أن نشــو بعــد م وعا ـر بعلــدم
بالبصرال أ ا إسماعيل القا د بغدا أ و الحسن ع د ن إسماعيل ن أ د
بشــر األشــعري ر ــد هللا عنــه ( )1وســيا ـ ا الكـ جــاء لهيــان فلــا ل
األشعري وأنه ار هنلف ويقصد أ ل الهدع ليناظر م ( ،)2وإال فعهـد العزيـز
المكد ناقش المعتزلة فـد مج ـ المـومون وأثهـه ذلـك فـد كتابـه الحيـدال (،)3
وا ـ ـن ك ـ ـ ب ذكـ ــر بعـ ــا مترجميـ ــه أنـ ــه مـ ــر ع ـ ــث المعتزلـ ــة فـ ــد مج ـ ـ
المومون
( )3ربيي كذب الم تري (ص)116 :ا
( )4ان ر :ن س المصدر والص يةا
حننول نفننبة كتن ب اليينندة لعبنند الع خن الكنن ني ،فيننر الننذهبي فنني مي ن ان
( )5هنن خن
االعتدال ( )639/2أنه لذ رصت نفبته ال ه ور عه الفبني فني الطبقن ت ( ،)145/2أمن
الذي أ بتوا نفبته إل ه فهذ جم هير العلم ء ومنهذ :الخطيب في ر رخص ندا (،)449/10
واال الننديذ فني ال هرسن (ص -)236 :ط اهنران ،-واالن العمن فني الشنذرات (،)95/2
وال س ني فنني العقنند الثمنني ( ،)467-466/5واال ن حدننر فنني التهننذيب ( ،)363/6وفنني
التقرخننب ( ،)513/2واال ن ر م ننة فنني رء التع ن رض ( ،)245/2وم عننده حيننث نق ن منننه
نصوصننن  ،وأيضننن ( ،)115/6الننن والنننذهبي فننني ول اإلسننن ( )146/1حينننث ننن ل عننننه
"ص حب كت ب الييدة ،،وأش ر االن الدنوزي فني المننت ذ ( )81/8النت أننه فني عهند القن ر
ه سنة  420هن اجتمع العلم ء والقض ة وك ن مم رأو المن رة التي جرت الني الكنن ني
والمرخفي ،وان ر :مقدمة ريقي الييدة :جمي صليب (ص 7 :ا)23-ا
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أمـا منلفــات ا ـن كـ ب فقـد ذكــر لـه ــاحب الفدرسـه :كتـاب الصــفات،
وكت ــاب ل ــق األفع ــال ،وكتـ ـاب ال ــر ع ــث المعتزل ــة ( ،)1أم ــا ــاحب د ــة
العارفين فقد ذكر له كتاب الر ع ث الحشوية ،ولم ه كر الر ع ـث المعتزلـة

()2

وقــد لقــد أن وفــاال ا ــن ك ـ ب كانــه بعــد ســنة  240ـ ـ وحــد ا الــبعا
بسنة  241ـ
 أ م أقوال ا ن ك ب:لـم صــل الينــا شـدء ممــا ذكــر مـن منلفــات ا ــن كـ ب ،ولـ لك فاالعتمــا
فـد يـان آ ار ـه وأقوالـه إنمـا كـون واسـْة النـاق ين عنـه أو عـن بعـا كتبــه،
وأ ــم مصــدر ل ـ لك ماكتبــه األشــعري فــد المقــاالت ،والنتــف التــد نق دــا شــيل
امس ا ن ليمية عن بعا كتبه
وقــد ســهق -فــد الفصــل الما ــد -عنــد الحــدهث عــن األشــعري ذكــر أ ــم
آراء ا ن ك ب بتجمال ،ويمكن لفصيل ذلك فيما ه د:
أ -قوله فد األسماء والصفات:
هتهه ا ن ك ب األسماء والصفات هلل لعالث ،قول األشـعري :قـال عهـد
هللا ا ن كـ ب :لـم هـزل هللا لعـالث عالمـا قـا را ،حيـا ،سـميعا ،بصـيرا ،عزيـزا،
ع يمــا ،ج ـي  ،متكه ـرا ،جبــار ا ،كريمــا ،ج ـوا ا ،وا حــدا ،ــمد ا ،فــر ا،
( )1ان ر :ال هرس (ص ،)230 :والفير ( ،)176 /11والوافي ()492 /17ا
( )2ان ر :هدية الع رفي (ص)440:ا
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باقيـا ،أوال ،ربـا ،الدـا ،مريـدا ،كار ـا ،ار ـيا عمـن ع ـم أنـه مـوت منمنـا وإن
كان أكتر عمره كافرا ،سالْا ع ث مـن ع ـم أنـه مـوت كـاف ار وإن كـان أكتـر
عم ـره منمنــا ،محبــا ،مبغلــا ،مواليــا ،معا ــا ،قــا  ،متك مــا ،رحمــا نــا ،بع ــم
وقــدرال وحيــاال وســمذ وبصــر وع ـزال وع مــة وج ـ ل ،وكهريــاء ،وجــو  ،وكــر ،
وبقاء ،وإ ار ال وك ار ة ،ور د وسخط ،وحب وبغا ،ومواالال ومعا اال ،وقول

وك  ،ورحمة ،وأنه قد م لم هزل بوسما ه و فاله ،وكان قول :معنث أن
هللا عــالم أن لــه ع مــا ،ومعنــد أنــه قــا ر أن لــه قــدرال ،ومعنــث أنــه حــد أن لــه
()1
حياال ،وك لك القول فد سا ر أسما ه و فاله
كم ـا هتهــه الصــفات الخهريــة كالوجــه واليــدهن والعــين وقــال :أة ــق اليــد
والعين والوجه لهرا ،ألن هللا أة ق ذلك ،وال أة ق ايره ،فوقول :د فات
()2
هلل عز وجل كما قال فد الع م والقدرال والحياال أندا فات
كما هتهه هلل ـفة االسـتواء والع ـو ،قـول فـد كتـاب الصـفات -فـد بـاب
القول فد االستواء :-فرسول هللا  ،و و فوال هللا من ل قه ،وليرله مـن
ريت ــه ،وأع مد ــم جميع ــا ب ــه ،جي ــز السـ ـنال ب ــوهن ،ويقول ــه ،ويستص ــوب ق ــول
القا ــل :انــه فــد الســماء ،ويش ـدد لــه بام مــان عنــد ذلــك ،وجدــم ــن ــفوان
وأ ـحابه ال جيـزون األهــن عمـوا ،ويحي ــون القـول بــه ،ولـو كــان لْـو كــان

( )1المق الت لألشعري (ص -)169 :ط رختر-ا
( )2ن نس المصندر (ص ،)218-217 :وان ننر( :ص ،)522 :أمن " األصن ع ف ني ابقن ت
الين اللة ( )133/2اش رة الت أنه يؤوله "ا
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رسول هللا  أحق باالنكار له ،وكان هنبغـد أن قـول لدـا ( :)1ال لقـولث ذلـك
فتو مين أن هللا عز وجل محدو  ،وأنه فد مكان ون مكان ،ولكن قولث إنه
فــد كــل مكــان ألنــه الصـواب ون مــا ق ـه ،كـ لقــد أجــا ه رســول هللا  مــذ
ع مه بما فيه وانه أ وب األقاويل ،واألمر ال ى جب ام مـان لقا ـه ،ومـن
أج ــه شــدد لدــا بام مــان حــين قالتــه ،فكيــل كــون الحــق فــد ل ـ ف ذلــك،
()2
والكتاب ناةق به وشا د له؟

وقــال ا ــن ك ـ ب :ولــو لــم شــدد لصــحة م ـ ب الجماعــة فــد ـ ا الفــن
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
ال لسول أحدا من النـا عنـه ،عربيـا وال عجميـا ،وال منمنـا وال كـاف ار فتقـول:
أهن ربـك؟ إال قـال :فـد السـماء إن أفصـا ،أو أومـو يـده أو أشـار بْرفـه إن
كــان ال فصــا ،ال شــير إلــث ايــر ذلــك مــن أرض وال ســدل وال جهــل ،وال
رأهنا أحدا اعيا له إال رافعا هد ه إلث السـماء ،وال وجـدنا أحـدا ايـر الجدميـة
( )3اإلش رة الت حديث الد رخة التي سنأله الرسنول  أين ه ؟ لن فني الفنم ء ،فقن ل:
اعتقه فانه مؤمننة ،روا مفنلذ ،كتن ب المفن جد وموا نع الصن ة ،ن ب رينرخذ الكن فني
الص ة ور مه ( ،)537كم روا ير ا
( )4رء التع رض ( ،)194-193/6و د نقله ع اال فور ا
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سـول عــن ربـه فيقــول :فـد كــل مكـان كمـا قولـون ،و ــم هـدعون أندــم أفلــل
النا ك دم فتا ه العقول ،وسقْه األلبـار ،وا تـدى جدـم وحـده ولمسـون
()1
رج معه ،نعوذ باهلل من مل ت الفتن
ور ا ن ك ب ع ث من قول :إن هللا ال الل العالم وال لارجه ،فقال:
وألرج من الن ـر والخهـر قـول مـن قـال :ال فـد العـا لـم وال لـارج منـه ،فنفـاه
ناليا مستويا ،ألنه لـو قيـل لـه :ـفه بالعـد مـا قـدر أن قـول فيـه أكتـر منـه،
ور ألبار هللا نصا ،وقال فد ذلك ماال جو فد لهر وال معقول ،و عم أن
ا و التوحيد الخالص والنفد الخالص عند م و امثبات الخالص ،و م
()2
عند أنفسدم قياسون
وقـال مجيبــا ع ــث شـهدتدم :فــتن قــالوا :ـ ا إفصـاح مــنكم بخ ــو األمــاكن
منــه ،وانفـ ار العــرش بــه ،قيــل :إن كنـتم لعنــون ل ــو األمــاكن مــن لــد يره وأنــه
عـالم دــا فـ  ،وإن كنـتم لـ هون الــث ل و ـا مــن اسـتوا ه ع يدــا كمـا اســتوى
ع ث العرش فنحن ال نحتشم أن نقول :استوى هللا ع ـث العـرش ،ونحتشـم أن
()3
نقول :استوى ع ث األرض ،واستوى ع ث الجدار ،وفد در الهيه

كما ه كر مناقشات ألرى لنفاال الع و
ب -فات الفعل:
مذ أن ا ن ك ب هتهه األسماء والصفات كما سهق اال أنه هنفد مندا مـا
()4

