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القيمة

أص
ومننا أنفشرور من بالله ونعوذ ، ونستغفره نمنه وننحمده لله، الحمد إن 

الأن وأشهد له، هادى فلا يفلل ومن له مضل فلا الله يهده من أعمالنا، سيئات 
ريهأرسله ورسوله، عبده محمدا أن وأنهي له، سريلئ، لا وحده الله إلا إله 

الكافرون.كره ولو كله الدين على لفلهره الحق ودين بالهدى 

محمدهدى الهدى وخير تعالى، الله كتاب الحاسسثا أصدق فان بعد• أما 
صائلة.؛دعة وكل محدئاتها، الأمور وثر محهت، 

Iوهم الله رحمهم الأربعة الأئمة أن المتفيفى المعلوم من فإنه وبعد؛ 
.ه(  ١٥٠— )٠٨ثايت، بن النعمان حنيفة أبو 

ه(لأ ١٧٩-  ٩١٠)الأمحبحي أنس بن وuللئ، 
١أه( ٠ ٤ — ١ ٥ ٠ ) الشافعي إدريس بن ومحمل. 

- ١٦٤)الثيباني حنبل بن وأحمد 
متبوعةمعلومة مذ.اهبا لهم أصبحت بأن الأمة هده علماء بين من تميزوا قد 

نرحفي الكتب، تاليفج على بعدهم العلماء ونتاع لمة، المالأمة حل من 
هدهأحل. إلى ب، منتوهو إلا مبرز عالم يوجد يكاد ولا ونصرنها، مداهبهم 

المداهثج.

اوائلْ،الأمم مخلفات من الوافدة الثقافات بدخول الأمة هده ا؛تليت، ولما 
بهاوتاثر ااما|س..لهّين، بلاد إلى ونحوها قة والفلالمنهلق بعلوم يعرف ما ولحل 

الأئمةمداهب، إلى انتسب أن كان الكلام؛ بأهل ذللنح بعد عرفوا ممن كثير 
منهمكثير وأصبح به، المتأثرين من أو والمنهلق الكلام علماء من كثير الأربعة 
المد.اه.آا.Jللثk إنضاج في وساهموا الأئمة مداهبح في أعلاما 



التهكلموننسها الش السائل 

غريبهو بما وخلطوها منها، ليس ما الأنمة مذاهب في أدخلوا ولكنهم 
•عنها 

فيهاصنف التي الطم فنون ثنى في المؤلفات يتلون في وانتشر ذلك ونلع 
المتكلمون.

تعالىالله هداني ارالدكتورا0اأ لرحله موصؤع عن البحث طور في كنت ولما 
الأئمةإلى المتكلمون به نمما المتفرقة المائل تلك وأجمع أبحث أن إلى 

.عدة أسباب الموصؤع هدا في البحث، لاختيار كان وقد الأربعة، 
تالموصؤع اختيار أساب 
فنونشتى في ألفوا قد الكلام بعلم والتأثرين التكلين أن ت الأول ادؤ_، 

الفقهوأصول الفقه وفي الحدبثا، ثرح وفي التفسير، وفي العقائد، في العلم، 
وثيوعهاالأئمة إلى المنوية المائل من كثير انتثار في ساهم مما ذلك، ونحو 

الأئمةموقف وبيان وجمعها تتبعها يستدعى مما المؤلفات، تللث، بطون فى 
.منهاالأربعة 

منوطاهبهم تعالى، الله رحمهم الأربعة الأئمة عن الدفاع I الثاني السب 
المتكلمونفيها خاض التي، المتنوعق البلع ومستجدات المائل، محدثات 
عنهاهم بل منهاج الأئمة أولثلئ، تعالى الله برأ وقد مذاهبهم، أئمة ونحلوها 
محذرون.ومنها مبعدون 

مقصدوهذا البدعة، من والمنة الباطل، من الحق يتميز أن الثالث،! المج، 
شنوأوولأ نعالك،: فقال ذلك عن إسرائل بني، نعالك، الله نهك، وقد عغلمم، شرعي، 
[.٤٢]القرة: .ه تقون محأتم أنس الثْلل آلحؤس، 
بعضرد أو الباطل بعض قبول إما ذللثح عن نتج باطل به اختلهل إذا الحق فإن 
الالتي، العغليمة الفائدة البدعة من والمنة الباطل، من الحق لتمييز فيكون الحق، 

تخممحا•



الدينأصول ق إل 

فماوتنوعها، الأربعة الأئمة إلى المنسوبة المائل تلك كثرة الراح المس، 
شيئاالمسائل محدثات من المتكلمون فيه وأدخل إلا الاعتقاد أبواب من باب من 

ومذاهبهم.الأئمة على كشذا 
القرون،تتاح على الله رحمهم الأربعة الأئمة شهرة الخامسI المسا 
فيالواضح آثره له كان مما والعظم، القبول منزلة الأمة عموم من ونزولهم 

شهرةمن الأربعة ثمة ّننلنا لها؛ الأمة عموم وقبول المسائل، تلك، انتشار 
معلوم.هو كما الخهليرة أبعاده له أمر وطا واسعة، 

غماره،في والدخول البحت، هزا مادة جمع على تعالى بالله استعنت لذلكؤ 
أكبرنظري في فانه تاما، استقصاء الموضؤع هدا استقصيت، قد أني أزعم ولا 

تعالىالله ير ما جمع في مجهودي بذلتا أني حبي ولكن ذللئا، من وأبعد 
والجماعة.المنة أهل عقيدة ضوء في نقدها ثم المسائل، طلث، من جمعه 

ال؟حث،؛منهج لوا 
المسائل،تللثؤ وجود مظنة هي التي الكتثح بجرد العلمية ازدة جمع ١" 

والفقهالعقيدة فى مختلفةI فنون فى وهى كتاب، منتي قرابة والتي؛لغت، 

•ذللث، ونحو الحدبثا وشروح والتفسير 
ثمحنيفة أبي ؛الإمام ابتداء حدة، على الأئمة أحد إلى نب، ما كل أفردت ٢" 
تعالى.الله رحمهم أحمد، الإمام ثم الشافعي، الأمام ثم ماللئج، الأمام 
كتب،في الاعتقاد ائل مترتببط الأئمة؛مب، احن• إلى ___، ما كل رتبت، ٣" 

العقيدة.

تأنام ثلاثة إلى إمام بكل يتعلق ما من، ق٤" 
الموثوقة.الصادر حسبا الإمام لعقيدة عرض الأول! 
الإمام.إلى نسّبؤ ما الثاني! 

الأقوال.-طلثج نقد الثالثؤ! 



المكلموننسيها الش السائل 

فيالأثر أو الحديث لكن فإن والأثار، الأحاديث حميع حرجت ٥— 
لسببإلا أحدهما، إلى أو إليهما يالعزو أكفي فإني أحدهما؛ أو ء الصحيحين  ١١

•ذلك غير يستدعى 

إذاإلا سلم أترحم فلا الرّالة؛ في ذكرهم الوارد للأعلأم بالب أِْا ٦- 
منله ليس أو غيره، عن به يتميز لا لقب أو باسم يذكر كأن لذلك، حاجة رأيت 

منالشهرة تحديد في الميزان ثم به، التعريف عن غنى ش تجعله ما الشهرة 
يسير.ذاك في والخطب مجال، فيه لأنفلار بئا، نيفلل عدمها 
إلىالمنسوبة والرسائل الكنب، عن الرسالة هده في الأول الباب أفرديت، ٧— 

نوعين!على الكتّ>، وهده الأئمة، 

المقصودةوهي الأئمة، إلى نسبتها تصح لا أنها أرى التي الكتب، الأول! النؤع 
الباب.هدا في 

بهاللتعريف، تارة فاذكرها الأئمة إلى بتها نتصح ورسائل كتنبط اكاني! النؤع 
منعلى للرد وتارة للشافعي، ارالاعتمادا، في وجزء ماللثؤ للإمام القدر،، ١١ككتاب 

أحمد.للإمام الجهمية،، على ررالرد ككتاب بتها نفي ثكلئح 
فادرمهاالأئمة إلى بتها نصحة عدم أرى التي الكن—، وص الأول، النؤع أما 

منذا"ءتتين•

بالإمام.اتصالها ومدى سندها دراسة الأولى! الناحية 
لمنهجمخالفة ائل ممن تضمنته ما لإJهلال محتوياتها دراسة اكانية! الناحية 

الاعتقاد.في الأئمة ومحلريقة 
المث،:حملة و| 

إلى!م فتشالحث،، هدا عاليها سيت، الش الخهلة ما أه 
 Bوخاتمة.أبواب، وحمة الموصؤع، إلى عام ومرحل قدمة م







الدينأصول ق ا|ذراعة الإيمة إل 

البؤثلهدا العام الدحل 

وبعد:الله رسول على والسلام والصلاة لله، الحيي 

المض،البلاغ بلغ قد ه النبي أن بالضرورة الدين من المعلوم من فإنه 
عنهايرخ لا كنهارها ليلها المضاء مثل على وتركهم النصح، غايه لأمته وشح 

هالك.إلا بعدم 

الماءفي جناحيه يقلب طائر وما ه الله رسول تركنا ارلقد I بجثجث ذر أبو قال 
١١١علمامنه وحدننا إلا 

يجبالتي الدين وأصول التوحيد أمر هآ الله رسول بلغه ما وأهم أعغلم وإل 
اعتقادها.مسلم كل على 

علمأنه بالمي نفلن أن محال رر •' تعالى الله رحمه مالك الإمام قاله ما ولنعم 
١١التوحيد يعلهم ولم الاستنجاء، أمته 

ماوعلى منهجه على لام والالصلاة عليه بحد0 من ه، أصحابه سار ولقد 
عب■yكهم 

وتلقاهبعدهم، من إلى ه النمح، عن ورثوه الذي العلم الصحابة ونقل 
بعدهم.لن وعلوه ؤلريا، غصا منهم التابعون 

والإيمان،العلم أهل من بقايا وقرن حيل كل من الحلم هذا يحمل يزال ولا 
والبيع.الحد.وات عنه ويدفعون للناس، ويعلمونه ينشرونه 

زلا■؛٥١٣ من صنهم لا ظاهربس الحذ على أمش ثى طايمه ئرال رالأ يجآت قال 
٠٢٣١١١ذللث،عر وهم انره الله بأتن حى حيلهم من 

(.١٦٢،  ١٥٣»المداا)ه/ في أحمد الإمام الأم هدا روى )١( 
(.٢٦ا/الملأ،،،)•أعلام ّير  ٠٠)٢( 
يمحن.معاوية حدث من ١( • )٧٣وسلم (، ٢٥٢)أإ المخادي ألوجه )٣( 









الدينأصول ق ا؛ذربعة الأئمة إل 

موممهمإبيان يلي لفتما 
تعال:الله رحمه حنيمة أبو الإمام 

إلىالرجؤع على حثه فى عدة روايات عنه نقل فقد حنيفة، أبو الإمام قاما 
والرشاد.الحق ومنع والهدى العلم مصدر هو أنه على الوحي 
فيهأحده لم فما وحدته، إذا الله بكتاب أحد 'ُإذي ت قال أنه عنه روى فقد 
عنالثقات أيدي فى فشت، التي عنه الهسحام والاثار هآ، الله رسول بسنة أخذت 

الثةات<ارا،.

هالرسول وحبر الله كتاب يخالف، قولا قلت، ءرإذا قال! أنه عنه وروى 
قولى«لأ،.

مذهبي٠١فهو الحديث، صح ارإذا قوله؛ عنه وروى 

والضلالفيهما الهدى وأن والسنة، للكتاب الإمام هذا تعقلتم على يدل فهذا 
سواهما.إلى والعا-ول تركهما في 

 Tم اuلإ ،^u تعال؛الله رحمه

وستةالله كتاب متابعة على الحرص ثديي كان فقل ظه ماللث، الأمام وأما 
مخالفتهما.في القائل وأن عليهما، الهيابة وقصر ه رسوله 

يعنى!القبرٌ هذا صاحب، إلا وبترك قوله ■ ٢٥يؤخذ أحد كل  ٠٠القائل؛ وهو 
المي

أمتهعلم أنه ه بالثي، ذُلن أن محال  ١١قال؛ أنه الشافعي الإمام عنه ونقل 
أحئلئبشر أنا ارإنما قال؛ أنه عنه وصح • التوحيد١١ يعلمهم ولم الاستنجاء 

.( ١ • ) للصمرى  ٠١وأصحابه حنيفة أبى أحبار ٠ ( ١ ) 
)•٥(.الفلاني صالح لينسخ الأمار" أولي همم )آ(ااإفاذل 

(.٩٣)A/ اكلأء،( أعادم )أ(ااو (. ٦٣)\إ .« v_jbUاب•, )م(»حاشة 
(.٢٦/١0)٥(٠اسراءلأماكلأء«



التكلموننسها الش السائل 

لمما وكل فخدوه، والسنة الكتاب وافق ما فكل رأيي في فانفلروا وأصب، 
فاتركوه٠والسنة الكتاب يوافق 

تعال:الله رحمه القاضي لإمام ا ٩

والسنةالكتاب متابعة وجوب في عنه فالقول هؤ الشافعي الإمام وكيلك 
كتبه.في مئبوتة كثيرة والعلم الهدى مصدر وأنهما 
منعلمه وحجة، رحمة ثناؤه حل كتابه فى أنزل ما فكل ١١ثءزفق! قال 
فيجهدهم غاية بلوغ العلم طلة على فحق . . جهله• من وجهله علمه، 

علمأدرك من فان . . طلبه. دون عارضي كل على والصبر علمه، من الاستكثار 
فازمنه؛ علم بما والعمل للقول الله ووقفه واستدلالا، نصا كتابه في الله أحكام 

واستوجبالحكمة، قلبه فى ونورت، الرب عنه وانتمن، ودنياه دينه فى بالفضيلة 
الإمامة((موضع الدين في 

اللهكتاب وفي إلا نازلة الله دين أهل من احد تنزل فلست، ١١أيصا: وقال 
نهاا"<.اكولشسلاهى 

سننهالله رسول عن قبل كتايه في فرائضه الله عن قبل من ءفكل ! أيناوقال 
رسولعن قبل ومن حكمه، إلى ينتهوا وأن "حلقه، على رسوله ؤناعق الله بقرصي 

،.٤١١١طاعتهمن الله افترض لما قبل الله فعن الله 
رسوله((وسنن وحيه ات؛اع الماس على الله ففرض ١١أيصا وقال 
حاصهعلى دليلا أراد ما معنى الله عن مبينة الله رسول ومنة ١١أيصا وقال 
غيرحلقه س لأحد هذا يجعل ولم اياه فأتبعها بكتابه بها الحكمة قرن ئم وعامه، 

•ه• له رمو 

ااالرّالة(()ا،ا(باخصار.)'آ((. ٣٢)T/ وكله(( الطم بيان ااحاْع )١( 
)٣٣(.الأبق المدر )٤( (. ٢٠)الأبق المدر )٣( 

(.)٩٧الأبق المدر )٦( (. )٦٧الأبق المدر )٥( 



الدينأصول ق الأد4ة إل 

نمىبعينه فيه ليس فيما ومحن الله، كتاب هع الله رسول محن ®وقد ! قال 
عنانمود وفى طامحه اساعه فى وجعل انباعه، الله ألزمنا فقد محن ما وكل كتاب، 
اللهرمحول سنن اتباع من له يجعل ولم حلما بها يعدر لم التي معصيته اتباعها 

ْخرجاأا،اا.
الكتابحكم اتبلع وجوب على الدلالة في كثيرة الإمام هدا عن والموصى 

تركهمافي ال والفوالضلال منهما، والعلم فيهما الهدى وأن والسنة، 
عنهما.والانصراف، 

تعال:الله رحمه أحمد الإمام ٩  ر

اللهرسول وسنن الله بكتاب الأحد على حثه الأمام هدا عن فالمشهور 
يحاربالذي سيفه هو العفليم المنهج هدا فإك وجعل ردهما، أو تركهما وعدم 

القرآنحلق لدعاة الكثيرة مناؤلراته في عنه واشتهرت الأهواء، وأهل المتدعة به 
•ه'؛ الله رمحول عن حديثا أو الله كتاب من بآية ®ائتوني I لهم يقول أنه 

والهدى،العلم مصدر وأنهما والسنة الكتاب على الهداية قصر في كلامه أما 
محأنقلمبارك كثير كلام فهو هاللئ، صال فهو غيرهما من واستقى حالفهما من وأن 
منه.سيئا 

تلأتةفى ه الله رسول ءإاءة فيه فوجدت المصحم، فى ®نفلرت : قال

أوفتنة تحتم آن م،؛؛ عذ بمالهمث منحدر ؤ يتلو؛ جعل ثم موصعا وثلاثض 
أننمه الشرك الفتنة؟ وما ويقول; يكررها وجعل [، ٦٣]١'->!.: ألسثه عداب .بيإبز 

النيحدث رد "من وقال؛  ٠٠• • • مهلكه قيه مزيغ الزيغ من شء قله في يقع 
هفهوءلىئفاهلكة«ل^.

ونقر،بها نومن صحاح، ®أحاديث، فمالI الروية عن إسحاق بن حنبل ومحاله 

للثاسيالعلم،١ ارجنلع وانظر! )٨٨( ®الرسالة٧ )١( 
(.٢٦٠الأانة«لأينطة)أ/ اا>مأ(



التهكلموننسها الش السائل 

ومر«لبه نومن حيدة بأسانيد ه الني عن روى ما وكل 
هداعلى الله رحمهم الأريعه الأئمة اتفاق على ظاهرة دلالة تقدم ما كل وفي 
اللهكتاب في والئرع الاعتقاد أمور في التلقي مصدر حصر وهو العظيم الأصل 

ه.رسوله وسنة 

او3كتب:وإنزال الرسل بإرسال قامت لحجة ام 

أنالله رحمهم الأربعة الأئمة ومنهم والجماعة السنة أهل عاليه أحمع ومما 
ورسلهبانبيانه والإيمان وعبادته، وصفاته وبأسمائه به والإيمان تعالى الله معرفة 
ارمحالالخلق على وحثت انما الإيمان أركان وسائر واللام الصلاة علتهم 
عندمهم أصل وهذا الكريم، الوحي هو موجبها أن أتم، الكتب، وإنزال الرمل 

والسنة.الكتاب نصوصي من الكثيرة الدلائل عليه وقامت والجماعق، الستة أهل 

وماقلك الله كتاب من يدل ما ررمحياق هقءفة؛ اللألكائي الله هبة الحاففل قال 
اليالمع وصفاته تعالى الله محرفة وجوب أن على فه الله رسول عن روى 

١٠لعقل يا 

الشرعية:النصوص من ذلك على يدل ما أورد ثم 
,[١٩أمحد: آلئ4ه< إلا إلي لا م I تعالى قوله منها 

إلاإله لا لم إثه متئ إلا يبمول ثن ئ-إاِكت ين اوعك وما ؤ تعالى؛ قوله ومنها 
[.٢٥،: ]iSu.ه اعيدون أنأ 

تعالى؛وقوله ١[ ْ ]الإسراء؛ رٌوؤه معك حئ ُعديثن َئ وما ؤ تعالى؛ قوله ومنها 
أنعلى فدل 1 قال ثم [ ١٦٠،: ]؛JLلزبزه بمد حجة أممه مل؛ إلّا؛؛را يإءيأ ؤؤإّلأ" 
السنةأهل مذهب وهدا هل، الله أحير كما يالمع والرسل الله معرفة 

(.٨٨٩أثر ، ٥ ٧• )Y/ المنة(، أهل امماد أصول راشرح )١( 
(.١٩٣/ u_(Y؛)'](المدر 



الدينأصول ق امح'ربعة الأئمة إل 

راوالجمائ 

سبيلهمهو هدا أن على دليل تقدم فيما الأربعة الأئمة أقوال من نقلته وفيما 
مذهبهم.هو وهدا 

العقل:دور لأط 

الكتاب- الوحي هو الأصل وإنما بالكلية، العقل دلالة إلغاء بمي لا وهدا 
مقدماولا لها قسيما ليس بهما، ترثد م لهما خاضع العقل نم ~ والسنة 
.عاليهما

فيوليس القرآن، دلائل وهي القرآن تفسر ااوالسنة فإك! أحمد الإمام قال 
هوإنما بالأهواء، ولا بالعقول تدرك ولا الأمثال، لها تضرب ولا قياس، السنة 

•، الهوتما"أوترك ١لأyع 
تدركهالا ! أحمد ارقول ت هناالإمام كلام معنى بيان في الإمالأم شيخ قال 
أدركتلو فإنها ه، الله رسول سنه ما كل تدرك لا الناس عقول أن ت أي العقول 

أمرسيئا ه تعرفلا العقول أن  ciilj؛،يرد ولم الرسول، كعلم الناس علم لكان ذللث، 
علىمعيارا الناس عقول جعل من على ابتداء الرد الكادم هذا ففي عنه، ونهى به 

١٠١نة للمموافقة العقول يجعل ص على رد فيه ليي السنة، 
تكونأن إما الدين أصول أن زاوذللتح ظؤؤ! تيمية ابن الإسلام ثيح وقال 

التوحيدائل كمعملا تعمل أو قولا تذكر أن ويجب، اعتقادها يجب ائل م
المسائلاار؛،.هذه دلائل أو والمعاد والمبوة والقدر والصفات 

الأنبياءبينته فد واعتقاده بالله العلم س الناس إليه يحتاج ما كل أن يقرر ثم 

(.١٩٦الة")٢; أهل اعتقاد أصول راثرح )١( 
*احلمقاتت واطر ( ١٧— ١ أحمد)٦ عن العطار ماك ن عبدوس رواية وهى الستةاا ءآصول ر٢( 

(.٢٤١زا/الخابالة،ر

(.٢٧الفلوالشل•)١; تعارض «در، )٤( ات(. الحقلوالمقل•)٩; تعارض »درء )٣( 



المكلموننسها الض السائل 

ْاارفكل ت ظغ فيقول للعير، قاطعا شاما بيائا واللام الصلاة عليهم والرسل 
ورسولهالله بينه ففد ائل المهدْ من به والتصديق واعتقاده معرفته إلى يحتاج 

وبينهالمبين البلاغ الرسول بلغه ما أعغلم من هدا إذ للعير؛ قاطعا شاما بيائا 
بينوهالدين بالرسل فيه عباده على الحجة الله أقام ما أعظم من وهو للناس 

وبلنوه((

الطالبأعظم وهو الحق هو وعبادته ومحبته فمعرفته المبين؛ الحق هو والله 
وأولها.

الحقهو والله له، والحبة الحق معرفة من الحق ومنشأ ٠٠الإسلام! شيخ قال 
معرفةالإطلاق على الأمور أفضل كان فلهيا عباده، كل أصل ومحبته البين، 

للناسالله جعله الذي تعالى الله خليل إبراهيم ملة هو وطا ومحبته، الله 
إماثا<^٢،.

المسلمة؛ق والد،ع ال٠هbJث١دت، لحول 

كثيرة؛طوائف إليها انحرف، الأمة هده فى والبيع الحدثامن، يحلن، لما ولكنه 
تعالى:ئل وعلا، حل العالين رب، قفات التي الكونية المنة طالاه لتتحقق 

[.١ ١ ٩ - ١ ١ ٨ ]عود: ,ققهثز، ربم، وض" من إلا . محمحنإ ,ذرارذ 
واهتزؤت،فزقه وننعين إحدى على اليهود اهتزؤت، ١١ه:الله رسول قال وكما 

ؤرمه،دنمحى ثلاث عر الأمة مدة دسمثرق فرمه، دسبص ينثص عر النصارى 
.ي ١^ تجب 

وسائحي*والض^ق الئلم،طىةت ؤكتب ترحهة ِأا 

عهدفى الثانية، الثة أثناء فى وقع ما الأمة هده على دخل ما أحطر س وكان 

(.١٧٤السابق)U/ المدر )٢( (. ٢٧ابق)ا/ المالؤرالرا(
(.٣٩٩١شح4)وابن (، ٤٥٩٦داود)وأبو (، ٣٣٢ر>اس)٢; فى احمد أخرجه )٣( 



الدينأصول ق الأربعة الأئمة إل 

الأغرشةالقلقة كب تمِب من ه(  ٢١٨-  ١٩٨)اJأ٠ون انماس الخلقة 
.خهليره نتائج ذلك عن فنتج ، اليوناني والمحملق 

علىغريبة مناهج وسلكوا اللمض، من هلوائف الكب تلك بب فانحرف 
الأمة.هذه عفيدة 

الإسلاميةالعقيدة صياغة المتكلون هؤلاء وأراد الكلام، بعلم يعرف ما قنتا 
منالإسلامية الأمة عر الداخلة اوكلامبة والأسس الخلفية القواعد وفق على 

البانية.الأمم مخلفات 
رسولهوسنة الله كتاب في موصل هو ما بين حهلير تنافقي ذلك عن فنتج 

منبدلك فحصل الكلاميون، يقرره ما وبين وأئمتها، الأمة سلف عليه وما 
كثير.شيء والاصعلراب اد الم

حدودفي اليونانية الكتب عربتح لما إنه راثم ت ظك تيمية ابن الإسلام سيخ قال 
منفيها وتصرفوا الكلام، أهل وأحدها ذلك، ويعد ذللئ، وقز الثانية، المثة 
فيهاالماص وصار . . منهم. كثير به صل ما الإلهية الأمور في الماؤلل أنولع 
:أشتاتا

قومبملونها•

•فيها ما يجاوّن وقوم 

والخكمة.الكتاب من الرسل به جاءت ما على يعرضونها وقوم 

حملما إلى مضموما والاصهلراب اد القيمن أنولح تعريبها ي، وحمل 
٢.والحكمةاا١ الكتاب من الرسل به جاءت ما معرفة في والمفريهل المقمير من 

(.١٢٧٣; البلاء،)• أعلام »سر انفلر: )١( 
 Ljسير.باخممار (٣٢٣يسالجهب،)١; )٢(«؛



المكلموننسبهأ التي السائل 

والسنة:الكتاب نصوص من المتكلمين موقف قر 

بتاويلهاتارة رسوله وصته الله كنناب نصوصي على الكلأمئون أولئك لعل فت
هره.الخطابيقتضها لا بعيدة معان إلى 

يؤمنوإنما شيء، عله يبنى لا المعنى مجهولة مبهمة القافل أنها بزعم وتارة 
فحسب.بألفاظها 

العقلة.للقواؤير ممادمتها بزعم صراحة برئها وتارة 
ونتائحه:\دو1طمذوا عند اكءويل قانون لأط 

٤١٠وقد  التأويلا١نون سماهمحانوئا ذلك في الغزالي حامد أبو  ٠٥
الأموربعفس بين الجمع فى إليه وجهت، إشكالات على جوابا منه ذلك وكان 

العقول.فى مستقر هو ما وبين البوية الأحادبثح بها أخبرت التي الغيبية 

الفكر،وظاهر النظر أول في تصادم والمنقول المعقول اءبين بقوله؛ جوابه فبدأ 
مفرطؤإلى المنقول، إلى الفلر بتجريد مفرط إلى تحزبوا فيه والخاتضون 

والتلفيق®الجمع في طمع متوسهل وإلى المعقول، إلى النفلر بتجريد 
طالتمن لأنعم، فقال؛ والمعقول، المتقول بين التلفيق منهج هو احتار ثم 

فيوالمنقول المعقول بين التالفيق على قدر فيها حوصه وكثر للعلوم ممارسته 
الأكثر؛تأويلأت

إشكالاتومن تأويلات؛عيل,ة، من الأحيان بعض في بد لا أنه اعترف نم 
.، عنهارجواب لا محيرة 

(.١١٩)\إ الغزاليا' رسائل ٠مجموعة صمن التأويل" 'انانون )١( 
(.١٢٣ابق)U/الماورال)'آ(

(.١٢٦^U/ الغزالي" رسائل مجموعة لا صمن التأويل" لاقانون )٣( 
(.١٢٦بق)U/، الالمدر )٤( 



الدينأصول ق امحُردعة الأئمة إل 

ثلاث؛بوصايا أوصى ثم 
كدب،لا العقل فإن أصلا، العقل برهان كذب لا ارأن منهن؛ الثانية في قال 

١^٤رارا،.عرفا به إذ الشرع؛ اثباتؤ في كدب فلعله الحقل كدب ولو 
أنيمكنل؛، لم الحقل تصديق من بد كن لم رروإذا • النتيجة هي وهدم ~ قال ئم 

الصورة.ونفي الله عن الجهة نفي في تتمارى 

بدفاد يوزن لا عرض الأعمال أن علمتؤ توزن( الأعمال )إن لك؛ قيل وإذا 
تأويل•ٌن 

أنهعالمحإ فيذبح( أملح كبش صورة في به يؤتى الموت )أن سمعن، ؤإذا 
به"يؤتى لا عرض الموت إن موول؛ 

الغزار*عتل التلفيق مذهب نتيجة هذه 

فيهوصف لاك1ول آخر ثانويا فصيغ المربي بن بكر أبو تلمذْ تبعه ولقد 

القواطعمع القلية الفلواهر نعارض في الكلي، القانون فصاغ الرازي جاء ئم 
العقلية.