( )1رء التع رض ()194/6ا
( )2المصدر الف ال ()119/6ا
( )3ن ننس المصنندر (-119/6ا  ،)12وخننر االن ك ن ب ان اسننتواء ه كونننه فننوق الع نرش
ال مم سة ،ان ر :أصول الدي (ص)113 :ا
( )1ان ر :أصول الدي ( )120/6وم عده ا
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هتع ــق بمشــيئة هللا وإ ار لــه ،نــاء ع ــث نفــد ح ــول الحـوا ث ـ ات هللا لعــالث،
و ــو د ـ ا قــد وافــق المعتزلــة ع ــث ـ ا األ ــل المقــرر عنــد م المهنــد ع ــث
ليــل حــدوث األجســا و ــو أن مــن قامــه بــه الح ـوا ث ال خ ــو مندــا ،فنف ـوا
جميــذ الصــفات عــن هللا لعــالث نــاء ع ــث ذلــك ،أمــا ا ــن ك ـ ب فقــد لــالفدم
فوثهـ ــه هلل الصـ ــفات ال اليـ ــة والمعنويـ ــة وجع دـ ــا أ لي ـ ـة ( ،)1ونفـ ــد الصـ ــفات
االلتيارية لموافقته لدم ع ث ا األ ل ،ويمكن عرض م قبه وبيان األ لة
ع ث أنه قول د ا األ ل ،من ل ل ما ه د:
ا -قولــه بو ليــة الصــفات ك دــا ون أن فــر ــين ــفات الـ ات و ــفات
الفعل ،فيجعل فات الر د والسخط والمحبة والكر والجو أ لية كالسـمذ
وا لبصــر والحيــاال ،حتــث ال فدــم مندــا مــا هــدل ع ــث الصــفات االلتياريــة لــه
()2
لعالث
 -2قوله بالموافاال :وأنـه ال ـة لـم هـزل ار ـيا عمـن ع ـم أنـه مـوت منمنـا،
وإن كان أكتر عمره كـافرا ،سـالْا ع ـث مـن ع ـم أنـه مـوت كـاف ار وإن كـان
أكتر عمره منمنا ( ،)3ومعنث ذلك أن هللا ال هر د عن المنمن -ال ى كان
كاف ار -بعد سخْه ع يه لئ قال :إن هللا حدث له أمر لم كن موجـو ا مـن
قهل
 -3انه حين أثهه الع و واالستواء ربْدما بما هدل ع ث أنه قول نفد

( )2المعت لة جعلوا الص ت كله أعرا ون وه  ،أم اال ك ب فلذ يفمه أعرا
أزل ة هلل ،ان ر :مدموع ال ت وي ()36/6ا
( )3ان ر :المق الت (ص)584 ،546 ،169 :ا
( )4ن س المصدر (ص ،)298،547 :وان ر :المدر الال فور (ص)45 :ا

وأ بته
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فات الفعل هلل لعالث كمـا شـاء ،قـول األشـعري عـن ا ـن ك ب :وكـان
ويزعم أن الباري لم هزل وال مكان وال مان قهل الخ ق ،وأنه ع ث مـالم هـزل،
وأنه مستو ع ث عرشه كما قال ،وأنه فو كل شدء لعـالث ( ، )1ولـو ألـ ت
العبــارات األول ــث لتــو م أن ا ــن ك ـ ب هنف ــد الع ــو واالس ــتواء لناليــه الزم ــان
والمكــان قهــل الخ ــق وانــه بعــد الخ ــق ع ــث مــالم ه ـزل ،لكــن إثبالــه ل،ســتواء
والع و ففد ا التـو م ،ولكـن مـن مجمـوع الكـ هتلـا م قبـه فـد نفـد أن
لكون هلل فة التيارية
 -4ناليه لبعا ـفات الفعـل أن لكـون مـن ـ ا النـوع ،قـول األشـعري:
وقــال ا ــن ك ـ ب :الو ــف هلل بونــه ك ـريم لــي مــن ــفات الفعــل ( ،)2وال
شك أن هللا كريم أ ال ،لكن أ لا هتكر ع ث عبا ه بما شاء كمـا شـاء متـث
شاء فدو أ لا فة فعل
 -5جع ــه وال ــة هللا وعداولــه ور ــاه وســخْه مــن ــفات ال ـ ات ال مــن
فات الفعل ( ،)3و ا معنث قوله :إندا أ لية
 -6قولـ ــه فـ ــد مسـ ــولة الك ـ ـ  ،وجع ـ ــه متـ ــل ـ ــفة الع ـ ــم والقـ ــدرال ،قـ ــول
األشــعري :وقــال ا ــن ك ـ ب :ان هللا لــم ه ـزل متك مــا ،والك ـ مــن ـفات
الــنف كــالع م والقــدرال ( ،)4ويقــول :إن ك مــه قــا م بــه كمـا أن الع ــم قــا م بــه،
()1
()2
()3
()4

المق الت (ص)299 -298:ا
ن س المصدر (ص)179 :ا
ن فه (ص)582 :ا
ن فه (ص)517:ا

جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
www.almahmood.islamlight.net
This file was downloaded from QuranicThought.com

موقف ابن تيمية من األشاعرة – الجزء األول

558

والقدرال قا مة به
ومن لـ ل األ لـة والنقـول السـابقة عـن ا ـن كـ ب هتهـين أن ا ـن كـ ب-
مذ مخالفته ل معتزلة -قـد التـز ـ ا األ ـل وقـال بـه ،و ـ ا مـا لـم مـار فيـه
()2
أحد من الباحتين
()1

ه أ م مسولة لميز دا مـ ب ا ـن كـ ب ،وقـد ل قا ـا عنـه ل ميـ ه كمـا
ل قا ــا بعــد ذلــك األشــاعرال و ــارت جــزءا مــن م ـ هدم ،وقــد كانــه مــن أ ــم
األســباب فـ ـد موق ــف ع مــاء السـ ـ ف م ــن الك يــة ورم ــيدم باال ت ــداع واألم ــر
دجر م ،كما كانه أ لا مـن أ ـم األسـباب فـد عـد قهـول مـ ب األشـعرية
والْعن فيه من جانب ع ماء الس ف
ج -قوله فد الك والقرآن:
نث ا ن ك ب قوله ع ث الك والقرآن فث نفد الصفات االلتياريـة لـئ
قال :إن هللا لعالث لحل فيه الحوا ث ،ل لك قال بو لية الك وأنه قا م بـاهلل
كالع م والقدرال ،وأنه لي بحروف وال أ وات وال هنقسم وال هتج أز وال هتبعا
وال هتغاهر ،وأنه معنث واحد ،وأن القرآن ال ى هت ـث ـو حكا ـة عـن كـ هللا
مــذ قولــه:إن الق ـرآن ايــر مخ ــو  ،قــول األشــعري مفص ـ م قبــه فــد ذلــك:
قـ ــال عهـ ــد هللا ـ ــن ك ـ ـ ب :إن هللا سـ ــبحانه لـ ــم هـ ــزل متك مـ ــا ،وأن ك ـ ـ هللا
ســبحانه ــفة لــه قا مــة بــه ،وأنــه قــد م بك مــه ،وأن ك مــه قــا م بــه،كما أن
( )5ن فه (ص)584 :ا
( )6ان ننر :نشنأة ال كننر ال لفن ي للنشن ر ( ،)217/1ونشننأة األشننعرخة ورطوره ن (ص)42:
وم ن ع نده  ،ورس ن لة :الك ال ننة وأ ره ن فنني المدرسننة األشننعرخة (ص -)87 :ط علننت اآللننة
الك ربة -ا
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الع ــم قــا م بــه ،والقــدرال قا مــة بــه ،و ــو قــد م بع مــه وقدرلــه ،وأن الك ـ لــي
بحــروف وال ــوت ،وال هنقســم وال هتج ـ أز وال هتــبعا وال هتغــاهر ،وأنــه معنــد
واحـد بــاهلل عـز وجــل ،وأن الرســم ـو الحـروف المتغــاهرال ،و ـو قـراءال القـرآن،
وأنه لْو أن قـال :كـ هللا ـو ـو أو بعلـه أو ايـره ،وأن العبـارات عـن
كـ ـ هللا سـ ــبحانه لخت ـ ــف ولتغـ ــاهر ،وك ـ ـ هللا سـ ــبحانه لـ ــي بمخت ـ ــف وال
متغاهر،كما أن ذكرنا هلل عـز وجـل خت ـف ويتغـاهر ،والمـ كور ال خت ـف وال
هتغاهر ،وانما سمث ك هللا سبحانه عربيا ألن الرسـم الـ ى ـو العبـارال عنـه
( -)1و ــو قراءلــه -عربــد ،فســمث عربيــا لع ــة ،وك ـ لك ســمث عهرانيــا لع ــة،
و د أن الرسم ال ي و
عبارال عنه عه ارند ،وك لك سمث أم ار لع ة وسـمث نديـا لع ـة ،ولهـ ار لع ـة،
و لــم هــزل هللا متك مــا قهــل أن ســمث ك مــه أمـ ار وقهــل وجــو الع ــة التــد لدــا
ســمث ك مــه أم ـرا ،وك ـ لك القــول فــد لســمية ك مــه نديــا وله ـرا ،وأنكــر أن
كون الباري لم هزل مخه ار أو لم هـزل ناقيـا ،وقـال :إن هللا ال خ ـق شـيئا إال
()2
قال له كن ،ويستحيل أن كون قوله كن مخ وقا
و ا النص الْويل هو ا كيل كان م ب ا ن ك ب فـد ـ ه المسـولة
الع يمة -مسولة ك هللا والقرآن -منحرفا عن مـ ب السـ ف ،وكيـل لـوثر
به األشعرية فيما بعد ،مذ م ح ة الفر ينـه وبيـندم فـد ـ ه المسـولة فتنـه
قال نـا :ولـم هـزل هللا متك مـا قهـل أن سـمد ك مـه أمـ ار وقهـل وجـو الع ـة
( )1المشهور أن اال ك ب يقول ع القنرآن :إننه حن ينة عن كن ه ،وأن األشنعري مننع
من ذلننو و ن ل :هننو ابن رة ع ن ك ن ه ،ان ننر :المدنر الال ن فننور (ص ،)60 :ومدمننوع
ال ت وي ( ،)272/12والتفعين ة (ص ،)87 :ومختصر الصواع ()290/2ا
( )1المق الت (ص)585 -584 :ا
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التد لدا سمد ك مه أم ار الل ،فدو قول :إن ك هللا ال هتصف بـاألمر
والند ــد والخهـ ـر ف ــد األ ل ،وان ـ ـ ه األم ــور حا ث ــة م ــذ قـ ـد الكـ ـ  ،أمـ ــا
األشعرية فيقولون بو لية الك النفسد وكـ لك و ـفه بكونـه أمـ ار أو نديـا أو
لهـ ار كــل ذلــك أ لــث ،وقــد أشــار الســبكد الــث ـ ه المســولة فــد لرجمتــه ال ــن
ك ب فقال :ثم ا و وأ و العبا الق نسد ع ـث سـا ر أ ـل السـنة فـ قبا
الــث أن ك مــه لعــالث ال هتصــف بــاألمر والندــد والخهــر فــد األ ل؛ لحــدوث
ـ ه األمـور وقـد الكـ النفسـد ،وإنمــا هتصـف ـ لك فيمـا ال هـزال فولزمدمــا
أ متنــا أن كــون القــدر المشــتر موجــو ا بغيــر واحــد مــن لصو ــياله (،)1
ويقصد السبكد بو ل السنة األشعرية
وا ن ك ب قول بون القرآن ك هللا اير مخ و ( )2وير ع ث المعتزلـة
فد ذلك ،لكنه هنكر أن هتك م هللا بصوت،كما قول :إن ك هللا معند واحد
قا م ات هللا لعالث ،و ان ما نسمذ التـالين هت ونـه ـو عبـارال عـن كـ هللا
ســمذ هللا متك مــا بك مــه ،وأن معن ـث
عــز وجــل ،وان موس ـث ع يــه الس ـ
قوله:

{فــوجره حتــث ســمذ ك ـ هللا}[ التوبــة -]6 :معنــاه :حتــث فدــم ك ـ هللا
ويحتمــل ع ــث م قبــه أن كــون معنــاه حتــد ســمذ التــالين هت ون ــه ( ،)3وال
شك أن إنكاره أن ك هللا بصوت ،قولـه إنـه معنـث واحـد ،وان القـرآن عبـارال
عن ك هللا ،كل ذلك مما أحدثه ا ن ك ب و و مخالف لم ب الس ف
( )2ابقنن ت الفننبني ( ،)300/2وان ننر :أصنننرل النندي للب نندا (ص ،)108 :واإلرشننن
للدوخني (ص ،)120-119:ونه ية اإل دا (ص ،)30 4-303 :والمدر (ص)328 :ا
( )3المق الت (ص)298 :ا
( )1المق الت (ص)585:ا
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و ه المسولة -مسولة ك هللا -مرلبْة بالمسولة السابقة مسولة الصفات
االلتياريـ ــة وبسـ ــههدما أع ـ ــن الس ـ ـ ف اله ـ ـراءال مـ ــن م ـ ـ هدم ـ ـ ا ،و جـ ــرو م
ونسهو م إلث االعتزال واال تداع
 أر ه فد أحكا الصفات:قصـد بوحكــا الصــفات مــا هتع ــق دــا مـن أمــور كالقــد و ــل الصــفة ــد
ال ات أو اير ا ،و ل د متغاهرال أ ال؟:
 -1هــرى ا ــن ك ـ ب أنــه ال هنبغــد أن قــال عــن ــفات هللا وحــد ا إندــا
قد مـة ،وإنمــا قـال :هللا بصــفاله قـد م ( ،)1وا ــن كـ ب أ ار الدــرب مـن القــول
تعـد القــدماء مـذ هللا حــين ْ ـق ع ــث كـل ــفة لوحـد ا أندــا قد مـة ،و ـ ا
ههين وجه التدمة التد الدمه دا لصومه من انه هدعو إلـث النصـرانية سـرا،
فنفاال الصفات الدموه لك مثباله الصفات هلل ،و ا ك ب ع يه كما سهق
-2كمــا هــرى أن الصــفات واألســماء ال قــال ــد هللا وال ــد اي ـره واندــا
قا مــة بــاهلل لعــالث ( ،)2و ـ ا القــول موافــق لم ـ ب الس ـ ف ألن إة ـ أحــد
()3
األمرين حتمل معنث باة  ،ومن ثم ف د من االستفصال
 -3أمــا مســولة كــل ــفة و ــل ــد الصــفة األلــرى أو اير ــا فيــرى ا ــن
ك ب أن فات الباري ال لتغاهر ،وأن الع م ال و القدرال وال اير ا،

وك لك كل
()2
()3
()4
()1

فة مـن

ـفات الـ ات ال ـد الصـفة األلـرى وال اير ـا (،)4

ان ر :منه ج الفنة ( -)391/2ت رش س لذ -ط األولتا
المق الت (ص 169 :وص)546 :ا
ان ر :رء التع رض ()270/2ا
المق الت (ص 170 :وان ر :ص )546ا
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و ا قول مو م ،فـا ن كـ ب وان قصـد دـ ا ماقصـده فـد الفقـرال السـابقة مـن
أن الصفات ال قال ـد هللا وال ايـره حتـد ال هتعـد القـدماء ،اال أنـه بقولـه:
إنه ال قال الصفة د األلرى وال اير ا قـرب ق ـي مـن أقـوال النفـاال الـ هن
هرجعون ـفات هللا ك دـا إلـث ـفة واحـدال كـالع م أو ام ار ال ،ولدـ ا لمـا نقـل
األشــعري مقالــة أ ــد الدـ هل العـ ف المعتزلــد فــد ـ ه المســولة قــال :وأمــا
أ و الد هل من المعتزلة فتنه أثهه العـزال والع مـة والجـ ل والكهريـاء ،وكـ لك
فد سا ر الصفات التد هو ف دا لنفسه وقال :د البـاريء ،كمـا قـال فـد
الع م والقدرال ،فتذا قيـل لـه :الع ـم ـو القـدرال؟ قـال :لْـو أن قـال ـو القـدرال،
ولْــو أن قــال ــو ايــر القــدرال ،و ـ ا نحــو مــا أنكــر مــن قــول عهــد هللا ــن
ك ب ( )1والشا د من ا عبارال األشعرى األليرال
ـ -ا لركية:
هتهــه ا ــن ك ـ ب الركيــة كم ـا أثهتدــا أ ــل الســنة ( ،)2ويهن ـد ذلــك ع ــث أن
كــل قــا م نفســه هــرى ( ،)3وا ــن ك ـ ب هتهــه الع ــو واالســتواء ول ـ لك ال هــر
ع ـث إثبالــه ل ركيـة مــا ور ع ـث متــولري األشـعرية الـ هن أثهتـوا الركيــة ونفـوا
()4
الع و واالستواء
و -القلاء والقدر:
ذكر األشعري أن ا ن ك ب قول فيه بقول أ ل السنة و و اثبات القدر
( )2ان ر :المصدر الف ال (ص)177 :ا
( )3المصدر ن فه (ص 298:مع ص )292ا
( )4ان ر :المدر الال فنور (ص ،)333 :وأصنول الندي للب ندا ي (ص ،)97 :ومنهن ج
الفنة ( -)254/3ت رش س لذ-ا
( )5ان ننر :الك ال ننة وأ ره ن فنني المدرس نة األش نعرخة (ص )222 :وم ن عننده  ،والعديننب أن
الب حنننث حنننرص علنننت أن يقنننول إن االننن كننن ب ال يقنننول لدهنننة ل ننننون موافقننن لمتنننأخري
األشعرخةا
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مــن هللا لعــالث،لكن ســيا األشــعري لم ـ ب أ ــل الســنة فــد القــدر لــي
قيق ــا( ،)1وق ــد أو ــا البغ ــدا ي جانب ــا م ــن مـ ـ ب ا ــن كـ ـ ب ف ــد الق ــدر
فقال :قال شيخنا أ و محمد عهد هللا ن سـعيد :أقـول فـد الجم ـة :إن هللا أ ار
حـ ــدوث الح ـ ـوا ث ك دـ ــا لير ـ ــا وشـ ــر ا ،وال أقـ ــول فـ ــد التفصـ ــيل :انـ ــه أ ار
المعا ــد وان كان ــه م ــن جم ــة الح ـوا ث الت ــد أ ار ح ــدوثدا،كما أق ــول ف ــد
الجم ــة عنــد الــدعاء :الــالق األجســا وال أقــول فــد الــدعاء ــا لــالق القــرو
والخنــا ير والــد والنجاســات ،وان كــان ــو الخــالق لد ـ ه األشــياء ك دــا (،)2
و ا موافق لقول أ ل السنة
أمــا مســولة الكســب ف ــم ل ـ كر المصــا ر أن لــه ك مــا فيــه ،والمشــدور أن
ه المسولة مما أحدثه وقال به األشعري من بعد
 ام مان:أول مس ــا ل ام م ــان لعريف ــه ،ويـ ـ ب ا ــن كـ ـ ب إل ــث أن ام م ــان ـ ــو
امقـرار بال سـان والمعرفـة ،قـول البغـدا ي :وكـان عهـد هللا ـن سـعيد قــول:
ان ام م ــان ــو امقـ ـرار ب ــاهلل ع ــز وج ــل وبكتب ــه وبرسـ ـ ه إذا ك ــان ذل ــك ع ــن
معرف ــة ولص ــدهق بالق ــب ،ف ــتن لـ ـ امقـ ـرار ع ــن المعرف ــة بص ــحته ل ــم ك ــن
إ مانـ ــا ( ،)3ويقـ ــول الس ـ ــبكد مهينـ ــا رأي ا ـ ــن ك ـ ـ ب وأن ـ ــه ال خـ ــالف ق ـ ــول
( )1ألننه لمن ذكننر عمننو مشننيئة ه رعن لت ل":و ن لوا ان أحنندا ال يفننتط ع أن ي عن شنيئ
ب أن ي عله ،وهذ حن ية عنهذ يفب م يعتقد هو ول س مذمب لهذا
( )2أصول الدي (ص)104 :ا
( )3أصول الدي (ص)149 :ا
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األشــعرية انــه التصــدهق :انــه إق ـرار بال ســان والمعرفــة و ـ ا الم ـ ب عــزي
إألى عهــد هللا ــن ســعيد ــن ك ـ ب ،وكــان مــن أ ــل الســنة والجماعــة ع ــث
الجم ة ،وله ةـول الـ هل فـد ع ـم الكـ وحسـن الن ـر ،ولـم هتلـا لـد بعـد
شدال البحث انفصال م قبه عن مـ ب القـا ين بونـه التصـدهق ،فـتن امقـرار
بال سان والمعرفة ستدعد سهق المعرفة (،)1

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 امق ـرار
بال سان،كما أن نا فرقا ـين مـ ب ـنالء ومـ ب السـ ف الـ هن هـدل ون
األعمال فد مسمث ام مان ويرى ا ن ك ب-كما هرى جمدور أ ل السنة-
ــحة إ مــان المق ــد وأنــه حكــم لــه بامس ـ ( ،)2وك ـ لك م قبــه فــد مرلكــب
()3
الكهيرال
ه أ م آراء وأقـوال ا ـن كـ ب كـان المصـدر فـد عر ـدا الكتـب الناق ـة
لم قبه سـوى بعـا النصـوص الق ي ـة مـن كتبـه فـد اثبـات الع ـو واالسـتواء،
وبدا هتهين كيل كان ا ن كـ ب شـيخا ل شـعري ،وأن المسـا ل الكهـرى التـد
ميــزت المـ ب األشــعري -كمســولة الصــفات االلتياريــة والك ـ  -قــد ســبقدم
إليدــا ا ــن كـ ـ ب ،و ـ ا فســر جانب ــا مــن جوانــب نش ــوال الم ـ ب األش ــعري،
لسهق وجو أ د الحسن نفسه
ا فـد مـ ب ا ـن كـ ب نفسـه ،ـل فـد مدرسـته التـث سـار ع ـث
ولي
( )4ابق ت الفبني ()95/1ا
( )1ان ر :أصول الدي (ص)254 :ا
( )2ان ر :المق الت (ص 298 :مع ص)293 :ا
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ةريقه فيدا ع ماء آلرون ،كالمحاسهد والق نسد واير ما
ثانيا :الحارث المحاسهد:
أ -لرجمته:
و الحارث ن أسد المحاسـهد البغـدا ي ( ،)1أ ـو عهـد هللا ،ولـد بالبصـرال
ولكنه انتقل إلث بغـدا وعـاش فيدـا ،وكانـه وال لـه سـنة  165ـ لقرييـا ،أمـا
وفاله فقد كانه سنة  243ـ