حالات؛أرع من، يخلو لا الأمر جعل تم 
,القيضتن بين جمع لأنه محال وهو بينهما يجع أن أما 

معا.للقيضين رفع لأنه محال؛ وهو منا يردا أن وإما 
عرالمع وتقديم القل، أصل العقل لأن محال؛ وهو المع يقدم أن وإما 

الشرع•قمح، قدح وذلك العقل /، قدح العقل، 

(.١٢٧اومدراوابق)U/)ا(

(.١٢٧ابق)U/اومدرال)آ(

وغيرها.م١( ٥٢. ra\،  ١٧٥)الصفحات: انظر اكأول« »اقانون محاب هو )•١( 



المكلموننسها الش السائل 

يفوضأن وإما العقل يوافق بوجه يتأول أن إما والفل العقل تقديم فوجب 
منذلك وغير ونمليلها، تعالى الله صفات تأويل كله ذلك من فنتح 

.الخهليرة المحدثات 

كليضع هؤلاء وصعه الذي القانون هذا ومثل  ٠٠ت تيمية ابن الإسلام نيح قال 
الذيالأصل فيجعلون الله، عن الأنبياء به جاءت فيما قانوئا هم لأنففريق 

الأنبياءبه جاءت ما ويجعلون عرفه، عقولهم أن فلنوا ما هو ويحتمدونه يعتمدونه 
يتثعوْ،ألم حالفه وما قبلوه، قانونهم وافق فما له، نعا 
فيها:وئث؛رهم امحًربعة الآئ٠ة مذاهب، إل المم3كالمين نتساب، اد 

أكثرهمبل ~ منهم كثير كان لما وانعهم بهم تأثر ومن المتكلثن هؤلاء إن نم 
إلاأحد كبير منهم فما الأربعة؛ الأئمة إلى تعزى التي الأربعة للمداه—، ابعون ت~ 

الأربعة.المداهج، لأحد متح وهو 
المدامحإنضاج في وساهموا المدامتخ، هده في مبرزون منهم كثيرا إن بل 

!فيهابالتأليفح 

الفقه.أصول فى إما 

الفقه.فى وإما 

معا.فيهما وإما 

عنها.بج غريهو بما وحلهلوها منها، ليس ما الأئمة مداهث، على فالحلوا 
بالمنة.والبدعة ؛الوعق المنة واختلطت، الأمر، فاختلط 

الأربعة.المذاهب من هب، مذ أي ذللئج من لم يولم 
وغيرهمّ ٠ ّ وأحمد كماللئ، اروالأئمة I فةِفث تيمية ابن الإسلام شيخ قال 

(.٢٢١- للرازي)-أآ الممدص« ااأّاس )١( 
.٧( )١/ والقلاا العقل تعارض اادرء )٢( 



الدينأصول ق ا؛ذربعة الأئمة إل 

تعالى.الله ثاء ما وعفوبتهم وهجرانهم المبتدئ ذم من يذكرون 

فييخلهلون إنهم ثم وقلوهم، اتبعهم ممن محلواش سمعها الأقوال وهذه 
٠والبدعه اله كثرة مواصمع 

والسنةالسنة، هى أولئك ذمها الش البدعق فيجعلون الأمر، يبدلون قد حتى 
البيعفي يقعوا حتى ذلك، بموجب، ويحكمون البدعة، هي أولئك حمدها التي 

أمرالتي المبتدعة لهلريق والموالاة الحث، وفي السنية أئمتهم لهلريق والمعاداة 
ل ٠٠بتهم بعفو أئمتهم 

مفارقةمن فيها وسر وما المداهن، أحوال باعتبار ذلك، الإسلام نيح رح ث ثم 
ررواعتبرفقال; الكلام، علم في الداحلين مذاهبهم ١^٤ وكلام الأئمة كلام بين 

Iبامور ذللئ، 

ومنكثير، وعقوبتهم وهجرهم المبتدعة ذم في مالك، كلام أن أحدها! 
لمالله ؤإن الحرثي، فوق ليس الله إن يقولون! الذين الجهمية عنده أعفلمهم 

الصفات.من ذلك، نحو وينفون . . يرى. لا وإُه كله، بالقرآن يتكلم 
فرؤعيذكرها كما الأمور، هذه ينكر من أصحابه من المتاحرين في كثير إنه ثم 

ماللثحقول وهو ~ يخالفها الذي القول ويجعل السنة، هو ذلك، ويجعل الجهمية، 
البدعق.هو ~ السنة أئمة وسائر 

ونهتاالتغيير، ولأهل، الكلام لأهل ذما الناس أعفلم من الشافعي أن الثاني! 
السنة.عن الخارجة البدعة من له وجعلا ذلك، عن 

الشافعيذمه الذي الكلام جعلوا حتى الأمر عكسوا أصحابه من كثيرا إن ثم 
موجتحوجعلوا أهله، وموالاة اعتقاده يجن، الذي الدين وأصول السنة هو 

أهلها.يعافس، التي البدعق هو الشافعي مدحه الذي والسنة الكتاب 

يسير.باخممار ١( ٤ -  ١٣)ا/ »الأثامة« 



التهكلموننسها التي السائل 

لها،ولزومه بها، ومعرفته المنة، باتباع أمره في أحمد الإمام أن الثالث،؛ 
تخفى.لا التي بالحال، لأهلها وعقوبته ولأهلها، لها وذمه البيع، عن ولهته 
أتباعهبعض صار أهلها يدم التي البلع من أنه على هو نمر مما كثترا إن ثم 
ذللئحا٠لؤ حالفمن يدم الذي وأن المنة من ذللث، أن يعتقد 

منالثدعة أهل بأصول الإسلام أئمة أصول واحتلطت، بالباطل، الحق فاحتلهل 
وغيرها.والماتريدية والأشعرية والكلابية المعتزلة 

محيمالا وغيرها، الأربعة المداهتح أهل رروكدللئ، I تيمية ابن الإسلام سيخ قال 
.؛هل..اهن.ا وحلهل الأصولية، القالأيتح بثعفى تلثس ف- منهم وكثير 

منشيئا وأحمل. والنافعي مالك بمازيرّح يخالهل والمالكي والنافعي فالحنبلي 
والمافعىماللئج ماوهب، إلى ويضيفه ذللثح، وغير والمالية الأشعرية أصول 
٠وأحمد 

والكراميةالمعتزلة أصول من شيئا حنيفة أبى بمدهب، يخلهل الحنفي وكدلائ، 
حنيفة١٠أبى مدهبح إلى ويضيفه والكلأيية 

المتكالضمن كثير وبروز وكثرتها، البيع لغلبة نفلنا حدا الأمر هذا واسع 
يرجعكتبهم وإلى وأعلامه، المدهثؤ شيوخ هم ألهم على الأئمة مداهبؤ في 

وفروعه.الازه_ح أصول لحرفة 

فينكلم إذا الأئمة من إمام طيرّ_، في رأسا أصيح الذي التكلم ذللث، فتجن. 
الخسألةتللئ، فى ذللث، نحو أو ثلاثة أو قولين فيحكى يذهب، الدين أصول مساتل 

أقوالمن أه يشعر مما الإمام، ذللئج مذهب، في الحتمية الأقوال هي ألها على 
أصحابه.كثار أقوال ومن الأمام ذلك 

-آ-ا(باخمماريير١٤ُ)ا/ )ا("الأسقامةاا
(.٢٦١)ه/ 





التكانموننسها التي السائل 

أشعريرن((

ا! أثاعرة المذاهب أهل جمح جعل كيف فانظر 
إلاالشافعية والمالكية الحنفية محن الفقهاء من راوهل ! عساكر ابن وقال 

تضمريسيرة شرذمة غير ٠ سعته* بحميد راصر أو إليه منتسب أو له موافق 
التنزيه((يعتقد موحد كل وتعادي التشبيه 

لهمالمحاق وأن أشاعره، المذاهب فقهاء عساكر ابن جعل ففد 
التشبيه,أهل من قليلة شرذمة 

أحدا،أنشي لا أثاعرة، كالهم المالي أن أعالم "١٧ السكيلى: ابن وقال 
*. اعتزال. أو بتجيم منهم لحق من إلا أستثني لا أثاعرة غالبهم والشافعية 

والحنابلةمنهم؛المعتزلة، لحق من إلا منهم يخرج لا أشاعره أكثرهم والحنفية 
بأهللحق من إلا • •منهم•يخرج لم أشاعره، مقدميهم فضلاء أكثر 

.التجسيم١^٦، 
مجسم.أو معتزلي فأنت ؤإلأ أشعريا تآكون أن إما فإذن 

ال«دكنمين:مناهج عن ا؛تئمة مناهج تمييز ق اساء بعض حهود ادا 
السنةبين العجيب الخالهل ا لهن. السنة أهل من الأثمة فضلاء بعض تنبه ولمد 

منالمكلمون أحدثها التي البل*ءة وبين المياه—، أئمة عليها التي 

(.٣٧٣المكي)م لأبن الكرى،( الثاقب اأطقات )١( 
نةتوفي ((، دمشق راتاريخ كتاب صاحب عساكر بن الحسن بن علي الله هبة الحافثل هو )٢( 

(.٢١٥بكي)U/ اللأبن الكرى(( الثانمة >)طقات في ترحمته انفلر ه.  ٥٧١
(.٤١٠(()المفترى ب كن. رانبيين )٤( لأشهري. ١ الحن أبا ت يعني ر٣( 
منةتوفي ، ء الكرى الثافعية ءؤلبقات مولض بكي، العلي بن الوهاب عبل الدين تاج ص )٥( 

(.٤٢٥حجر)أ/ لأبن الكامنة(( ااالل.رر فى ترحمته انظر ٠ ه( ٧٧)١ 
يسير.باختصار ( ٣٧٨-  ٣٧٧)T/ الكرى(( الشافعية ؛اطبقات )٦( 



الدينأصول ق الائهة إل 

.المذاهب 

الكلأينبدعة ورد السنة عن الدب في مباركه جهودا الأئمة أولئك فبدل 
.المحدث الكلام أهل أصول من الأئمة أصول وتمييز 
فياالالمصول محماه الذي كتابه في الشافعي الكرجي الحسن أبو الشح قال 

أنويستنكفون يانفون الشافعية الأئمة يزل راولم ت الفحول® الأئمة عن الأصول 
أصحابهموينهون عليه مذهبه الأشعري بني مما ويتبروون الأشعري، إلى ينبوا 

غيرالله كلام القرآن بأن اشهدوا ويقول- الناص، على يقبل الجمعة صلاة 
^^،.٧١يقوله كما لا حنل، ابن الإمام قاله كما مخلوق 

.. الناس. فى ينتشر حتى فقال: ذللث،، فى له فقيل جمعان، ذلك منه وتكرر 
وبريءالأشعرية يعني: - علبه هم مما بريء أني اللأي: أهل في الخر ويشح 

،.٤٧^٧١بكر أبي ذهب مص 
أهلعلى حامل أبي الشيخ شدة ارومحروق الكرحيت الحسن أبو قال ئم 

الأشعري®أصول س الشافعي فقه أصول ميز حتى الكلام، 

ه( ٥٣٢ستة)المتوفى الشافعي الكرحي الملك عبد ين محمد الحسن أبو الإمام هو )١( 
(.١٣٧)أ/ بكى اللابن الكرى! الشافعية رطبقات 

العقلتعارصن ®درء في تيمية ابن الإسلام شخ الكلام هدا ونقل مفقود ®الفصول! كتاب )٢( 
(.٩٦)آ/ والنقل! 

إليهانتهت الإسفراييتي، ضحمن. بن أحمد حامد أبو زمانه، في الشافعية شيح الأستاذ هو )٣( 
إه. ٠٦نة متوفى ببغداد، والدنيا الدين رئاسة 
(.١٩٣; ١٧)للدمي البلاء! أعلام ®سير انظر: 

(.٩٧-  ٩٦)Y/ تيمية لابن والفل! العقل تعارض »درء )٤( 
(.٩٨رآ/ والفل! العقل تعارض ®درء عن نقلا )٥( 





أصووق الاربعف الأئمة إل 

مماعني يحكون فيما كذبة الكلابية أن وبان له ظهر المصنفة كنبي في نظر من 
وديانتيأصلي خلاف هو 

مذاهبونقيتهم المتكلمة، لبيع ردهم في الأنمة فضلاء جهود بعفس فهدم 
المائلمحدنات من المتكلون بها ألصقه مما الله رحمهم الأربعة الأئمة 

٠المخترعة والأصول المبتدعة 

العفليم،البناء هذا في لينة لإصافة محاولة الختواصع البحث هذا قياني 
اللهرحمهم الأربعة الأئمة عن اأدفااع وهو المبارك، المضمار هذا في وحهلوة 

المسائل،محدثات من الكلام أهل إليهم به نمما مذاهبهم وعن 
مسائل:من إل ينسيونه فبما انمتكانمين سالك مص 

فييسلكون ومذاهبهم الأئمة إلى ينسبونه فيما المتكلمين أن لي ظهر وقد هذا 
تالأتية المالك فى تجمل أن يمكن متنوعة الك مذلك 

ويخالفعنهم يعرف لا مما الأئمة إلى الصريح العزو ت الأول الملك 
•عنهم المقول 
نيئاالأئمة على المائل بيع من المكلمون أدخل منه واسع باب وهذا 

.ممذا

المسائلهذه من كثيرة أمثلة الرسالة هذه في وسيرد 

نمحلا الأئمة، على موصوعة ووسائل كب على الاعتماد • الثاني الخللث، 
ورسالةحنيفة أبي إلى الخوب الأكبر" ااالفقه كاكتاب : مطلماإليهم نسبتها 

أحمد.الإمام إلى وية المنالإصْلخرى 

(.٧٩•م*آ(،و»اللرء")أ/ المر«)أ/ اا)ا(

x١٨٤/ الفتاوى")* مجمؤع را في تيمية ابن الإسلام شيخ الك المهده يعص ذكر )٢( 
الرسالة.منهذْ الثالث، اياب اننلر )٣( 







المكلموننسها الش السائل 

معينا.مخصوصا شسا أراد قد وهو عاما كلامه يجعل أن ت السابع المسلك 
الذينالمحضة الجهمية بتكفير القول ٤^٥ أحمد الإمام عن نقل ذلك؛ مثال 
مآكان.كل في تعالى وأنه الصفات ينكرون 

ذكفيرالحكم الإمام مذهب أن فنقلوا الحكم، هذا مذهبه أتبيع بعض فعمم 
النارفي بتخليدهم والحكم اليع أصحات جمح 

عاليهواحتجوا الجهمية ناظر لما أنه إسحاق بن حنبل عنه نقل لما وكذلك 
أنهعلى يدل الإتيان ذلك وأن الحديث، عمران...١١ وآل البقرة تأتي  ٠٠بحد.يث؛ 
مخلوق.

ّنوابه يأتي انما فقال؛ حجتهم، حنى من حجة الإمام فاستخدم 
الحديثهل،ا فتاولوا الاختيارية الفعلية الله صفات تتأولون كنتم إذا والمعنى؛ 

٠أيصا 

الصفاتجمح في يالتاويل القول ^٥؛،، أتبلع من جمع عنه فنقل 
رحمهمالأئمة إلى الأقوال بة لنالمتكلمون سلكها اش الك المأهم هن.ه 

١تعالى الله 

امحر،عة:من المتكلمين مواقف ، .٦

أنولع؛على هم أنفالأئمة من مواقفهم في ذلك يحد المتكلمين إن ثم 
فقط،الفرؤع في الأربعة الأئمة أحل. يتح أنه صرح من منهم الأول؛ النؤيع 

٠غيره فيتع الدين أصول وأما 
ينبغيكما الدين أصول يحكموا لم الله رحمهم الأئمة أن عندهم ذلك ومبرر 
المقلق.وقواعل، الكلام بعلم لجهلهم 

(.٣٥٢-٣٥١تنمية)r/ لأبن الفتاوى، •امجموع )١( 
تحار.الله ثاء إن الرسالة هدم من ( ٣١٩ص)في المسألة هذْ على الملام يقل سأتي )٢( 



الدينأصول ق الأئمة إل 

مذهبأن الخطيرI الكلامي الأصل ذلك من يصدرون الحقيقة في وهؤلاء 
وأحكمأعلم الخلف ومذهب أملم السلف 
مذهبعلى المرؤع في لكن ارفمن • الشيرازي إسحاق أبو قال ت ذلك مثال 

فيوأنثي الطرفين". معلم فهو الأشعري؛ مذهب على الأصول وفي الشافعي، 
ذلالث،

وقواعدالكلام بعلم تامة دراية على لكنوا الأئمة أن زعموا الثاني! النؤع 
كتتا.ذللثح في ألفوا بعمهم أو وأنهم المنطق، 
كلاميةعقائد من عليه هم ما أن حفي طرف من القول أرادوا هؤلاء ولكن 

هم.أنفالأئمة عن الأصل في صادرة لكئتح 
Iأحدهما الكلام؛ في كتابان للشافعي  ١١البغدادي! القاهر عبد قال I ذلك مثال 

الأهواء«رص.أهل على الرد في والثاني: البراهمة، على والرد النوة تصحيح في 
أيالشافعي لفات مؤ في ليس أنه له والمرجمين بالشافعي العارفين وباحماع 

ذلك؟إالبغدادي زعم أين فمن اعا؛ينأ؛ا، لهذين ذكر 
وزعمواءالمهم، وأمقهلوا الأئمة شأن من هونوا الذين وهم الثالث،! الؤع 

والكلامالمنطق أرباب من غيرهم وأن يروون، ما يدرون لا رواة مجرد أنهم 
الدين.أمحول ائل لموأحكم منهم أعرف 

فيتاليفط أي أو جهد أي له ليس أحمد الإمام أن الشيرازي زعم • ذلك، مثال 

صمنالإسلام لشيخ الكيرى٠ الحموية ٠ ■' عله والرد المتكلمين عند الأصل هذا عن اننلر ( ١١
٩(.— ٨ )ه/ الفتاوى" رلمجمؤع 

تعالى.الله ثاء إن الرسالة هدْ من ( ٢٩٨)ص الشيرازي ذكر، فيما الكلام تحقيق سياتي ( ٢١
(.٣٣٩)اكر علأبن الشتري• كدب »تيٍن كيلك، وانفلر )٨•٣( الدين، •أصول )٣( 
التأسيس"وارتوالي (، ٢٤٦)ا/ لليهقي الشافعي" مناف،  ١٠في الشافعي الأمام مؤلفادت، اننلر )٤( 

لأبنحجر)؛ها(.



التكالموننسها التي السائل 

القولإلى دعى ٧ أنه إلا اللهم ذلك، في يذكر دور أي له وليس الدين، أصول 
الحسنأبا وأن ذلك،، وراء شيء ولا صرب، حتى وصبر يجبا، لم القرآن بخلق 

يقتديأن أولى فهو فيها، وألف وصثْلها الدين أصول أحكم الذي هو الأشعري 
،•أحمدأ الإمام من وينع به 

إلىبه جيء سارقا أن قصة؛ المعتزلي المرتضى ، الشريفذكر ت آخر مثال 
عمرفقربه وقدر0 الله ففاء ت فقال هذا؟ على حمللثح ما له؛ فقال •يتفق، عمر 

الحشوية،حميع روته فد خبر وهذا المرتقي; الشريما قال ثم يدْ، وقطع 
الرواةمن وغيره حنبل بن أحمد ونقله العامة، رواة ومعظم 

ذكرها.ولا كتبه في أحمد الإمام يخرجها لم ذكرها التي فالقمة 
!العامةارواة ومن حشويا أحمد الإمام جعل كيفا انظر ثم 

.واحتقاراوتهوينا وافتراء كذبا السابق كلامه في المرتضى يمط الثر فجمع 

المهونتهوين الله ثاء إن يفرهم لا تعالى الله رحمهم الأربعة والأئمة هذا 
وجمعمتارهم، وأعلى أفارهم تعالى الله رفع فقد لهم، المحتقر احتقار ولا لهم 

منتعالى الله عند لهم يرجى ما مع وتعظيمهم، محبتهم على المومنض قلوب 
وماالنبوة، ميرايث، من تعالى الله ورثهم ما على المآب وحن الثواُب، عظيم 
اللهرحمهم ليلهم مضوا حتى والستة الإسلام عن ودفاع للعلم نشر من به قاموا 
روصمحاعنهم•تعالمحا 

٠ه ٠ 

اللهشاء إن الرسالة هذْ من ( ٣٣٥)ص في عليه والرد النيرازي كلام نص ذكر سيأتي )١( 
تعار.

منةتوفي زمثه، في الطالين نما الحسض القرشي موسى بن حنن بن علي هوأبوطال، )٢( 
(.٥٨٨البلأءا)لأ\إ أعلام »ّير ه(.  ٤٣٦)

(.٣٣٦)ا/ والتوحيد" العل-ل ءرمانل صمن والقدر" الجبر من البشر ارإنقاذ )٣( 



الدينأصول ق الاربعف الأئمة إل 

Ajhس
امحًردعةإل النسوبة والرسائل الكتب 

 ;l"تمهيد:؟

فيواتبعهم بهم واقتدى الأمة، هده في أعلاما الله رحمهم الأئمة لكن لما 
إليهمب فقد الملمين؛ وعامة والصلحاء العلمِاء من كثير وفقههم علهم 
تعفليمبقصد الأتباع من وذلك والفتاوى، والمسائل والرسائل الآكتّا من العديد 
هدامن وكثير ، ذللئ، ونحو معين معتقد تشر أو مدهبه، ترجيح أو الإمام 

وإماالأئمة، إلى واتصاله سنده جهة من إما إليهم، بته نتمح لا إليهم المنسوب 
.الله رحمهم الأئمة عن المقول المعروف عن بعيده غريبة ائل ملتضمنه 

يتقهنمما الدين أصول ائل مفي هو الأئمة إلى سس_ا مما كبير جزء ولكن 
أوالأربعة الأئمة إلى المخترعة والأراء الخبتدعة، المائل من المثير نسبة 

بعضهم.

منإليهم نب، مما الله رحمهم الأئمة عن لليفلع هو البحث، هدا لكن ون 
أيحثخأن علي لزاما لكن المكلمون؛ فيها حاض التي المسائل ومحدثات، بيع 

حاءما وأناقش الأئمة، إلى المنسوبة والرسائل الختس، تللث، نسبة صحة مدى فى 
الستةأهل أئمة أدح من هم الذين الأئمة عن للمعروف مخالفة ائل ممن فيها 

٠والجماعة 

إمامكل إلى و_ا ما مفردا مستقلا بابا والرسائل الختبط لهده أفردت وليلك 
الموفق.والله مستقلا، مبحتا 



المكلموننسبها التي السائل 

امحزركالبمكك 

حنيفةأي الإمام إل النسوبة والرسائل الكتب 

ورمالتانكتابان تعالى الله رحمه حنيفة أيي الإمام إلى نسب 
اض".عثمان إلى و»رّالة و»الوصية«، و»العالمواوتعلم«، الأكبر"، >االفقه 
الإمامإلى بتها نتصح لا والتحقيق الدراسة عند والرسائل الكتب، وهده 

تحانيين الدراسة هده وتتضمن الكتب،، لهده دراسة يلى وفيما 

بالإمام.واتصالها صحتها ومدى ها  JlJاأمدراسة الأول! الجاتسم، 
•ةة/لبم الإمام عن صح بما ومقارنتها محتوياتها دراسة الثاني! والجانب 

أببه((عن حنيفة أبي بن حماد برواية اfذءىر ))الممه الأول؛الكتاب، !٦.، 
الإمامكلام من كله أنه على الحنفية أكثر > عنالومعتمّغ. مشهور الكتاب هذا 

ذللث،ويتضح الإمام، إلى الكتاب ية نفى كثير ثالثح فهناك ذلك ومع ه، نف
الأتية:؛المْلالبج 

 Iمحمدرواية من مشهور الكتاب هذ.ا الكتاب! سند دراسة الأول لمعللبج ا
أبىعن حنيفة أبى بن حماد عن يوسف بن عصام عن يرويه الرازي مقاتل ابن 

.حنيفة 

البخاري!الإمام عنه قال حجة. به تقوم فلا الرازي؛ مقاتل بن محمد فأما أِ 
بنمحمد عن أروى أن من إلئ أحن، الأرض إلى ماء المن أ> "لأن 

الخميسمحمد للدكتور حنيفة® أبي الأمام عند الدين ®أصول كتاب في المني هدا انظر ١( ,



الدينأصول ق امحراعة الأئمة إل 

ابنالحافظ عنه وقال ااصعفااأ ت الذمي الحاففل عنه وقال . مقاتل١١ 
,صعيف١١ر٣، ١١حجر! 

الوثوقوعدم صعقه على يدل مقاتل بن محمد عن الأئمة هؤلاء فكلام 
هذاصعفح مدى عر تدل فإنها البخاري؛ الإمام كلمة خصوصا بروايته، 

الراوى•

البلخي.فهو يوصف؛ بن عمام وأما ب— 
.٤ الحديث،١١ في صعيما عندهم كان ١١معد! ابن عنه فقال 
،•عليهار يتابع لا أحاديث غيره وعن الثوري عن روى ت عدي ابن عنه وقال، 

حنيفة؛أمح، بن حماد وأما ج~ 
.^٦، ١١موية رواية له أعلم ءالأ عدي؛ ابن عنه فقال 
حفظه((قبل من وغيرء عدي ابن صعقه ١١الذمي؛ عنه وقال 

له،يهلمثن أن حث، لبا يمكن لا هذا مثل قاساد ؛ الكتائب، سد حال هو فهذا 
منبغللأل يلقي مما واصح، هو كما الرازي مقاتل بن محمد حال خصوصا 

قن.حنيفة أبي الأي، ار الكتاب، هذا نسبة عر الشك 
رمالهعن عبارة الكتاب، هذا الكتاب،؛ محتويامحتف دراٌة الثاني! لمعللبج اا 

مسائلمن متنوعن ائل معلى تثتمل فقط، صفحالت، ت، حمتتجاوز لا صغيرة 
ونحوها.الأخر واليوم والإيمان والقدر كالصفايت، الدين أصول 

وءلمانالبخاري، مخ المروري مقاتل بن محمل ترجمة محي ااالأرماد(ا انظر )١( 
(.٣٨٨)>،/ حجر لأبن المزازا( 

(.١٣٦)Y/ ااالممري_ح« )٣( (. ٦٣٥)Y/ الفعفاء" فى المش ،!)٢( 
(.٦٧)م الامحدال" 

(.٨٢٠• )ه/ الرجال* صعفاء في ٠االكامل )٥( 
(.٥٩٠ااالضا0(ا)\ا )٧( (. ٦٦٩)Y/ الرحال،اضعفاء في ^١٠>، ١١١)٦( 





الدينأصول ق الأئمة إل 

.منهاثيء رد وعدم واعتقادها 

تكونأن نظري فى يبعد مما الرسالة هده على العامة الملحوفنات بعضى فهدم 
أبووهو الإسلام وعلماء فقهاء أكبر من يعد كبير وفقيه عظيم، إمام تاليف من 

.حنيفة 

التيالاعتمادية المائل بذلك والخمود الخاصة: الملحوظان رجًب- 
المنةأهإ عليه ّ مخالفة ائل مأنها أرى مما الرسالة هده تضمنتها 

والجماعة.

منزاد مما الرسالة حجم صغر على المخالفة المسائل هذه كثرة هالني وقد 
المنةأهل أئمة أحد هو الذي حنيفة أبي الإمام إلى الكتاب نسبة في الثك 

والجماعة.

المنة:أهل لاعتقاد مخالفتها وجه بيان مع المائل هده ماذكر وه 
منولكن العدد، طريق من لا ١٠واحد تعالى والله قوله؛ الأولى؛ لخالة اد 
له<^١/شريك لا أنه طريق 

ؤ»أرابتعالى؛ قال متعددة، آيات فى الواحد بأنه ه نفتعالى الله وصف 
الواحدلله ^وبرزوا تعالى؛ وقال [، ٣٩ام—رن آلثهاره ألؤزجد أس أب حتر ث-ثرمحى 
ء\ا،!م: ألثئازه اوجد آس إلا إثؤ مذ ٩ تعالى؛ وقال ٨؛[، الفهاره 
الكريمات.الأيات من وغيرها 

معنيان؛به ؤيراد يهللق تعال الله أسماء ل والواحد 

العدد.ناحية من وهدا له، ثاني لا الذي الفرد هو الواحد الأول؛ المعنى 
.. العدد. من له ءاز لا الذي الفرد ررالواحد؛ الزجاجي؛ القاسم أبو قال 

له«لآ،.انى لا الذي الأحد الواحد هث قالاه 

الانم«)•٩(.أساء »اشتةاق )٢( •٣(. القاري،)١ عالي بشرح الأكبر "الفض ;١( 



نسهاالش السائل 

١١له ثاني لا الذي حد الوا رر يوصف• آية ير نففي اتجري الإمام وقال 
^١١٠يقول; [ ١٦]ارس: ه ألئثتث أوجد ءؤو*و تعالى; قوله ير نففي أيقنا وقال 

له،الى.لا'اني الذي 
ثب.ولا مثل ولا له ^ لا الذي هو الواحد أف الثاني: والمض 

هظ٧ه . .مثل. ولا له مر لا الذي أيضا: "والواحد الزجاجي: قال 
،.^١١١٣مر لا الذي الواحد 

المثارهأليد أس إلا إكو ين ووما تعالى: قوله ير نففي انجري الإمام وقال 
ثريك١١ملكه فى له يكون أن ينبغى لا الذي "الواحد قال: 

الطانم(او,ءمالكه فى له شريك لا الذي الواحد رروهو : أيقناوقال 
.٢٦نبيه١١^ولا له مثل لا الذي "الواحد زبصا: وقال 
اثنان:معنيان به يراد الله أسماء في الواحد اسم أن يغلهر تقدم فمما 
له.ثاني لا واحل• فالله الحدي: ناحية فمن 

ثريك.ولا له مثل لا واحد فالله والمشاركة: المثلية ناحية ومن 

قصرمنه يفلهر فانه الأكر؛ الفقه كتاب من المنقول السابق التحى أما 

منواحدا يكون أن ونفى فحب، له شريك لا أنه معنى على الواحد محنى 
أيصا،وثرعا لغه الواحل معنى خلاف وهذا له، ثاني لا اللءي وهو العدد ناحية 
أعلم.والله 

وصفاتهبأسمائه يزال ولا يزل "لم : ١لأكبرا١ "الفقه في قوله الثانية: لمسألة ا٥ 
والفعلية.الذاتية 

(.٢١٧)'ا/اوان،ا)ئ(»حامع 
الله،ا)اأ<(.أسماء >اافقاق )ّآ(

(.٦١٢ا/ اJانا١)• )ه(«حامع 

(.١٠٦٩)¥/ اوياناا"جامع )٢( 
(.٦٠١٠اوياناا)'ا/ )ة(»جامع 

(،١٤٨/ )١ المابق المصدر )٦( 



الدينأصول ق امحًربعة الأئمة إل 

وأماوالإرادة، والمر والمع والكلام والعلم والقدرة فالحياة الذاتية! وأما 
صفاتمن ذلك وغير والصنع  ٤١والأبد والانشاء والترزيق فالتخليق المعلية؛ 

الفُل«لا،.
وقفشن;النص هدا ْع واص 

وفعلية.ذاتية إلى المحقات يمه تقالأولى: الوقفة 

سنةولد ففد مبكرة؛ فترة فى عاش >أقيتة حنيفة أبا الإمام أن العلوم من فانه 
الأولالقرن فى حياته من جزءا عاش أي ، ه ١ ٥ ٠ سنة وتوفي الهجرة، من ٨ ٠ 

منإذن فهو الثاني؛ القرن من الأول النصف في حياته بقية وعاش الهجري 
،•التابعتزر ش معدود هو بل لف، المن الأول ارعيل 

فيهاعاش التي الفترة هده في المحقات في لف الكلام في تأملت إذا وأنت 
التقسيمهدا لوحود أرا تجد لا أيصا تليه والتي بل له، الممابقة والفترة حنيفة أبو 

يتكلمونوالثاني الأول القرن في الملف أئمة كان بل وفعلية، ذاتية إلى للمفات 
فلهرتلما ذللث، بعد حديئ، التقسيم هدا وإنما واحد، باب من الصفات إثبات في 

والفلأّفة.التكلمين تعمقان 

الكتب،راحعنج إذا أنلئؤ التقسيم هن.ا من والثاني الأول القرن حلو على واكليل 
تجدلا تعالى الله صمات في ~ حنيفة أبو ومنهم ~ لف الاعتقاد نقلت، التي 

حنيفةأبا أن المصف، الباحث، بمغ ما هذا وفي التقسيم، هدا لثل أثر أي مهللئا 
الشكظلال من يزيد مما بال، على له يخهلر لم لعاله بل التقسيم، هدا من بريء 
ةق،نن.إليه الكتاُب، هدا نسبة على 

الصفاتذكر لما أنه فيه تجد ازبق الص املتج إذا أنلث، الثانية: الوقفة 

(.٤٠٣، ٣٩١)آ/ )■آ(»س؛رأعلأمالبلأءاا>م(. )ا(>رالشالأكر«)ا
فيالدهيي المحاقفل ذللث، على نص مرات، عا.ة أمأهء الصحابي ماللث، بن أنس رأى لأنه )٣( 

(.٣٩١الملأء«)٦! أعلام »سير وفي (، ١٦٨الحقانل،)\إ »'ذكرة 



المكلموننسها الش السائل 

والبصروالمع والكلام والعلم والقدرة فالحياة ت الدانية اراما I قال الدانية 
والإرادة«.

أنلتجد أحرى مرة تأمل ثم ممهل، صفات سع الذاتية الصفات جعل هكذا 
عليهاتبعه نم كلاب، ابن بها قال التي الصفات بعينها هي الصفات المع هذه 

ذاتية.صفات ويجعلونها المعانى صفات ويسمونها الأشاعرة 

لترىوالياقلانى الأشعري الحسن أبو وهما الأماعرة، لإمامي نمين وسأنقل 
والكلامكلاميهما بين الألفافل في وحتى بل فقعل؛ المحنى في ليس التءلا؛ق 
حنيفة.لأبي المنسوب الأكبر® ٠االفةه من ساقا المقول 

بهيزل لم وعلما حيا، بها يزل لم حياة لله أن على وأجمعوا ١١الأشعري; قال 
بهايزل لم وإرادة متكلما، به يزل لم وكلاما قادرا، بها يزل لم وقدرة عالما، 
رصسئا((سميعا به يزل لم ا ويصن وصمنا مريدا، 

الموجودةوهي بها متمما الله يزل لم صفات سع ذكر على اقتصر كيف فانظر 
يعدالأكبر® < ٥٥١١١١ففي كثير؛ تطابق هناك بل الخقولساما، الأكبر® نمى؛رالفته في 

يقدرنهوقادرا الأزل، في صفة والحلم بحلمه عالما يزل لم ت نصه ما المايق النحس 
لترىفتأمل ؛ الأزل في صفة والكلام بكلامه ومتكلما الأزل، في صفة والقدرة 
الألفافل.وفى المعنى فى النصين بين اذكتر التطابق 

ىدناعالما لما يزل لم الصانع أن زعمتم ولم قائل: قال فان اللاقلأني: وقال 
^؟١١٠موصوف؛^اليوم أنه كما مريدا متكتّا بصيرا سميعا 

ولاّمع ولا قادر ولا عالم ولا حي غير يزل لم فيما كان لو لأنه • له قيل 
ذلك®؛*؟؛.عن فتعالى ساكتا؛ عاجزا ميتا يزل لم لكان مريد؛ ولا متكلم ولا بصير 

بها،موصويا يزال ولا يزل لم التي هي ذاته صفات ١٠آخر• مرصع في وقال 

•٣(.الأكبر®)١ »الفقه )٢( (. ١٢١اكم«)أهل إلى اررمالة )١( 
(.٤٨الأوائل®)تمهيد ١٠)٣( 



الدينأصول ق امحر>عة الأئمة إل 

والإراد٥ااوالتكلأم والبصر مع والوالقدرة والعلم الحياة ت وص 
أنيكاد الذي التطابق لك يظهر الأكبر® ااالفقه في ما مع الباقلأني كلام فقارن 

وهلإ حنيفة؟ لأبي الأكر" "الفقه في ما ينسب أن هدا بعد يقبل فهل تاما؛ يكون 
بينالخواطر توارد أو المحضة المحالفة قبيل من التطابق هذا يكون أن يعقل 
قرنينبنحو بعدم حاووا قوم وبين الثاني وأوائل الأول القرن أوام في عاش رجل 

منالزئن؟إ

متكلميلمذهب الأولى الأصول وصع قد حنيفة أبو الإمام يكون هل أم 
والباقلأنيالشافعي، الأشعري عليها اطلع حتى أتباعه عند أخفاها ثم الأثاعرة، 

المعانيصفايت، هي صفات سع إنبات في الأشعري المذهب عليها فبنوا المالكي 
الذاتية؟!