وقــد ح ــث المحاســهد -ن ـ ار الشــتداره بالتصــوف -ترجمــات عدهــدال فــد
كتب الرجال والتراجم والْبقات (،)2كما أفر ت عنه راسات ( ،)3و ـ ا مـا لـم
حظ به ا ن ك ب والق نسد واير ما من الك ية
ويمكن امشارال إلث لمحات فد حياله:
( )3ان ننر :فنني ررجمتننه :ابق ن ت الصننوف ة (ص ،)56 :واليل ننة ( ،)73/10ور ن رخص نندا
( ،)211/8والرس ن لة القشننيرخة ( ،)78/1واألنف ن ب ( ،)103/12وابق ن ت الش ن فع ة الال ن
ننني شنننهبة ( ،)8/1والك مننن ( ،)84/7وميننن ان االعتننندال ( ،)430/1والفنننير للنننذهبي
( ،)110/12ووف ننننننن ت األا ننننننن ن ( ،)57/2والنننننننوافي ( ،)257/11وابقننننننن ت الفنننننننبنت
( ،)275/2ورهننذب الكم ن ل للم ن ( -)208/5المطبوعننة -ورهننذيب التهننذيب (،)134/2
والبداية والنه ية ( ،)331،345 -330/10والطبق ت الكبر للشعراني ( )64/1و يره ا
( )1كم سد هو ن فه عر مختص ار ألحواله ب سلوكه ارخ التصر  ،ان ر الوصن ي
(ص)64-59 :ا
( )2منه راسة لعبد اليل ذ ميمو عنوان :أست ذ الف رخ  ،ولذ رك ررجمة قندر م ك نن
عننوة الننت التصننو علنت ارخقتننه فنني مؤل رننه ،ومنهن راسنة حفنني القنورلي فنني مقدمتننه
لتيقي كت ب المي س بي العق وفهذ القنرآن ،وهني راسنة جيندة وعم قنة وان ك نن ال رخلنو
م م ح ت عليه ا
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 -1كان أ وه رج موسرا ،ولكنه لم كن ع ث وفا مذ ا نه فـد المـ ب
الك ــد ،والمشــدور أن أبــاه كــان قــدريا قــول بقــول المعتزلــة فــد القــدر (،)1
وقيل ل كان واقاليا ( ،)2أي هتوقف فد مسولة القـرآن فـ قـول :ـو مخ ـو
وال ايــر مخ ــو  ،وش ـ الســبكد فقــال :إن أبــاه كــان رافلــيا ( ،)3وكــان مــن
آثــار ذلــك مــا ور مــن قصــة الح ـارث معــه حــين عــاه أمــا النــا إل ـث أن
ْ ق أمه ،وك لك لما لوفث لـم ولـ مـن لركتـه شـيئا لدـ ا السـهب ،وقـد كـان
مبعث ا أنه هرى كفر المعتزلة
 -2كـان المحاســهد ذا ـ ة بو ــل الحـدهث ،وقــد روى عــن جماعــة مــندم
( ،)4وال ــا ر أنــه انصــرف عــن ذلــك بانشــغاله فــد التصــوف والتــوليل فيــه،
دو فد نفسه
ومذ ذلك فقد لرجم فد كتب الرجال ،وقال فيه ال هد:

وقد نقموا ع يه بعا لصوفه ولصانيفه (،)5وقال فيه ا ن حجر مقهـول

()1

( )3ان ننننر :الرسنننن لة للقشننننيري ( ،)78/1والوف نننن ت ( ،)57/2والتعننننر للك نننن ذي (ص:
)147ا
( )4ان ر :ر رخص دا ( ،)241/8والوافي ( ،)257/11والفير ()1102/12ا
( )5ا ن ر :ا لطبق ت ()277/2ا
( )6ان نر :رهنذيب المن ( ،)218/5ورهنذيب التهنذيب ( ،)134/2ومقدمننة ريقين العقن
وفهذ القرآن (ص)18-13 :ا
( )1مي ان اإلعتدال ()130/1ا
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وليسه له روا ة عن أحد من أ حاب الكتب الستة
 -3كان معار ا ل فر المنحرفة فد عصره ولا ة المعتزلة والرافلـة،
والجدمية ،والخـوارج والمرجئـة ( ،)2وأشـد مواقفـه ماكـان مـذ المعتزلـة ،وقـد ر
ع يدا ةوي فد كتابه (فدم القـرآن) ،كمـا لـم لخـل كتبـه الصـوفية مـن فلـا
ألحـ ـوالدم واـ ـرور م ،وم ــن ذل ــك قول ــه ف ــيدم :فرق ــة ــالة ملـ ـ ة ،ال لفْ ــن
للـ لتدا ،اللســاعدا فـد الحجــاج ،ومعرفتدــا ــدقا ق مـ ا ب الكـ  ،وحســن
العبــارال بــالر ع ــث مــن لالفدــا ،فدــم عنــد أنفســدم مــن القــا ين ع ــث هللا عــز
وجــل بــالحق ،وال ـ ار هن لكــل ـ لة ،ال أحــد أع ــم مــندم بــاهلل ،وال أولــث بــه
م ــندم ،وك ــل األمـ ـم ــالة سـ ـوا م ،وان هللا ع ــز وج ــل ال عـ ـ ب م ــت دم ،ــل
الهنجـو أحــد فــد مــاندم ايــر م ،وايــر م مــن المغتــرين هــدعد ذلــك وينتح ــه،
ويشدد ع يدم باالكفار فدم فـر كتيـرال كفـر بعلـدا بعلـا ،وكـل فرقـة مندـا
مغترال ،اللـرى أن أحـدا قـول ع يـه بـالحق اير ـا ( ،)3والمحاسـهد الـ ى قـول
ـ ا الكـ ممــن عا ــر محنــة القــول بخ ــق القـرآن ،مــن أولدــا الــث نداهتدــا،
فدو لهير بوحوالدم ،ول لك لم هوافق ع ث القول بخ ق القرآن،إن لم هن ه فيدا
()4
ما نال أ مة أ ل السنة من المحنة
 -4لـر المحاسـهد مجموعـة مـن المنلفـات ،واالهدـا ذو ـبغة ــوفية،
ول لك عند نشر ا من لدم ا تما د ا الشون ،ومن كتبه:
( )2التقرخب ()139/1ا
( )3ان نننر :الرع ينننة للمي سنننبي (ص ،)97 :والمن سنننب (ص ،)109-108:وفهنننذ القنننرآن
(ص)333 :ا
( )4ا لرع ية (ص)358 :ا
( )5و د رف ءل هنذا التفن :ل عبند القن ر عطن ا ان نر مقدمنة ريقين آ اب الن نوس (ص:
 ،)13والمن سب (ص ،)13 :و د أج ب عن ذلنو نأن العنداء النذي و نع اليننه و ني اإلمن
أحمننند جعننن الفنننلطة رنننر أننننه ال خطنننر مننن المي سنننبت ،وخمنننن أن يضننن النننت هنننذا أن
المي سبي ك ن ك ال يمي الت الن ي لبعق الص ت وهذا ر ه م المعت لةا
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 رسالة المسترشدهن ،حققدا عهد الفتاح أ و ادال الرعا ــة لحق ــو هللا عــز وج ــل ،ةبــذ ع ــدال م ـرات آلر ــا تحقيــق عه ــدالقا ر عْا
 المسا ل فد الز د المسا ل فد أعمال الق وب والجوارح المكاسب [ةبذ تحقيق محمد عتمان الخشه باسم الر الح ل] العقل ،و ه األربعة نشر ا جميعا عهد القا ر عْا ،ثـم ةبـذ المكاسـبمستق ،كما ةبذ الز د تحقيق مصْفث عهد القا ر عْا
 التوبة ،لحقيق عهد القا ر عْا النفو  ،ةبذ تحقيق عهد القا ر عْا الن صا ا الدهنية ،ةبذ باسم الو ا ا ،لحقيق عهد القا ر عْا القصد والرجوع الث هللا ،ةبذ مذ الكتاب السا ق من أناب إلث هللا ،ةبذ مذ كتاب الو ا ا الص ـ ال -ةبــذ مــذ كتــاب الو ــا ا،كما ةبــذ تحقيــق محمــد عتمــانالخشه
مرت ،ومندـا ةبعـة مكتبـة الندلـة امسـ مية ةبعـة
 التو م ،ةبذ عدال اار الوعد بح ب ،وبتحقيق عهد القا ر عْا مذ مجموع الو ا ا
 فدم القرآن ،ةبذ مذ كتاب العقل تحقيق شكرى القول د كتاب الع م ،ةبذ لحقيق محمد المعا د مزالد البعث والنشور ،ةبذ تحقيق محمد عيسث ر وانجميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ  /عبد الرحمن بن صالح المحمود
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 -معالبة النف  ،ةبذ مذ الكتاب السا ق

وكتاب فدم القرآن و ال ي حوي بعا آراء المحاسهد الك ميـة ،وع يـه
()1
اعتمد شيل امس ا ن ليمية فد نقل أقواله
 -5وأ ر قلية فد حياال المحاسهد جر اممـا أحمـد لـه ،وأمـره النـا
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
م ب الحارث وأقواله:
عتهـر الحــارث مــن متقـدمد أ ــل الكـ الـ هن عا ـروا أ مــة أ ــل الســنة،
ووقفـوا معدــم ــد كتيــر مــن أقـوال المعتزلــة ولا ــة فــد مســا ل القـرآن وأنــه
اير مخ و  ،والقدر والوعـد والوعيـد،كما وقفـوا معدـم ـد الْوا ـف األلـرى
المنحرفة ،ول لك فالمحاسهد ومن فد ةبقته أكتـر إثبالـا وأحسـن الباعـا ممـن
( )1ان ننر :رء التع ن رض ( ،)45/2فقنند نقنن منننه نصوص ن  ،كم ن أشنن ر إل ننه فنني مدمننوع
ال ت وي ()557/5ا
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جاء بعد م كاألشعري وةبقته
ولك ــن م ــذ موافقت ــه أل ــل الس ــنة ف ــد ذل ــك إال أن ف ــد أقوال ــه م ــا خ ــالف
مندجدم من جانهين ،أحد ما :التصوف ،واآللر :آراكه فد العقيدال ،وفد كل
()1
من الجانهين كان المحاسهد شيخا ل شعرية كما قول البغدا ي
 التصوف عند المحاسهد:أم ــا الجان ــب األول فق ــد ك ــان المحاس ــهث أح ــد روا ه الكب ــار ،الـ ـ هن كونـ ـوا
مدرسة كهرى ربْـه ـين الكـ والتصـوف فيمـا بعـد و ـ ا مـن أ ـر مـاة أر
ع ث الم ب األشعري من لْور-كما سيولد إن شاء هللا-