العلبيعيةوالتيجة يقبلها، أن سليم لعقل يمكن لا القرصيان هذْ كل 
الرسالةبهذه مطلما له علاقة لا حنيفة أبا أن هى السليمة والعقلية الصحيحة، 

أتباعهيعص وصعها بل كلامه، من ولا تأليفه من ت، وليالأكبرلأ ب"الفقه المسماة 
لأييلما ا نطت وانتشارها؛ رواحها ليفمنوا إليه بوها ونوالماتريدية الأشاعرة من 

أجرمما وهو نْلري، في الحق، هو وهذا لمين، المعند كبيرة شهرة من حنيفة 
أعلم.والله به، 

مخالوق،رى.بالقرآن »ولفظا الأىر«: ارالفقه في قوله الثالثة: لمسألة ا0 
Iوقفات عدة فيها المسألة وهن.ه 

أومخلوق بالقرآن لفغلي يقال؛ وهل اللفغل مسألة في الكلام ت الأولى الوقفة 
مخلوذر^؟غير 

تبناهاوالتي القرآن حلق بفتنة المعروفة الفتنة وقؤع بعد تولد إنما هل.ا كل 

(.٣٠١الأتمر«)الفقه >ا)٢( (. ٢٩٩-  ٢٩٨)المابق المصدر )١( 
ابق)آ-مآ(.اومدرال)٣( 



نسهاالش السائل 

الهجرىالثالث القرن بدايات في وذلك المأمون العباسي الحليمة إليها ودعا 
فرنضف من بأكثر حنيفة أبي موت بعد وذلك ، ه ٢ ١ ٨ منة في وبالتحديد 

طننئأحمد الإمام وامتحن اللفظ، مسألة في ذلك مند الكلام فنشأ الزمان، من 
■ذللئ، ب|با ؛الأئمة من وغيره 

يعلموهل ا سنة؟ متين من بأكثر بعده حد>ث إنما أمرا حنيفة أبو يذكر فكيف، 
لهايقدم حتى موته بعد ومحيثان ومحن فتن من سيسر بما الغيحتا فق؛إق حنيفة أبو 

هداإن ت يقال أن إلا بقي فما يعقل؛ لا هدا كل إ الخطاب؟ فيها ويفصل الجواب 
ويتأكدبعده حاء ممن إليه منسوب أنه يؤكد مم.ا به حنيفة لأبي علاقة لا الكلام 

الثانية.بالوقفة ذللث، 

بالقرآنلفظي ت قول وهي المسألة هده أحديث، من أول أن الثانية! الوقفة 
المرئييثر ونشرها بها تكلم من وأول المأمون، زمن الفتنة دعاة هم مخلوق، 
المتوفىالكراسي علي بن الحين وينشرها بها وامتهر ، ؟ه.  ١٨ّنة المتوفى 

،.٣١٥ ٢٤٨سنة 

تصرف،حيث القرآن أحمل-I لي ارقال ت وارة بن لم مبن محمل. الحاففل قال 
واللفظيةحهمية.الله كلام 

المرئيأن بلغني قال؛ يقوله؟ كان الجهمية من أحدا أن ءالم.نإ هل قلت،! 
،.٤١((له يقو كان 

لأيعلاقة لا ث، الثالالقرن في الفتنة زمن الجهمية محدثات من المسألة فهده 
مهللئا.بها طإف، حنيفة 

مناللفغلية وعد المقالة هن.،، ذم هو الأئمة أكثر عن المروي أن الثالثة: الوقفة 

(.١٢٨٣; للدهى)• الملأء، أعلام «ّير انفلر: :١( 
(.٨٢)آا/ اولأءا(أعلام ااسر )م((. ٢٠٢الملأء«)'ا/ أعلام رامير :أ(

(.١٩٠للخلألرق،/:٤("المنة" 



الدينأصول ق امحُراعة الأئمة إل 

ا.وغيرهمال أحمد والإمام الشافعي الإمام عن نت كما الجيب 
غيرالله كلام هو الذي القرآن بين فيفرق المسألة؛ في يفصل الأئمة وبعض 

كمامخلوقة العباد وأفعال أفعالهم من العباد وأصوات تصرف، حيثما مخلوق 
.الحبادراأفعال كتابه في ه البخاري الإمام فصله 

صحيحمذهب أنه وبين ذلك في البخاري مذهب الإسلام ئيخ وصح وقد 
فيالإمحللاق هذا أطلق أنه مطلئا الأئمة من أحد عن يشت ولم ، للحق موافق 

هذ0من ؛؟^،1؛• حنيفة أبي الأمام براءة إذن ثت ففد مخلوق؛ بالقرآن لفغلي ت قول 
بزمنالإمام بعد وذلك الفتنة، زمن الجيمية أحيلها التي المحدثة المسالة 
طويل•

.٢٣١قديم((فهو الله، كلام راوالقران الرسالة; في ورد الرابعة: لمسألة ا0 
أبيالإمام إلى الأكبر(( ارالفقه نسبة صحة عدم من تقدم ما تؤكد المسألة فيذه 
السلف،من أحد به ينهلق لم محدث أمر قديم القرآن ان القول: أن وذلك حنيفة، 

•بعدم الذي الزمن ش ولا حنيفة أبي زمن مح، 
إنهالسلف،: من أحد يقل لم اروكما : 'ضتيمية ابن الإسلام شيخ قال 

منأحد القولين من واحدا يمل ولم قديم، إنه ت منهم أحد يقل ملم مخلوق؛ 
ولاالأربعة الأئمة من بعدهم من ولا بإحسان، لهم التابعين ولا الصحابة 
•غيرهم*ر؛ 

)Y/لللألكاثي والجماءة،ا السنت أهل اعتقاد أصول (اثرح ت في ذلك في الأثمة أنوال انظر )١( 
٢٣٢الشدة(()\أ في أحمد الإل.( عن الروة والماثل •الرماثل وكتاب ، ( ٣٦٢-  ٩٣٤

-؛أ؟(وغ؛رها.

وغيرها.( ٧٥-  ٦١; ١٢،  ٤٣٣-  ٤٣٢الفتاوى(()لإ\ا •مجموع انفلر: )٢( 
(.٣٠٢)الأكبر((•الفقه )٣( 

اثل((والمالرسائل مجمرعت • صمن الكريم(( الله كلام تحقيق في القويم اللف مدهيج ء ( ٤ ر 
 (.٣٥٢)٣





الدينأصول ق ا؛ذربعة الأئمة إل 

النصوصعليه دلت الذي وهو وبعده، زمنه وفي حنيفة أبي قبل لف الجمح 
البدعة.أهل قول هو وصوت بحروف يتكلم الله أن وإنكار كيلك، الشرعية 
هوإنما عندهم والقرآن اللكدم، صفة نفي سزهبهم والمعتزلة؛ الجيمية وأما 

ال٠خلوقات١بقية خلق كما تعالى الله حلقه خلق 
بنفسقائم واحد معنى هو ثا نفكلاما لله فأنتوا والأشعرية؛ الكلابية وأما 
القديمالنفسي المحنى ذلك عن حكاية أو عبارة بحروفه والقرآن قديم الباري 

قولهو وقوله المداهب،، هذه جمح من بريء الله رحمه حنيفة أبو والأمام 
اللهكلام هو ومعانيه بحروفه القرآن وأن الصفة، هذه إثبات من والأئمة ، السلف
فهءقة.عنه التاين، هو هذا تعالى 

فيوصاحبيه حنيفة أبي مذهب يذكر وهو الطحاوي الإمام قال 
نبيهعلى وأنزله قولا، كيفية بلا بدا منه تعالى الله كلام القرآن »وأن »الأعتقاد«: 

بالحقيقةتعالى الله كلام أنه وأيقنوا حما، ذلك على المؤمنون وصدقه وحثا، 
البريةر؛ككلام بمخلوق وليس 

الجيميةذرائع من وهي أخرى ندعة ؛ مخلوقة١١ ارالحروف قوله! أما 
تمويهوكشفوا الأئمة ذلك رد وقد القرآن، بخلق القول إلى بها ليتوصلوا 
وخداعهم.الجيمية 

(،٣٣١)بالتكليمح، وااالمحي3ل (، ٥٢٨)الجبار لعبد الخمسق،• الأصول اشرح انظر! )١( 
(.١٢٨)سبلي ورالعلم 

١(،٨• - ١ )٦• ممغدادي l_،( و>اأصول (، ١٤٣- لاوانلأني)>خ ،« »الإضاذانفلر: )٢( 
١(.> ٤ -  ٩١)M المواشاا واشرح (، ١٣٧- و»الأرثاداا)٩٩ 

البابفي وسيأتي ( ٥٥-  ٥٤)T/ •الكمالية• ضمن والجمائ• الطن أهل اعتقاد ايان )٣( 
الكلام.صفة إثّات في حنيفة أبي الأمام عن الروايات من مريد الله ثاء إن الثالث، 
الأىر«)آ'آ(.)؛(•الفقه 



التكلموننسيها التي السائل 

لمات يقول فلأيا إن ت حنبل بن أحمد للإمام قيل ؛اوقد ت هءدفة الإسلام شخ قال 
فقال!أومر. حتى أسجد لا ت فقالت الألف، إلا له سجدت الأحرف الله حلق 
الحروفجنس كان إذا لأنه مخلوقة؛ الحروف إن قال من على فأنكر كفر. هدا 

وهدامخلوئا، ذللئ، وغير العبرية والتوراة العربي القرآن يكون أن لزم مخلوئا 
قدكما والمعية العقلية للادلة مخالف والأئمة، لف، اللقول مخالف، باطل 
الوصعااهدا غير في بط 

ماأول اليهود فإن الحروف؛ بحدوث نقول ءلأ I ِآثتث الشافعي الإمام وقال 
بحدوثقال فقد الحروف؛ من حرف بحدوث قال ومن بهذا، هلكتا 

القرآن«لآ،.
بخلقالقول من إليه توصل وما القالة يرل،ْ ذم في الأئمة نصوص فهدم 
القرآن.

هدْفي التعمق هدا يتعمقون يكونوا لم والثاني الأول القرن في لفح الإن ثم 
وصوتحرف الكلام هل وهي ائل المهده أن الإسلام شخ بين وقد المائل، 

هلوالكلام القرآن في الكلام ٠٠ت ههزتة فقال الثالث،، القرن في حدث إنما لا؟ أم 
الثالثة،المتة حدود في حدث محدث، وصوت بحرف ليس أم وصوت حرق هو 

الأشعريالحسن أبا نم كلاب بن سعيد أبا فإن الرابعة؛ المنة في وانتثر 
بمخلوق،ليس القرآن وأن الممات إثبات في الحتزلة نافنروا لما ونحوهما 

إلاقدنا يكون أن يمكن لا وأنه قدنا، القرآن كان إذا إلا يتم لا ذلأث، أن ورأوا 
اللغة ولا بموت يتكلم لا الله أن وزادوا كعلمه، الله بنفي قاطا معنى يكون أن 

الملمينءجمهور ذللئح في وحالفوا . . قل-يم. غير ولا قديم 

اإ(.لا("مجموعاكاوى«)أل/
للألومىارحلأء وانظر; (، ١٨٠)ا١الغنةاا 5تاب في الكيلأني القادر عبد نقله )٢( 

(٣١٢.)

(.٥٧٩)X\/ الخاوي، امجموع )٣( 



الدينأصول ق الأئمة إل 

علىأيصا ودل أيصا، بعده المحدثة المألة هده من حنيفة أبو الإمام فبرئ 
المسمىالكتاب هدا أن عندي يقين هو بل يقيئا يكون يكاد الذي الكبير الشف 

إليه.منسوب هو وإنما حنيفة، لأبى ليس الأيرار الفقه ب" 
 C( الشيءومعنى كالأثياء لا شيء رروهو ت الرسالة فى جاء المادسة! المسألة
عرض"لا،•ولا جوهر ولا جم ثلأ إبانه 

فيظهروا الذين التكيين لأحد كتاب في نصا تقرأ كانك المابق النص تامل 
اصهللحواالتي الغريبة الكلامية المهللحات، هن.ْ وولدوا المتأحرة، القرون 

الأئمةكان فمتى الإغريق؛ ومنطق اليونان فلاسفة كتب من ونقلوها عليها 
إالمولدة؟ المحدثة المصطلحات هن.ْ يعرفون والثاني الأول القرن في لف، وال

يتكلمه(  ١٥٠— )٠٨مبكرة فترة في عاش الذي حنيفة أبو الأمام كان ومتى 
وكانهاالكتاب هذا فى يثبتها حتى طويل برمن بعده المحدثة المصهللحات بهذْ 
إزمنه؟ فى التل.اولة والمصهللحات الملمة الأمور من 

منالمحضة والمنة الحديث وأهل والأئمة ، لفاروال؛ زه' الإسلام شيح ءال، 
رسوله،به وصفه أو ه، نفبه وصفا بما إلا الله يصفون لا الطوائف جمح 

منكان فما معانيها؛ بتبيان إلا ينفونها ولا يشتونها لا المتدعة الجمالة والألفاظ 
يطلقون;فلا نفوه، لذلك مخالما كان وما أثبتوه، والمنة للكتاب موافئا معانيها 

جوهراررولا بجم ليس يقولون• ولا جوهر، ولا جم هو 
منتعالى لله نم، ما نفي ذللئ، صمن الكلام أهل من نفاه من الجم لفغل ولأن 

تعالىبخلقه، الله تشبيه ؛ذللئح قصد البيع أهل من أثبته ومن الكمال، صفات 
ذللئ،.عن الله 

فيتنازعوا الذين الكلام أهل أن راوذللثج فقال; الإسلام سيخ وضحه ما وهذا 

(.r-xالأكبر"))ا(»الفقه 
(,٢٥٩-  ٢٥٨\إ العقلوالفل")•تمارض ))دوء )٢( 



التكالموننسها التي السائل 

وكالجيمةأثبته، ممن ونحوهم وال؛كرامية كالهئامئة ت ونفيه الجم إبان 
النصوص،يخالف ما ذللئ، في متهم كل يدخل قد نمام؛ ممن ونحوهم والمعتزلة 

ومنالتقمحى صفات من عنه الله تنزيه يجب ما ذلك فى يدخل من المثبتة فمن 
صفاتمن ه لفأبته ما ذلك فى يدخلون والفاة Jالمخلوقات، مماثلته 

الكمال«لا/

وعدمالمحدثة، الألفافل هذه معرفة عدم في الأئمة ملقح مع هو حنيفة وأبو 
بااالفقهالمسمى الكتاب هذا من براءته يبت كما منها براءته وبت بها الكلام 

الأكبر،.

 C( ويراهالأخره في يرى تعالى ®والله ت الرسالة في حاء ت المابعة المسألة
بينهيكون ولا كيفية، ولا تشبيه بلا رؤؤسهم بأعتن الجنة في وهم المؤمنون، 

افة«لأ؛.مخلقه وبين 

الأجرة،في الجنة في وعلا جل لربهم المؤمنين روية إبان المابق النص في 
جاءتالمى آخر في ولكن والمنة، الكتاب لموص موافق وصدق حق وهدا 
لمزهيحموافق هدا فان مسافة®؛ خالقه وبين بينه يكون ®ولا العبارة؛ هذه 

خلفهولا الرائي أمام لا جهة، في لا الأخره في يرى الله بأن القائلين الأشاعرة 
ولامقابلة بلا ممكنة الرؤية وأن تحته، ولا فوقه ولا يساره عن ولا يمينه عن ولا 

.ا افة؛ مولا جهة 

للذم،موافق هو ما العبارة هزه على الأكبر® ®الفقه شراح بني ولقد 
الجهة.نفي مع الرؤية إبان من الأشعري 

القربمن غاية في لا أى! مسافة خلقه وبين بينه يكون ®ولا القاري؛ علي، قال 

•٣(.)٤ الأكبر" ®الفقه )٢( (. ٢٥٨\إ )•»الددء« )١( 
و»الأممقاد«(، ١٦٤)للجوض و»الأرشاداا (، ٢٥٤، )٤٧للباقلأنى ®الأنصاف" انفر: )٣( 

للغزال)أأ(•



الدينأصول ق امحربعة الأئمة إل 

١١الانقمال بتعت ولا بالاتصال بوصف ولا البعد، من نهاية في ولا 
الماتريدية.مذهب هو وهدا 

الكيفيةإذ كيف؛ بلا قيل؛ يرى؟ كيف ت قيل ارفإن •' الماتريدي منصور أبو قال 
واتصالوتعلق، واتكاء وقعود، قيام وصف بلا يرى بل صورة لذي تكون 

ومنحرك،وساكن وظلمة، ونور وطويل، وقصير ومدابرة، ومقابلة وانفصال، 

٠•وداحل"ل وخارج وباين، ومماص 
أبوالإمام ؛؛قال I حنيفة لأيي المنسوب، السابق للكلام شرحه في البياصي وقال 

لأهلمرئثا كونه أي تعالى،ا؛ الله وررلقاء الأكبر،،; وررالفقه ، الوصية(( ١) في حميفة 
الأياتبينان مع العقلية بالدلائل ثابت أيI ا؛حق((؛ فيها إكرامهم في زيادة الجنة 

فيالمعتثبرة الكيفيان لعدم ملاينا أي كيفية((، بلا ٠٠وافر الروايات، ومشهورات 
تحيزولا له جهة،، ارولأ المخلوقات، من بثيء تعالى له تشبيه،، ارولأ الأجسام روية 

الجهات((من شيء في 

والماتريديةالأشاعرة قول هو الجهة نفي مع ارويه إثبات أن سيق مما فنعلم 
يزمنبعده حدت إنما قولا يقول كيف إذ ؛ بدلك علاقة أي ذة حنيفة لأبي ليس 

طويل•

والجماية.المنة أهل مدهب، خلاف ذللن، إن ثم 
ومواجهةمعاينة غير من يرى الله إن I هؤلاء راقول I ;؛زذنن الإسلام سيخ قال 

هذااد فأن على العقلاء وجمهور الأمة، طوائف ساتر دون به انفردوا قول 
عليهم،،ترد ه الّمح، عن المتواترة والأخبار بالضرورة معلوم 

يرىقال! ومن مقابلة؟! بلا روية تعقل فهل ®وإلا؛ ت ®الطحاوية،،صارح وقال 

)؛،٨(.اكوحيال(( اأمحاب )٢( (. ١١٩)الأكر« الفقه ،اشرح )١( 
(.٢١)• الإمام(( عبارات عن اكرام ااإث.ارات )٣( 
وغيرها.( ٢٥٠)ا/ ليرم®  ١٠وانفلر (، ٨٤)آ"ا/ الفتاوى® مجمؤع ٠ )٤( 



التكالموننسيها الش ا1سادل 

وإلا؛شيء، عقلي وفي لعقله مكابرا يكون أن ما فا ا عقله فليراجمر جهة؛ في لا 
ولافوقه ولا يساره عن ولا يمينه عن ولا حلفه ولا الرائي أمام لا برى قال؛ فإذا 

اوسليمةُبفهلرته سمعه من كل عليه رد نحته 

التامة:لمسألة ا0 

المسافةمحلول محلريق من يحده ولا الله قرب وليس ٠٠؛ الأكبرا؛ا١الففه في حاء 
كيف،بلا منه فريس، والمهلح والهوان، الكرامة معنى على ولكن وقصرها، 
الخاجي٠على يقع والإقبال والبعد والقرب كتف، بلا منه بعيد والعاصي 

وقربعباده من الله قرب من النصوص في ورد ما حمل المابق النص في 
ولاعباده من يقرب وعلا جل الله أن لا والهوان، الكرامة معنى عر منه العباد 

,منه يقربون عباده أن 

كقولهالمؤمنين؛ عباده من الله لقرب المثبتة لننصوصر التأويل من نؤع وهدا 
دلائلفي شاك، ولا ! ١٨٣]٠^؛: ه ثرئ، ه عؤ( مثادى ثآلاقن  ١٥٧^تعالى: 
ملت،فلا الماء؛ في وعلا جل الله أن دام ما العقل مقتضى أيصا هو كما الشرع 

الماءإلى به عرج ّ ييآ الخم، وأن الأرض، أهل من إليه أقرب الماء أهل أن 
قربوجعل الأمر هدا ؤإلغاء تعالى، الله من قرئا ازداد سماء إلى عرج كلما كان 

التعهليل.من نؤع واحد توى م على منه كلهم الخلمح، 
المعلومالقرب وهو ~ حقيقثا قربا هؤلاء يتبن، ررولأ هنإقئ: الإسلام شخ قال 

ؤإحانه؛ثوابه إلى وإنما إليه ليس القربين عباده قرب جعل ومن ~، المقول 

مطل"ل"آا•معهلل فهو 
الواردةالنهوصى تأويل وعدم الحقيقي القرب هدا إثبايتج الأمة ّلمج ومدمنا 

فه.

•٣(,الأتمر")٦ "الفقه )٢( (. ١٥٣الطحاوية*)،اثرح )١( 
(.١٢/٦اكاوى«)مجموع ٠٠)٣( 



الدينأصول ق الأربعة الأئمة إل 

تعالىالله أن يثبتون الذين والجماعة السنة أهل ررقول ةقَءة: الإسلام شيخ قال 
العلياماء الملائكة وأن دونهم، ممن إليه أقرب العرش حملة وأن العرش على 

السماءإلى به عرج لما بمجآ النبي وأن الثانية، السماء ملائكة من الله إلى أقرب 
مجردإلى لا الله إلى عروحه وكان وصعوده، بعروجه ربه إلى قرئا يزداد صار 
فيبدنه كان وإن جود الفى الله إلى تفرب المملى روح وأن حلقه، من خلق 

الكتاب،نموص عليه ت، دلالذي هو وهذا الأرضي، 
أهلعليه ما يخالم، الأكبر" ٠الفقه فى الوجود الخس ذللن، أن بهذا فثبت، 

.ئت* حنيفة أبا الإمام منه نثرئ ما وهو المسالة، هذه فى والجماعة المنة 
هذاعلى تحتوى صفحاينج محستح تتجاوز لا الحجم صغيرة رسالة أن كيف فانفلر 

يعقلهل الاعتقاد، فى المنة وأشل اللف، منهج على الغريبة السائل من العدد 
الصحابةبعض أدركوا الذين المتقدمين الأئمة من عغليم إمام تاليف، من تكون أن 

التابعين؟!وكبار 

إليه،الكتاب هذا نسبة عنه ندير أن علينا و&ذؤ حنيفة أبى الإمام حق لن وإنه 
الاعتقاد.في لفذ اللمنهج مخالفة مسائل من حواه مما نبرنه وأن 

-امليوبعد إني الأكبر": الفقه اركاب في العياء أقوال الثالث،: نمللب اا 
أهميتهاوْع مهمة، نتيجة لي تجلت، عنه ونقلهم الكتاب هذا محن العلماء لواقف 

هذههنا أسجل فإني ولذللن، فيها، القول وقمل عليها نبه من على أقف لم 
عاليها.المواهد أسوق يم ومن التيجة، 
وكلأالأكبر" ®الفقه الاسم هذا يحملان كابين هناك أن هي• النتيجة وهذه 
٠تخ-ثتغ حنيمة أبى مام  ٦٢وبن منالكتابن 

تفصيلمر والذي حنيفة، أبى بن حماد رواية من الكتاب هذا هو أحدهما! 
أبيعلى موضؤع أنه الكثيرة بالأدلة وثثت المابقين، المهللمن في فيه القول 

٧(.)ا*/ الفتاوى، "مجمؤع 



التكلموننسها التي السائل 

حنيفةأيي بعد إلا حدث ما منها كير مبتدعة، كلامية ائل ميحوي وأنه حنيفة، 
ولممطلما، المحققون المابقون العالخاء يدكره لم الكتاب وهدا ٠لويالة، بمدة 

إليه.منويا الإمام على موضوعا كونه حتما يؤكد مما واحدا حرمحا عنه ينقلوا 

وإلا؛المتكلض، من الحنفي المدهب من المتاحرين وصع من وهو 
لاشتهرحنيفة لأبي كاف لو أنه مع السابقين العلماء عند تماما ذكره أغفل فلماذا 
معلوم.هو كما واسعة هرة ن من حنيفة لأبي لما نظرا وعرف؛ عندهم 

عبدبن الحكم مطع أبو يرويه الذي الأكبر" ررالفقه كتاب هو الثاني'. والكتاب 
اللخيءنالأuم.الله 

يجيباوالإمام حنيفة أبي الإٌام على مظع أبو يطرحها أسئلة عن عبارة وهو 
ذلك؛ومع منه، ونقلوا عليه واحللعوا العلماء عرفه الن.ي هو الكتاب وهدا عليها، 

ّالبلخي المهلع لأبي كتابا وأنه الأمام، إلى بته نبنفي بعمهم صرح فقد 
الكتاب:هدا فى اكلخاء لأ/ال عرض بلى فيما و0 

تيمية:ابن الإسلام شخ ~ ١ 

وقفت،حسبما كتبه من مواضع ثلاثة في الكتاب هدا وبزك الأسادم شخ ذكر 
عليه؛

كتابفي حنيفة أبو راوقال قال: حيث التعارض١ا ءردرء في الأول: الموضع 
مهليعأبي عن بالإساد رووه الذي أصحابه عند الشهور المعروف الأكبر،؛ الفقه  ١١

البلخياا١الله عبد بن الحكم 
معليعأبي إلى يسندونه وأنهم أصحابها( عند الشهور ١١قال: كيف فانفلر 
اللخي•

المشهورالأكيرلإ ررالفقه كتاب رروفي ت الكبرى^ ررالحموية محي الثاني! الوضع 

(.٢٦٣واكل«)٦; الخل تعارض اردرء 



الدينأصول ق الأئمة إل 

اللهعبد ابن الحكم مهلح أبي عن يالإساد رووه الذي حنيفة أبي أصحاب عند 
الأكر(((\اا.راالفقه عن حبة U اك : JUاليض 
عنيروونه حنيفه أبى أصحاب عند مشهور الأكبرلأ الفقه ٥ ارإن ت قال أيقنا فهنا 

•اللخي'؛ْطع أبي 
بالقدرالمقرين من حنيفة أبا ®فإن I السّنة،، منهاج ® في الثالث! والموصع 

®الفقهفى معروف القدرية على الرد فى وكلامه وبمدهبه، به المعرفة أهل باتفاق 
هذافي غيرهم على عله يبلم بما عليهم الرد في الحجج سعل وقد ، الأكبر،، 

مذهبه((هو هذا أن على متفقون وأتباعه الكتاب، 

الكلامعل بحنيفة أبا ®إن I قال أنه فيه لتجد الإمحلأم شيخ كلام فتأمل 
الأكثر،،®الفقه في موجود عل بوهذا . كبيزا،،بطا القدرية على الرد في والحجج 

البلخي•مطح أبو يرويه اليتم، 
فيواحدة حجة فيه فليس حنيفة؛ أبي بن حماد يرويه الذي الأكبرا، ®الفقه أما 

علبفأين • صفحة نصف يتجاوز لا كله القدر في الكلام بل القدرية على الرد 
الحجج؟!

مطحلأبي الأير" ®الفقه على هو إنما الأسلأم شخ كلام أن على هذا فدل 
.الامحلأمشيح كلام في مطلما ذكر له فليس الأول؛ الكتاب أما الثالخي، 

.^٣٢ونقل القيم ابن ذكره وكذك، ٢- 
Iفقال النّهوي الحاففل كذلك وذكره ٣— 

قال!الأكبر،، ®الفقه صاحب البلخي الله عبد بن الحكم مهلح أبي عن ®بلغتا 
.٤ حنفة،، أما سالت، 

(.٤٦)ه/ الفتاوى(( مجمؤع ه صمن الكبرى® ®الحموية ،١( 
(,١٣٨)الإسلأمة،(الجيوش ®اجنماع )٣( (. ١٣٩-  ١٣٨اوة«)٣; :٢(®منهاج 

(.١٣٦الخلو(():٤(®مختمر 



التكالموننسها الش السائل 

موضعكتاب حنيفة أبي بن حماد رواية من الأول؛ الكتاب أن تقدم بما ظهر 
منه.ينقلون ولا الأئمة يعرفه لا الإمام على 

الذيفهو البالخي الله عبد بن الحكم يرويه اللى فهو الثاني؛ الكتاب وأما 
منه.وينقلون العلماء يعرفه 

؛^؛-٥؟الأمام إلى أيصا الكتاب هدا بة نصحة مدى ما ولكن 
منيه.حال إلى بالفلر هو فالجواب! 

نصربن نصران مالك أبي عن الكاثغري علي بن الحسين يرويه فالكتاب 
ٌطعأتي ءن بمصي بن نصر ءن الفارس أحمد بن ءر الهمن أبي ص، الخلي 

■اسي'" 
متهم ١١ت عنه وقال الذهبي الحاظ ذكره الكاثغري علي بن فالحض أ~ 

مناكيرلأوأحاديثه رواياته أكثر  ١١معاني؛ الاض عنه وقال بالتكذباا 
ارالفقهررووى عنه; وقال الذهى ذكره فقد الختلي؛ نمر ض نصران وأما ب- 
الكاشغري<اأن،الحسين الله عبد أبو وعنه الغزالي، الحسين ض علي عن الأكبر٠؛ 

اسمهبورود إلا ، يعرفلا لأنه مجهولا؛ يكون أن يشبه وهذا شيئا، عنه يذكر ولم 
الأكبر®.ررالفقه كتاب سند في 

كتبفى مهللئا ترحمة له ليس فمجهول الفارسي؛ أحمد ض على أما 
الرحال.

فيإلا ترحمة له ليس أيقنا، مجهول اللخي هو يحنى ض نصر وأما ~ د 
(٥٢٦٨سنة)توفي أنه ّوى شيئا عنه يذكر ولم للقرشيأْ،، المضية« ررالجواهر 

الجوزحانى.سليمان أبو اسمه رحل على تفقه وأنه 

والمتعلم®)٦(.اءالعالم كتاب مقدمة في الكوثري الكتاب سد ذكر )١( 
(.٢٣; ١١اب«)ااالأن)٣( (. ٥٤٤الاعتدان)ل/ ارميزان )٢( 

(.٥٤٦)ء()م/(ّ ٢٢٤/٢)٤(ا١الثته«)





التكالموننسبها التي السائل 

هذايحملان اللذين حنيفة أبي إلى وبين المنالكتابين كلأ أن تقدم بما ففلهر 
أعلم.والله ص م ليسا الأكبر« »الففه الأمم: 

والمتعلم((:))العالم كتاب الثاف؛ الهكتاب ""ا 

طرحهاأّئلة عن عياره وهو و؛نإ؛نئ، حنيفة أبي الإمام إلى منسوب الكتاب هذا 
الإحايةيتولى والإمام مرقدى، المقاتل أبو الكتاب مند في كما وهو المتعلم 

بهللأنومحتوياته الكتاب مند دراسة حلال من وميتضح الأمثلة، تلك على 
.حنيفة أبي الإمام إلى بته ن

 Bالحارثىمحمد أبو يرويه الكتاب هذا الكتاب! سند دراسة الأول: لمهللب ا

أشعن مقاتل أبي عن صالح بن المحن عن يزيد بن محمل عن البخاري 
حنمه

٠بالوصع متهم يعفوب بن الله عبد اسمه البخاري الحارري محمد بو أ ١

ا؛بالوضع متهم رر ن هذاعن الرواس سعيد أبو قال ٠ الجوزي ابن قال 
هداعلى المتن وهدا المتن هدا على الإسناد هدا يضع كان ءا السليمانيت وقال 
ا.الوضعااأ من صرب وهدا الإسناد 

٠؛ وغرانب^ كير ومنا عجائب صاحب ®كان الخطيب! وقال 

.ّاير(  ٤٥)سنه توفي وقد الأسانيد، وتركيب بالوضع متهم إذن فهو 
التراحمكتب في ذكر أي له ليس فمجهول، يزيد؛ بن محمد وأما ب~ 
مطلما.

ابنصالح بن الحسن الاسم بهيا المفصود فلعل صالح؛ بن الحسن وأما - ج 

)٤(.للكوثري والمتعلم®  ٢١١٠٠١١®كتاب مقدمة ؛١( 
(.٣٤٩- ٣٤٨اويران«)٣; وزن )٣( (. ١٤١الجوزي)Y/ لأبن »اساء،، :٢( 
(.١٢٦ااتارخبغدادأا)*ا/ ّ؛(



الدينأصول ق امحراعة الأئمة إل 

^١٦٩)ستة توفى عابد، فقيه ثقة فهذا هو؛ كان فإن الهمدانى، حى 

.ه( ٢ ٠ )٨ سنة توفي مرقندي، السلم بن حفص فهو مقاتل؛ أبو وأما - د 
Iلجوزحاني ١ وقال . الحدث® يضع من عداد في ٠ ت ليماني العنه قال 

الااوالله I مهدى ابن الإمام عنه وقال . إسنادا® الحسن للكلام ينشئ ®كان 
وقال, بالكوفة® الجراح بن وكح رركدبه الحاكم! وقال . عنه® الرواية تحل 

بمرة((ارواI 0 الذهبي 

.والوضع بالكذب متهم الرواية ساقهل راو إذن فهو 
يوثق، كيفجدا الواهي الكذاب مقاتل أبو وآخره الوصاع الحارمي أوله ند ف

؛؟!Uiaحنيفة أبي الأمام إلى ند الهذا محلريق عن المروى الكتاب ية نويقبل به 
ملفق.موضع مركب، سند أنه على تدل عجيبة أصحوكة ند الهذا في إن يم 

شيخهوفاة بعد أي رآه( ٠ )٨ سنة توفى حنيفة أبى عن الكتاب راوي مقاتل فأبو 
١٦٩)سنة توفي صالح بن الحسن وهو عنه والراوي سنة( ٦ ٠ ) بنحو حنيفة أبي 
ّهعمقاتل أبو فيكون سنة، أربعين بنحو مقاتل أبي شيخه وفاة قبل أي ه( 

الذيالحسن إلا منه يسمعه ولم ، سنة( ٦ * ) بعدم وعاش حنيفة أبي من الكتاب 
قبلهمات وتلميذه سنة، بستين قبله مات سيخه فيكون سنة، بأربعين قبله مجان 
الحسنغير آخر أحد منه الكتاب يسمع لم المدة هوهذْ وعاش ستة بأربعين أيقنا 

إصالحإ ابن 

الحسنمن الكتاب سمع السند في المذكور ااالجهول® يزيد بن محمد إن ثم 
الزمانمن ونصفح قرن مدة بالكتاب احتففل ثم ه(  ١٦٩)سنة المتوفى صالح ابن 

,( ١٣٧ —  ١٣٦ )U/ النبلاء® أعلام ءسر ت في وفاته وتاريخ ترجمته انظر ا ١ ت 
(.٣٤٥)الرحال® »أحوال )٣( (. ٣٢٣)؟/ المزان® ان »ل)٦( 
١٣١-  ١٣)•الصحيح® إلى «الخخل )٥( (. ٢٦)ا/ حبان لأبن ءالمجروحض" )؛( 
(.١٧٩)٦/ الضعفاء® فى "اسى )٦( 



المكلموننسها الض السائل 

فمعهالهجرى الراح القرن منتصف في المتوفى الحارثي محمد أبو جاء حتى 
يقبل؟!وكيف هدا؟! يعقل كيف منه؛ 

للكتابفركبوا الكبير، الخلل هذا امحتئعروا الحفية متاخري بعض وكان 
أمح،عن اللخي طع أمح، عن الرازي مقاتل بن محمد طريق من ا آحرل سندا 

بالوضعمتهمان وأنهما واللخي الرازي حال ذكر مر وقد حنيفة، أبي عن مقاتل 
ظلمة،إلا الكتاب سند يزيدوا فلم الوصلع، مقاتل أيي إلى إصافة أيقنا والكذب 

وأنهمهللئا، به له علاقة لا وأنه الكتاب هذا من حنيفة أبي الإمام براءة وJبتن، 
الحافظ-قال ولذللث، العظيم، الإمام هذا إلى زورا منسوب مصتؤع موضؤع كتتاب 

عنهنقله هكذا ، والمتعلم* *العالم كتاب صاحب، مقاتل! أبي عن ليماني ال
وأقره.*اللسان® في حجر ابن الحاففل 

 Bوالمتعلم® العالم رر كتاب محتويامتف دراسة الثاني! امهلاو_، ا!
المتكلمونيقررها كما الإرجاء لبيعة تقرير آخره إلى أوله من الكتاب هذا — أ 
عملولا اللسان نعلق بدون فقهل القلبي التصديق مجرد هو الإيمان أن من 

منالموصى بعمى وهذه ذلك،، إثبات في العقلية الأقية وامتخدام الجوارح، 
ذللثغ!على تدل الكتاب 

مؤمنا*الله -sX كان بلسانه يتكلم ولم بقلبه آمن راومن ~ ١ 
الملائكةإيمان مثل إيماننا أن نقول! أن لما ينبغي أين من أخبرني *ولكن ٢— 

الربوحدانية من صدقنا لأنا إيمانهم مثل فإيماننا الالم! قال . . . والرسل 
الأنبياءبه وصدف الملأتكة به أقرت ما بمثل عنده من جاء وبما وقدرته وربوبيته 

شيءبكل آما لأنتا الملائكة؛ إيمان مثل إيماننا أن زعمنا هتا U فمن والرسل، 
نحن®نعاينه ولم الله آيات عجانّتح من الملائكة عاينه مما الملائكة يه آمنت، 

.)٥( والمتعلم® *العالم لكتاب الكوثري •شرمة في ند الها-ا انغلر ( ١ ) 
*العالموالمعالم*)٠)٣( (. ٣٢٣المزان*)آ/ *لمان )٢( 
المبق)إ؛(.المدر )٤( 



الدينأصول ق ا؛ذربعة الأئمة إل 

ثمالأسماء عليهم الله مض حث الملائكة قبل من الإرجاء أصل ارحاء ٣— 
علمبغير تكلموا أن الخطأ الملأئآكة فخافت هوؤلأ.؛ه، يآنثاع لهم■ قال 

ظثأه»لا،.ثآ ١^٠ ثآ يخر لأ وقالت: فوقفت نمنا 
أندوخوفهم واحد الملأتكة ويقض يقيننا أن في القياس س طلبت ما لافاما ٤— 

عالينكرحلين ذلك في القياس أن فأخبرك ذلك؟ يكون كيف بأنه وفنا خس 
الماءكثير نهر إلى فانتهيا الأمور، س شيء في صاحبه أحدهما يفوق لا باحة ؛ال

أحثناا١والأخر أجرأ دخوله على فأحدهما الجرية شديد 

إلاالإرجاء من بشيء يقول كان وإن وهو ذلك، من بريء ةةِفث حنيفة وأبو هدا 
اللساننطق مع القلب تصديق هو الإيمان بأن يقولون الدض الفقهاء إرجاء أنه 

الخوارجلغو فعل ردة سيجة ذلك وكان باصلي، ليس زائد ركن والعمل 
الثالثالباب في ذلك في حنيفة أبي مدهن، تحرير وسيأتي بالدنوب، المكفرض 

تعالى.الله شاء إن الرسالة ده هس 

))الوصية(،:كتاب الثالث: الكتاب ني 

ائلموصمنها لأصحابه كوصية وفاته عند كتبها الأمام إن يقال: رسالة وهي 
.إسنادالها وذكروا الحنفية عند معتمدة وهى الدض، أصول فى 

صارمالإمام بتمامها الوصية هده *وذكر الزبيدي: المرتضى ض محمد قال 
فيالميمي الدض تقي القاصي الماخرض ومن الجمان"، اانظ-م في المصري 

م.الية«« »الهلثقات 

 H٠لمهلااJ طريقمن مروي الكتاب هدا الوصية": ١١كتاب سند دراصة الأول: ثا
عنالمياري، منصور ض إسحاق عن الحينى، الهدي ض محمد ظاهر أبى 

محمدالله عبد أبي عن الجوهري عقيل ض حاتم عن ليماني، العلي ض أحمل 

السابق)٥!المصدر )٢( المابق)أأ(. المدر )١( 

(.١٤الدين•)أ/ علوم إحياء بشرح التقتن السادة •إتحاف )٣( 



التكانموننسها التي السائل 

حنيفةابكب الإمام عن يوسف أبي عن ١^٠۶، سماعة ابن 
وإسحاقالحسيني المهدي بن محمد فان بالمجاهيل؛ لل مند الوهدا 

أيلهم لثس مجاهل ت أربعتهم الجوهري وحاتم ليماني الوأحمد الناري 
الحنفية.طبقات كتب فى حتى ولا الرحال، كب فى ترحمة 

وه.الإمام إلى الكتاب هن.ا نسبة في اعتماده يمكن لا حاله هذا ند ف
 Iكثيرةائل مالكتاب ^ا في ت الكتاب محتويات درامة الثاني! لطالب ا

متقولهو لما ومخالفة بل الاعتقاد، فى والجماعف المنة أهل لمدهب، مخالفة 
الأكبرالفقه من إيراده تقدم يما شبيه وبعضها ، حنيفة أبي الإمام عن معروف 

المنةأهل لعقيدة مخالفتها إلى هناك أشرت وقد ه، نفالأمام إلى المنسوب 
المائل!نالك ومن ه، نفالإمام عن نقل وما والجماعق 

غيرها؛ولا هو لا وصفته وتنزيله ووحيه تعالى الله كلام القرآن بأن ررنقر ~ ١ 
إليهاالعباد لحاجة القرآن آلة كلها والألأت والكلات الحروف ))لأن ٢- 
الأشياء®بهذه مفهوم ومعناه بياته قائم تعالى الله وكلام 

عنه®ايلة مز غير من ومحفوفل ومكتوب مقروء ))وكلامه — ٣ 

كلامصفة في الأشعرية الكلابية العقيدة أمام أنك تجد المابق الكلام انفلر 
))الفقهمائل على الكلام في ذلك في الكلام تحقيق مر وقد القرآن، وفي الله 

الأكبر«٢ُ١.
منها!أحرى، ائل مالوصية في حاء وقد 
..(٦)الفعل®؛حد ولا الفعل قبل لا الفعل مع الاستطاعة بأن ))نقر ٤" 

(.١٣٩حيفة«)أبي عن الدين •أصول انظر: )١( 
رم(»الوصة«ر'آا(.رآ(»الوصا»)اا(. 
الكتاب.هزا من )٨٣( ص انظر: رء( )؛(»الوءب«)!آا(. 

(.٢٥•الوصية®))٦( 



الدينأصول ق \لأوبوة الأئمة إل 

لأنالفعل؛ على قدرته هي التي المد اسطائ ني الأشاعرة مذهب هو هذا 
العبدلأن عاليه؛ تتقدم لا للفعل المقارنه هي أنها الأستهنائ في الأشاعرة مذهب 
القدرةمقارنة بأنه الكب وفروا ، كاسب هو وإنما لفعله فاعل غير عندهم 

حدوثعند الحبي قدرة هي التي الحادثة للقدرة الله قدرة هي التي القديمة 
المفهومة.غير المبهمة المساتل من وهي النحل*؛ 

تنوعين إر الأستقلأئ يقمون فإنهم المنة؛ أهل مذهب أما و) 
والتمكنالألأت وسلامة الصحة وهى عليه متقدمة للفعل سائقة استهناعة 

الفعل•من 
.الفعل يحمل بها للفعل مقارنة واسهلماعق ب~ 

أنهاأولها في نص التي العقيدة في ذلك يوضح الطحاوي الإمام وهدا 
الله.رحمهم الحسن بن ومحمد يوسفا أبي وصاحبيه حنيفة أبي الأمام عقيدة 

يجوزلا الذي التوفيق نحو من الفعل بها يجب التي "والأمتْلاعة • قال 
الصحةجهة من الامتهناعق وأما الفعل، مع تكون به المخلوق يوصفا أن 

الخطاب،؛يتعلق وبها الفعل، قبل فهي الآلأدنs؛ وسلامة والتمكن والوسع 
اللهشاء إن الرسالة هده من الرابع الباب في المسألة لهذه تفصيل مزيد ومحياني 
تعالى•

ومنها؛

حق،اجهة ولا تشبيه ولا كيف بلا الجنة لأهل تعالى الله رالناء 
أيبتواالأثاعرة فإن الاحرة؛ في الله روية في ة لأناعر ا مذهب هو أيصا وهذا 

والْعاام(، ٢٢٠-  ٢١٩)للجويي ءالإرشادا الاسطاعة: في الأثاعرة لمذهب انفلر )١( 
(.٤٦)و»الإضاف« )٣٨(، للرازي الدين« أصول 

٢٠ الشار كلام مم ( ٤٢٦)الطحاو الشدة ٢ )٢( 

اا >0.همت.;,0. 



التكلموننسبها الش السائل 

تحقيقمر وقد ذلك، في الأمة عموم وحالفوا فتناقضوا الجهة، نفي مع الروية 
.، ١^٠^^١١ارالفقه محابف ائل ممناقشة عند ذلك، في الكلام 

التيالأشعرية العقيدة لتقرير متضمن )رالوصية(( كتاب أن أيقنا ظهر فقد وبعد؛ 
فهداالزمان، من ونصفح قرن من بأكثر حنيفة أبي الإمام وفاة بعد حدثن، إنما 

تضمنهوما الكتاب هدا من ئه الإمام براءة أيقنا الكتاب سد سقوط مع يزكي 
الله.رحمهم والجماعة السنة أهل لأصول( مخالفة محدثة ائل ممن 
البني((:عثمان إل حنيفة أبي ))رسالة الرابع؛ د3كتاب، اى 

البتيلم مبن عثمان المرة قاضي إلى كتبها الأمام إن ت يقال( رسالة هد0 
أقدمثم ومن الرسالة هد0 سند وسأدرس منه، حنيفة أبي ، وموقفالإرجاء ثان في 

لمحتوياتها.تقييما 

عنالبلخي مهلرفج بن يحنى طرين( من مروية الرسالة هدْ .' الأول(لمطلب، اا 
تيالبمحمد بن سعدان سعيد آبي عن مرقندى( الالحن بن محمد صالح أبي 
بنمحمد عن البلخي يحنى بن نصر عن الفارسي أحمد بن علي الحسن أمح( عن( 

حنيفةأبى عن يوسف أبى عن التميمي سماعة 

محمدبن وسعدان مرقندى الالحين بن ومحمد البلخى مهلرفح بن فيحيى 

كبفي ترجمة اتم( لهم ليس مجاهل فاربعتهم الفارسي، أحمد بن وعلي الهتي 
الحنفية.طبقايتح في حتى ولا الرحال 

سوىأحل كره ه لم أيقنا، فمجهول البلخي يحيى بن نمير وهو والخامس 

المحث.سا س ٥( 0 ص ت اظر )١( 

ستةتوفي الرأي، أهل من كان البصرة، قاصي البصري عمرو أبو التض لم مبن عثمان هو ( ٢ ) 

(.١٤٨)٦! للذهي الملأءء أعلام "سر انظرت 
٦(.— واوتأالمه)٥ ءالعالم مقدمة في الكوثري الند هدا ذكر )٣، 



الدينأصول ق امحًربعة الأئمة إل 

تفقهأنه محوي حاله على يدل نيئا عنه يذكر ولم الضية(( ررالجواهر في القرشي 
ه(. ٢٦٨)سنة توفى وأنه الجوزحانى سليمان أبو اسمه رجل على 

يوثق، وكيفحاله؟ يكون كيف الخمس طقاته فى بالمجاهيل ملل تي فال

ذلكيضعف السند في مجهول واحد راو وجود كان فإذا أ ؤلريفه؟ عن روى بما 
مهللم.إذن فالسند إ التوالي؟ على مجاهل بخمسة فأكيف المد 

فيتقريبا جميعها الرسالة هده الكتاب! لمحتؤيات تقييم الثاني؛ لمطلب اا 
كانؤإن والإرجاء ، الأرجاء لبيعة صريح تقرير الرسالة هده وفي ، الأرجاء شان 

هوإرحاءه أن إلا سليمان؛ أبى بن حماد شيخه به يقول كان كما حنيفة أبو به يقول 
العملوأما اللسان، نعلق مع بالقلب تصديق الإيمان بان القائلين الفقهاء إرجاء 
مثلذلك في يصف الإمام يكون أن نظري في يبعد ولكن إصلي ليس زاني فركن 

الرسالة.هده 

يليوفيما البدعة، تلك لتثبيت، عقلية وكلها تفصيلية أدلة الرسالة في إن ثم 
تفيها الواردة المسار بعض 

مضيئاللعمل المضح كان فلو للتصديق، مضيعا ليس للعمل المضع ارأن — ١ 
العمل((بتضييعه الأيمان اسم من لانتقل للتصديق 

منافترض فيما كالهدى ليس ورسوله بالله التصديق في الهدى "إن ٢" 
الأءمال«ل؛،.

وغيرهمالأنبياء يق ونمد والأرض السماء أهل تصديق أن تقرير الرسالة وفي 
واحد.

(.oi\)\()م 

(.٣٧~  ٣٦/ ١٣)للحليب بغداداء ْادارخ في ترجمة له الجوزجاني )٢( 
(.)٥٣اونى« ءضان إلى ^^ ١٠)٣( 

.السابق المصدر ( ٤ ر 



التكلموننسيها التي السائل 

وقدفيه يتفاصلون ولا التصديق في يختالفون لا الناس ؛؛إن ١، الة الرسرر في قال 
١٠واحد الرمل ودين ماء الأهل ودين فرائضهم وتختلف العمل في يتفاصلون 

القولمن حنيفة أبي عن معروئا الرسالة هده محتويات بعض كان ؤإن هذا 
فيالباحث يشك سندها إلى بالنظر أته إلا ونقصانه؛ الإيمان زيادة وعدم بالإرحاء 

أعلم.والله وه الإمام إلى بتها ن

(.الممدراكابق)٦٣



الدينأصول ق الاربعاق الأئمة إل 

اكانالمث 

همالك الإمام إل المنسوبة والرسائل الكتب 

هذافي هنا واذكر والرسائل الكتب من مجموئ مالك الإمام إلى نب 
فحب.العقدة بمباحث يتعلق ما المثحن، 

المدرية*'؛على والرد المدر ق !)رسالة الأول؛ الكتاب ٦-، 

سجمح ذكر ماس: ^٢ ٠١إر الكتاب هذا نب من الأول:ذكر نمللب ا■ 
هناواذكر ماك، الأمام تأليف من وأنها الرسالة هذه تقريبا ماك للإمام ترجم 

ذك:في العالماء أقوال من عليه وقفت ما 
علىوالرد القدر في وهب ابن إلى رررسالة : 'هعياض القاصي قال ١- 

الشأنبهذا علمه ّعة على الدالة الباب، هذا في الكتي، خيار من وهو القدرية 
مالكإلى المتصلة بأسانيدهم شيوحنا من واحد غير بها حدثنا وفد ;بنإتئ، 

القاصي:قال نم ماك، عن وهب ابن إلى انتهى الذي إسناده القاصي ساق نم 
.نقات، كلهم الرحال، مشهور صحيح محني راوهذا 

ابنإلى كتبها القدر في رسالة ضئ اولماك أث؛تبم; الذهبي الحاففل قال ٢— 
٠٠صحح وإسنادها وهت، 

يلي:ما لما يفلهر الكتاب هذا عن الذهبي والحافظ عياض القاصي كلام فمن 
القدرية.على والرد القدر في رسالة ماك للإمام أن — أ 

وهب.ابن وهو تلامذته أحل إلى الرسالة هذه كتب ماللئ، الأمام أن ب~ 

اساركاا)ا/تا(»ترستط
(.٨٨)٣(»سرأعلاماكلأ،«)\إ •٢(. ٤ الدارك«)ا/ :٢(»تربث،



التكلموننسها الش السائل 

مولاهمالقرشي لم مبن وهب بن الله عبد الحافظ الإمام هوت وهب وابن 
ه( ١٢٥)سه ولد عنه، لاالموطاا، رواة وأحد مالك تلاميد مشاهير أحد ١لمصري، 

ه(لا،. ١٩٧نة)وتوفي 
مالك،شيخه عن وهب ابن إلى ينتهي الذي ني بالمروية الرسالة هده أن — ج 
الرسالةهد0 سند صحة على الدهى الحاففل وكيلك ءي١ض، القاصى نص وفد 
•عإقإ ماللث، الإمام إلى بتها نصحة يؤكد مما 

 Hلأالقدرااكتاب على أف لم الكتاب; محتويات، معرفة في الثاني: لمطيب، ا
وردوما كتاب؛؛القدر اسمه كتاب على وقمت، أني إلا مالك،؛ الأمام إلى المنسوب 

الممريالقرشي وهب بن الله عبد الإمام تاليف، من وأنه الاثار؛؛، من ذلك، في 
القدر.في رسالته مالك له كتب الذي ماللئ،رى تلميد 

التبويبمن الحدثين طريقة على مؤلما فوجدته الكتاب؛ هذا تاملت، وقد 

بأسانيدها.الترجمة معنى على الدالة الأحاديث، إيراد ثم والترجمة 
•محرجمة وعشرين سئا الكتتا،؛ب يراجم بلغك وقد 

ا.١ واللام(( الصلاة عليهما وموسى أدم حجاج ررباب قوله؛ أولها! 
ويعدبنيالشقاء على الله أيقدر السائل؛ قول في لاباب؛ قوله؛ وآخرها؛ 

ءايه((ر؛،.

الإمامعن مروي منها كثير وأرا، حديئا ين حممن أكثر الكتاب حوي وقد 
مكتبها التي القدر في الرسالة -طك هو الكتاب هذا أصل فلعل مالك، 

والتراجمالأبواب ووضع بترتيبها وهب ابن فقام وهب، بن الله عد إلى وبعثها 

(.٢٢٣)آ/ للدمي النلأء،( أعلام »ّير في ترجمته انفلر )١( 
١٤٠٦الأولى الطعة السالهلاذ(، دار ط/ العشم، العزيز عبد د. بتحقيق مطؤيع كتاب، وهر )٢( 

(.١٧٥)»القدر« كتاب، )٤( (. ٥٣)ومؤ، لأبن »القدر(( كتاب )٣( 



الدينأصول ق امحًربعة الأئمة إل 

لتكثيرظه مالك الإمام غير عن والاثار الأحاديث بعض عليها وزاد عليها، 
أعلم.والله الفائدة، 

»السر(ا:كتاب الثال: الكتاب .ح، 

 Iجآفق:ماللثؤ الأئ، إر الكاب هذا نب من ذكر الأول: نمليب ا
فيموسى بن عياصن القاصي مالك الإمام مؤلفات صمن الكتاب هذا ذكر ١~ 

اوداركااُ'ا/ررترتيب 
مالكعن أي محه القاسم ابن رواية من ررالسرا؛ رروكتات عياصى: القاصي مال 

عنالجروي وزير بن العزيز عد بن محمد عن العثماني أحمد بن المحن رواء 
٠عته(( مكن بن الحارمث 

النحاسبن محمد أبو سمعه واحد حزء هو ،: iJtiررالذهي؛ الحافظ وقال ٢— 
حدثناالرعيني، داود بن مقدام حيننا العكري، بثر بن محمل عن المصري 
القاسم((ابن حدثتا قالا: الغمر؛ أبي بن زيد وأبو مكين بن الحارث 

منلهليفة كراسة فى عليه وقفت ررالسر(( وكتاب  ٠١حجر: ابن الحاففل وقال ٣— 
((رن.مالك عن القاسم بن الرحمن عبد عن مكن بن الحارث رواية 

الحارثعلى الجزء هذا رواية مدار أن يفلهر الحفاظ هؤلاء ذكره ما حلال فمن 
مالك.عن القاسم بن الرحمن عبد عن مكين ابن 

قالثبت، إمام فهو البصري؛ مولاهم الأموي محمد بن مكين بن فالحارث 
ثبتا((ثقه فقيها راكان البغدادي: الخْليب وقال مأمون((. ؛امة النهائي: عنه 

(.٢٠٧)أ()ا/ (. ٢٠٥)\()\/ 

)آ(»اوراا)\ّ/ا'\/(.

(،١١٨٣)t/ الكسر(( الرافعى بتخرج الحبير تلخيص ١١)٤( 
(.٥٨-  ٥٤/ ١٢)النبلاء((أعلام )اسر )٥( 



المكلمونذسها )لتي السائل 

عنهقال مالك. الإمام أصحاب من العقي هو القاسم بن الرحمن وعبد 
ررتقة((; الحافغل ومحال . مالك الإمام عله وأثنى . مأمون،، ثقة  I٠٠ ائي الن

سك.بلا صحح مالك إلى ند فال

وعلىعليه العلماء كلام بعض وجدت ولكني الجزء هدا على أقف ولم 
١محتوياته 

!العلهاء كلام من عاليه وهفت، ما وساذكر يا 
ماللث،عن العقي القاسم بن الرحمن عبد عن يروى ١١ةقل،ه; الخليلي قال ١— 

حم/أنهال عد ء>■, يصم لا I ا قال الحفافل و لمالك،، ررال،، ، كتامح, أنس اد", 

ويفلهرمالك،، إلى الآكتاب نسبة في ، ^٤٧الحفافل من أحدا الخاJالي يم ولم 
أشياءعلى يحتوى الجزء لأن مالك،؛ إلى الكتاب نسبة في ثكلث، أنه عبارته من 

يقول!الدى الأشياء هل«ه عن شيئا أيصا يذكر ولم قوله، حد على مالك عنها ينزه 
.عنها،،ينزه مالكا إن ٠٠

فائدةوزادنا الجزء هدا على اءلني أنه على نص قد حجر ابن الحاففل ولكن ٢" 
تفقال محتوياته ببعض 

ولأحلبالخلفاء، يتعلق مما كثير وفيه ائل، الممن نوادر على يشتمل اروهو 
ررالراااالً،.كتاب سمى هذا 

والرواياتالأثار بعض على يحتوى الكناب أن إلى إشارة الحاففل كلام ففي 
بعدوالخلفاء الولاة يحدثها التي والمظالم الفتن من يقع فيما مالك؛ يوقها التي 

(١٢١البلأ،،ا)ا،/ أعلام راّبر )آ((. ١٢١اكلأء،،)ا</ أعلام )ا(ارمير 
٤(.• ٦ - ٤ ٠ 0 )رالإرثاد،()ا/ )٤( (. ٥٨٦التهلي_،،،)١; ار;قرد_، )٣( 

(.١٨٢'المير«)٣ تلخيص ٠١)٥( 



الدينأصول ق الأئمة إل 

عهدالراّدينه•
تقال أنه رمهميي هريرة أيي عن الخارىاا صحيح  ٠٠في ثبت ما تماما ينبه وهذا 

يثثتهفلو الأخر وأما ، فبتثته أحدهمّا قاما ت وعاءين عظ- الله رسول عن حمقك  ٠٠
.ا البلعوماار هدا قهلحر 

فيهاالش الأحاديث على يبثه لم الذي الوعاء العلماء "وحمل ت الحاففل قال 
بعضهعن يكي هميرْ أبو لكن وقد وزّمنهم، وأحوالهم السوء أمراء أسامي محض 

الستين،رأس س بالله أعوذ ٠٠كقوله؛ منهم؛ ه نفعلى حوما به يصرح ولا 
منستين سنة كانت لأنها معاوية؛ بن يزيد حلافة إلى ينير . الصبيانرا وإمارة 
نهءابقبلها فمات هريرة أبى دعاء الله واستجاب الهجرة 

كلامهفي الحاففل إليه أشار كما النؤع هذا س هو لمالك ررالرا؛ كتاب فلعل 
أعلم.والله السابق، 

٠ه ٠ 

.1ا؟(ءعااالفتح'ا)\/ العلم، حففل. باب الخلم، محاب الخاريء *صحيح )١( 
(.٢١٦)ا/الارياا فتح ٠٠)٢( 





الدينأصول ق ا؛ذربعة الأئمة إل 

اكاكالس 

الشافعيللأمام النسوبة والرسائل الكتب 

عديدة،ومسائل ورمائل كتب إليه يب الأئمة من كغره الشافعي 
الدين.أصول في رسائل من الشافعي الإمام إلى نب ما هنا وسأذكر 

١لآك^را(؛))الفقه الأول؛ الكتاب ؛!لي 

عليه؛الكلام مر الذي الأكرأ؛ ررالفقه كتاب حنيفة أبي الإمام إلى ب كما 
الشافعيالإمام إلى ب ينالأكبر® ااالفقه الأمم هدا يحمل كتاب على وقفت ففد 

الأتيين.ال٠هلاJين حلال من الكناب بهيا يتعلق ما وسأدرس وبنيتؤ، 
جمحراجعت لقد للشافعي! به ونالكتاب ذكر من ذكر الأول؛ لمطلب اا 

ذكرأحدا أجد لم ورسائله مؤلفاته وذكرت الشافعي للإمام ترجمت التي الكتب 
فيإلا الشافعي للإمام المنسوب الكتاب لهدا ذكر يرد ولم مهللما، الكتاب هذا 

الحربي،،الأدب ررتاريح 
العربيةالمخلوطان فهرس في للكتاب ذكر ورد أنه الكتاب شارح ذكر وفد 

صفحةالثاني، الجزء ببغداد، العامة الأوقاف ْاكتبة في 
هيللكتاب مخهلوطة نسخة أقدم أن الشرح مقدمة في بالكتاب ، التعريفوفي 
•( ٠٥٩٨٦سنة)البحري مملح بن أحمد بن سهاب، المدعو كتها التي النسخة 
يالي!ما نستنتج السابقة المعطيات حلال من ف٥ 

ذكرأي للكتاب يرد لم للإمام المترجمين الشافعي المذهب، علماء كبار أن ~ ١ 

(.١٨•-  ١٧٨يروكالمان«)ا/ )ا(»3كارل 
الأكبر،)٥;الفقه شرح الأزهر ااالكوك_إ )٢( 

الأزهر،)٦(.)'*آ(راالكوكب 



التكلموننسمها الش السائل 

للإمام.الكتاب نسبة تضعيف قي كاف وهذا عندهم؛ 

بنحوالإمام وفاة بعد أي ه( ٩٨٦)ستة كانت للكتاب مخهلوطة أقدم أن — ٢ 
الكتابأن عالي شك بلا وتدل جدا طويلة زمنية مسافة وهد0 قرون، ثمانية 

للكتابسد أي يذكر لم وأنه خصوصا وبقلض، الشافعي الإمام على موصؤع 
موضوعا.كونه يوكل مما بالإمام يتصل 

منعليه يقف ما كل يذكر إنما فهو للكتاب؛ بروكلمان ذكر وأما ٣— 
موجودالكتاب وكون الكبرى، المكتبات فهارس فى محفوظة مخعلوطات 

حالباي يعني لا مر كما العاشر القرن في لكنت نسخة أقدم وأل ومخطوط، 
.للإمامالكتاب هذا نسبة نفي بالضرورة بمُني بل السبة، صحة 

الكتاب:محتويات دراسة الثاف؛ انمطلب ٦■، 

يآكادالكتاب إن بل الأشاعرة، متكلمي لعقيدة تقرير آخره إلى أوله من الكتاب 
الثاقلأني.بكر أبي للقاضي ،اا ااالأنصافلكتاب تماما مaلايقة نسخة بكون 

ماوأنقل للشافعي المنسوب الأكبر® الفقه ٠٠كتاب من مقتهلفات وسأنقل 
هذامن الشافعي الإمام براءة كظهر لكاقلأني؛ الإنماف* اركتاب من يرافقها 
بحدجاووا الذين الأشاعرة متكلمي لحقيدة وتكرار عليه، موصؤع وأنه الكتاب 
طويل.بزمان الشافعي الأمام 

ااالأمحاف« بووش1تي»الس  م

العالمفى القول ذلك ؤرفأول 
أنهحده! وأن ومرانه وأحكامه 

صىيه(( هو ما على المعلوم محرفة 
(٢٢.)

المعلوميعلم أن المعرفة 'ومعنى 
علهيخفى لا بحسنا عاله هو ما ^لى 
.)٧( ص شيءا؛ المعلوم فات صس 



الدينأصول ق الأئمة إل 

تقسمن يتقسم وهو الخلق ارعلم 
علموالأخر اصهلرار، علم منه شم 

لزمما ت فالضرورى واسدلأل؛ نغلر 
دفعهيمكنهم لا لزوما الخلق أنفس 

يماالعلم نحو محلومه محي والشاك 
امتدىوما الخمس، الحواس أدركته 

والنفلري:الضرورات، من القس في 
الفكرإلى حصوله فى احتح ما 

(.٢٣)ص والروية« 

تقمن على الخلق علوم أن ااواعلمو١ 
•الضروري نمض وكبي؛ صروري 

العالمغر مدرة وجوده يتعلق علم كل 
علىالواقع العلم هو وذلك به، 

فىوالمتاوى الخص الحواس 
ومعضالضرورات، من القس 

وجودهيتملق علم كل الكسبي• 
الحاصلالعالم وهو له الحالم فدره 

)٧(٠ص والروية" الفلر عن 

-٢

هقالله فرض ما أول أن بعلم لأوأن 
آياتهفى الطر العال جمع على 

علهوالاستدلال JمماJوراته والاعتار 

)٣٣(.ص قدرته« بآثار 

النفلرالواجمات أول أن ااواءالموا 
اللهمعرفة إلى اJؤديان والاستدلال  -٣

محدث،العالم أن ؛علم أن ا ارويج
اللهموى موجود كل عن عاره وهو 

تغيرهحدوثه؛ على والاJلل تعالى، 
صفةإلى صفة ومن حال إلى حال من 

محلJ١ااكان محقه ٠ ٠ مساله هدا كان ا م٠ 

مالجمع امم العالم أن رأواعلموا 
إلا. ٠ ذاته. وصفات تعالى الله صوى 

إلىحال ومن صفة إلى صفة من أنه 
الختلفةالأ/ان عن يفك ولا حال 

والحوادثالمتاا;ة والأكوان 
الحوادثعن لم وما المتعافة 

يحدتفهو سفها لم وإذا بقها بلم 
مثلها"ص)؟(.



التكلموننسها التي السائل 

منله بد فلا عالم؛ حدوت صح راؤإذا 
صوره،وممور أحدثه محدث 
بدلا الكتابة أن ذك: على والدليل 

لهاد لا والعورة كتها كاق من لها 
دناْا؛بان من له د لا والتاء مصور من 

ص)؛؛(.

منله محي لا المحدث أن ررواعلموا 
أنهو عله والدلل حالق، محلءث 

الكتابةأن كما فاعل من له لأبد الفعل 
منله ط لا البناء كاتح، من لها  ٠١لا؛

منإلا الكتاJة وحول تحل ويبان، 
١)ص كاتّ،اا  ٠.)

-٥

للعدالامتهناعق أن يعلم أن أرويج.—، 
علهتقديمها جور لا الفحل على تكون 

.٧( )١ صى _،؛؛ ناحرها ولا 

مىنالحد قدرة أن ؛اواعلموا 
قبلهلا ، الكمع وهى امتهناعق، 
(.١٩)ص ولا؛عا-هاا 

-٦

علهحائزة الروية أن يعلم أن راوج، 
بهامفهلؤع العقل، حث من محاته 

(.)٢٧ص الأخرة؛؛ فى للمزمين 

.. عقلا. يروه أن للخلق راوبموز 
القامةفى المومنن يراه أن ، وواج—

ؤ١( )٦ ص الخبر؛١ ٍلريق من 
-٧

للشافعيوب المنالأكبر؛؛ كتاب أن على الدالة المقتهلفات بعفى هده 
كماالأثاعرة متكلمي لعقيلأ0 تكرار وهو عاليه، موصؤع هو وإنما ، حتمّا له ليس 

واللهالدين، أصول في المتكلمين أحد ألفه كتاب أي وبين بينه ال٠هلايمة من يفلهر 
أعلم.