وحتث لتلا الصورال بالنسبة لتصوفه ال د من امشارال إلث ما ه د:
 -1أن لصوف المحاسـهد لـم كـن كتصـوف ايـره فـد الغ ـو واالنحـراف،
ل كان كتي ار ما شير إلـث وجـوب االلتـ از بالكتـاب والسـنة ،ومتابعـة الشـرع،
وإذا كــان المحاســهد هركــز ع ــث أعمــال الق ــوب ولْ ـرات النفــو  ،ومســا ل
لتع ــق ه ـواةن األعمــال ومقا ــد امنســان فيدــا كالنيــة ،والمراقبــة ،والتوكــل،
والت ـيقظ ،والعجــب ،والريــاء ،والحســد واير ــا -ويْي ـل الك ـ فــد كــل واحــدال
مندــا بمــا هــر اه مــن وســا ل إ ـ ح الــنف  -اال أنــه ــومر مــذ ذلــك بالبــاع
الشــرع بفعــل األوامــر واجتنــاب الن ـوا د ،قــول فــد آ اب النفــو  :ثم اع ــم ــا
( )2يقنول الب نندا ي فني أصنول الندي (ص " )209-208 :وعلنت كتنب الين رت االن أسند
في الك وال قه واليديث معول متكلمي أصي الن وفقه هذ وصوفيتهذ"ا
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ألد أن هللا جل ذكره قـد افتـرض فـ ار ا ظـا رال وباةنـة ،وشـرع لـك شـار ذ،
لـك ع يدـا  ،وأمـر دـا ،ووعـد ع ـث حسـن أ ا دـا جزيـل التـواب ،وأوعـد
ع ث للييعدا أليم العقاب رحمة لك ،وح ر نفسه شفقة منـه ع يـك ،فقـم ـا
ألد بف ار له ،والـز شـ ار عه ،ووافـق سـنة نهيـه  ،والبـذ آثـار أ ـحاب نهيـه
( )1ويقـول عـن أول منزلـة
والز سيرلدم ،ولـو ب بـع ا دم واسـ ك ةـريقدم
مــن الرعا ــة لحقــو هللا عــز وجــل أندــا :الرعا ــة عنــد الخْـرات ،بعــد اعتقــا
جمــل حقــو هللا لعــالث ،ف ـ لخْــر بق بــه لْ ـرال مــن أعمــال ق بــه اال جعــل
الكتــاب والســنة لي ــين ع يدــا ،ف ــم قه دــا باعتقــا اللــمير ،وال هتركدــا ســكن
ق به فد مجال الفكـر مـن التمنـد وايـره ،اال أن شـدد لـه الع ـم أن هللا لعـالث
قد أمر دا وندب إليدا أو أذن فيدا بوسبا دا وع دا ووقتدا وإ ار له فيدا؛ فتنـه
قد قهـل الخْـرال هـرى أندـا اعيـة الـث سـنة و ـد دعـة ،وقـد هـرى أندـا اعيـة
()2
إلــث ةاعــة و ــد معصــية ،وقــد ه ـرى أندــا اعيــة إلــث لي ـر و ــد ش ـر
وكتيـ ار مــا ه ـ كر األ لــة ع ــث بعـا األمــور التــد هـ كر ا مــن الكتـاب والســنة
()3
وأقوال الصحابة

ول ـ لك شــنذ المحاســهد ع ــث بعــا متصــوفة عص ـره وانح ارفــالدم ،ف ـ كر
أنواعــا مــن اــرور م بمــا عنــد م وعــد مْابقـة أقـوالدم وقــال بعــد كـ ةويــل
( )1آ اب الن وس (ص)38 :ا
( )2الرع ية (ص)96 :ا
( )3ان ر :رس لة المفترشدي (ص )36 :وم عده ا
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عندم :وإنمــا أة ــه الو ــف فــد ـ ه الفرقــة ألندــا ع يمــة ارلدــا ،قــد ا ــب
ذلــك ع ــث كتيــر ممــن هتعهــد ويــرى أنــه مــن النســا العــام ين هلل عــز وجــل
(،)1كمـا هـر ع ـث الـ هن قعـد دـم لـوك دم الـث التواكـل ولـر الكسـب والعمــل
متــل شــقيق اله خــد ال ـ ي عــم أن الحركــة فــد الكســب معصــية ( ،)2ــل-ر
ع ث من عم أن القعو ولر العمل أفلل من الحركة ،ويفصل ر ه ع ـيدم
مـ ـن وج ــوه ( ،)3ث ــم ع ــرض ألقـ ـوال الع م ــاء ف ــد مس ــا ل عم ي ــة كتـ ـر الج ــدال
حولدــا متــل الــورع وح ـده ،والعزلــة عــن النــا ومجــانهتدم ،والشــهدة ومعنا ــا،
وجوا ز الس ْان ،واير ذلك ( ،)4وقد عرض لد ه المسا ل بشـكل جيـد ،كمـا
ر ع ث بعا الصوفية ال هن ههيحون ألنفسدم بعا المحرمات متل الن ر
المحر وير حججدم الباة ة (،)5كماهر ع ـث بعـا الصـوفية الـ هن قولـون
()6
بت مان فرعون
 -2هركز المحاسهد ع ث مسولة العقل  ،وله كتاب فد ذلك ،و و
وإن كــان ميــل إلــث أق ـوال أ ــل الك ـ إال أنــه هركــز فــد مســولة العقــل
ع ث ربْه بوعمال الق وب وأن ال ى عقل عن ربه و ال ى خافه ويع مه،
ول لك ذكر معاند العقل الوار ال فيه و د:
أ -انــه اري ـزال جع دــا هللا عــز وجــل فــد الممتحنــين مــن عبــا ه ،أقــا بــه
()7
ع ث البالغين ل ح م الحجة
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

ان ر :الرع ية (ص)455 :ا
ان ر :الكفب (ص)61 :ا
ان ر :المصدر الف ال (ص)64 :ا
ان ر :الكفب (ص )68 :وم عده ا
ان ر :المف في أعم ل القلوب والدوارح (ص)163 :ا
ان ر :فهذ القرآن (ص)336 :ا
العق مطبوع مع فهذ القرآن (ص)203 :ا
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ب -والمعنث التاند :أنه الفدم م ابة المعنـث ،و ـو الهيـان لكـل ماسـمذ
من الـدنيا والـدهن أو مـ أو ذا أو شـم ،فسـماه الخ ـق عقـ  ،وسـموا فاع ـه
()1
عاقل
ج -والمعنــث التالــث :ــو البصـيرال والمعرفــة تع ــيم قــدر األشــياء النافعــة
واللارال فد الدنيا واآللرال ،ومنه العقل عن هللا لعالث ( )2ويسـتمر فـد شـرح
ذلــك مرك ـ از ع ــث جوانــب مــن أح ـوال الــنف ولْرالدــا م ـن الخــوف واليقــين،
وحسن البصر دهن هللا ،وما هتع ق لك
فالمحاسهد د ا التركيز ع ث ه الجوانب ون اير ـا ممـا هتع ـق بـومور
العقيدال وام مان ،ومعرفة سنة رسـوله  وأحكـا الشـريعة ،انمـا فـتا الْريـق
لمندج س وكد وفد قد ال قف عند حد معين
 -3أ ى التصوف بالمحاسهد الث أن لكون له مواقف من ع ماء عصـره
مــن أ ــل الحــدهث والفقــه هنعــد فيدــا ا تمــامدم د ـ ه األمــور ولركيــز م ع يدــا،
قــول عندم :فومــا المغتــرون بــالع م فدــم فــر شــتث ع ــث قــدر منــا لدم فيــه،
فمندم :فرقة لغتر بكترال الروا ة وحسن الحفظ مذ للييذ واجب حق هللا عز
وجــل ،ولخيــل نف ـ أحــد م اليــه وعــدوه أن مت ــه ال ع ـ ب ألنــه مــن الع مــاء
ا مة العبا الحاف ين ع ث المس مين ع مدم والفرقة التانية :غتر أحد م
بالفقــه فــد الع ــم بــالح ل والح ـ ار  ،وبالبصــر فــد الفتيــا والقلــاء ،فدــو غتــر
كغرال الحافظ ل ع م وأع م منه ارال حتد ال هرى أن أحدا أع م باهلل عـز وجـل

( )1العق مطبوع مع فهذ القرآن (ص)208 :ا
( )2المصدر ن فه (ص)210:ا
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منــه ألن ــه قــد ع ــم الحـ ـ ل والح ـ ار والفتي ــا والقلــاء ،)1( 000وإذا ك ــان ف ــد
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
نفــد االاتـرار عنــد أ ــل الحــدهث :فــتذا ألــز ق بــه ذلــك انتفــه عنــه الغـرال بمــا
حفظ من الع م ،وا تم بْ ب معانيه والتفكر فيه والقيا