الشافعي:عقيدة ق حرء الثاف؛ اككتاب ثط 

وقمتوقد تعالى، الله صفالت، إثبات في وكله الاعتقاد في صغير حزء وهو 
•طريفين علكا الجزء لهذا 

عبدبن يوس "حدثنا ت قال حاتم أبي بن الرحمن همد رواية من الأول؛ الطربج، 
عنسل وقد ت يقول الشافعي إدريس بن محمد سمعت قال! المصري الأعلى 
ءر٠ ٠ به. يؤمن وما الله صفات 

أرالسيراافي الدهي والحافظ (، ٢٣)١كاويلا؛ وذم في قيامة ابن السند بهذا الجرء هذا م ذا 
=رااحتماع في القيم وابن (، ١٧٧)رلمختصر في وكذلك، ( ٧١)*ا/ 



الدينأصول ق ١^٧٧، الأئمة إل 

الرازي،حاتم أبى الإمام ابن الحافظ الأمام هو حاتم أبي بن الرحمن نمد 
شخالناقد الحاففل ®الإمام ت عنه وقال الحفاظا؛ ارتدكرة في الدهي ذكره 

الإسلأم«لا/
الديارعالم الفقيه المنرئ الحافظ المصري هو الأعلى عبد بن ويونس 
راماقوله؛ الشافعي الإمام عن ونقل الذهبي الحاففل وصفه كما المصرية، 

٢•يوساار من أعقل أحدا بمصر رأبت 
الشافعيالإمام عقيدة أنه على الجزء ذلك الأئمة اءتماّ ند الهدا ولمحة 

كتبهم.في منه ونقلوا طينئ 
العشاري،علي بن محمد طالت، أبا يدعى: رحل رواية من الثاني؛ والطريق 

الذيالجزء هدا وعن عنه وقال الأءتدال« ررميزان في الذمي الحاففل ذكره وقد 
بهفحدث عليه ألحل مما وهو الجزء، هدا بروابة تقرئ صدوق، شخ ٠٠يرويه؛ 

؛١٥^١١بسلامة

روايةتجعل الصحيح الأول ني بالورد لما تماما الجزء لفغل موافقة ولكن 
.مقبولة؛ رواية الجزء لهدا العشاري 

فيوصدق حق فيه ما وكل هئ الشافعي الأمام كلام من أنه ثابت، الجزء فهدا 
والسنة.الكتائب، نصوص عليه دلت، كما تعالى الله صفامحت، انبايتح 

(.٢٨٣الحنابلة،)ا/ ااط~قات في يعلى أبي وابن (، ١٦٠الإسلامية،)لجيوش ا —
(.٥٢٧الحفاظ،)r/ تذكرة ١٠)٢( (. ٨٢٩الحفاظ،)r/ ٠اتدكرة )١( 
(.٦٥٦الأءمم.ال،>م/،اضان )م(

فىمحفوظة مخطوطة نسخة الجزء لهدا أن الخميس الرحمن عبد بن محمد الدكتور ذكر ر٤( 
(.)٩٣حنيفة١؛ أبى عند الدين ررأصول كتائب، •' انفلر بهولدا ليدن بجامعة المركزية المكتبة 





الدينأصول ق الأئمة إل 

الِاىالمت 

هأحمد الإمام إل النسويج والرسائل الكتب 
أصولفي ائل مالمضمنة والرسائل الكتب من عدد ظإة أحمد للإمام نب 

هدافي وسأذكر ذلك، من عليه وقفت ما المبحث هدا في وسأذكر الدين، 
والرسائلالكتب تلك من نوعين المحث، 

مباشرة.تأليفه من أنها على الإمام إلى المنسوبة الكن، الأول؛ النؤع 
الأمامعقيدة ينقل أنه زاعما الحنابلة بعض صنفها التي الكتب الثاني؛ دالهمع 

ه.نفأحمد 

كبارؤلريق عن أحمد الأمام عن المروية الكثيرة ائل المتللثط أذكر ولا 
أهلواعتمد منه، وسمعوا يديه على تتلمدوا ممن وتلامذته، وأبنائه أصحابه 

معروف؛معلوم ذلك فإن وروايتهم؛ نملهم على العلم 
منأنها على أحمد الإمام إل المنسوبة الكتب الأول؛ المطلب ٦-، 

تأليمه؛

 B؛والجهميةااالزنادقة على >االرد الأول؛ لكاب، ا
بالكتاب؛التميف، ولا؛ أد 

ثاككوافيما والجهمية الزنادقة على للرد ه أحمد الأمام ألفه الكتاب هدا 
تأويله.غير على وأولوه القرآن متشابه من فيه 

حزئين:عن عبارة والكتاب يا 

القرآنمن آيايتح أحمد الإمام فيه يورد الزنادقة، على الرد في الأول؛ الجزء ؛!؛■ 

فيأحمد الإمام عن المروية والرسائل ارالمائل ص* علمية رسالة ذلك في كتب وهمل 
ه. ١٤١٦الثانية محل/ حلسة، دار ساليمانالأحمديا ن الإل ^د . د , العقيدهء 



التكلموننسمها الش السائل 

فيردتعالى، الله كتاب في الناس ؤشككوا متناقضة أنها الزنادقة يدعي الكريم 
بينها،تناقض لا وأنه الايات، ير نفوجه مبيئا شبههم مفندا أحمد الإمام عليهم 
القسموهذا الكتاب، س القسم هذا في أحمد الإمام يمضي الوتيرة هذه وعلى 
آلكتابثلث، شكل 

كانوكيف، صفوان بن الجهم ذكر إلى أحمد الإمام يتحول الثاني المم وفي 
أمره.بدء 

منالمتشابه إلى الناس دعوا وشيعته، الجهم ااوكذللثح أحمدت الأمام قال 
كتيتااابشرا بكلامهم وأصلوا فضلوا ؛ والحديث، القرآن 

علىيركز الكتاب س المم هذا في الجهمية على رده في أحمد الإمام وكان 
أمؤاسية!قضايا أرع 

وعلاحل الباري لصفالت، الجهمية تعطيل هي 1 الأولى 
الكريمالقرآن بخلق قولهم هي والثانية: 
ءرشهلى.على واستوائه تعالى الله لعلو إنكارهم هي والئالئة: 

القيامةيوم تعالى الله لرزية إنكارهم هي والرابعة: 

عليهمويحتج عليهم، ويرد الأربع القضايا هذه في أحمد الإمام يناقشهم 
الصحيحةالعقلية الأقية بعفس أحمد الإمام استخدم وربما والمنة، بالقرآن 

٠وتناهضه الجهمية نول فاد لمان 

قدحيديه في كان رحلا أن لو ذلك في الاعتبار ارومن ت ضة' قوله ذلك ومن 

عليجمع اللفء عماتي امجموعة صمن ( ٦٤~ ٤ )٩ والجهميهء الزنادقة على ءارد كتاب ( ١ ) 
الطالي.وعمار الثار 

(.٦٨-  ٦٥)ازبق انمدر )٣( (. ٦٥-  ٦٤)المابق انمدر )٢( 

المسالة.هذه في الإمام أطال وقد ( ٨٤—  ٦٩)المابق المصدر )٤( 
(.)٥٨المابق الخدر )٦( (. ٩٤-  ٩٢)المابق الخدر )ه( 



الدينأصول ق الأربعة الأئمة إل 

أنغير من بالقدح أحاط قد آدم ابن بمر كان صاف شراب وفيه صاف قوارير من 
غيرمن حلمه بجميع أحاط قد الأعالي المثل وله فالله القدح؛ في آدم ابن يكون 

خلقه،من شيء في يكون أن 
أغلقثم مرافقها، بجميع دارا بى رجلا أن لو أخرى• رروخصلة ت أيصا وفال 

بيتكل سعة وكم داره في بيت كم عليه يخفى لا آدم ابن كان منها وحرج بابها 
أحاطقد الأعلى المثل وله فالله اللءار؛ جوف في الدار صاحب يكون أن غير من 

خلق®مما شيء في يكون أن غير من هو وما هو كيف وعلم خلقه، بجمع 
معروف.متداول وهو ، طبعات عدة طح والكتاب 

الإمام;إلى سه وصححوا الكتاب ذكروا الذين العياء انتا; ث )
المالخاءمن جمع منه ونقل أحمد الإمام إلى به ونالكتاب هدا ذكر ■•؛' 

منه;ونقل العلماء من ذكره من بيان يلي وفيما المحققض، 
أحمدبكر أبو الإمام هو أحمد الإمام إلى وعزاه الكتاب هدا ذكر من أقدم ١~ 

بعلماعتنى الذي وهو ، ّآير(  ١١)سنة المتوفى الخلال هارون بن محمد ابن 
;;ِثتبم البغدادي الخطب عنه قال حتى الأقعتار في وتتبعه وجمعه أحمد، الإمام 

ومحافروطلبها، حنبل، بن أحمل الأمام لعلوم الجمع إلى عنايته صرف ممن كان  ٠١
أحمدمذهب ينتحل ممن يكن ولم كتبا، وصنفها ونازلة عالية وكتبها لأجلها، 

لدلك®منه أجمع 

انبق)؛ا<(.المدر )٢( المبق)؛ه(. المدر )١( 

وعمارالنثار محامي علي جمع السلفُ ُعةائد كتاب صمن التي الط*ة أشهرها من )٣( 
٠الخطسا الدين محب قصي طعه على تام مستقلا، ومحلبع الطالي، 

أيصامحقما وطح ه،  ١٤٠٢الثانية ط / اللواء دار ~ عميرة الرحمن عند * محققا وطح 
٠السلفية المط،عة ~ راشد حن محمد تحقيق 

(.١١٢اا;ارخبغداد«)ه/ )ة(



المكلموننسها الش السائل 

نحوالإمام حياة من فأدرك ٢، ه(ز  ٢٣٤)نة هأحمد الأمام حياة في ولد وقد 
وتلامذته.وأبنائه أصحابه أكابر من الأمام علم وجمع سنوات سع من 

أحمد.للإمام الجهميةاا على ررالرد كتاب بسنده روى فالحلال! 
عبدوكتبه الله، عبد خط من الكتاب هذا كتت الخلال: ررقال القيم: ابن قال 

ا.أ؛يهاار خط من الله 
الفراءالحين بن محمد يعلى أبو الحنابلة قاصي أيصا الكتاب وذكر ٢— 

هل"اآ،. ٤٥٨سنة المتوفى 
الجهمية((على ارالرد فى حرجه فيما بذلك القول أحمد أؤللق راوقد ؛ قال 
.«لى..فقال.

كثيرةمقاطع منه ونقل الكتاب وض،' ذكر فقد تيمية! ابن الأملأم شخ ٣" 
ظؤ.أحمد الأمام إلى بته نوصحح 
فيوهو والجهميةاا الزنادقة على #الرد من صنفه فيما ذلك ذكر ارفقد قال: 
بخطه((وكتبه الحبس 

فيحرجه فيما أحمد الأمام ذلك ذكر وممن ١١آخر: موضع في أيقنا وقال 
الكتاب.من طويلة مقاطع نقل ثم ، ،ار .. قال. والجهمية٠٠ الزنادقة على ررالرد 

ونقلالإمام إلى بنه نوصحح الآكتاب ذكر فقد ،ثإه: الجوزيق قيم ابن ٤- 
الخلالعنه رواه الذي الجه٠يةاا على ارالرد في اروقاله قال! طويلة، مقاطع منه 
،ارض... قال. الله عبد ابنه طريق من 

(.٢٩٧)1\إ البلاء((أعلام »سر في: ترجمته انظر )١( 
.البلاء((أعلام »سر )٣( (. ٢٠٨الأسلاب(()الجيوش "اجتماع )٢( 
(.٢٣٣الصفات(()\إ لأحار اكأويلأت ٠اإطال )٤( 
(.١٣٧والطل(()!/ الفل تعارض ا)درء )٦( (. ٤٤١-  ٠٤٤ / ١٢الفتاوى(()رامجموع )٠( 
 )V( ٢٠الأسلاب،()الجيوش "اجتماع ١.)



الدينأصول ق امحر>عة الأئمة إل 

االارىٌل ررفتح في الكتاب ذكر ففد ت وئغ قلاني العحجر ابن الحافظ ٥— 
أحمد.الإمام إلى معزوا 

وفيهمأحمد الإمام إلى الكتاب نسبة صحة على متفقون كلهم الأتمة فهؤلاء 
ومولفاته.وباقواله يه الماس أعلم هم الذين أحمل الأمام مدهب أئمة كبار 

فولعر أقف لم : أحمد ا،سمم إر الكتاب بة نفي فكك من ذم التا; ء0 
الحاففلسوى أحمد الإمام إر الكتاب بة نفي ثكالثs من المتقد العلماء س أحد 

علىالموضع الجهميةاا على ررالرد رروكتاب الكتاب: عن فال فقد ه؛ الدهي 
قاله((ولعله ذلك بمثل يتفوه لا ورعا، تقيا كان الرجل فان الله؛ عبد أبي 

الإمام.إر الكتاب سبة في المتاحرين بعض شكك وكيلك 
إريعود الإمام إر الكتاب نسبة تصحج عدم في به احتجوا ما مجمل وه 
■اثّين أمربن 

مجهول.راو الكتاب سند في أن الأول! الأمر *'؛ئ 
ابنالله عبد عن المثنى بن الخضر يدعى رحل عن الخلال يرويه الكتاب فان 
٠مجهول هدا والخضر ت قالوا أحمد الإمام عن أحمد الأمام 

يلي:بما ذلك عن ه المم ابن أجاب وقد 
وروىالخلال عرفه وقد ، الكندي المثنى بن الخضر هو هدا الخضر أن ~ ١ 

بنالخضر عن ائل معدة روى الخلال أن القيم ابن وذم الكتاب، هذا عنه 
كثيرة.ائل معنه يروى وأنه به معرفته على يدل مما المثنى 

(.٤٢٢)ا()مآ؛/ 

(.٢٨٧-  ٢٨٦البلأء«)١\/ أعلام ااّير )٢( 
(.٥٥)شة لأبن الأففل« في !الاختلاف كاب عر -ملقه في ١لضثرى وص )٣( 
(.٤٧الخابالة«)٢; »طقات في: مرحم )٤( 
٢(.الأملأمة")٩• الجيوش "اجتماع )٥( 



التكانموننسها التي السائل 

عبدوكتبه أحمد بن الله عبد خط من الكتاب هذا رركتبت ت قال الخلال أن ٢— 
يكونأن أحب لأنه الخضر؛ عن رواه إنما الخلال أن والظاهر أبيه خط من الله 

ا.الوحاد٥اا١ إلى ذلك وصم النقل، أهل طريقة على ند المتصل 
إلىوأصاف أحمد، الإمام بن الله عبد بخهل الكتاب وحد الخلال أن والمعنى 

منالشل أهل طريقة على الله عبد عن الخفر عن الكتاب رواية الوحادة هده 
.ني بالالرواية 

الأشياء الكتاب ش بأن الذهبي الحافنل إليه أشار ما هو اكاز: والأمر 
التقوىمن عنه عرف لما ^١ أحمد الأمام كلام من تكون أن يمكن 

والورع•
الأئمةعند متلقى الكتاب فإن بدلك؟! الذهبي الحافظ بمي ماذا أدري ولا 

ذلكمن شيئا يذكروا ولم أعينهم، تحنا وهو مر، كما كثترا منه وينقلون بالقبول 
أعلم.والله  iiiMالدهي كرهه الذي 
 Hالصري رهد مبن مدد إر أحمد الإمام رسالة الثاني؛ لكتاب ا■

رهدمبن دد مالبصرة حاففل إلى أحمد الأمام كتبها صغيرة رسالة وهي 
واختلافالفتنة أمر عليه أثكل لما مدد إليه وجهه موال على حوابا ويجإف؛ 

الأس•

الأتية؛المريع حلال من الرسالة لهذه درامي وستكون 
•وردت المراجع أي وفي العلماء من الرسالة هذه ذكر من بيان الأول؛ الهمع 

سندها.دراسة الثاني! 

.٢( • )٩ الأّلأبااالجيوش •اجماع :١( 
أبوالمري، الأسدي مرهل بن دي مااالمسنداا صاحب الثبت الثقة الحاففل الأمام هو ]٢( 

ترجمتهانظر ( ٠٢٢٨منة)نوش ارصح؛حهاا، في البخاري الأمام شيوخ كبار أحد الحسن، 
(.٥٩١فى»الير«).ا/



ايناللأصول ق امحُراعة الأئمة إل 

الرسالة.محتوى دراسة الثالث: الفرع 
المرا-ءعأي وفي العلهاء من الرسالة هذه ذكر من بيان الأول: لهمع ا0 

وردت:

المرا-،ع:من عود في نصها وورد العلماء من جمع الرسالة هذه كر ذه 
الرسالة:هذه ذكر من فاقدم ١- 

سنةالمتوفى ;؛؛jii الحنبالي العكبري بملة بن محمد بن الله عبيد الله عبد أبو 
؛*الابانةالمروق اكاجية* الفرقة شرمة عن #الإبانة كتابه في ، ١٧٣٨٧)

رسالةاروأما قال: حيث فهننة تنمية ابن الإسلام شخ ذلك ذكر حبما الكبرى؛؛ 
الحديثأهل عند مشهورة فهي رهد؛ مبن د ل. مإلى حنبل بن أحمد 

راالإ؛انة((االآا.كتاب في طة بن الله عبد أبو ذكرها وقد . . والسنة. 
هذهأجد فلم بهلة؛ لأبن ارالإ؛اذةاا من طبعت التي الستة الأجزاء في فتثت وقد 
أعلم.والله بعد، تهلبع لم التي الأجزاء فكب فلعلها الرسالة 

منبسنده ا مسددر ترجمة في الحنابلة؛؛ ررطبقات في يعلى أبي ابن وذكرها ٢— 
بطة•ابن طريق 

الإمام#مناقب كتابه في نده بفق؛ئ الجوزى بن الفرج أبو الرسالة وذكر ٣" 
ا.ر أحمدا؛ 

فقال: iiSi)تيمية ابن الإسلام شيخ وذكرها ٤" 
أهلعند مشورة فهي رهد؛ مبن دد مإلى حنبل بن أحمل. رسالة #وأما 
عبدأبو ذكرها وقد بالقبول، تلقوها وغيرهم أحمل. أصحاب مجن والسنة الحديح، 

(.٥٢٩)آار ؛؛ ٠٧١أعلام "سر في: اننلرترجمه )١( 
(.٣٩٦)ه/ #الفتاوى؛؛صمن النزول؛؛ حويث، #نرح )٢( 

(ا٢١٦)٤()(. ٣٤١)ي)\ا 



التكالصوننسها الض السائل 

وكتبهايعلى أبي لكلقاصي واحد غير عليها واعتمد ررالإرانة٠ا كتاب في بطة بن الله 
ا،بخطه 

!المرامع في كاملا الرمللة نمى ورد وقد 

•يعلى أبى لأبن الحنابلة" راطفات ١- 
الجوزيللأبن أحمد* الإمام *ماقب ٢" 

العليمياليمن لأبي أحمد<ال الإمام أصحاب تراحم في الأحمد راالمنهج — ٣ 
ه(. ٩٢٨)منة المتوفى 

نقلاالألومي الدين حير لنعمان ، الأحمدينا(أ محاكمة في العينين *حلا، ٤— 
الجوزي•ابن عن 

بدران.بن القادر لعبد احمدا، مذهب إلى المدخل  ٥٠٠— 

الرمالة:مند درامة ت الثاني لفرع ا0 
اثنينIمتدين على الرسالة لهده قفتر وه 

بنعلي حدثني بطة، ابن عن علي أنثأنا : ارالطبقت،،في يعلى أبي ابن قال - أ 
حدثناالسوندينى، محمد ين جعفر ين محمد حدثنا المراعى، المقري أحمد 

محمدين أحمد حدثتا العدل، بابن المعروف الحاففل موسى ين محمد ين علي 
كتعتا٠ ٠ الفتتة■ أمر معرهد بن مسدد على أسكل لما ٠ I قال الزرندي؛ التميمي 

•"••حنل بن أحمد إلى 
العراق،ند مرى، البأحمد بن علي القاسم أبو هو يعلى أبي ابن شخ فعلي 

(.٣٩٦)ه/ الفتاوىاا ءمجمؤع صمن النزول،اا حدين، "نرح ل١( 
)T()٦\٦(.(. ٣٤١لآ()ا/ 

)ت()أخا(.(. ٨٤أ؛()ا/ 

(.٣٤١)ي(را/ ؛،■()٩(. 



الدينأصول ق امحًربعة الأئمة إل 

تقه((،عالما صالحا شيحا كان ٠٠معانى! ال ابن وهال، علته، وأثنى الخهليب ذكره 
)اُحّآه(رسنة الخطب ذكر ما على مولده وكان ه(،  ٤٧٤)سنة توفي 

صاحبالعكبري الله عبيد الله عبد أبو المشهور الحنبلي الإمام هو بهلة وابن 
ه(لآ/ ٣٨٧)سنة توفي الكرى(( ررالابانة 
محمدبن جعفر بن محمد وكيلك، المراعى، المقري أحمد بن على وأما 

اأقفولم أعرفهم، لم اكلائة فهؤلاء موسى؛ بن محمد بن وعلي ونييني، ال
أعلمفالله غيرها، ولا الحنابلة(( ررمحلبقات في ذكر لهم وليس ترحمة، على لهم 

بهم■

راويوهو ند الإليه ينتهي الذي الزرندي التميمي محمد بن أحمد وكدللن، 
ولاترحمة أي على له أقف، لم أيصا، مجهول، فهو ونصها؛ الرسالة هده قصة 
حرصهممع أحمل الأمام أصحاب تراحم في ولا الحنابلة((، ((محلبقايتح في حتى 
به.التقى أو الإمام من سمع من كل ذكر على 

ند؛الهدا على ال٠الءحوءلاث٠ بعض هنا وأسجل 

٠متواليه ءلب2iامحا أربع فى ؛المجاهل لل مند لا ١
مهللئا،بعرف، لا أحمد الإمام عن الرسالة راوي التميمي محمد بن أحمد ٢" 

عنه.الراوين في ولا أحمد أصحاب في يذكر ولم 
الأصثهانىلمنيه ابن إسحاق بن محمل بن الرحمن عبد الحاففل نص وقد 

يوافقهظص الإسلام شخ وكأن ، أحمد أصحاب في يعرف لا مجهول، أنه على 

(.٤٠٢)A؛/ البلاء(( أعلام وءّير (، ٣٣٥)؛(»تارخخدادا()ا؛/ 
(.٥٢٩! ١٦اكلأء(()أعلام وااّير (، ٣٧١بغداد(()•\إ »نارخ )٢( 
(.١١٦٥الحفافل،•)٣; >أطّكرة في مترحم )٣( 
)ه/والفتاوى((صمن ٠ النول، ث حل. ٌشرح في تنمية ابن الإسلام ثخ عنه ذللث، نقل )٤( 

—أحمد، الإمام عن روى ممن محمد ين أحمل. اسمه من ذكر أنه عنه ونقل (، ٣٨١



التكلموننسها الش السائل 

الرجل،بهيا يعرف شيئا يذكر لم لأنه مجهول؛ التميمي محمد ين أحمد أن على 
وأنسن، الحد أهل عند مشهورة الرسالة هذه أن بقوله وطء الإسلام شخ واكتفى 

هذاحال عن شيقا يذكر ولم ،، ر يعلى أبو القاصي بعده وكذا نقلها، بهلة ابن 
•الرسالة هذه راوي الرجل 

؛علة.ابن يدرك لم بعلة ابن عن الرسالة راوي ري البأحمد بن علي أن ٣" 
أيه(  ٣٨٦)سة ولد أحمد بن وعلي ه(  ٣٨٧)سنة توفي ه بطة ابن فإن 

ابنيدرك لم ههلنا فهو ذلك، من أقل ربما بل واحدة، بسنة بهلة ابن وفاة فبل 
الحافغلقال وقد للصغير، الأجازة أو العامة الإجازة قبيل من عنه وروايته بطة 

العكبرياابهلة بن الله عبد أبو له ®وأجاز • ري البأحمد بن علي عن الذمي 
صعيف،بل ، صعيم، الحديثة الصناعق بحب الرسالة هذه ند فحال؛ وبكل 

أعلم.والله • جدا 
أبيبن المللثج عبد أحبرنا ار I ئه الجوزي ابن قال فقد اكانى1 ند الأما ~ بج 

Iقال الحاففل يعفوب أبو أنا قال! الأنصاري محمد بن الله عبد أنا I قال القاسم 
تقال بكر بن بثر بن محمد الله عبد أبو أنا قال! القفل بن أحمد بن محمد أنا 
علىأثكل لما قال؛ التميمي البردعي محمد بن أحمد بكر أبو ثنا 

.٩..مسدد. 

بنسهل أمح، بن الله تمد بن الملك تمد هو الجوزي ابن شخ الملك فمد 
٥٤٨)صنة توفي اكقة، الإمام الشيح را ت الذهبي وصفه الهروي، الكروحي القاسم 
/)؛(

ها

محمل.بن أحمل. اسمه ممن آخرين أسماء الجوزي ابن عن تيمنه ابن ذكر ثم ؤ جماعة يكر ف ً
الرسالة.هاوه راوي التميمي محمد بن أحمد اسمه الذي هل.ا فيهم وليس 

(.٣٩٦)ه/ راالفتاوىاا صمن النزول؛؛ حدبن، نرح ٠٠)١( 
(.٢١٦)أحمد؛ا الازم )م(»مان_، (. ٤٠٢)آ(»اوبراا)ا/ا/ 

(.٢٧٣آ/ )• البلاء؛؛ أعلام )ئ(ااّبر 



الدينأصول ق امحر>عة الأئمة إل 

الأنصاريالهروي الإسلام شثخ الملقب هو الأنصاري محمد بن الله وعبد 
ا.١ ه(أ  ٥٤٨)سنة المتوفى 

هراه،محدث الفراب، محمد بن ابراهيم بن إسحاق هو الحاففل يعقوب وأبو 
.٤٢٩)سنة توفي الكبير، الحاففل الإمام الثثخ الذهبي وصفه 

أحدولم أعرفهما نلم بكر؛ بن بشر بن ومحمد الفضل بن أحمد بن محمد أما 
•ترجمة لهما 

بيانمر فقد الرسالة، تلكؤ راوي فهو التميمي؛ البردهم، محمل بن أحمد وأما 
مهللما.يعرف لا مجهول أنه 

علىمجاهيل ثلاثة لوجود سائقه عن نفلري في ^١ يختلف، لا المني فهدا 
المجهول وهو التم؛ميا محمد بن أحمد إلى ند الوينتهي سنده، في التوالي 

صعيفا.أيصا ند فال؛ يعرف، 

إلىمتها نفغي وبالتالي الهلريفين، من الند صحيفة الرسالة أن تقدم بما فظهر 
أعلم.والله وشك، وقفة تأليفه من أنها على أحمد الإمام 
1الرسالة محتوى دراسة الثالث،! الفؤع ر؛ 

فيهالماس وقع وما الفتنة أمر عليه أشكل لما ؛؛)ii ددا مبأن الرسالة تبدأ — ١ 
إلىكتب والأرجاء القران وخالق والاعتزال والرفض القدر في الاختلاف من 

,٠٥٠الّك، ٌة لمح، 'اكتب ت حنبل بن أحمد 

هذايزعم راجعون، إليه ؤإنا لله ®إنا وقال؛ بكى أحمد على الكتاب ورد فلما 
فكتب،٠ إ هد-! المي سنة إلى يهتدي لا وهو عفليما مالأ العالم في أنفق أنه البصري 
٩١.

؛٥٧•)آ(»السر«)ماا/ ٥(. ٣• )A)/ »السير« في انظرترحمته )١( 
(.١٨٦انمنين«)»جلأء واننلر: ( ٣٤١)ا/ انمابالة« "طفات )٣( 



الت3كانموننسها التي السائل 

فايازمان كل في حعل الذي لله ءالحمد ث قوله وهي بمقدمه الرسالة بدأ ت ٢
،•١١٠٠••الهدى• إلى صل من يدعون العلم أهل من 

علىءانرد كتاب مقدمة في أحمد الإمام كتبها التي الطويلة المقدمة نفس وهي 
بينهمّا.المقارنة عند ذلك يظهر كما الجهمية،ا 

وغيرها.الدين أصول من مسائل مرد الرسالة في ثم ٣" 
القرآنأن مالة تذكر يم البيعت، ومجانبة بالسنة التمسك على بالحك فتبدأ 

ثلاثالجهمية وأن الجهمية، متابعة من والتحذير مخلوق، غير الله كلام 
ءلوائف_،

القرآن.بخلق صرحنا طائفة 

الواقفة.وهم وسكتت. اللهاا ®كلام قالت،؛ وطائفة 
٠مخااوءةاا بالقرآن ®ألفاظنا ! قالت،وطائفة 

إلاالإسلام من يخرج لا لم الموأن وينقص، يريد وعمل قول الأيمان وأن 
•الغرانمى رد أو بالشرك 

؛كفرهم.وحكم بالذنوب يكفرون وأنهم المعتزلة ذكر نم 
•ها الصديق بكر أمح، على عليا يقدمون وألهم الرافضة ذكر ثم 
والنارالجنه وأن ، وشر0 خيره كله به الإيمان ووجوب والقدر القضاء ذكر لم 

ومسألةوالميزان والصراط الشفاعة وذكر تبيدان، ولا يفنيان لا م-خلوقتان 
علي.ثم عثمان ثم عمر لم بكر فأبو الصحاة؛ بين المفاصلة 

علىالخروج وعدم الخفثن، على كالمسح الأخرى؛ المائل يعضل ذكر لم 
ذلك.وغير ومنكر، جهل الثلاث طلاق وأن حرام، المتعة وأن الأئمة، 

إ ١٨٦)العينينء وارجلاء (، ٢١٦)أحمدا، ورامتائب (، ٣٤٢إ  ١١لاالطق1تا، 



الدينأصول ق الأئمة إل 

الرسالة!هذه محتوى على ملحوظاتي هنا أمجل وه 

مسرهدبن دد مالحاففل الإمام يكون أن نظري قي يبعد ت الأولى الملحوظة "؛؛؛" 
هذاوالمعتزلة والجهمية الرافضة وقول الدين أصول ائل معليه تنغلق البصري 

وحفافلالأئمة كبار أحد وهو ذلك، فى ه؟ الله رسول سنة ويجهل الاستغلاق، 
فحدثتهمددا أتت ولو • القهلان معيد بن يحيى الإمام عنه قال الذي وهو السنة، 

.ستاهل« لكان بيته في 

الله®.عافاه الشخ، ونعم ه؛ نفأحمد الأمام عنه وقال 
اسمه(.على موفق دد مأنه أي ~ كاسمه® ارمسدد البخاري؛ الأمام عنه وقال 
الأثبات«را،.الأنمة من رركان الذهى؛ الحاففل وقال 
أصولفى ته النبي منة عليه تخفى ا كيفإمامته، وهذه حاله هذا فمن 
انمين؟إ

كلهاالصحيح في عديدة أحاديث مدد شيخه عن يروي البخاري الإمام وهن.ا 
الاعمماد.اثل مفي 

طريقمن المشهور حبريل حديث، البخاري أخرج ارالايمان" كتابط في ؛؛؛■ 
ددم

أخرجالله، وأسامي والعون الذات في يذكر ما باب والتوحيل.٠ كتاب وفي ؛•'" 
السناواراأت،يمسك الله وإل فقال؛ هأ البي إلى حاء يهوديا أن عود؛ مابن عن 

مسدد.طريق من الحديث، إصبع•••* ملي 
ابنحديث، أحرج وغيرهم( الأنبياء ْع القيامة يوم هل الرب ركلأم باب وفي 

مقول؛عليه، كتمه تضع حى رثه من أحدكم وندئو ه؛ النبي قول في عمر 

(١٥٩٠ ا/ •االير«)• فى: وغيرها الأنوال هدْ انقل ت١( 
•٥!انمدرازبق)آ/ )٣((. ١٩;٢("الجامعانمحح®)أ/ 



التكلموننسيها الش السائل 

مسدد.طريق من الحا-يث ، .ار ثنم.. ت مهول وكدا؟ كدا أعمك 
فيهريرة أبي حديث الخاري أخرج ربه عن وروايته هقأ الني ذكر باب وفي 

إلهتقربت شرا مني تفرب "إذا ت وتعار نارك ربه عن يرويه مما هآ الني قول 
مدد.طريق من الحديث  ٠٠. . ذراعا. 

.٠٠الصحيح  ٠١في الكثيرة الأحاديث من ذلك وغير 
.الصحيح٠٠٠٠غير في رواياته وكلءا 
عنالقطان معيد بن يحيى شيخه عن دد مينقل بهلة لابن ١رالإبا١ةاا كتاب وفي 
كلاموجعل تعار، الله بكلام الناس كلام شبه لمن تكفيره زيد بن حماد الإمام 
^٧٣،.غير الناس 

وهوالكلام ذلك دد معن أحمد الإمام يقول أن أينا نظرى في يعر كما 
أنفقأنه يزعم بأنه أحمل يتهمه كيف إذ مر؛ كما عظيما ثناء دد معر ألني الدي 
ائلالمأهم في يئن الله رسول سنة يجهل هو نم العلم طلب في عظيما مالأ 

بدلك؟!مدى ووقته ماله صح وكانه وأخطرها، 
ررطبقاتفي الرسالة نص بين كثيرة فرويايت، يوجد الثانية؛ الملحوظة ءإآ 

تذلك على أمثلة وهذه الجوزى، لأبن حمد٠٠ أ منافس،  ٠٠في ونصها الحنا؛لةاا 
وكيفماقرئ، وكيفما الماس، وتلاوة المصاحف في رروما I ررالطبفارت،اا في ١— 
.أحمدا،مناف،  ٠٠في هان0 ولسن، ،، مخiلوقااأ غير الله كلام فهو ،؛ يوصف

ؤإلأتابوا فإن نتابون، يكفار، جهمية هؤلاء فكل  ٠٠: الطقاُتحاااافي ٢- 
.المنافب١٠٠٠فى لمتؤ ، ّ  ٠٠قتلوا

(.١٩٢)آ/ المدر )٢( (. ١٨١ابق)بم/ الالسور )١( 

(.١٨٧٦، ٢٦٠)Y/ الثاني، الكتاب ااالإبانةاا ( ١٢)
(.TiV)ه()\إ (. ١٠٤٢)إ()ا/ 



الدينأصول ق الآراعة الأئمة إل 

فيولت ١^١١^١،، وعذاب ونكير بمنكر "والأيمان "الطبقاتءت في ٣- 
ررالماقب«.

أبيبن علي من خترا نظرت عين عفان بن عثمان بعل "ولا ت "الطبقات،٠ في — ٤ 
»المافب«.في وليت ، ٢٢١٠٠طالب،
علهوحرمت، جهل فقد وأحد لفظ في ثلائا طالق *ومن ت *الطقاتاافي ث- 
.*المناقب،٠٠في وليست، ٢، غيرءر زوجا تنكح حتى أبدا له تحل ولا زوجته 
٢،محالةاار لا يأمارهم ربهم يرون الجنة أهل "وأن ؛ "المنادبإ،افي ٦" 
."الطبقات،،في ليسحؤ 

ونكتؤوعثمان وعمر بكر أبو قول؛ كنا أحمد؛ ارفال ! ،،"المناقب، في ٧- 
."الملبقات،،في ت، لب٢، ر يالتفضيل،، عمر ابن حديث، لما صح حتى علي عن 

فيولست، وال^كرعيا،ر٦،، بالعرش "والإيمان ؛ *المناقب،،في ٨— 
."الطبقات،،

العيداار٧،،فبل صلاة ولا ض، مشى المهار الليل "وصلاة ؛ "الماقب،، في ٩- 
."الطبقات،،في ليت، 

عدمعلى يدل عجيب أمر وهو آخر مفتريا هنا إن ثم الثاكة؛ المالحوظة ءإي 
أحمد.الأمام إلى بتها نصحة نظري في يبعد مما الرسالة؛ هده مغمون ضبط 

فيينزل ه الله »إن دد: مإلى رّالته في أحمد قال فال؛ يعلى أبا أن وذلك 
.٢٨١العرش،،س يخلو ولا الدنيا السماء إلى ليلة كل 

(.٣٢٤)Y()؛/ (. ٣٤٤)\()\إ 

(.٢١٧)،، )؛("الماف، (. ٣٤٥)م()؛/ 

(.٢١٧»المامإاا))٦( (. ٢١٧)اااونان_،اا)٥( 

(.٢٦٩الأو؛لأذ،اا)\إ "إبطال )٨( (. ٢١٨»المافك،اا))٧( 



التكلموننسها الش السائل 

تلمسألة تطرق النزول لحديث شرحه في تيمية اين الأسادم شيخ وكيلك 
؟يخلو لا أو العرش منه يخلو هل تعالى- الله نزل إذا 

أقوال:ثلاثة وأنها فها، المنة أهل أقوال وذكر 

الغنيعبد الحاففل قول وأنه الإءللأقن، أحد عن التوقف الأول: القول 
لالمقدسي 

منيهبن الرحمن عبد الحاففل إلى وعزاه العرش، منه يخلو أنه والثاني: 
الأمهابي٣آ•

المنةأهل جمهور إلى وعزاء العرش، منه يخلو ولا ينزل أنه : والثالن،
منهيخلو ولا ينزل أنه على نمى أحمل الإمام أن الإسلام شيخ ذكر ولقد 
اللهم ب ١١: وفيهاالة الرسنمى ونقل دد مإلى الته ريفي نمه وأن العرش، 
ولاالدنيا الماء إلى الله اروينزل : فيهاذكر نم ا، . . بعد. أما الرحيم. الرحمن 

العرش؛؛منه يخلو 

دد.مإلى الإمام رسالة نمى من العبارة هدء نقل الإسلام ئخ أن كيف فانظر 
حمد،اأ الإمام مناقب،  ٠٠وفي  ١١الحنابلة رر٠لبقادتv من كل في الة الرسنمى انظر نم 
و"المدخل"للألومى العينيزا، ررحلأء ككتامب، عنهما؛ نقل وفيمن الجوزي لاين 
البل مطلئا، العبارة لهدء أرا تجد لا للعليمي الأحمد١١ المهج و٠٠بدران، لأبن 
منذللتح وغير والنزول العرش على الاستواء لخالة ولا العلو لخسالة ا ذكت تجد 

.يظاالصفات 

كبيتااصهلراتا مضطرب الرسالة نمى بان الباحئ، يفغ ما هل-ا في أليس 

(.٣٧٥ءالفتاوى،)ه/ صمن الزول• حديث »شرح ت١( 
(.٣٨•ازبق)ه/ المدر )٣( (. ٣٨•ازبق)م/ المدر :٢( 

(.٣٩٦المدراوابق)ه/ :أ(

(.٣٧٥)ه/ (وانظر: ٣٨١اuبق)ه/ المدر :ء( 



الدينأصول ق الأئمة إل 

ظهرالرسالة سند صعق من تقدم ما مع هذا جمعت فإذا كثيزا؟ ت^JاوJا ومتفاوت 
.ظه أحمد الإمام إلى الرسالة هذه نسبة صحة في كبير الشك أن لك 

وأبنائهأحمد الإمام لأصحاب القديمة المراجع إن الرابعة! الملحوظة -؛؛ت- 
.واحدا حرمحا عنها نقلوا ولا الرسالة هذه ذكر من تماما حلت محي وتلامذته 

تتبعهفي عمره أنفق الذي أحمد الأمام علم جامع وهو الخلال بكر أبا إن ثم 
جمعفي البلاد أقاصي إلى بكر أبو اررحل ت يعلى أبي ابن عنه قال حتى وجمعه 
ممنسمعها عمن أو أحمد، الإمام من سمعها ممن معها فأحمد، مسائل 
لاحق،بعده يالؤقه ولم إليه، بق يلم ما إلى وسبق أحمد، الأمام من سمعها 
والتقدم؛؛بالفضل له يشهدون المذهب شيوخ وكان 

أحمدأقوال من هؤلاء عند ما سائر الخلال بكر أبو راجمع I الذهبي وقال 
ماذلك من عنده حمل حتى والفرؤع والستة والرجال العلل في وكلامه وفتاويه 

الأمام؛؛أصحات من نفس مئة نحو عن وكتب، . . كثره. يوصف لا 
من~ التميمي محمد بن أحمد وهو ~ أحمد عن الرسالة تلك راوي فأين 

ذكرمن أحمد لعلوم وجمعها كثرتها على الخلال كب خلت ولماذا المئة؟ هؤلاء 
يزيدمما يزك حرمحا؟! محها يقل ولم أصلا إليها يثر ولم معللقا؟ الرسالة تك 
أعلم.والله الإمام. إلى بتها نفي الشك ظلال من 

 Hالإصولخرىاا ا)رسالة ; الثاك لكتاب ا;

أحمدالإمام عن يرويها الدين أصول في ائل مجمعت صغيرة رسالة وهي 
الفرؤعحلال من لها دراستي وستكون الإصطخري، جعفر بن أحمل. I اسمه رجل 

الأتية:

اّةودرامنها العلماء ومواقف الرسالة، ورود مواصع الأول؛ الهمع يا 

(.٣٣١)؟(،؛سرأعلامالبلاء،)١ا/ (. ١١٣("اللبقات،)٣; :



التكانموننسبها الش السائل 

تسندها 

فييعلى أبي ابن ّوى الكامل بنصها أحد يذكرها لم الرسالة س0 أولا! 
٠تعالى الله شاء إن فيه النغلر سيأتي سندا لها وذكر ، رر١لهلبقاتاأ 

مها.طريا وذكر ررالمر«رأ، في الذهي الحافظ وذكرها 
ااالطبقات«.عن نقلا الأحمال«لص ررالمهج في العلمي مها جزأا وذكر 

أيصا.ااالهلبقاتاا عن نقلا ءالمد في بدران ابن ذكرها وظلك 
عنوأعرصوا الرسالة هدء عن شيئا المحققين العلماء من أحد يذكر لم ثانيا 
الإمامعلم من جمع ما كثرة على ظه الخلال بأكر أبو يذكرها فلم مطلئا؛ ذكرها 

شيئا،الرسالة هده من الإسلام شيخ يقل لم وكيلك حرقا، مها ينقل لم و— 
الله.رحمهما الجوزية قيم ابن وكيلك 

الإمامعلى موصوعة مكذوبة رسالة يانها حرم فقد ;َكزفؤ؛ الذهي الحافغل أما 
كلامهنص وهذا م، يقلم ولو البار الصادق وهو ذلك على بالله وأقم أحمد، 

الأنموذجهذا من أشياء ذكر أن ررإلى بسنده؛ الرسالة من طرقا ساق أن يعد 
فانظر. . . واصعها الله فقاتل الإمام؛ قالها ما — والله ~ التي، والأشياء المكر، 

٢•^ ١١^١ويسكتون الخرافة هذه يروون كف المحدين جهل إلى 
سدها.في الفلر ثالثا: 

وعندااالطقاتاا، في يعلى أبي ابن عند إسنادين على الرسالة لهذه وقفن، 
راالير«:في الذهبي الحاففل 

عمربن عر عن المارك على قرأت يعلى؛ أبي ابن قال الأول؛ المني 

(.٣٠٢)آآ()اا/ ؛آآ(. )ا()ا/

)إ()ا"آ(.(. ٣٠٣)ى)ا/

(.٣٠٣)ت(»اور«)ا؛/



الدينأصول ق المدربعة الأئمة إل 

إبراممبن محمد ثنا أبي، حدثنا المالكي، الله عبد بن أحمد أحبرنا البرمكي؛ 
بنجعفر بن أحمد العباس أبو حدثنا لفظا، زوزان بن يعقوب بن الله همد ابن 

الإصظخريالفارسي الله عبد بن يعقوب 

نهعتوفى ثبت، ثقة محدث I الطيوري ابن البغدادي الجبار عبد بن المثارل 

ه( ٤٥٠)سنة توفي ثقة، محدث ت الثرمكي عمر بن وعلي 
.ذكتا لهما أحد لم فمجهولأن ؛ وأبوْ المالكي الله عبد بن أحمد أما 

الرحال،العالم بالحافظ الذهبي وصفه فقد زوزان؛ بن إبرامم بن محمر وأما 
مئة(وثلاث وثلاثين )نيف سنة توفى 

ذكرهمن أحد فلم الإمام؛ عن الرسالة راوي الاصهلخري جعفر بن أحمد وأما 
سوىسيئا عنه يدكر ولم ااالطثقاتاا في يعلى أبي ابن سوى مطلئا به عرفح من ولا 
المجهول وهدا الرسالة لهده روايته ذكر ثم ، أثباء٠٠ إمامنا عن ُروى • قال أن 

٠شيء عنه يعرف 

٠جهالته على يدل مما شيقا عنه يذكر لم ١ الذهبي ذكره لما وكيلك، 

اللهعبد أخبرنا الأسود، بن الله عبئي■ بن محمل ؤلريق فمن الذهبي؛ سند وأما 
جعفرابن أحمد حدثنا روران، بن إبراهيم بن محمد حدثنا النهاوندى، محمد بن 

الإصطخري؛
لممجهولان، الثهاوندي محمد بن الله وعبد الأسود بن الله عبيد بن فمحمد 

•ترحمة على لهما أعثر 

(.٢١٢; ١٩الملأ،•)أعلام •مر )٢( (. ٢٤)ا(»الطقات«)ا/ 
(.٣٣٤)يا/ »المير« )٤( (. ٤٤-  ٤٣بغداد•)y\/ »-ارخ )٣( 

(.٣٠٢; ١١، ٢٨٦)أ(فى»المير«)؛\/ (. ٢٤)0{)\إ 
)ي(»المر«)ا؛/آ*آ(لأ



التكلموننسها التي السائل 

مجهولوهو الإصطخري إلى وينتهي ظاهر هو كما مجاهيل فيه الرسالة ند ف
الحال.

منكثيرة ائل معلى الرسالة احتوت ت محوياتها دراسة لثاني! ا ن
الرسالة؛هذه مقامين على ملحوظاتي هنا وأسجل الدين أصول ائل م

يبعدغريبة ومسائل منكرة ألفاظ على الرسالة احتوت الأولى؛ الملحوظة ءو 
عرفمن كل ذلك يعرف بها، تلففل أو قالها قد أحمد الإمام يكون أن البعد كل 

والسنة.الكتاب لمغلوق تجاوزه وعدم الألفاظ فى واحتياطه أحمد الإمام 
ذلك:١-فجن 

العليم يرتاب، لا بصير يشك، لا سمح هل اروالله ررالرسالة،ا؛ فى حاء 
قريبيسهو، لا يقفلان يني، لا حفيغل يعجل، لا حليم يبخل، لا جواد يجهل، 

منالمؤولة قول وهو نقيضها، لب بالصفة ير نفمن فهوا ؛ ،١؛ ر يغفل لا 
منزهأنه أي فعليم نقائضها، بنفي تعالى صفاته يفسرون فإنهم وغيرهم، الأشاعرة 

٠أحجي الإمام عند ولا لف، العند معروف غير وهدا ذلك، ونحو الجهل، عن 
ذللثح؛٢—ومن 

هدايتحرك، بأنه الله فوصف، ؛ وينظرا؛ ويتكلم يتحرك  ١٠؛ الرسالة؛؛  ١١فى حاء 
اللهوصم، أنه أحمل. الإمام عن بمتتا ولم لف، المن أحل عن ْهللما يثبن، لم 

يتحرك.بانه تعالى 

اللهنزول صفة ن؛، تثبيومقمودهم العلماء، بعض الحركة بلففل صؤح وإنما 
الإمامذللثح يقول كان كما الحي حصانص من الحركة وأن اكنيا، الماء إلى 

وغيرهماالكرماني إسماعيل بن وحرب الدارميح سعيد بن عثمان 

(.٢٩/١))٢(٠رالJْقاتاااااسقات«)ئ/ا،'آ(. )ا(

(.٧٠)\إ بب لأبن ،االأسقاءة(ا انفلر: )٣( 



الدينأصول ق امحر1عة الأئمة إل 

التيالمجملة الألفافل من ررالحركةا٠ لفظ أن تيمية ابن الإسلام سخ بين ولقد 
تعالىالله أنته ما يثبتون ؤإنما نفتها، ولا إثباتها لفح المن أحد عن بات لم 

لكنصحح المعنى يقول المنة أهل من *وكثير ؛ فقال الأفعال، من لنفسه 
أهلعند اللف عن الشهور والقول . . به. الأثر مجيء لعدم اللففل هدا يطلق لا 

وغيروينزل يأتي أنه من والمنة الكتاب به ورد بما الإقرار هو • والحديث المنة 
اللأزمة«لاا.الأفعال من ذلك 

عنهيثبت ولم ذلك، نفي إنكار أحمد الإمام عن اروالمنصوصن أيقنا- وقال 
الحركة«١٢/لففل إنبات 

الرسالة:فى حاء ٣- 

^٥١١إلى يده من التوراة وناوله فيه، من تكليما مومحى الله *وكلم 

١العبارة استملم،  منكرتين!لففلتين على بقة  ١١

وهوأحمد الإمام بها يتفوه أن يمكن لا منكرة، لفظة وهده فيه، من الأولى؛ 
الألفاظمن وهى والمنة، الكتاب ألفاظ تجاوز وعدم الأثر نتع على الحريص 

هدامثل يقول لا الإمام أن بالله م وأقالذهبي الحاففل استنكرها التي 
.٢ ٤ مهللئال الكلام 

الأحرى، منكرة لفغلة وهده يده®، إلى يده من التوراة *ناوله ت الثانية واللففلة 
,مطلئا منقول أثر بذلك شن، ولم أحمد، الإمام بها يتفوه أن يمكن 

الرسالة؛في ؛-حاء 

ورسولهالله عند فاسق فهو أحدا؛ دينه يقلد ولا التقليد يرى لا أنه زعم *ومن 

(.٥٧٧رالخاوى،)ه/ صمن الزول، حديث راشرح ;١( 
(.٢٩»الطقات«)١; )٣( (. ٧٢)\/ »الأسقا.ة« :٢( 

"آ•■؟(.»المير<ا)ا؛/انذلر:;؛(



التكالموننسها الض السائل 

وردما أسمج من وعدها العبارة هدم آهءزفة الذهي الحافظ استنكر فلقد ؛ ه،، 
الموصوعةالرسالة هده فى 

لهاأصل لا موصوعة أحاديث ذكر على الرسالة استملت الثانية! الملحوظة ؛إب 
والقدموالحديث، السنة أهل إمام هو الذي أحمد للإمام ليت أنها يؤكد مما 
بأحاديثاالدين أصول ائل مفي يحتج كيف ، الضعيف، من الصحيح معرفة في 

عدمفي شك ذلك بعد أفيبقى ا موصوعة؟ مكذوبة أحايين، أنها الهللبة صغار يعلم 
Iذلك، على أمثلة وهده ^i؛؟! أحمد للإمام الرسالة هذه مثل ية نصحة 

الرب،يكلم كلام المؤمن رويا ارأن الحديث،! هدا ذكر الرسالة في حاء ١— 
س.>ء

٠الوصوعاينه كتب في حتى ولا موصع على له أعثر ولم له أصله لا هدا فإن 
حبهمه الله رسول لحديثإ حقهم للعرب ارويعرفا الرسالة: في وحاء ٢— 
ذفاقااوبغضهم إيمان 

همماقاا وبغضهم إيمان ررحجم ه: النبي عنهم قال الدين أن المعلوم من فائه 
الأنصار؛ابغض النفاق وآية الأنصار حج، الإيمان آية ١١الأنصار، 

يجهلفكيف، معهم؛ وجاهدوا ونصروه وأصحابه محه الله رسول آووا الذين 
يجعلهأحد كل يحرفه الذي الأنصار في الوارد الحديث، ويجعل ذللث، أحمد الإمام 

العرب؟!شان في 

اللهبرسول كفروا الذين قريس ككفار بغضهم يجب ممن الخرب في ألتس ثم 
ويدعويبغضها الّكا كان امح، الُربية المائل وكعض وؤلردوْ، آذوه وه 

XT'X»المير«)اا/ انظر: )٢( (. ٣١)أ/ اااسقات(ا)ا(
'م(.)إ(»الطقات«)ا/-م(. )م(»الطقاتا،)أ/

١١)ا/ الأنصار، حب، الإيمان علامة باب لعححأ؛ ١١١في البخاري أحرجه )٥( 



الدينأصول ق امحرب،هة الأئمة إل 

إوغيرها؟ وعصيةر١، وذكوان كرعل عليها 
عدميبين مما مغلوطة معلومات على الرسالة اشتملت الثالثة؛ المالحوظة ؛:أ 

تذلك على أمثلة وهده وفهمه، علمه في أحمد الإمام مثل عن صدورها 
الرسالة:في ١-حاء 

منأن يزعمون الدين والقيراط الحبة أصحات وهم قدرية، وهم اروالنصيرية 
الخوارج((ل^.قول يضاهي وقولهم كافر، فهو حراما يافا أو قيراطا أو حبة أحد 

الباطنية.فرق من فرقة الضيرية أن المعلوم من فانه 
ينصرونحماعة ولهم الشيعة، غلاة حملة ارمز الشهرمتاني: قال 

ب"
الخصالصلوات يصلون لا . . والنصيرية. ١١تيمية! ابن الإسلام ثخ وقال 

منوغيرها الخمر ويستحلون . . البيت. يحجون ولا رمضان، شهر يصومون ولا 
علىهدا يخفى فكيف، . ،، طالت، أبى بن على الإله أن ويعتقدون المحرمات، 

أصحاب،ويسميهم إ القدرية؟ طوائف من النصيرية فيعل فيذهبا أحمل. الأمام 
موصوعة.فالرسالة يقبل؛ لا هدا والقيراط. الحبة 

الرسالة:في حاء ذللئ، ؟-ومن 
،اللهرسول محمل أصحاب، من يتثروون الدين وهم و١لراقفة: ١١

والمقداد،وعمارا، علتا، الأربعة: الأئمة ويكفرون وينتقمونهم، ويسبونهم 
٠ل وسلما 

والمقدادوعمار عليا يكفرون أنهم الرافضة: مدهب، هدا هل أتساءل: إني 

(.٣٢)؛/ )٢( (. ٢٧٣المُادء)ا/ رءزاد انفلر: )١( 

)٤!للأشعري الإسلامضء »مقالأت عنهم: وانغلر ( ١٩٥والمحل،،))٣( 
(.٠٣٣االطقاتاا)ا/ )ه( (. ٥٠٤)٦٨ الفتاوى،،ر؛(اامجموع 



التكلموننسيها التي السائل 

تثنونويالصحابة جمح يكفرون أنهم I المحح هو العكس أن أم وسلمايا، 
الأربعة؟!هزلأء 

إلىينسب فكيف الرافضة؛ عن شيئا قرأ أو درس ص كل يعرفها المعلومة هده 
ماأدرى لا ثم ودمان؟ا واJقالاد وعمانا عفا تكفر الرافضة أن أحمد الإuم 

الأربعة؟!بالأنمة سميتهم وجه 
أحمدالإمام إلى نبتها صحة عدم فى شك لا الرسالة فهده وبالجملة؛ 

بوصعها،جزمه فى الذهبي للحاممل لمتع وإني وغيره، تقدم ما على لاشتمالها 
أنيمكن لا بأنه تجزم لالرسالة قراءتك بمجرد وأنت ذلك، على ؛الاله وفمه 

أعلم.والله شؤ أحمد الأمام السنة أهل إمام تاليف س تكون 
الرسالةبهده يتعلق أمر على تقدم ما كتابة يعد وقمى الرابعة! الملحوفية ءإ؛- 
•بجل بأن جدير وهو 

إسماعيلبن حرب يدعى رجلا أحمد الإمام تلاميذ س أن ذلك! وحاصل 
ووصفوهالعلماء عليه وأثنى كسره، ائل مأحمد الإمام س سمع الكرمانى 

جليلة.أوصاها 

الفقيه،االعلامة ®الأمام الذهبي! عنه قال 

جليلأءرجلا رركان الخلال! عنه وقال 

الإمامعن ائل مضمنه مجلدين فى حافلا كتابا إمحم-اعيل بن حرب صنف وقد 
٠أحمد 

محيكبير وهو الحنابلة، كتب أنفس من حرب مسائل ار I الذهي الحافظ قال 
ءجللين«ص.

(.٢٤٥)آ(»او؛ر،،)ّأ\/ (. ٢٤٤)\(»\بم\إ 
(.٢٤٥)"؟ا/ ®السير، )٣( 



الدينأصول ق امح'ربعاة الأئمة إل 

محمدأبو ءاومال I فقال يقيما، وصما حرب ائل مالإسلام شخ ووصف 
وإسحاقأحمد عن نقلها التي المعرفة مانله فى الكرمانى إسماعيل بن حرب 

فىآخره فى قال ٠ ٠ ٠ ااال٠وحلأاا حلريقة على صنفه كبير كتاب وهو « « ٠ وغيرهما 
.. الأثر. وأصحاب العلم أنمق مذهب هذا I المدهب، في القول باب ! ااالجاْعاا
مدهب،وهو • • • والشام والحجاز العراق أهل علما•، من أدركن، من وأدركت، 

منصورابن وسعيد الحميدى الزبير بن الله وعبد وإسحاق أحمد 
,عقيدة محاق ثم ، أآ ٠ ٠ وعيرهم. 

سمعما بحب، بألفاؤله عقيدة ااحامعهاا آخر في محاق إسماعيل بن حرب فإذن 
العلماء.من ذكر ممن وغيرهما ؤإمححاق أحمل. الإمام من وفهم 
تعالىراوالله قوله ومنه حرب كلام نص من مقتهلفايت، الإسلام شيح ذكر نم 
الحليم يبخل، لا جواد يجهل، لا عليهم يرتاب، لا بصير ، يشلئ، لا محميع 

ويتحرك،يتكلم يغفل، لا رقيب، هو، يلا يقفلمان يني، لا حفينل يعجل، 
ويرضويغض ويكره ويحب ويفرح ويط، ويمض وينظر ويمر ويسمع 

إمحاليلة كل وينزل وبمغ، ويعطيا ويغفر ويعفو ويرحم ويغضب وبخل، 
آلنيحنعو مونحٌ َؤثإمء ءؤقس ماء، وكما ساء كيف الدنيا ماء ال

أشزه«لآ'.

رسالةفي موجود بعينه النمى وهذا إسماعيل، بن حرب كلام فهذا 
٠١٢ ٠ ٠ يشك لا سمح ءاوالله ت قوله من حرب كلام محي هو كما تماما الإصطخري 

•ا آلثيخ وئو ّزجء َؤثيمء ن قوله إلمح، 
ألفافلتكون أن يمكن لا الألفافل هده أن السابقة الملحوءإادتف في بينن، وقد 
نقيضها؛بنفي الصفة ير نففيه لأن اللف؛ أئمة من غيره ولا 6^^4 أحمد الأمام 

سير.باخممار ( ٢٣-  ٢٢الفلوالقل«)٢; تعارض :١(»ادرء 
(.٢٩/ )١ اراساذ،ا(ش: الص انظر )٣( (. ٢٣ابق)أ/ الالمهدر :٢( 



المكلموننسيها الش السائل 

حربهي الألفاظ هده أن هنا فثبت تعالى، الله على يتحرك لففلة إطلاق فيه ولأن 
منغيره ولا أحمد الإمام ألفاظ وليت فهمه بحسب الكرماني إسماعيل ابن 

الأنمة.

رمالة؛٠٠ يمي ما إلى العبارات تلائ< قل الذي ما ت هنا السؤال ولكن 
التلفيق؟!هذا حدث وكيف الإصطخرى؟ا، 

هدهعلى القضاء في القصوى أهميته له آخر أمر تقرير إلى أنتقل هدا عرفنا فإذا 
.الأصهلخرىاااررمالة مى ناش 

أنذكر الحركة لفنل على تكلم لما ظه تيمية ابن الإسلام شيخ أن وذللئ، 
إسماعيلبن حرب ذكر الذي وهو يثبته والحديث، السنة أهل من طواش 

وغيرهأحمد كالإمام أدركهم الذين الشيوخ عن فهمه بحسب الكرماني 
ولمنلكا نفي إنكار أحمد الإمام عن والمنصوص ٠٠ت الإسلام شخ قال ثم 
الحر5ة«رآ،.لفظ إثبات عنه يثبت 

-قال أحمد؛ الإمام عن شت لم الحركة لفظ أن الإسلام شيح قرر أن فبعد 
فيما مثل الحركة لففل إثبات عنه رسالة في نقل اروقد ت — بدقة كلامه وامل 

إّّماعيل''ثن حرب كتبها التي العقيدة 
إثباتعنه مروية رسالة في أحمد الإمام عن نقل أنه الإسلام شح يذكر فهنا 

الإصطخري،،ارمحالة هي الإسلام شخ عناها التي الرسالة وهذه الحركة، لفظ 
ويتأكدراالحر5ةاا، لففل فيها الي الإمام عن روي مما الوحيدة الرسالة هي لأنها 
بنحرب كتبها التي العقيدة يماثل الرسالة هذه في ما ارإن ت قال بأنه ذلك 

٠إسّماعيلٌ 

الإصطخرى٠لارسالة في ما وبين حرب كتبه ما بين الممائلة هذه لك أئئ وفد 

(.٧٢»الأستقاْة«)١; )٢( (. ٧٠/ »الأسممامة«)١ )١( 

(.٧٣/١)٣(٠الأّممامة٠)



الدينأصول ق الأئمة إل 

.لفظ وفيه 

الإصهلخرياأ،الة ءرمحهي الإسلام شخ عناها التي الرسالة هذه أن يقيئا فثبت 
الة؟الرسهذْ من الإسلام شيخ موقف إذن هو فما 

هذهءوليت ت قال حيث مباشرة السابق كلامه بعد ذكره بما ذلك يتين 
مفللمةأسانيد ثلاثة لها تأملت فإني بألفاظها، أحمد الأمام عن ثابتة العقيدة 
ولمأحمد، ألفاظ لا إسماعيل بن حرب ألفاظ هي والألفاظ مجاهيل، برجال 

ااالسنةااكتاب في الخلال بكر كابي أحمد؛ الإمام كلام بجمع المعنيون يذكرها 
كلامينقل المعروفون رواها ولا أحمد، بكتاب العالمين العراقيين من وغيره 

منكثير على راحت كانت، وإن الكبيرة الرسالة هذه مثل سئما لا الأمام، 
المتاخرين«لا،.

وبينينه بالجمع يظهر كما الإصطخرىاا ®رسالة عن هذا الإسلام شخ فكلام 
تثمينة فوائد كلامه وفي السابق، كلامه 

.b&^>< أحمد الإمام عن ثابتة لست، الرسالة هذه أن ~ ١ 
مغللمةأسانيد فوجدها عليها وقف التي أسانيدها درس الأٌلأم شخ أن ٢" 
الرسالة.إسناد دراسة عند قررته ما وهد.ا مجاهيل، برجال 

حربكلام هو إنما قبله وئ »الحركة« كلففل الرسالة في ام الألفاظ أن ٣- 
مضى.فيما هذا ييئت، وقد الرسالة، طلئ، إلى نقيتح اطه مفي 

الأمامعلم بجمع المعنيين س أحد يذكرها لم الإصءلخري'ر ®رسالة أن ~ ٤ 
رسالةوأنها خصوصا موصوعة، مالفقة رسالة أنها على يدال مما كالخلأل أحمد 
الظفات((.ارفي هي كما تأملها لمن كذللئج بالفحل وهي طويلة، كبيرة 

واللهمنها، براءته وثبتن، الأمام، إلى الرسالة نسبة وبهللن، الحق، فوخ 
أعلم.

ااالأسةامة<ا)\/ّ؛لأ(.



التكانموننسها التي السائل 

 H؛الطار(امالك بن عثدوس اررسالة أو الستةاا ءآصول الراح؛ لكتاب ا
إلىبتها نصحة على المحققون العلماء يجمع يكاد مشهورة، رسالة وهي 

منشيئا ذكروا أو كتبهم، في وأخرجوها اعتمدوها، ولذللثج أحمد، الإمام 
ورودها،مواصع سأذكر وإنما عاليها، الكلام في أطل لن وليلك مسائلها، 

انملمار.ماللث، بن عبدوص وهو براويها وتعريما 

أبي.يعرابن كامالة ندئ بالرسالة ذكر العالماء: من ذمط ْن بيان ولا: أ0 
فيااالهلبقاُت،«را/

المنةأهل اعتقاد أصول راسرح في بسنده اللأتكائي الحافظ ذكرها كما 
فىالعلمي وذكرها . ررالماقباال٣، فى الجوزي ابن ذكرها وكدا والجماءة«رأ،. 

بدرانوابن • الح؛بين'' ررجلأء في الألوسي نعمان وكدا . الأحمد١، المهج ٠١
^^٦،.١٠٠في 

منهاونقل أحمد الإمام إلى بتها نتيمية ابن الإسلام شخ صحح كما 
كتبه.من متفرقة مواصع في مقتهلفات 

رواهاالتي المنة؛، ١١في رسالته في أحمد الإمام قال ررولهذا قوله؛ ذللئ، فمن 
ولاالأمثال لها يقرب ولا قياس المنة في ليس قال'. الحهلار، مالك، بن عبدوص 

؛العقول«لص.تدرك 
وذكروا، راالخجاهداا مجلة في نشر للرسالة كامل نص على وقفت؛ ولقا■ 

(.١٥٦)آأ()ا/(. ٢٤١)ا()ا/ 

)أ()ا/أّاأ(.(. ٢١٦))٣( 

)آ()بما()ت(ر-ا،ا(. 

A/، ٥٢٩)ا/ الة« ارْنهاج وانقلر: با'آ( )U/ كذللث،: وانثلر ( ٢٩٧)ه/ ااالدرء« )٧( 
٢٠٨٢.)