بــالع م بعــد حف ــه لــه ،وأس ـوأ

بــه ،ف ــم غتــر بمــا حفــظ ،وعــد نفســه جــا
()2
حاال ممن لم حف ه ولم هدرسه ولم هروه
فالمحاسـهد دـ ا الكـ إنمـا هرسـم مندجـا ارللـاه وينتقـد مـن لالفـه ،ولــو
ك ــان م ــن أ ــل الح ــدهث والس ــنة ،والش ــك أن ـ ـنالء ــم الـ ـ هن حف ـ ـوا ل م ــة
الحدهث النهوى وميزوا حيحه من ـعيفه ،وفـد ـ ا مـن الجدـا والْاعـة
والعمــل الصــالا والتقــرب إلــث هللا عــز وجــل والمنزلــة عنــده مــاال هه غــه ــد
ال از دهن وعزلتدم
وقــد ع ــاب المحاســهد ف ــد كتـ ـاب الع ــم م ــن هدـ ـتم بالفقــه ومعرف ــة الحـ ـ ل
والحـ ار فيمــا هتنــا ع النــا فيــه فقال :أمــا مــا لول ـد مــن ذلــك [ أى مــن أحكــا
الح ل والح ار ] لتنا ع النا ولجاذ دم ل دنيا فقد ستغنث عنـه بعـا النـا
إذا قــا بــه الغيــر ،وق ــد كــون الرجــل فــد جمي ــذ عم ـره ال لنوبــه مســولة م ــن
بعــا ل ــك المســا ل ( ،)3ثــم بعر ــه مندجــه ونقــده لدــم بقولــه :ف و أن رج ـ
لبحــر فــد نحــو ـ ه المســا ل واــاص فــد فنوندــا فقيــل لــه :مــا النيــة؟ ومــا
( )3الرع ية (ص)445-441:ا
( )1الرع ية (ص)445 -444 :ا
( )2العلذ (ص)86 :ا
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عزيمتدــا؟ وأى ش ـدء مح دــا مــن الق ــب؟ ومــاذا هــدلل ع يدــا مــن الفســا مــن
قهل النف ومن قهل العدو؟ أو قيل له :مـا الـورع؟ عجـز عـن جوابـه ،ف ـورع
منا ل حتاج إلث معرفتدـا ،فدـ ه أ ـول مـن أ ـول الـدهن التـد حـدث فيدـا
عنــد منا عــة الــنف وا لالدــا فدــا مــالي هنبغــد أن هــدلل فيدــا تفــرع القــول
فيدا أكتر من لفرعه فد الح ل والح ار  ،و و أولث فد التع ـيم والحفـظ ع ـث
األمــة مــن ذلــك  ،)1( 000ويق ــول فــد مو ــذ آلر :فــالق هللا اعه ــد هللا وال
لـدع الع ـم بمعرفــة الفتيـا فـتن الع ــم ـو الع ــم بـاهلل عـز وجــل ( ،)2ويـدعو الــث
()3
ألباع آثار الصوفية ال هن م الخا ة ويومر بس و ةريقدم

وقـد فســر محقــق كتـاب الع ــم ـ ا الدجــو بونــه موجــه مــن المحاســهد الــث
امما أحمد ن حنهل وأ حابه ( ،)4وسواء قصد المحاسهث اممـا أحمـد أو
لم قصده فوا ا مـن أقوالـه أنـه قصـد ةا فـة مـن أ ـل الحـدهث الـ هن عنـوا
بالروا ات ونق دا ولمحيصدا وإفتاء النا ع ث و دا
وب لك هتلا أن لصوف المحاسـهد ومندجـه ما ـل عـن مـندج أ ـل السـنة
ال ي قو ع ث الوسْية والتوا ن والجمذ ين الع م والعمل
أقواله فد العقيدال:
لــر أق ـوال المحاســهث فــد الغالــب مقرونــة ـ أري ا ــن ك ـ ب ،ول ـ لك فدمــا
()3
()4
()5
()1

المصدر الف ي (ص)87-86 :ا
المصدر ن فه (ص)92 :ا
ان ر :فهذ القرآن (ص-267 :ا )27ا
ان ر :العلذ ،المقدمة (ص)61 -59 :ا
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نـا ع ـث بعـا

متقاربان فد كتير من مسا ل العقيدال ،ول ا سيقتصر الكـ
أقواله التد ذكر ا فد كتابه (فدم القرآن)
ا -إثباله ل صفات:
ص ــف المحاس ــهد م ــن مت ــدحدم م ــن الخا ــة ب ــوندم و ــفوه بص ــفاله
الكام ـ ــة ونز ـ ــوه مـ ــن كـ ــل مـ ــاال ه يـ ــق ( ،)1فدـ ــو هتهـ ــه الصـ ــفات بتجمـ ــال،
وسيتلا أنه هنفد مندا ماهتع ق بمشيئة هللا من الصفات االلتيارية
كما هتهه أن القرآن كـ هللا إذ لك ـم هللا عـز وجـل بـه لك يمـا مـن نفسـه
()2
من فو عرشه ،من فو سماواله
ويقــرر أن الصــفات ال جــو نســخدا فيقــول :ال حــل ألحــد أن عتقــد أن
مـدح هللا جـل ثنـاكه وال ـفاله وال أسـماءه حـو أن هنسـل جـل وعـز و ــف
نفســه بصــفاله الكام ــة ومــدح نفســه بمدحــه الْــا رال وبوســما ه الحســنث ،فمــن
أجا النسل دا أجا أن ههدل أسماءه الحسنث فيهدلدا قهيحـة سـوى و ـفاله
الكام ة

الع يــة فيكــون نيــة ناقصــة ســف ث ،ومدحــه الْــا رال فيكــون م مومــة نيــة،
()3
جل ولعالث عن ذلك ع وا كهي ار

( )2فهذ القرآن (ص)267 :ا
( )3المصدر الف ي (ص ،)302 :وان ر( :ص)309 :ا
( )1فهذ القرآن (ص)332 :ا
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فة الع م

ويحتج لبعا الصفات بالعقل مذ ليل السمذ متل
 -2إثباله ل ع و واالستواء:
ذكر أ لة ذلك من نصوص القرآن ور ع ث ال هن قولون :إن هللا فد كل
مكان ( ،)2ثم قال :وأما قوله{ ع ـث العـرش اسـتوى}[ةه { ]5 :و ـو القـا ر
فـ ــو عبا ه}[األنع ـ ــا ]18 :و {أأمن ـ ــتم م ـ ــن ف ـ ــد الس ـ ــماء}[الم ك]16 :و {إذا
ال تغـوا إلــث ذي العرش}بامسـراء]42 :فدـ ه واير ــا متــل قولــه{ :إليــه صــعد
الك ـم الْيب}[فــاةر]10 :وقولــه{ :ثــم عـرج إليــه}[ الســجدال ،]5 :فدـ ا مقْــذ
هوجب أنه فو العرش ،فو األشـياء ،منـزه عـن الـدلول فـد ل قـه ال خفـد
ع يه مندم لافية ،ألنه أبان فد ه اآل ات أن ذالـه نفسـه فـو عبـا ه ألنـه
قال {:أأمنتم من فد السماء أن خسف بكم األرض}[الم ك ،]16 :عند فو
العرش ،والعرش ع ث السماء ألن من كان فو شدء ع ث السـماء فدـو فـد
الســماء ،وقــد قــال متــل ذلــك {فســيحوا فــد األرض}[التوب ـة ،]2 :عنــد ع ــث
األرض ،الهريـ ــد الـ ــدلول فـ ــد جوفدـ ــا ( )3ويسـ ــتمر فـ ــد عـ ــرض األ لـ ــة،
ويناقش أ لة الح ولية فد مسولة المعية وان آ ة{ما كون من نجوى ث ثة إال
و رابعدم وال لمسة إال و سا سدم}[المجا لة ]7 :مهدوءال بالع م ومختومـة
()4
به ،ويناقش ذلك بشكل موسذ وقوي

()2
()3
()4
()5

ن فه (ص)338 :ا
ان ر :فهذ القرآن (ص)349-6،3 :ا
المصدر الف ال (ص)350 -349 :ا
ان ر :ن س المصدر (ص)356-352 :ا

()1
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-3كمــا ه ـ كر أن الق ـرآن ايــر مخ ــو ويـر ع ـث المعتزلــة ال ـ هن ســميدم
()1
الل ل ،وي كر أ لتدم وينااقشدا بالتفصيل
 -4كمــا ه ـ كر مســولة الوعــد والوعيــد وي ـر ع ــث المعتزلــة وي ـ كر م ـ ب
أ ــل الســنة فــد ذلــك وي ـور أق ـوالدم وأق ـوال الخ ـوارج ف ـد م ـ هدم ف ـد مرلكــب
الكهيــرال( ،)2وينــاقش ع ـث ــوء ذلــك مســولة الشــفاعة وكيــل أنكر ــا المعتزلــة
()3
لقولدم بالوعيد ع ث أ ل الكبا ر
 -5م قبه فد الصفات االلتيارية:
هوافق المحاسهد ا ن ك ب فد نفد ـ ه الصـفات ،نـاء ع ـث نفـد ح ـول
الحوا ث ات هللا لعالث ،ونصوص المحاسهد فد ذلك وا حة جدا:
أ -قــول عــن الق ـرآن وع متــه :ومن عقــل عــن هللا جــل ذك ـره مــا قــال فقــد
استغند به عن كل شدء ،وعز به من كل ذل ،ال لتغير ح ولـه ،وال لخ ـق
جدلــه فــد ق ــوب المــنمنين بــه ع ــث كتـرال التــر ا والتكـرار لت ولــه ،ألن قا ــه
ا م ال هتغير ،وال هنقص ،وال حدث بـه الحـوا ث ( ،)4و ـ ا منْ ـق الك يـة
فد نفد ما هتع ق بمشيئته وقدرله
ب -ويقــول فــد مســولة ع ــم هللاُ :هللا جــل ذك ـره ال لحــدث فيــه الح ـوا ث،
ألنـا لــم نجدــل مــوت مــن مــات أنـه ســيكون ،وكـ لك ع منــا أن الندــار ســيكون
ــهيحة لي تنــا ،ث ــم كــون فــنع م أن ــه قــد كــان م ــن ايــر جدــل من ــا لقــد أن ــه
ســيكون ،فكيــل بالقــد م األ ل ـد ال ـ ي ال كــون مــوت وال ندــار وال ش ـدء مــن
()1
()2
()3
()4

ان
ان
ان
ان

ر :فهذ القرآن (ص )363 :وم عده ا
ر :ن س المصدر (ص )370 :وم عده ا
ر :ن س المصدر (ص)390:ا
ر :فهذ القرآن (ص)307:ا
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األشـياء إال و ــو خ قــه ونحــن ال نخ ـق شــيئا ،وكـ لك قوله{:لتــدل ن المســجد
الح ـ ار إن ش ــاء هللا ءامن ــين} [الف ــتا ]27 :وقولــه{:وإذا أر ن ــا أن ند ــك قري ــة
أمرنا

مترفيدا}[امسـراء ]16 :وقولــه{:إنما قولنــا( )1لشــدء إذا أر نــاه أن نقــول لــه
كن فيكون}[النحل ،]40 :لي ذلك هدء منه لحدوث إ ار ال حـدثه لـه وال أن
سـتونف مشــيئة لـم لكــن لـه ،وذلـك فعـل الجا ــل بالعواقـب الـ ى هريـد الشــدء
و ــو ال ع ــم العواقــب ،ف ــم هــزل لعــالث هريــد مــا ع ــم أنــه كــون ،لــم ســتحدث
إ ار ال لم لكن ،ألن اال ار ات إنما لحدث ع ث قدر مالم ع م المريـد ،فومـا مـن
لم هزل ما كون وماال كون مـن ليـر وشـر فقـد أ ار ع ـث ع ـم ال حـدث لـه
داء إذا كان ال حدث فيه ع م به ( ،)2والمحاسهد قرر مسولة أ لية فات
هللا لعــالث لينفــد مــا هتع ــق بمشــيئة هللا لعــالث م ــن ــفات األفعــال ،ولـ ـ لك
ق ــول مع ق ــا ع ــث اآل ـ ـة{:إذا ار ن ــاه أن نق ــول ل ــه ك ــن فيكون}[النح ــل،]40:
وقوله{:وإذا أ رنا أن ند ك قرية }[امسراء :]16:فتنه لـم هـزل هريـد ،قهـل أن
حـدث الشـدء أن حدثـه فـد وقـه إحداثــه ،ف ـم هـزل هريـد احداثـه فـد الوقــه
المنلر ،فتذا جاء الوقه فدو أ لـا هريـد أن حدثـه فيـه ،فبت ار لـه أحدثـه فـد
ذلك الوقه ال ى فيه أحدثه ،فت ار ال هللا جل وعز ا مة ألنه مريد قهل الوقـه
ال ى حدث فيه المخ وقات ،وفد الوقه ال ى أحدثه فيه ( ،)3وال حتـاج
ا الث لع يق سوى التناقا ال ى فيده قولـه فـتذا جـاء الوقـه فدـو أ لـا
( )1في المطبوعة :أم ن  ،وهو خطأا
( )2فهذ القرآن (ص -340:ا )34ا
( )3المصدر ن فه (ص)343-342 :ا
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هريــد أن حدثــه فيــه ألن ـ ه ام ار ال إن كانــه ــد ام ار ال األ ليــة فـ فا ــدال
من قوله ا ،وإن كانه إ ار ال حا ثة نقا قوله
ج -ومما هدل ع ث ك يته وناليـه الصـفات االلتياريـة أن لقـو بـاهلل قولـه
ف ـ ـ ــد ـ ـ ــفتد الس ـ ـ ــمذ والبص ـ ـ ــر :وكـ ـ ـ ـ لك قول ـ ـ ــه ع ـ ـ ــز وجل{:إن ـ ـ ــا معك ـ ـ ــم
مستمعون}[الشـعراء ]15:لـي معنـاه احـداث سـمذ ،وال لك ـف لسـمذ مـا كون
من المـتك م فـد وقـه ك مـه ،وانمـا معنـث (انـا معكـم مستمعون){،فسـيرى هللا
عم كم}[التويــة ]94:أي المســموع والمبصــر لــن خفــد ع ــث ســمعد وال ع ـث
بصرى أن أ ركه

ســمعا وبص ـ ار ال بــالحوا ث ف ـد هللا جــل وعــز ولعــالث عــن ذلــك ،وك ـ لك
قول ــه{:اعم وا فس ــيرى هللا عم ك ــم ورس ــوله}[التوبة ]105:ال س ــتحدث بصـ ـ ار
ولح ـا محــدثا فــد ذالــه لعــالث عــن ذلــك ( ،)1ثــم ه ـر المحاســهد ع ــث مــن
()2
لالفه فد ا ممن هتهه هلل الصـفات االلتياريـة فيقـول :وقـد ذ ـب قـو
أن هلل جل وعز اسماعا حا ثا فد ذاله ،فـ ب الـث مـا عقـل مـن الخ ـق أنـه
حـدث فــيدم ع ــة لســمذ مـا كــون مــن قــول عنـد ســمعه ل قــول ،ألن المخ ــو
اذا ســمذ الشــدء حــدث لــه عنــه فدــم عمــا أ ركتــه أذنــه مــن الصــوت ،وك ـ لك
ذ ــب الــث أن ركيــة لحــدث لــه ،قــال أ ــو عهــد هللا :و ـ ا لْ ـو ،وانمــا معن ـث
(سيرى) و (إنا معكم مستمعون) أن المسموع والمبصر لم خف ع ـث عينـد
وال ع ــث ســمعد أن أ ركــه س ـمعا وبصـ ـ ار ال بــالحوا ث فــد هللا جــل وع ــز،
ومــن ذ ــب الــث أنــه حــدث لــه اس ـتماع مــذ حــدوث المســموع ،وإبصــار مــذ
( )1فهذ القرآن (ص -344 :ه )34ا
( )2يقصد الكرام ةا
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حــدوث المبصــر فقــد أ عــث ع ــث هللا عــز وجــل مــالم قــل ومنمــا ع ــث العبــا
التس ـ يم كمــا قــال ،وانــه عــالم ســميذ بص ـير وال هريــد مــالم كــن ،وإنمــا معنــد
(حتث ع م) حتث كون المع و  ،وكـ لك حتـث كـون المبصـر والمسـموع ،وال
خفــث ع ــث هللا عــز وجــل أن ع مــه موجــو ا ويــراه موجــو ا ويســمعه موجــو ا
بغير حدوث ع م فد هللا جل وعز ،وال سـمذ وال بصـر ،وال عنـد حـدوثا فـد
ذات هللا ،جــل هللا عــن الح ـوا ث فــد نفســه ولعــالث عــن الهــداوات فــد ع مــه
()1
وإ ار له ع وا كهي ار
ث ـ ــم هـ ـ ـ كر نص ـ ــوص الع ـ ــو واالس ـ ــتواء وأن ذل ـ ــك ال ه ـ ــدل ع ـ ــث ح ـ ــول
()2
الحوا ث
و ه النصوص -و د من المصا ر الق ي ة التد بقيه من كتـب الك يـة
 لهــين إلــث أي حــد كــان رســوخ ـ ه المســولة عنــد م ،حتــث ان المحاســهدجز

ويقْـذ بمـا هـراه ويخْـئ مـن لالفـه وكوندـا مـن مسـا ل أ ـول أ ـل الســنة
المس مة و ا فسر موقف أ ل السنة الصـ ب مـن الك يـة ولا ـة موقـف
االما أحمد  -رحمه هللا -من الحارث المحاسهد
 ل رجذ الحارث عن قوله؟:هنسب الك باذي الث الحارث المحاسهد قـوال فـد القـرآن خـالف قـول ا ـن
( )3فهذ القرآن (ص)346-345 :ا
( )4ان ر :المصدر ن فه (ص)349-346 :ا
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ك ب ،فا ن ك ب -كما سهق -قول :إن ك هللا لي بحرف وال ـوت،
أما الحارث فقد نسب اليه الك باذي أنه قول :وقاله ةا فة مـندم :كـ هللا
حروف و وت ،و عموا أنه ال عرف ك مـه اال كـ لك مـذ إقـرار م أنـه ـفة
هللا لعــالث ،ف ـد ذالــه ايــر مخ ــو  ،و ـ ا ق ـول الحــارث المحاســهد ( ،)1فد ـ ا
الق ــول ق ــد ه ــدعم م ــاذكره ش ــيل امسـ ـ ا ــن ليمي ــة ع ــن معمـ ـر ا ــن ي ــا أن
()2
الحارث رجذ عن أقواله
ثالتا :أ و العبا الق نسد:
هرلبط اسم الق نسد با ن كـ ب كتيـرا ،ومـذ اشـتداره إال أن كتـب التـراجم
لـم لعــن ترجمتــه كمــا فع ــه مـذ ا ــن كـ ب والمحاســهد ،ولـ لك فتــاريل وال ال
الق نسـ ــد ووفالـ ــه ايـ ــر معـ ــروفين سـ ــوي أنـ ــه كـ ــان معا ـ ـ ار أل ـ ــد الحسـ ــن
األشــعري ،وال ـ ي ذكــر ا ــن عســاكر عن ــه أنــه أ ــو العبــا أحمــد ــن عه ــد
الرحمن ـن لـال الق نسـد الـ ار ي ،مـن معا ـري أ ـد الحسـن -رحمـه هللا-
ال مــن ل م لــه كمــا ق ـال األ ـوا ي ،و ــو مــن جم ــة الع مــاء الكبــار األثبــات،
()3
واعتقا ه موافق العتقا ه فد امثبات

( )1التعر لمذهب أه التصو (ص)40 :ا
( )2ان ر :رء التع رض ( ،)149-148/7و د ذكر شن ص اإلسن أن معمنر الن زخن ذكنر
رجوع المي سبي في م كتبه ع أخب ر شيوخ أه المعرفنة والتصنو  ،وذكنر الندكتور ميمند
رشن س ن لذ  -رحمننه ه -أن لمعم نر هننذا نفننخة خط نة فنني ار الكت نب المصننرخة عن نوان "
شواهد التصو " ور مه  66مد م عا
( )3ربيي كذب الم تري (ص)398 :ا
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أمــا البغــدا ي فقــد و ــفه بونــه امــا أ ــل الســنة ال ـ ي ا ت لصــانيفه
فد الك ع ث مئة ولمسين كتابا ( ،)1وقد أشار البغدا ي كتي ار الـث أقوالـه
فد ثنا ا كتابه أ ول الدهن
وفد كتاب األسماء والصفات ل هيدقد نص مدم عن الق نسـد ومنزلتـه
وع قته بالك ية ،وذلك عند حدهته عن الفتنة التد وقعـه ـين ا ـن لزيمـة
والك ية من ل م له كالتقفد والصبغد ،قول الهيدقـد :ألهرنـا أ ـو عهـد هللا
الح ــافظ ق ــال :س ــمعه أب ــا الحس ــن ع ــد ــن أحم ــد ال از ــد الهوش ــنجد ق ــول:
ل ــه ع ــث عهــد ال ــرحمن ــن أ ــد ح ــالم ال ـ ار ي ب ــالري فولهرلــه بم ــا ج ــرى
نيس ــا ور ــين أ ـ ـد بك ــر ا ــن لزيم ــة وب ــين أ ــحابه فق ــال :م ــا أل ــد بك ــر
والك ؟ إنما األولث نا وبـه أن ال نـتك م فيمـا لـم نتع مـه ،فخرجـه مـن عنـده
حت ــث ل ــه ع ــث أ ــد العب ــا الق نس ــد فق ــال :ك ــون بع ــا القدري ــة م ــن
المتك مـين وقــذ الــث محمــد ــن إســحا فوقــذ لك مــه عنــده قهــول ،ثــم لرجــه
الـث بغـدا ف ـم أ ع دــا فقديـا وال متك مـا إال عر ـه ع يــه ل ـك المسـا ل فمــا
مندم أحد إال و و هتابذ أبا العبـا الق نسـد ع ـث مقالتـه ،ويغـتم أل ـد بكـر
()2
محمد ن اسحا فيما أظدره
والـ ـ هن سـ ــاقوا القص ــة :كـ ــالهيدقد ،والهوش ــنجد ك يـ ــة لـ ـ لك فدـ ــم ه ـ ـرون
لخْئة أما األ مة ا ن لزيمة فد موقفه من أ حابه الك ية ،والقصة لدل
بالنسبة ل ق نسد ع ث:
 -1أنه كان مقيما بالري ،من المدن الكهرى المشدورال قرب لراسان
 -2أن مقالته كانه منتشرال وأقواله معروفه
 -3أنه كان قول بقول الك ية
( )1أصول الدي (ص)310 :ا
( )2األسم ء والص ت (ص)269 :ا
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 ومن أ ر أقواله:()1
 -1أنه قول تقد م الع و الن رية ع ث الحسية ل فا ل شعري
-2كمــا أجــا وجــو الك ـ لمــا لــي بحــد ل فــا ل شــعرية ال ـ هن جع ـوا
()2
الحياال شرةا فد وجو الك
 -3وافق ا ن ك ب أن هللا قد م بقد بمعنث و قا م به ،ل فا ل شعري
()3
ال ى قول :انه قد م ل اله
 -4وفــد ــفة اليــدهن قــال الق نســد أن التتنيــة لرجــذ الــث ال فــظ ال الــث
الصفة( )4ويفسر البغدا ي ذلك حـين قـول :و عم بعـا أ ـحا نا أن اليـدهن
()5
فتان هلل سبحانه ولعالث ،وقال الق نسد ما فة واحدال
 -5وق ــال ف ــد االس ــتواء ع ــث الع ــرش أن معناه :كون ــه ف ــو الع ــرش ـ ـ
()6
مماسة
()1
()2
()3
()4
()5
()6