٠ه( ١ ٤ ١ ١ محسنة ورممان، ثعبان شهري ، ٢٩، ٢٨)عدد )٨( 





التكالموننسبها الش السائل 

الإمامأكرها التي اJدءة من نؤع في لحل منهم الماخرين بعض كان وإن ذلك، 
،.١١أحمداا

والكتب؛الرسائل تلك يس عليه وقفت يا وسأذكر  ٠٩

 Hالتميميين!رسالتا ت الأول لكتاب ا

ومجولفيهماتJالرسالتين التعرش ولا؛ أد 

.الاعتقاد فى رسالتان وهما 

التميميالحارث، بن العزيز عبد بن الواحد عبد الفضل أبو صفها ت الأولى 
الءسليلآ،.البغدادي 
التميميالعزيز عبد بن الوهاب عبد بن الله رزق محمد أبو صفها ت الثانية 
الحنررم.البغدادي 

Iفيقولان أحمد، الأمام عقيدة أنه يرى ما منهما كلأ يقل الرسالتين كلأ وفي 
.وكداكدا مذهبه من وكان يقول، أحمد الإمام وكان 

ابنطريقة إلى ميل فيهما التميميين أن هؤ تيمية ابن الإسلام سيخ بين وقد 
توه قال الاختيارية. والحقامحن، كالحياة اللازمة المنان بين الفريق فى كلاب 

والصفاين،كالحياة اللازمة الحقاين، بين الفرق في كلاب ابن طريق الك، وس١٠
أصحابمن الماخرين من كثير الثاني دون الأول به يقوم الرب وأن الاختيارية، 

التميميالقمل أبي وابنه التميمي الحز أبي كالتميميتن وأحمد والشافعي مالك، 
أحمل.عقيدة أنها ذكر التي الفضل أبي عقيدة وعلى التميمي، الله رزق ابنه وابن 

(.٢١٣الاّلأبء)الجيوش »احماع )١( 
نةتوفي ' مودة وينهما الباقلأني بكر لأبي صدئا وكالن، ا الحنابلة ريس الذهبي؛ •منه قال ( ٢ر 

ه(.٤ ١ )•

١(.٤ ا/ بغداد")١ واا'اريح (، ٢٧٣/ ١٧ال؛لأء«)سيرأعلام  ١٠انغلر: 
(،•ا(.اااليراا)،مأ/ اننلر: الواءفلنرفىسة>غاا؛ه(. الخابالة رئيس )٣( 







الدينأصول ق امحُراعة الأئمة إل 

هءزفئحنبل بن أحمد المتبل الإمام اعتقاد  ٠٠كتاب من أحرى أمثلة وهده ب— ؛؛؛- 
حنبلبن أحمد الإمام اعتقاد ررجملة I يقوله ائتياه الذي التميمي القفل لأبي 

منواحد وهو مة القولا التجزؤ عليه يجوز لا عدد من لا واحد الله أن — ١ 
،•■؟^١٢كل 

إلاروية تكون ولا . . , ئيء عاليه ينتبه لا من صفة بصير محسمِح قولنا؛ وأن ٢" 
شيءأعنه لا عليه يغيب لا من صفة بغير المبصرات من بمعنى ببصر، 

كالصورةلا وجها ه لله أن حنبل؛ بن أحمد الله عبد أبي ومذهب ٣- 
صورةولا عنده حد معنى وجه معنى وليس . . المحطهلة. والأعيان المصورة 

ولا

؛جارحتين،تا لبذاته، فى له صفة وهما يدين تعالى لله إن يقول؛ وكان ٤— 

الحدودجنس من ولا الأجسام جنس من ولا جم ولا ؛مركبتين تا ولي
ولامرمح، له ولا ذلك، على، ثقاس ولا والجوارح الأبعاض ولا والتركب 

.عضد 

؛قلّبهوليي إ؛هلال، ولا اد فولا آفة تلحقها لا له صفة تعالى الله وعلم 
آ.١لعالم١ غير هو ولا متغاير، علمه ولا ومكن، واعتقاد صمير ولا 

ذاتهفي له صفة وذلك، متكلم، به هو كلاما هن الله إن يقول؛ وكان ٦" 
كونوالوالبكم الخرس بها حالم، 

يزلولم يعميه، ممن يكون أنه عالمه في بق ّما على غاصبا الله يزل لم — ٧ 

(.٢٩٣)آ(ااالطبقات«)أ/ (. ٢٩٣الطبقات«)آ/ را(،ا

(.٢٩٤)٤(»الطقات«)٢/ (. ٢٩٣)آ(»اسات«)آ/ 

(.٢٩٥)ا-(»الطقات«)آ/ (. ٢٩٤)ه(اااكوقا<ت،اا)أ/ 

(.٢٩٥)ما(ا)الأبقا-ت،(ا)أ/ 



التككوننسها الض السائل 

٠يرصيه مما يكون أنه علمه محي سبق ما على راصيا 

،.١^١٢مع الاستطاعة أن إر ذهب أحمد وكان ٨- 
منوغير0 الباقلأني يقرره بما وقارنتها وغيرها المقاؤير هذه إلى نظرت فإذا 

هذامن أحمد الإمام براءة وثبتت والتمازج، التام التوافق لك ء؛لهر ال١كلأم؛ أهل 
السنةأهل إمام إلى التميمثتين الرسالتين تلك تضمنته ما نسبة يصح لا وأنه كله، 

هءاقة.

 Iالأر«:أهل عقائد في والأ/ ارانمن الثاني: لكتاب ا
فيأحمل الإمام نصوصي فيه يذكر أنه على مؤلفه نمى الاعتقاد في كتاب وهو 

هنا؛الكتاب ذكرت ولذلك كلامية، أثعرية كلابية عقيدة يذكر به فإذا العقيدة، 
جءزفة.أحمد الأمام السنة أهل إمام إلى عزاه مؤلفه لأن 

أحدألفه الاعتقاد، في كتاب وهو ومؤلفه: بالكتاب التعريف ولا: أ0 
العليالقادر عبد بن الباقي عبد بن الباقي عبد الشيح وهو المتاحرين الحنابلة 

اه(لى. ٠٧١)سنة المتوفى الدمشقي الحنبلي المواهبي 
وهداالكتاب، هذا على إلا منها امحق لم مؤلفات عدة مترجموه له ذكر وقد 
.٢٤مطوع الكتاب 

 C( :الكتاب:محتويات ثانيا

وذكرأصدقائه، بعمى من بهلاو_، كان للكتاب تاليفه سب أن المؤلف ذكر أ~ *•؛'* 
حس:وتتمات ثلاثة مقاصد على يشتمل أنه 

(.٢٩٩»الطقات«)آ/ )٢( (. ٢٩٧»الطقات،)٢; )١( 

الغزىالدين لكمال حنبل* بن أحمي. الأمام لأصحاب الأكمل ارالنعت في نوجت انفلر )٣( 
(،٢٨٣)م/ المحي ص ءنر« الحائي القرن أعلام في الأر راخلأمة (، ٢٢٣)

(.٤٥للزركلي)؟/»الأءلأم« 
١ه(٤٠ • الأولى)٧ ط. للتراث، المأمون دار طح نلعجي، رواس عصام بتحقيق )٤( 



الدينأصول ق الآر|عة الأئمة إل 

•بجئقي أحمد الإمام عن الحناطة عقائد من المنصوص في الأول! القصد 
والأثاعرة.الحنابلة بين الخلافية المائل من وقع ما في • ااثاني والقصد 
أحمدلالأمام عن نقل ما وذكر الكلام مسألة في الثالث! والمقصد 

أحمدالأمام عن الممحوص أنه على نص الذي الأول! القصد في أما ب~ ؛إآ 
أبواب!حمسة إلى المؤلف مه ففقد الاعتقاد؛ في 

تعالى.الله معرفة في الأول! الياب 
الأفعال.في والثاني! 

الأحكام.في والثالث! 
٠المعيات بقية في والراح! 

الموةفي والخامس! 

به.التع.لقة الاعتمادية المائل باب كل في ين-كر ثم 
القصد!هدا على ملحوظاتي هنا وأسجل 

عقيدةنقاله من زعم فيما المؤلف اعتماد بجلأء يفلهر الأولى! الملحوظة ؛؛' 
روقمحمد وأبي الواحل- عبد القفل أبي التميميين رمالتي على أحمد الأمام 

مننقلته وبما وطل>تة، الإسلام شخ بكلام وتبين عليهما، الكلام مر والتي الله، 
وألفاظهمالتكلمين أصول يوافق ما على صيغتا التان رمحأنهما منها نماذج 

ينقضهماما أحمد الإمام عن الصحيحة بالأسانيد نقل وفيم-ا ومصهللحاتهم، 
لفهما.ويخا 

فيأسد أنه إلا التميميان؛ كتبه لما المولفح موافقة ْع الثانية! الملحوظة ءإ؛- 
المححالنصوص معرفة عن وأيعل- المتكلمين، موافقة في إيغالا نفلرى 

أحمل،.الإمام عن الصرح والمقول 

(.٥٢-  ٢٩)والأ/« ^ ١١')٢( (. ٢٦)الكاب مقدمة انفلر 



التكلموننسهأ الض اكائل 

بحتة،أشعرية كلابية عقيدة بمؤغ الخمسة بأبوابه الأول المقصد هدا قي فهو 
هذهأحمد الإمام رأى ولو يعيد، من ولا قريب من بها أحمد للإمام علاقة لا 

منها.والبراءة بتبديعها ولماؤع الإنكار أشد لأنكرها العقيدة 
هذاعن ذكرته ما صحة لك ليفلهر الخمسة؛ الأبواب تلك من نماذج وسأسوق 

الكتاب:

٠^١١قال ١"  \ذثو؛أ:في ورد ومما شرعا، تعالى الله معرفة اافتج_، ،؛ ٥١
للهواحب، أول وهو قادر، مكلف، كل على والموجود الوجود في النفلر 

تعالى«راا.
والموجودالوجود قى الفلر هو المكلف على واجب أول جعل كيف فانفلر 
الكلامأهل ؤلريقة أم السنة؟! أهل إمام مذهب هدا هل المعرفة، إلى المفضي 

اوالبدعة؟ 

الأحد ينقم، ولا يتجزأ لا واحل تعالى بأنه الجزم ®ويجب ؛ المؤلف، قال ٢" 
الإمامنص وأين ا أحمد؟ الإمام ألفافل هذه نن، كانفمتى . صمد® فرد عدد من 

اعدد؟ من ولا م ينقولا يتجرأ لا على؛ أحمد 
يتجددفلا . . ذاتي. باق قديم واحد يعلم عالم تعالى راوبانه المؤلفا؛ قال ٣" 

ولابي كولا بضروري ليس بنعددها، يتعدد ولا المعلومات تحدد علمه 
إوانتفلرإ الأشعري، الكلامي التمر بهذا وفرم العلم ذكر فهنا اسدلارلأم. 

متعلقةذاتية قديمة باقية وجودية واحدة بقدرة قادر راوبانه اامولفإ: قال 
وانتفلرا!الأشعرية، اتكلأ؛ية ير بتغرها وفالقدرة ذكر فهنا مم؛كن«أن. بكل 

متعالقةباقية ذاتية قديمة وجودية واحدة بإرادة مريل ®وبأنه ،: المؤلفقال ه~ 

والأر«)•٣(.®العين )٢( (. ٢٩والأ/،،)®العين )١( 
(.والأرء)١٣®العين )٤( (. ٣١- والأ/«)٠٣ ®العين )٣( 



الدينأصول ق امحًراعة الأئمة إل 

الأشعري،الكلأيي ير التغمن تقدم بما مفسره الارادة فيكر . ممكزا؛ بكل 
!وانظرا

.باقية؛٠ ذاتية قديمة وجودية واحده بحياة حى اروبانه المؤلف قال ٦" 

آو\نتظر\والأشعرية الكلابية ألفاظ من تقدم بما رة مقالحياة فذكر 
ذاتيينقديمين وبصر بسمع بصير سمح تعالى ااو؛انه ت المؤلف قال ٧" 

بماا مفن والبصر مع الفدكر ا. ر وممرا؛ مسموع بكل متعلقين وجوديين 
إواjتفلرإتقدم، 

غيروجودى، ذاتي قديم بكلام ومتكلم قائل تعالى *وبأنه ت لفح الهؤ قال ٨" 
التفسيرمن تقدم بما وفره الكلام ذكر وهنا ، ٤ حادث، ولا محدث ولا مخلوق 

•الأثعرى 

النتيجةإلى وصلت، قد القارئ أيها ولعللث، الصفايتح، فى الكلام انتهى وهنا 
المنتذلرةإ

الشالسع الصفايت، تللثه محي فقعل، صفات سع سوى المؤلف يذكر لم هكذا 
فهلالدانية؛ المعاني صفات ويسمونها الأشاعرة من وافقه ومن كلاب ابن شتها 
الدانيةالمعاني صفات هى صفات سع إنات أحمد الإمام عن المنصوص هو هدا 
والأشعرى؟إكلاب ابن يتجها اش 

الوجهصفق أين وعلا؟ جل الباري صفات بقية إثبات فى أحمد نصوص أين 
عرشه،على وعلا جل واستوائه حلقه على تعالى الله علو أين والأصاع؟إ واليد 

لهوأثبته لنفسه، الله أثبته مما ذللثح ونحو وإتيانه ومجيئه الدنيا ماء الإلى ونزوله 
؛أذتئ؟إأحمد الإمام رأسهم وعلى جميعا الستة أهل له وأئته محؤ، رسوله 

منها،بريء وهو بها، أحمد للإمام علاقة لا أشعرية كلابية عقيدة هده أن ففلهر 

(.والأضء)١٣*المن رى (. والأر»)١٣»العين )١( 
(.والأنر،)٤٣»انمن )٤( (. والأم،)٢٣'المن  ٢٣١



التكالموننسيها الش السائل 

.أحمد الإمام عن المنصوصة العقائد صيدكر أنه من المؤلف ذكره ما وبطل 
ولاجم ولا بجوهر ليس تعالى الله بأن الجرم ارويجب ت المؤلف قال ٩— 

ثكافر«لا،.مكان؛ في بياته الله إن قال: أو اعتقد فمن . .عرض. 
والجمكالجوهر الم%^دنه المت^لممن اصهللاحامت المولفا تخدم يفهنا 

هدْيعرفون كانوا ما أحمد الإمام ومنهم لف الأن العلوم ومن والعرض، 
بحدحادثة مولدة ممهللحات وهي إثبائا، ولا نما بها يتكلمون ولا الألفاخل 
المنهلق.وأربابج المتكلين تعمقان، ظهرت لما الفضلة القرون 

الكالأمهدا فإن فكافراا. مكان في بياته الله إن قال: من ررإن قوله: وكدللث، 
أحمد.الإمام عن يثبته أن لغيره ولا للمولفإ يمكن لا المجمل 

وأنهالماء في تعالى الله أن عليه الجمع والجماعة المنة أهل معتقد من وإن 
وكماله،بجلاله يليق ما على عرشه على تو م ئيء كل فوق وأنه الأعلى، العلي 

يجبي،؟بماذا الجارية، ه الله رمول سأل كما الله؟ أين المؤلف: هدا مثل فلو 
كلامه- Lx؛كتابهفي ذكر كما يقول أم مكان؟ في ليس يقول: هل يقول: وماذا 

المكازهحلق قبل كان كما وهو المكان حلق ثم مكان، ولا رركان المابق: 
وحاشا.كلأ المنة؟! أهل إمام مذهب، هدا فهل 

فيهاوغ التي المائل لذكر المؤلف حصصه الذي الثاني القصد في أما ~ ج 
فيهصؤح فقد حيد؛ المنصهال هذه في وكلامه والأشاعرة، الحنابلة بين الخلاف، 

ونقلذللث،، ونحو والنزول العرش على كالاستواء المحمية القائد ببعض 

ذللثؤ.في اللف، عن الأئار بعضي 
وغالم،الكلام، مسألة لن.كر المولفط حممه الذي الثالث، القصد في أما ~ د 

أحمدالأمام عن فيه نقل ، أ أغلبه في صحيح حلم—، كلام القه.-د هذا في كلامه 

(.والأ/«)٥٣"الخض )٢( <• والأ/")٤٣"العض )١، 
الكتاب(آم إر - وألأ/«)٥٦ >رالعين )٤( (. ٦٣-  ٥٩والارار)ارالعض )٣( 



الدينأصول ق الآرا؛عة الأئمة إل 

الكلابيةعلى ورد أيصا، تيمية ابن الإسلام شيخ عن نقل كما صحيحة، آثارا 
منقولمنها وكثير معظمها، في حيدة ردود النفي بالكلام قولهم في ة والأناعر 

وطلة.تيمية ابن الإسلام شيخ كلام من 
المقصدفى ولكنه حئا، كتابا لكان الوتيرة؛ هده على أوله من الكتاب، أن فلو 
ماوهو أحمد، للإمام معزوة الكلابية العقائد من فيه الكلام تقدم ما نقل الأول 
أعلم.والله عليه. والتعقثس، لتتبعه دعاني 

هه ٠ 





الدينأصول ق الأئمة إل 

ؤسا!لخانئ
العرفة

يمهدنأم؛ّ 

للمعرفة:اللغوي التمريض 

علىأحدهما يدل صحيحان أصلان ت والفاء والراء ررالعين ت فارس ابن قال 
.والطمأنينة،١ الساكون على والأخر! ببعفس، بعضه متصلا الشيء تتابع 

وهداوالعرفان، المعرفة الأخر؛ ®والأصل قال! ثم الأول، المحنى ثرح ثم 
عنه((ونبا منه توحش ثسا أنكر من لأن إليه؛ سكون من قلناه ما على يدل 

البتحديد ينفصلان سيده؛ ابن قال العلم، العرفان؛ ف؛ ؛ ان،اوفيءالو
النكان((رآ/بهيا يلق 

بالكونمصحوبا بالشيء العلم هي المعرفة أن يظهر الفلين هذين فمن 
والهلمأنينة.

الاصطلاحي:لتعريف ار 

ذات،العلوم كان إذا الثك، يقبل لا الذي العلم ®المرفه؛ النزالي؛ قال ١- 
وصفاته((الله 

اعتقاداأكان سواء الجازم، ®الاعتقاد المعرفة؛ تعريف قي الرازي وقال ٢" 
دليل(ار؛ا.عن صائرا علما كان أو تقليديا 

.عرف( )مائة ٠ اللغة مقاييس معجم ٠ )١( 
القيمابن بتومحع ذكرها المعرفة ومعنى الحلم معنى بين والفروق ( ٢٣٦)ا*/ العربء االسان )٢( 

(.٣٣٧-  ٣٣٤ Irالمالكينء)لآبىد\رج كابه ي فه 
(.١٦٧)\إ الغيب« المفاتيح )٤( (. ١٧٥العمل«)ميزان ١٠)٣( 



التكالموننسيها الض السائل 

فيالعالمي ومثاله الشيء صورة حضور ااالعرفةت ت القيم ابن وقال " ٣"
الثس«راا.

هوما على الشيء إدراك الفلر: أهل عد »العرفة المناوئ: وقال ٤- 
.٢٢١((عليه 

الشك.يقبل لا للقالب ملازم جازم اعتقاد المعرفة أن يظهر تقدم مما 
الشيءصورة حضور وهو الممورات، باب من فةِئق القيم ابن جعلها وقد 
الحرفة.غاية وهدا النفس. فى العلمي ومثاله 

والعلمبخالقهم الإقرار على الخلق وفطر معرفته القلوب في أويع تعالى فالله 
المعارف،أعرف هو تعالى الله فان ولدللث، فهلرية؛ ومعرفة ضروريا إقرارا به، 
■فهفؤ سيبويه النحاة شيخ قال كما 

(.٣٣٦)T/ الكينأ ال"مدارج )١( 
•( ٣١)٠ التعاريفْ مهمات على ءاكويف )٢( 



الدينأصول ق امب،هة الأئمة إل 

املّركألفصل 

عندالعرفة 

تمهيد:اتا 

خالقهمإلى وممرهم جميعا، الخلق عليه دْلر ^١ ٥١الخالق معرفة كانت لما 
ينكرونلا والكفار المشركين أكثر إن حتى أبدا، للخلق ملازم ذاتي وصف 

تعالى،الله بدلك أخبر كما غيره، حقوقه في معه أشركوا وإنما وربهم، خالقهم 
آلمزلر-قؤتثاً لمإى دإ'لأر!م، ألتكزت حو س سآلنه>ِ •' وعلا جل فقال 

•٩[ ]١^: 4 و ألمحثِ 
آلثتوتهاؤر سلف أممي وه لأقوامهم: الرسل مخاطبة عن تعالى وقال 
.١[ • : ٣٥٧]!وآ'لآمحه 

الناستعالى الله فهلر التي الفطرة هدْ يقررون الأربعة الأئمة فان ولدللث، 
فيكلامهم تقرير سيأتي كما تعالى؛ له والدينونة الله معرفة هي وأنها علتها، 

تعالى.الل، ثاء إن الأتية الماحث في ذلك 

حنيفة:أبي الإمام عند ال«عرفة الإول: المبحث، 3، 
المدونةوالماثل تعالى، الله رحمه حنيفة أبي الإمام عن الواردة النصوص 

أنيقرر، تعالى الله رحمه حنيفة أبا الأمام أن تؤكد الحنفي، الخن.م_< كتب في 
تعالى.وخالقه ربه معرفة على قطر ان الأن

وأنهفطرة، بغير يولد ان الأنأن يعتقد أنه فءزئة حنيفة أبي الإمام عن ينقل ولم 
تعالى.ريه ليعرف الاستدلال لك ملك يأن عليه يجن، بالتالي 

الحنفي:الد>هب كب تقرئه ما وكذللث، دةإن؛نه، عنه ورد ما بعفى يلي لقيما 
أبيالإمام بين جرت مناظرة حنيفة٠٠ أبي ررمناقب في الكي التقي ذكر ١" 



التكلموننسها التي السائل 

الزنادقة:من جماعة وبين حنفة 

مشحونةسفينة رأيت إني لكمI يقول رحل في تقولون ما حنيفةI أبو لهم ®قال 
ورياحمتلاثلمة، أمواج البحر لجة في احتوشتها وقد بالأمتعة ممالوءة بالأحمال، 

ويسوقها،ويقودها يجريها ملاح فيها ليس نوية متجرى بينها من وهي مختلفة، 
الفل؟في ذلك يجوز هل يدفعها، متعهد ولا 

الوهم.يجيزه لا العقل، يمله لا هدا لا، ت فقالوا 
مقيتةوحوي العقل في يجز لم إذا ا الله! بحان فيا ت حنيفة أبو لهم فقال 

أحوالهااختلاف على الدنيا قيام يجوز فكيف، متعهد، غير من نوية متجرى 
ومحدُث،وحاففل صانع غير من أكنافها وتباين أؤلرافها، وسعة أمورها، وتغير 
((را؛.لها؟أ

فهلريةقفية الله معرفة أن يقرر الإمام أن بجلأء يفلهر المناظره هده فمن 
عليها.وبرهان إليها، دليل ا3كون في ما وكل مكابرتها، أو جحودها يمكن لا 

وفيهاكنرهم استشارة فيها عقلية، منافلرة الملاحية أولئالث، ينانلر ة?نذمم فهو 
صحح،عقلي قياس هو الذي الأولى، قياس باستخدام وذللث، وإلزام، لهم إفحام 

الفطرفي محالا يقودها قائد غير س البحر في بالأمتعة محملة سفينة محير كان فإذا 
العجيبةالدقة بهده الهاثلة الأفلاك هده وسير الفسيح العالم هدا فوجود والعقول، 

وأحرى•أولى باب من والعقول الفهلر فى محال مدبر ولا حالق غير من 

تقال أنه حنيفة أبي الأمام عن روى ٢" 
وحلقوالأرض المواينؤ حلق س يرى لما بخالقه؛ الجهل في لأحد عدر ررلا 

٠ربه حلقه ما وسائر ه، نف

ءدرءفي تيمية ابن الامادم شتخ المناظرة هذه ذكر ولقد (، ٥١)حنيفة٧ أبي مناقب ® ( ١ ) 
(.٢٤^)^ذكذمهاشارح»اساويةاا (، ١٢٧- ١٢٦ضاسلوالقل«رم/ 

القارى)٧•٢(.لش الأتمر، الفقه واائرح (، ٦٢)ه/ والقل« العقل تعارض »درء )٢( 



الدينأصول ؤ الأئمة إل 

حلالخالق معرفة أن يقرر &؛،، حنيفة أبا الإمام أن يظهر ت النص هدا فمي 
الخالقبوجود للجهل مجال لا أنه يفرر فهو أحد، كل يدركها بدهية فطرية وعلا 

علىالدالة صنعه وعجائب تعالى قدرته دلائل من حوله الإنسان يرى لما تعالى؛ 
تعالى.محرفته من عليه ربه فطره ما لمقتضى الموافق تعالى، الخالق 

هوبما اكتفاء الوجود؛ يحح، عن الإمام أعرمحمئ رروقد ت القاري علمي الملأ فال 
قولهإليه يشير كما الخالق فْلر في ثان الحق فوجود . . . النهود مقام في ظاهر 

*كلحدث؛ إليه ويومي •٣[ اررم: !عثأبب ، ٢^١٠٢طر أؤ اثه ؤذًلرب، تعالى؛ 

Iحنيفة أبي الإمام عند المعرفة فهلرية يؤكد ومما ٣" 
سبىإذا الكفار أولاد من الحبي أن تقرر، جميعها الحنفي المدهب، كتب أن 
لمين،الممقابر فى ويدفن عليه، يملى أنه لمين؛ المعند وءادتk أبويه بدون 
تعالى.ربه ومعرفة الإسلام، فهلرة على مفّهلور أنه على تأكيي. وهدا 

ظهرُتجلأنه عليه؛ صلى أبويه أحد معه يسب لم *وإن المرغساني؛ قال ~ أ 
.٢٢١؛الأسلأماافخكم الدار تمة 

دارفى الغنيمة من صبى سهمه في وقع من *فان I الهمام ابن الكمال قال ب~ 
.٤ ْسسالمااا ويجعل عليه يملى فمالت،؛ الحرب 

اللهمعرفة أن حنيفة أبي الإمام عند المعتمد أن لنا يتبين الموجز الحرصس وبهيا 
جميعا.العباد قلوب عليها الله فطر فطرية؛ تعالى 

مالك:الإمام عني، المعرفة المبحث ٦، 

سببهذللئ، ولعل المسالة، هان.ه في ماللث، الإمام عن صريح نحس على ، أقفلم 

(.٢٦٥٨وسالم)(، ١١٩- ١:١١٨(أخرجه 
(.١٣٢-  ١٣١ااالهواة«)Y/ )٣( (. ١٧-  ١٦الأتمر«)الفقه "نرح :٢( 

(.١٣٢القدير•)Y/:؛(»ذح 



التكلموننسها التي السائل 

،لتقريرهاالحاجة وعدم المسالة، يدهية 

•التأمل من بئيء المسألة هده إلى إثارة فتها لعل رواية على وقفت ولكنني 
يهودانههأثواْ الفطنة على يولد مولود رركل • حديث داود أبو روى فقد 

الحديثرينصزانه...١٠ 

الأهواءأهل إل •' له قيل مالكا سمت I١١ قال وهب بن الله عبد عن روى ثم 
الحديث.ا ؛هي• علينا يحتجون 

قال؛صغير؟ وهو يموت من أرأيت ! قالواI بآخره عليهم احتج I مالك قال 
.٢٢ءاملينا^كانوا بما أعالم الله 

شيخقال القدر، نفي في مذهبهم على الحديث بأول يحتجون فالقدرية 
يولدمولود كل I يقولون وغيرهم المعتزلة من الفالقدرية I طإقئ تيمية ابن الإملأم 

يفادنه((أبواه ولكن أحدا، يضل لا والله الإسلام على 
وجهينمن وذللئ، عليهم، يرد الحديث، آخر أن بين ذللث، عن ماللث، مثل فلما 

تالسابق مالك، الإمام كلام من تقيدا متيمية ابن الإسلام سخ وصحهما اثنين 

يحتجونالقدرية إن أنس! بن لخاااك، قالوا راولهذا ٤^٥! قال الأول! الوجه 
بماأعلم رالله قوله؛ وهو باخره، عليهم احتجوا فقال؛ الحديث،. بأول علينا 

نفسإن يقولون؛ لا فإنهم للقدرية، فيه حجة لا أنه الأئمة فبين ءاملينُ كانوا 
ذللثجفى سببا كانا لكن باختياره، وتنمر تهود هو بل ، وتنمره تهوده خلقا الأبوين 
هوالدي الله إر يفافح فلأن الاعتبار، بهيا إليهما أنحيف، فإذا والتلقين، ؛التعليم 

فقدسلينا، الفهلرة على مولودا خلقه وإن الله لأن الأولى؛ بملريق شيء كل خالق 
ذلك،،؛وعلم تغييره من ذللئ، من سيكون ما عليه فدر 

(.٤٧١٥، ٢٢٩)إ/ داود، أبي ارض )٢( (. ٤٧١٤، ٢٢٨)أ/ داود• أبي )ا(»ّن 
(.٣٦٢)A/ »الل.رء« )٤( (. ٣٧٧)A/ »الدرء« )٣( 



الدينأصول ق الآراعة الأئمة إل 

بالطرإلا تحصل لا الله معرفة إن I يقولون ُ'إنهم ت قال الثاني؛ الوجه 
فعلمن تكون أو ضرورية عندهم المعرفة تكون أن فيستحل بالعقل، المنرومحل 

بحدإليه يصيرون ما يعلم تعالى الله أن على دليل فهو الحديث آخر وأما الله، 
يصرونيغثرونها أو ْومنتن؟ مكونون علها يقون هل الفعلرة، على ولادتهم 

كفانا«لأ،.

الفضيةتقرير إلى وبخك ماللئ، الإمام ينتقل ضرورية، فهلرية المعرفة أن ولأجل 
الشرعيةالواجباُت، أول جعلها بل بها، عباده الله كلف التي المهمة الشرعية 
وهيعليهم، الشرعية الواجباُن، أول جعلها بل بها، عباده الله كلف التي المهمة 
■النبي به قام ما أهم هو التوحيد الناس تعلم وأن تعالى، توحيده 
هبالني نفلن أن ارمحال ت قال أنه مالك الأمام عن الشافعي الأمام نقل فقد 

ااأمنُت،جه! الني قاله ما والتوحيد التوحيد، يعلمهم ولم الاستنجاء أمته 'علم أنه 
حقيقةوالمال الدم به عصم فما ، ، الأهااأ إلا إله لا تمولوا! حش الناس أقاتل أن 

،.٤١((الوحيد 

وبهاالكافر، لم يبها التي ~ الشرعية القضية أن على اأ?لئث ماللئ، نص فهدا 
الأن نهاية وهي الوحيد، هي ~ ه الني وقاتل دعا ولها والمال، الدم يعمم 

مقتضائ.والزام الله رسول محمدا وأن الله إلا إله 

الشاضي:الإمام عند المعرفة الثالث،: الميحث، ,٦،، 

ماوهذا الخلق، فعلر في تقرة مفهلرية المعرفة أن ئتة الشافعي الأمام يقرر 

القدرية.أي;)١( 
٣٧٨.)

(.)٢٣لم وم(، ١٣١)٢; المخاري أخرجه )٣( 
(.٢٦ا/ البلأء«)• أعلام سر ١٠)٤( 



التكلموننسها التي السائل 

الأتية:والمصوص الروايات من فلهر 

تالتوحيد أمر في يستفتيه جاءْ وفد للمزني لآةِئة الشافعي الإمام مال ١" 
تتعالى الله قول إلى فارجع ذلك من شيء صميرك في هجس ارإذا 

_؛كزإنِيى:ثفيالكبجتنأ'لأمح @ أؤنتنأقي لدتُلأ.ئلأ،اق 
[.١٦٤-  ١٦٣اّ: ألئازه نفع بما آم ز تجرى آي زألنلك ثألفيار 
يبلغهلم ما علم تتكلف ولا الخالق، على بالمخلوق فاستدل ت الشافعي قال 

.، عقلك*؛ 

ربهمعرفة الإنسان قلب في الأصل يجعل الشافعي الإمام من الكلام فهذا 
فييقدح غريب هاجس ؤلرأ فإذا والريب، الشك يحتمل لا أمر أته على وحالفه، 

كونه؛في الله وآيات المخلوقات في بالفلر ودفعه برده فعليه الأصل، هدا 
وقدرته.خالقه وحول على بالمخلوق ليستدل 

قال:أنه الشافعي الإمام عن المهمي وروى ٢" 
والرضاوالعقد والمعرفة، فالإقرار القلب: على تعالى الله فرض 'افاما 

له((شريك لا وحده هو إلا إله لا الله بان والتسليم 

وليسوالتسليم والرضا والمعرفة الإقرار هو: القلوب فرض أن ه فيكر 
إذاولخن اشلرة، أصل هي المرفه وتك الإقرار ذلك لأن والاستدلال؛ الفلر 

كماكونه، في تعالى الله آيات في بالطر فيدفع الأصل، هدا في يقدح ؤلمارئ ؤلرأ 
المابق.النص في تقدم 

الشافعي:الإمام عن البيهقي روى وكدللث، ٣- 

وذلكالجنة، يدخلون فإنهم الهد في ماتوا إذا الملمين أطفال بأن يقول أنه 

سنةترفي الشافص، الأمام تلاميذ كبار أحد المزني، يحيى بن إسماعيل إبراهيم أبو )١( 
(.٢٣٨)؛/ للسكى الكبرى" الشافعية »ْلثات اننلر: >(. ٢٦٤)

(.٣٩٣-  ٣٨٧الشاض")؛/ أماف )٣( (. ١٣١; ص)• البلأء« أعلام »ّير )٢( 



الدينأصول ق الأربعة الأئمة إل 

الفطرة.على ءند0 أنهم على يدل 
صحةعلى دل U الماسك كتاب فى الشافعي ذكر اروقد البيهقى: فال 

الماصأثاب نعمته بمقل جل الله إن ت فقال الملمن، أولاد فى الهلريقة هده 
عليهمووفر ذرياتهم بهم ألحق بأن المومنن على وس أضعافها، الأعمال على 

فلما[، ٢١ؤآإه ثن حميؤر نذ أقهم وثآ دزبئتم مم ءؤآ-ثئنا فقال: أعمالهم، 
عمللهم كب ان عليهم س أن كان عمل؛ بلا جنته بإدخالهم الذراري لى عس 

يدخلونأنهم الملمن أطفال فى الأحاديث جاءت وقد قال: . . الحج. فى البر 
الجنة((

الأمورمن وأنه تعالى، الله معرفة بفهلرية يقول الشافعي أن يظهر وبهيا 
للقلوب.الملازمة المرورية 

أحمد:الإمام عند المعرفة الرابع: المبحث ٦.، 

يقوللدلك ضرورية؛ فطرية الله معرفة أن في الأئمة لبقية موافق أحمد الإمام 
له،والإسلام الله معرفة على مفهلور مولود كل وأن يالفهلرة، أحمد الأمام 

ائنض:محنيض إلى تعود روايات عدة المسالة هده فى عنه وجاءت 

الإسلام.هي الفطرة أن الأول: المس 
أي— قال قال: الحميد عبد بن اّائ، عبد ®أخبرني الخلال: بكر أبو قال 
الماسالله فملر المي الأولى؛ الفطرة على يولد مولود كل نقول: والذي أحمد: 
;عم«أمؤقال: الدين؟ هي الأولى الفطرة فما ك: علمها. 