ان ر :أصول الدي للب دا ي (ص)10:ا
ان ر :المصدر الف ي (ص)29 :ا
ان ر :أصول الدي للب دا ي (ص)89:ا
ان ر :نقق التأس س المطبوع ()80/1ا
أصول الدي (ص )111:وان ر :المدر الال فور (ص)326 :ا
المصدر ن فه (ص)113 :ا
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 -6أنه قول :وجوب المعارف العق ية ع ث العاقل من جدة العقل
()2
 -7كما لوقف فد التفليل ين ع ث وعتمان
ـ ه أ ــم أق ـوال الق نســد ،ويجعــل شــيل امس ـ الق نســد مــن الع ـراقيين
الـ هن ــم أكتــر إثبالــا مــن أ ـل ل ارســان وإن كــان الجميــذ ك يــة فيقول :كمــا
أن العراقيين المنتسهين الث أ ل امثبـات مـن ألبـاع ا ـن كـ ب كـو د العبـا
الق نســد وأ ــد الحســن األشــعري ،وأ ــد الحســن ع ــث ــن مدــدي الْه ـري،
والقا د أ د بكر
()1

ا ن الباق ند وأمتالدم أقرب الث السنة وألبذ ألحمد ن حنهل وأمتاله ،من
()3
أ ل لراسان الما ين الث ةريقة ا ن ك ب

* * *

ـنالء ــم أ ــم أع ـ مدرســة ا ــن ك ـ ب قهــل األشــعري ال ـ ى وافقدــم فــد
أ ر أقوالدم مذ يا ال فد الشرح والتفصيل ول لك نسب إليه ا الم ب

*

موقف الس ف من الك ية:

*

*

( )7ن فه (ص)256:ا
( )8ان ر :المصدر ن فه (ص)30 4-293 :ا
( )1ان ر :رء التع رض ()270/1ا
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لما كانه موا ين ع ماء أ ل السنة ثا تة ،ومنْ قالدم مرلكـزال ع ـث أسـا
متــين لــم لتغيــر م ـواقفدم مــن أ ــل األ ـواء ال ـ هن ســتحدثون ــدعدم فــد كــل
من ول لك ح ر الس ف من أ ل الك عموما ور وا دعدم ل حـ روا مـن
ع م الك ال ى لل منه الجدمية والمعتزلية والقدرية والرافلة واير م
والك ية -وان كانوا موافقين أل ل السنة فد الر ع ث الجدمية والمعتزلة
والرافلــة واي ـر م -إال أندــم ل بس ـوا بوشــياء مــن أق ـوال أ ــل الك ـ وبــدعدم،
ومن ثم ذمدم السـ ف وحـ روا مـن أقـوالدم التـد لـالفوا فدـا أ ـل السـنة ،و ـ ه
نماذج لمواقف الس ف مندم:
ـر
أ -موق ــف االم ــا أحم ــد م ــن الك ي ــة ،فق ــد ك ــان -رحم ــه هللا -معا ـ ا
لزعما دم ول لك ح ر مندم ،ومواقفه من الحارث المحاسهد مشدورال ،وامما
أحمـد وإن كـان ال عجبــه لصـوف الحـارث اال أن ســهب جـره والتحـ هر منــه
إنما كان لقوله بوقوال أ ل الك ويجمذ ع ث ا جميذ مترجمد المحاسهد
لقريبا(،)1
والعجب من السبكد حين جعـل موقـف االمـا أحمـد مـن المحاسـهد مـن كـ
األقران
ال هن ال قهل قول بعلدم فد بعا ( ،)2وال شك أن القاعدال التد ذكر ـا
السبكد لدا قيمة كهرى فد الجرح والتعدهل ولكن لْهيقه لدا نا لـم صـا ف
محـ  ،ألن اممــا أحمـد انتقــد عقيــدال المحاسـهد والهـ ار ين وا ـحة ج يــة فــد
( )2ان ننننر :رنننن رخص نننندا ( ،)214/4والك منننن فنننني التنننن رخص ( ،)84/7ومينننن ان االعتنننندال
( ،)430/1ورلببس إالل س (ص -)162 :منيرخة ،-وشرح الكوكب المنينر (ص )47 :من
التصوخب ،وابق ت الين اللة ()63-62/1ا
( )1ان ننر :الطبق ن ت للفننبني ( ،)278/2و عنندة فنني الدننرح والتع ندي (ص ،)47 :والرفننع
والتكمي (ص)263 :ا
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لوله ع م الك وقوله بعا أقوالدم ،ولو س مه ه القاعدال بتة لما
قهــل قــول الس ـ ف فــد معا ـريدم مــن المعتزلــة والرافلــة والجدميــة والقدريــة
واير م ،و ا ماال قول به السبكد وال ايره
ب -موقف االما ا ن لزيمة:
كان فد من ا ن لزيمة ع مان من أع الك ية:
أحــد ما :أ ــو ع ــد التقفــد ،و ــو شــيل ل ارســان أ ــو ع ــث محمــد ــن عهــد
الو ــاب ا ــن عهــد الــرحمن ــن عهــد الو ــاب ،التقفــد ،النيســا وري ،الشــافعد،
الواعظ ال از د ولد سنة  244ـ ،قال عنه الصبغد :ما عرفنـا الجـدل والن ـر
حت ـ ــث ور أ ـ ــو ع ـ ــد التقف ـ ــد م ـ ــن العـ ـ ـ ار ( ،)1وق ـ ــال أ ـ ــو عه ـ ــد ال ـ ــرحمن
الس ـ مد :كان إمامــا فــد أكت ـر ع ــو الشــرع ،مقــدما فــد كــل فــن منــه ،عْــل
أكتــر ع ومــه واشــتغل بع ــم الصــوفية ولك ــم فيــه أحســن ك ـ ( ،)2وقــال عنــه
البغدا ي :ش ــيل الع ــو ع ــث الخص ــوص والعم ــو وقال :ولص ــانيل التقف ــد
ونقو ه ع ث أ ل األ واء ا دال ع ث مئـة كتـاب ()3وقـال عنـه الـ هد :ومذ
ع مه وكماله لالف امما ا ن لزيمة فد مسا ل التوفيق والخـ الن ،ومسـولة
اال مــان ،ومســولة ال فــظ ،فــولز الهيــه ،ول ـم خــرج منــه الــث أن مــات وأ ــابه
()5
فد ذلك محن ( )4لوفث التقفد سنة  328ـ

()2
()3
()4
()5
()6
ه

سير أع النب ء ()282/15ا
ابق ت الصوف ة (ص)361 :ا
أصول الدي (ص)300:ا
الفير ()282/15ا
ان ر :في ررجمتنه ا ن فة النت المصن ر الفن قة الرسن لة القشنيرخة ( ،)164/1و ن ل:
هر التصو خراس ن ،واألنف ب ( )135/3و يره ا
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والتــاند :أ ــو بكــر الصــبغد ،و ــو اممــا أ ــو بكــر أحمــد ــن إســحا ــن
أهوب ن هزيد ،النيسا ورى الشافعد المعـروف بالصـبغد ،ولـد سـنة  258ـ
ك ــان خ ــف إم ــا األ م ــة ا ــن لزيم ــة ف ــد الفتـ ـوى بل ــذ عشـ ـرال س ــنة ،وم ــن
لصــانيفه كتــاب األســماء والصــفات ،وكتــاب اال مــان ،وكتــاب القــدر ،وكتــاب
الخ فاء األربعة ،وكتاب الركية ،وكتاب األحكا  ،وكتاب اممامة ،لـوفث سـنة
 342ـ ـ ( ،)1والعجي ــب أن ا ــن ف ــور الـ ـ ي ر ع ــث كتـ ـاب التوحي ــد ال ــن
لزيمة ،ر أ لا ع ـث أحـد كتـب الصـبغد و ـو كتـاب األسـماء والصـفات
( )2ـ ان االمامــان :التقفــد والصــبغد كانــا مــن ألــص ل م ـ ال ا ــن لزيمــة،
وولكندمـا مــذ إثبالدمـا ل صــفات كمـا هتهتدــا إال أندمـا قـوالن بقـول ا ــن كـ ب
أن هللا ال هــتك م إذا شــاء متــث شــاء وإنمــا ك مــه أ لــث ،ف مــا ع ــم ـ لك ا ــن
لزيمــة ث ــارت ثا رلــه وال ــب ع ــيدم وع ــث مــن معد ــم ممــن ق ــول بق ــولدم،
وجرت ينه وبيندم وقا ذ استتيهوا من قولدم ،و د قصة ةوي ة ذكر ا الحاكم
فــد لــاريل نيســا ور ،ونقــل بعــا أحــداثدا شــيل امس ـ ا ــن ليميــة وال ـ هد
()3

ج -أمــا ايــر االمــا أحمــد وا ــن لزيمــة ،فــو و عهــد الــرحمن الس ـ مد كــان
()1
ه عن الك ية ( ،)4وك لك أ و نصر السجزى (،)5واير ما
الننب ء (،)483/15

( )1ان ر :في ررجمته :األنفن ب ( -)33/8ط لبنن ن ،-وسنير أعن
وابق ت الفبني ()9/3ا
( )2ان ننننر :مشننننن اليننننديث و نننننه الالنننن فننننور (ص )201:ومنننن عننننده  -ط المنتبننننة
المصرخة-ا
( )3ان ر :رء التع رض ( )77/2وم عده  ،والفير ( )377/14وم عده ا
( )4ع رء التع رض الال ر م ة ()82/2ا
( )5ان ننر :رس ن لة الننر علننت م ن أنكننر اليننر والصننوت (ص -)88-87 :ط علننت اآللننة
الك ربة-ا
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