منمحبوا إذا والكفار المشركين أطفال في أفتى أحمي. الإمام أن تةا.م ما ويويل. 

(.١٣•ا/ ، ٢٠٣امرتم،اا)٦; ®المن وانفلر: ( ®الاعفادا)٦٧كتاب )١( 
الإمامتلميذ الميموني، ميمون بن الحميد عجل بن الملك عيد الحسن أبو المحافغل الأمام هو )٢( 

(.٨٩; ١٣البلاء،)أعلام رمير اننلر: أحمد. 
(.٨٨١رالمة،)وكتاب الملل•)٨٣(، أهل »أخكام )٣( 
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.الفطرة بحيث ويحتج لمون مأنهم وأمهاتهم آباؤهم مات أو آبائهم غير 
الأولىالفطرة قال! . . أحمد.  ٠٠أحمد! الإمام كلام ثارحا الإمحلأم شخ قال 

الدين•وهى علها الناس فْلر التي 
بإسلامه،حكم أحدهما أو أبواه مات إذا الكافر إن I موصع غير محي قال وقد 
نرأنه على فدل الفطرة...اا عر يولد مولود اكل ت الحديث بهيا واسدل 
الإسلأمءطرة على يولد بأنه الحديث 
عندهالفطرة أن على يدل له أحرى أجوية فى أحمد اروكلأم ؛ أيصا وقال 

الإّلأم«رى.
عادة.والالنقاء من الكتاب في سبق ما هي الفهلرة أن الثاني! المعنى 

المعنى!بهذا روايات عدة أحمد الإمام عن جاء وقد 
'هالله فهلر التي الفطرة  ٠٠قال! أنه أحمل عن إسحاق بن حنبل رواية منها! 

.والدادة((أ'آ، الشقاء من عليها العباد 
هيالفهلرة بان القول إلى عنه ورجع أحمد الإمام تركه المعنى هذا ولكن 
تقدم.كما الإسلام، 

أنهالمروري نمر بن محمل. الإمام عن البر عبد بن عمر أبو الحاففل روى ففد 
تركه®نم القول هذا إلى يذهب حنبل بن أح٠اJ كان ءولقد قال! 

فهلرفي مركوزة فهلرية معرفة به والإقرار الله معرفة بأن يقول أحمد فالإمام 
التبد'يلوإنما الفطرية، المعرفة طْ عالي يولد أدم بني س مولود فكل الخلق، 
الأصلهو لمس لها، ومبدل مغير عليها ْلارئ هو إنما الفطرة هد>ْ عن والتغير 

فها•

بسير.باختصار ( ١٣٦ )a/ والقلا، العقل تعارض اردرء )١( 
 )٢( /A(>٣٨٩ااالدرءا .) )(.٨٧٩)للغلال ر>الة« انفلر: )٣
(.٧٩)ما/ اا^١ ١٠)٤( 



الدينأصول ق الأربعة الأئمة إل 

^٥١٢القمل 

البابهدا ق ١^^١٥ إل نسب 4ا 
حنيفة:أبي الإمام إل نسب ما الأول: الممهمث لاه 

حنيفة*أبي عن مروي بالعقل الإيمان ووجوب ١٠القاري; علي قال ١— 
يرىلما بخالقه، الجهل في لأحد عذر لا ١٠قالI أنه حنيفة أبي عن نقل ثم — ٢ 

مخلوقاته((وسائر ه نفوخلق والأرض السماوات حلق من 
يجج،«رى.لا الأشعري: رروقال القاري: علي قال نم 
أبيإر يعزوه الذتمآ ، ٣١الأيمان وجوب في ميمه بتن القاري علي قارن ئم 
لممن حق في تفلهر إنما ، الخلافوثمرة  ١١فقال: الأشعري، مدم، وبين حنيفة 
ولمومات رسولا يسمع ولم جبل شاهق على نشأ كان بأن أصلا، الدعوة تبلغه 

،.،((١٦ر عندهم لا نال؛، عند فيعيب بالله؛ يؤمن 

أطبقفقد صحيحة؛ لعلها حنيفة أبي عن القاري علي نقلها التي العبارة أن ~ أ 
ا.الصائر؛ من كثير حنيفة أبي الإمام إلى معزوة ورائها على 

منحنيفة أبي بموقف، الخاص المحن، في الأول الفصل في نقلتها وقد 
المعرفة.

فىلأحد عير لا ١١قوله: وهي حنيفة أبي عن المقولة العبارة هده أن ب— 

.٢( • )٧ ايق اتالمدر )٣( )٢(، (. ٢٠٧الأكبر،)الفقه •شرح ( ١ر 
الأئعرية.عند أي: )ت( الحفية. عد أي: )٤( 
نائماجملي يالعلوم، مفتاح  ١٠كل.لك؛ الحفية كتب من واننلر (. ٢٠٨الأكبر،)الفقه اثرح )٦( 

(٩٩-٩٨.)

.( ٦٢والقل،){،/ العقل تعارض وءدر■، (، ٥١)المكي للمتهي حنيفة، أبي اامنان_إ انغلر: )٧( 



التكلموننسبها التي السائل 

Cأحد يجهلها أن يمكن لا فطرية الله معرفة أن نفيد إنما  ٠٠.. بخالقه. الجهل 
الأنفسفي معرفته دلائل من نصبه وبما فهلرته، في الله ركنه بما أحد كل يدركيا 

حنيفة.أبي عند المعرفة مبحث في ذكره تقدم وقد حق القدر وهن.ا والأفاق. 
العقلبأن يقول حنيفة أبا أن من الحنفية من وغيره القارى علي ذكرْ ما أما ج~ 

معرفة؛ا.ون ومات الرسالة جهة من الوعوه تثلغه لم من وأن الإيمان، موجب هو 
يعدب.فإنه به؛ والإيمان الله 

وبعصحفهمهم بحب السّابقة الرواية من هؤلاء استنبهله إنما القول هدا فإن 
الأكلامية.أصولهم 

المعتزلةقول بعينه هو حنيفة أبي الأمام إلى المنسوب القول هل.ا فإن 
إنثم المسالة، هده في المعتزلة هب لمن. موافئا حنيفة أبي م، من. جعلوا ضم 

أهلعليه أجمع ولما الشرعية، النصوص لمدلولأت لمخالفته باطل؛ القول هدا 
إلاتقوم لا يخالفها من ب يعلو التي الخلق على الحجة فإن والجمامة؛ السنة 

ّبالرسالة 

•(١٠،: ١٨٦١ه رنة تثق حئ ثدإ؛ن ^0، ت تعالى قال 
.[١٦٥أاوا،: \زأو!ذه بمد خني أف علر للناّى تعالى: وقال 

الصلاةعليهم ؛الرسل تقوم إنما الحجة أن على صريحان نصان الأيتان فهاتان 
الوالبلاغ ؛الرسالة الحجة عليه تقوم حتى أحدا يعدب لا الله وأن واللام، 

١عقله بمجرد 

رسولعن روي وما هق الله كتاب من يدل ما ارمياق اللألكائي.■ الحاففل قال 

(،٨٨، )٩٣المار لعبد الخ»ّس.ةا الأصول •شرح الأتية؛ المعتزلة كتب، لن.لائح انفلر ١، 
العدلررمانل صمن الحسين بن ليحيى والتوحيد العاول من الله معرفة فيه كتاب وكن.لائ، 

العدلءرمانل ضمن الرسي للقاسم والتوحيد٠١ العدل أصول  ١١وكتاب ٦(، ٤ )لإ/ والتوحيد® 
(.١٢٤والتوحيدءرا/ 



الدينأصول ق امحًراعة الأئمة إل 

العقل'الا مع الوصفاته تعالى الله معرفة وجوب أن على إجغز الله 
اللهمعرفة أن على اءفدل قال: ثم له ترجم ما على الدالة الايات من ماق نم 

والجماعة((السنة أهل مذهب وهدا جل، الله أخبر كما جع يال والرسل 
عليزعمه ما السابق حنيفة أبي كلام من يفهم أن العلماء بعض أبعلل وقد 
•بالعقل الإيمان وجوب من وغيره القاري 

كمذهبحنيفة أبي مذهب أن الناس س كثير ارويفلن I الزركثي فقال 
هذاولكن . . بخالقه. الجهل في لأحد عذر لا حنيفة؛ أي لقول . . المعتزلة. 

~عندهم العمدة وهو ~ المحابوني محمد بن أحمد الله عبد أبو فره قد الكلام 
والثواببالعقل العقاب يستحق أن بالحقل الإيمان وجوب ير نفليس • فقال 

ترجيح٠١نؤع عندا تفسيره لكن بالسمع، إلا يعرفان لا هما إذ بالعقل؛ 

أماومعصية، قبيحا أم ومحناعق حسنا الأمر هذا كون يرجح العقل إن أي• 
واللهمع، اليه ياتى حتى فلا والعقاب؛ الثواب عليه المترب، عليه الأقدام 
أعلم.
عندنا؛الصبي إمحلأم صحة عدم الأصل هن،ا فرؤع ومن  ١١ت الزركثي قال ٢" 

شرعا.الصبي مع إلزام ولا يه، الإلزام تقدم ٠^٤ صحته لأن 
والبالغااالصبي على يوجّت، العقل أن على بناء يصح حنيفة أبو وقال 

V لتعقيب:ا

~الصبي على المعرفة إيجاب فى حنيفة أبى إلى المنوية المسالة هذه آ— 
هوالعقل أن  ١١مسالة! وهى أيصا، إليه المنوية السابقة المسألة على مبنية 

لوجودالمعرفة تلزمه الصبي أن I كثي الزر عليها فؤع ولخللن، للإيماناا؛ الموجب، 

(.١٩٣)Y/ والجمائ" السة أهل اعمماد أصول ااثرح تا(
!٤٢)\/ اااوحراسلاا)م((. ١٩٦الأبق)؟/ المدر ;٢( 
(.١٤٨ر)اوحرالحءلاا)ا/ت؛(



التكلموننسبها الش السائل 

حنيفة.أبي إلى ذلك وثب العقل. 
أنهالأؤلفال؛ شأن في حنيفة أبي الإمام عن الحنفية كتب في المنقول أن ب~ 

يحكمأنه لمين، المعنل. ومات الكفار أولاد من لمين المأيدي في وسر من 
الفطرة.على ولد أنه على مبني حكم وهذا عليه، ويملى بإسلامه 

عليه٠١صلي أبويه أحد معه ست، لم ُُوإن • ال٠رءثنانى قال 
الحربدار في الننيمة من صبي سهمه في ونعر من ®فإن ت الهمام ابن وقال 
١١لما مويجعل صليه يصلى فمات؛ 

أنهة، الأخر في المشركين أطفال حكم في حنيفة أبي عن المنقول وكلءللنح 
اال*اا.عاملين كاثوا نا  ٣١»الأن حدبن،: على بناء فيهم؛ ، متوقف

١١ُمئ حنيفة أبو فيهم اروتوقف، الهمام! ابن قال 
فيأنهم الأطفال في حنيفة أبي عن الصحيحة ارواية أن • الكاندهلوي ونقل 
هايلذاكائوا عما أعلم أوالله الصحيح؛ الحديث، ؛فلاهر المشيئة 

؛اونيفوله: حنيفة أبي الأمام صاحي، الحز بن محمل عن الهمام ابن ونقل 
ذس_إاابغير أحدا يعدن لا الله أن اعلم 

الإيمان؛موحي، هو العقل أن الإمام! إلى الزركشي عزاه ما ينفض فهذا 
أعلم.والله منه، ويصح الصبي به يهلاو_ج أنه عليه مع لذلك 
شيحقال الثالؤغ، قبل التكليف، انتفاء السنة أهل من-هت، عليه الذي إن ثم ~ ج 

البلوغاارَا،.قباى التكليف انتفاء على الأممرين »إن الإسلام: 

:١٣٢القدير،)Y/ )٢( (. ١٣٢-  ١٣١)y/ »الهاواةاا)١( 
:١٣٢القدير،)٢/ *ي )٤( (. ١٢٥الخاري)٢; أخرجه )٣( 
:١٣٢القدير،)y/ «ذح )٦( (. ٣١• السالك،)؛/ ءأوجز )٥( 
(.٦٢والنقل،)ه/ العقل تعارض *درء )٧( 



الدينأصول ق امحًرب،دة الأئمة إل 

حىالنائم عن ت ثلاثة عن الملم *ربع يعوت المي قول ذلك على دل وقد 
;ضنممحخمتنونضضضبج.>'/

اعلم.والله الزركثى، إليه نسبه مما حنيفة أبي الإمام براءة تقدم بما فثبت 
مالك:الإمام إل نسب ها الناف؛ المبحث َص 

معواعممل دليله يعرف ولم الحق اعتقد "وإن • البغدادي القاهر عبد قال ~ ١ 
نمنهمأصحابما: نيه اختلف الذي فهو اعتماده؛ د يفما الشبه في ليس أنه ذلك 

ومحانرباعتماده تعالى لله مهلح وهو ا لازم له الإسلام وحكم مؤمن هو قال• من 
قواعدأدلة معرفة إلى المودي والاستدلال الفلر بترك عاصئا كان وإن طاعاته، 
وإنالله، برحمة معصيته وغمران الثماعة له رجونا ذلك على مات وإن الدين، 

اللهبحمد — الجنة أمره عاقبة وصارت مؤبدا عذابه يكن لم معصيته على عوقب 
.بنوأحمد . . حنيفة. وأبي . ١ ومالك. الشافعي قول هدا ~ ومنه 

لتمثيب:ا ٩

الملداا،درأإيمان اصهللاحا يحرف ما هي البغدادي ذكر التي الخالة هده أ~ 
٠المتكلبن عند المكلف على واجب، أول ألة معلى مبنية وهي 

العمليوالأستا.لأل الفلر هو ت المتكلمين عند الكلف على واجب، أول ب— 
تعالى.الله محرفة إلى المودي 

إلايدرك لا عرض وبأمره بالله العلم "إن الماتريدي منصور أبو قال 
الأّتدلأل«ص.

ه■ عاتنةحدث من ( ٤٣٩٨)؛/ له واللففل داود أبو أخرجه )١( 
الصحيح٠٠ في البخاري وأخرجه (، ٢٢١١والاوارعي)'اآ/ (، ٢٠٤١/ ١ ) ماجه ابن وأخرجه 

(.٥٩)U/ عاليه مونوها علي حديثا من 
(.١٣٧)نحاب،التوحيد« )٣( (. ٢٥٤)الدين« ،أصول )٢( 



الدنمكلموننسها الش السائل 

العبادجمح على الله فرض ما أول أن يعلم *وأن ت الباقلأني بكر أبو وقال 
ونواهيقدرته باثار عاليه والاستدلال بمفدوراته، والاعتبار آياته، في النفلر 

يعلموإنما بالحواس، مشاهد ولا باصملرار معلوم غير سبحانه لأنه ربوبيته؛ 
الباهرة((والبراهين القاهرة بالأدلة أفعاله تقتفيه ما على وكونه وجوده 

بحجةإلا تنال لا تعالى الله ررومعرفة ت المعتزلي أحمد بن الجبار عبد وقال 

بالتفكيرنعرفه أل فيجب بالمشاهدة؛ ولا صرورة يعرف لا تعالى اءلأنه وقال؛ 
رام"'■"■

القبلةأهل من التحصيل أهل وحمح الأشعري ررإن - القشيري القاسم أبو وقال 
علىنصيها التي بدلائله المعود الصاع يعرف أن المكلف على يجب * يقولون 

المقصودوإنما . ٠ المتكلمين. القاحل استعمال المقصود وليس ٠ ■ توحيده* 
تعالى^٤/الله معرفة إلى ١^ والاستدلال الفلر حصول 
حتعالى الله معرفة وجوب على لمون المااأج٠ع ت الجويني المعالي أبو قال 

هدافي يقدح ولا الثواب، موجبات وأعلى القرب أعفلم من أنها على اتفاقهم 
مهدية((المعرفة أن إلى المتكلمين بحفي مصير 

إلاالرسل يبحثة التعبد يصح *لا الماوردي؛ محمد بن عر الحن أبو وقال 
ماحكمته ؤإتقان صنعته آثار إخلهار مجن نلهر وقد • • • المرمل المعبود معرفة يعد 

ولذلك. . والفلر. بالاعتبار لإدراكها اكتسابا وصفاته؛ ذاته معرفة إلى يوصل 

)٨٨(.الخسة(( الأصول »شرح )٢( *الأنصاف(()٣٣(. )١( 
(.الأبق)٩٣المدر )٣( 

)مبكى للالكبرى• الشافعية *طقات صمن المحنة• س لهم وير بما المنة أْل *نكاية ( ٤ ) 
.يسير محاختمار ( ٤٢٠

(.له)١٣*الإرشاد• وانفلر: سير. بصرف ( ٣١- الدين•)٠٣ أصول و *الثامل )ء( 



الدينأصول ق الأئمة إل 

واكتابا١٠استدلالا إليها ووصل اصهلرارا معرفته إلى الوصول امتنع 

ولاواجبة تعالى الله معرفة أن ت النفلر وجوب بيان في ارالمشهور ت الرازي قال 
.، بالنذلراارإلا تحصيلها يمكن 

الأتية؛يالنتائج نخرج المتكلمين عن نقالتها الش السابقة الصومحى فمن 
 Hوالجوينيوالأهداف، المقاصد وجوب واجبة المتكلمين عند المعرفة ن أ

الإجماع.ذلك في ينقل 

 Iإليهاوالوصول لتحصيلها ميل لا نفلرية عقلية المكلمين عند المعرفة ن أ
المسابقة.المصوص جمح عليه تا..ل ما وهذا بالعقل، إلا 

 Iاللهيقنءفها هداية أنها أو صرورية فهلرية المعرفة تكون أن المكلمين نكار إ
المعالي،الواقع له ويشهد الشرعية، الدلائل قررته ن دفع هدا وفي القلوب، في 

القملفي إليه الإشارة تمن، الذّي واللام الصلاة عاليهم الرسل لخهج ودفع 
المابق.

يقومحتى والصفة الوجود معلوم غير مجهولا الله يكون أن منه يلزم هدا و٠ 
قل.رته،ومعرفة الله معرفة إلى يصل حتى العقلي، والأستل.لأل بالفلر الكالمط 

'•قال عنل.ما أحمل. بن الجبار عبله كلام خاصة المايقة المموصى عاليه تدل ما وهاوا 
.بالمشاهدة((ولا صرورة يعرف لا تعالى ارلأنه 

منّاهلءولا باصّهلرار معالوم غير سبحانه ررلأنه قال! عندما الباقلأني وكلام 
.بالحواس١٠ 

بوجوبالقول إلى المكلمين ببعض أدى المابقة الفقرة في ذكر0 تقدم ما 
لوإذ والفلر؛ ؛الاستدلال ودفعه رفعه إلى ، الكلفليدفع منه بد لا وأنه الشك،، 

باختصار.١( • — )٩ البوة<ا ارآعلأم )١( 
(.١٣٠)لإ ين والخاخر مض المتقل. أفكار رامحصل كتاب ( ٢) 



ا1تاكاموننسبها التي السائل 

يستدل؟نيل؟ بفكيف شاك غير كان 

لكييالمعتزلة؛ بعض به قال — الشك بوجوب القول وهو ~ المذهب وهدا 
الأئاعرة.بعض عليه ووافقه ، الجساش هاشم 

يشكلم فمن الحق، إلى الخوصلة هي الشكوك اءاذ I منهم الغزالي قال حتى 
والضلألا\مآ،.العمى في بقي يمر لم ومن يبصر، لم ينفلر لم ومن ينفلر، لم 

هيأحرى مسالة الكلف على واجب، أول مسألة على المتكلون بني — ج 
واستدلال.نفلر غير من تقليدا آمن الذي وهو ~ المقلد إيمان حكم 

تالقلي إيمان حكم في طويل كلام وللمتكلمين 
القلي.إيمان تصحح لا فالمعتزلة؛ 

اللأنه نبي؛ الرسول أن يعرف، لا ؛التقاليد قال من رر أحمدت بن الجبار عبد قال 
.، الكذابا١ر يلة متقليد من أولى بتقليدْ يكون 
صاحب،ذكرها أقوال. ستة على المسألة هده في فمختلفون الأشاعرة؛ أما 
وهي!التوحيل،اأ جوهرة ثرح المريد ررتهحفّة 

فيالموصي وعله قال؛ لكفنا، فيكون القلال إيمان صحة عدم أ- 
.»الكبرىرا

لا.أم للفإر أهلا لكن مواء العصيان، مع بالتقليد الاكتفاء ب- 
٠عميان فلا وإلا للفلر، أهلا لكن إن العصيان مع ؛التقلين. الاكتفاء ج~ 

لمذللئ، غير قالو ومن إيمانه، صح والسنة القرآن من القعلحي قلد من أن - د 
يصح.

١٧،  ١٦)الوزير لأبن الخلق« على الخق ]> ٠٧(؛ )٢٣للجوبى »اكامل« انظر: )١( 
(jl_»(Y (»١٥٣انمل.)

(.٢٠•واكوحيا_اا)\ا العدل ارسائل صمن الدين" أصول ®المختصرفي )٣( 



الدينأصول ق امحربعة الأئمة إل 

كمال.شرط النظر لأن مظلما؛ عصيان غير من به الاكتفاء — ه 

النفلرعليه ويحرم صحح المقلد إيمان أن ~ و 
فمنهم!المقالل؛ إيمان مسالة ش الأناعرة من المتكلمين أنوال حاصل فهده 

أبيالقاصي إلى الجويني عزاه وهدا بالكفرة، وألحقه المقالي إيمان يصحح لم من 
ارتفاعهع ينظر لم مآن ءإن ت قال عندما الجويني به وجزم ، الباقلأني بكر 

بالكفرة،ملحق أنه النظر فيه يمكن زمان ومضي الموانع 
هووهدا الأحرى، الأشاعرة أقوال من القول هدا غير الجويني يذكر ولم 

تقدم.كما ، ررالكبرى،؛ في السنوسي اختاره الذي 

الطرمن عليه واجب، هو ما بترك تاثيمه مع المقلد إيمان صحح من ومنهم• 
الدين.أصول في السابق نصه في كما البغدادي فول وهذا . والاستدلال 
المقالدينإيمان صحة وهو ~ القول وهذا تأثيم. ادو0 صححه من ومنهم! 

علىنص ففد الغزالي؛ قول هو ~ والاستدلال النفلر بترك تأثيمهم بدون والعامة 
الاعتقاد؛؛.فى ااالأقتماد كتابه فى ذللئ، 

وصيفن،بالله ننخ آمنالأولى؛ الفرقة  I١٠ فقال فرق، أربع إلى الناس قم ففد 
عقايرهمتحرك ولا عليه هم وما يتركوا أن ينبغي فهؤلاء الحق؛ واعتقدمحت، رسوله 

لمعليه الله صالوات> النّرع صاحب، فان العلم، هذا تعلم على بالامتحثالث، 
يكونأن بين يفرق ولم التصديق، من بأكثر إياهم مخاطثتته في العرب، يهنالبح 

برهاني؛؛بيقين أو وعقد بايمان ذللئ، 
العامةإيمان تصحيح الأشعري مذهب، أن يبين الفثيري القاسم أبو وكذللئ، 

فيقول!ما، واستدلالا نح] لهم وأن والمقلدة 

ا)٩ الباجوري محمد بن لإبراهيم التوحيد؛؛ جوهرة رح ث المريل. ْاتحفة ! انفلر ، ١ ل 
)٣٣(.ان؛ق المدر )٣( (. )٢٣"الشامل؛؛ اظر: )٢( 

)٨(.ر؛(»الأنماداا



التكلموننسها التي السائل 

الظاهرني لمون ممؤمنون بأنهم المسالمين عوام لجمع نحكم نحن ف٠ 
يعرفونهوأنهم الله أفعال في واستدلالا ^١ لهم أن ونعتقد بهم، الفلن ونحن 
(اسمحانه 

الجملة.في واستدلالا ا نفلت لهم وأن مؤمنون، لمين المعوام أن يقرر فهو 
؛الضروريوليس والبراهين، بالدلائل الصاع معرفة المراد أن ذلك ويبين 

.ألفاظهم واستخدام ال٠تكالمين طرائق محلوك 
علممن قالوا ما الإيمان صحة في يثترط لا الأشعري *إن ت المثيري فيقول 
بدلائالهالمعبود الصاع يعرف أن المكلف على يجب ت يقول . . هو. بل الكلام، 

ال٠تكل٠ينااألفاظ استعمال المقصود وليس . . توحيده. على نصبها التي 
بحلمالاشتغال إن ت قالوا *فان I السؤال هدا ه نفعلى القئيري أورد نم 

.٢ ر لف(( اللهلريق ومخالفة بدعة الكلام 
والفلر،الاستدلال طريق محسلكوا حميعا السالف، أن حاصله! بما أجاب، نم 
الكلامذم ب، نثم دلائله، من عرفوا بما الصاع معرفة في استقلوا وأنهم 

تفقال الحشوية، سماهم من إلى واستقباحه 

لهم،تحصيل لا الدين الحشوية صفق الكلام ^ا مثل إلى الاسترواح *ثم 
بالتقليد؟؛رمحوا وأنهم الفلر سيل يسلكوا لم أنهم الأمة يسلف، يقلن وكيف، 
بمامستقااين ه، الصحابة من اللف، كان ولقد وصفهم، هدا يكون أن لله حاشا 

قءأ،االرصول من وسمعوا الحق من عرفوا 

ولاماك لا الأربعة: الأئمة من أحد إلى القول هدا ينب أن يصح لا - د 
الأتية:للأمبابؤ وذلكؤ غيره، 

(.٤١٩الكرى،)r/ الناشة صمن»طقات المة، أهل *نكاية )١( 
باخصاربمسر.( ٤٢٠ازبق)"؟/ انمدر )٢( 
:٤٢١افبق)م المدر )؛((. ٤٢١الأبق)م انمدر )٣(



الدينأصول ق الأئمة إل 

إلىالمودي والاستدلال الظر هو واجب أول بأن القول أن ت الأول بب ال
الصالحلف القاله لم مبتيع قول ~ فيه المعرفة سبيل وحصر تعالى الله معرفة 

هذاإلى الناس س أحدا ييع لم هأ واليي بعدهم، فمن >ه الصحابة لدن من 
باب! I١٠ البخاري الإمام قال الباركة، سيرته س معلوم هو كما مهللئا، الملريق 

وتعالى«راآ.نارك الله توحيد إلى أمه ق الي دعاء فى حاء ما 
الفلرإلى الخلق س أحدا ييع لم ه رروالمي تيمية؛ ابن الإسلام شيخ قال 

أمروبدللئ، النهايتان إليه دعاهم ما أول بل الصانع، اثبايتط مجرد إلى ولا ابتداء 
ا،الملمن وعلماء الدين أئمة عليه اتفق مما وهدا . . . أصحابه 

أولأن على الأمة عياء بقية ْع مجمعون الأربعة الأئمة أن الثاني؛ الس_، 
استدلال.ولا نظر لا النهايتان، هو واجب 

إذاالكافر أن على العلم أهل ص عنه أحففل س كل راأجْع ت الخدر ابن قال 
بهجاء ما كل وأن ورسوله، عبده محمدا أن وأنهي الله، إلا إله لا أن أشهد ت قال 

صحيحبالغ وهو الإسلام، دين يخالف، دين كل س الله إلى وأبرأ حق، محمد 
ماعليه يجب، مرتدا كان المفر فأظهر ذلاثج بعد رجع فإن لم، مأنه ~ العقل 
المرتدارعلى يجب، 

وعلماءالدين أئمة عليه اتفق مما وهدا تيمية! ابن الإسلام شيح وقال 
كلأن ت الرسول دين س ؛الاصهلرار علم ما على مجمعون فإنهم المسلمين؛ 

ويدللث،كتائا، أو مشركا أو معطلا كان سواء الشهادتين، إلى يدعى فإنه كافر 
ذلك((آ؛،.بدون مسلما يصير ولا لما، مامافر يصير 

التوحيدأن على نص قد فانه ، ماللث،الأمام يخص وهو ؛ الئالن، السب، 
فقدالله؛ إلا إله لا أن نهاية هو واّل ~ الدم يعمم وبه ه الّكا إليه دعا الذي 

٧(.- ٦ )A/ والقل« العقل نعارض >ادرء )٢( (. ١٣٩)آ/ اوخارى« ااصحيح )١( 
٧(.ااالورء«)لأ )ا((. ١٥٤))م(»الإحماع« 



التكلموننسها التي السائل 

الاستنجاءأمته علم أنه ;ه؟ بالض نظن أن ارمحال • قال أنه الشافعي الإمام عنه نقل 
حىالناس أئايل أف أمرت ءر ت يجأ الني قال ٌا والتوحيد التوحيد، يعلمهم ولم 

.، حيدأ التو حقيقة والمال الدم به عصم فما ، ا الإه*أ إلا إله لا مولوا 
وبهالناس يقاتل له الله، إلا إله لا قول: هو التوحيد أن على مالك ص فهدا 

وبقيةمالك الإمام إلى البغدادي به نما فبطل والمال، الدم ويعمم الكافر لم ي
الأربعة.الأئمة 

الشافعي:الإمام إل نسب ما الثالثؤ: لميمثؤ اد 

أصولفي معرفته يجب، ما كل أن تعلم رروأن • الإمحفراييني الغلفر أبو قال — ١ 
صادرةصحيحة معرفة ه نفحق في يعرفه أن عاقل باغ كل على يجب الاعتقاد، 

الرحالس العقلاء حمح فيه يستوي . . فيه. يقلد أن له يجوز لا عقلية دلالة عن 
وأبىالشافعي بين منه شيء فى حلاف، فلا ذكرناه ما حميم أن واعلم . . ؤ اء والن

كطفب؛ا ٩

آسالتي الدين أصول يفهم أن عليه يجب العاقل الإنسان أن أراد إن أنه أولا: 
الفهدا وإدراك؛ فهم عن إيمانه فيكون — معناها ويعرف يعقلها إنه أي؛ ها ب~ 

يعقلها.لا اتل بمان إنيؤمن أن يعقل لا إذ العلماء؛ بين فيه V حالآف 

إلىتوصله عقلية بدلائل استدل إذا إلا إيمانه يصح لا الإنسان أن أراد وإن 
وأدلةمردود القول هذا فإن به؛ آص ما إلى معلمتنا قلبه كان وإن حتى اكصديق، 

غيرهم.ولا الأربعة الأئمة لا ! الحلماء س أحد يقوله لا تخالفه، الث.رع 
أصحابص كثير يقوله وأمثاله الكلام رافهدا تيمية: ابن الإسلام شيخ قال 

الم)آآ-آ(.وم(، ١٣١البخاري)Y/ أخرجه :١( 
(.١٨اثمين«)•ش ،؛اكمير )٣( (. ٢٦ا/ البلأء«)• أعلام •اسر ;٢( 



الدينأصول ؤ، الأئمة إل 

القول،هذا ولا القول هذا لا قالوا ما الأربعة الأئمة أن ومعلوم الأربعة، الأئمة 
أحداييع لم جئأ والني المتقدمة، البل مللئ، من أنباعهم من ذللئ، قال وإنما 

إليهدعاهم ما أول بل الصاع، إساين، مجرد إلى ولا ابتداء الطر إلى الخلق من 
أصحا؛هااأمر وبذلك النهايتان 

الذيالقول لهذا مخالثا محولا الأربعة الأئمة إلى المتكلمين أحد عزا ؛ ثانيا 
الأسفرامحس•إلهم عراْ 

إلىالمالة أهل محقهاء عامة ؛اوذهيح ت  ١١المايرة ثرح ارالمسامرة حانية محي قال 
غيرهصدق من كل بل نافعا، وكونه الإيمان لصحة بنرؤل لمن الدليل معرفة أن 

يعرفلم وإن حما مؤمن فهو بقله؛ ذلك وقل اعتقاده عليه يفترض ما جمح فى 
وأحمد١١١والشافعي والأوزاعي وماللث، وسفيان حنيفة أبي قول وهو دليله، 

الإمحفراييني،إليهم به نالذي القول يناقض الأئمة إلى المعزو القول فهذا 
إلىيحتاج لا الخلق مملر في مركوز والإيمان المعرفة أن وهو الحق، هو وهذا 

استدلال.نفلرولأ 

منلنا مإليهم حاء من كل من شلون كانوا ه وأصحابه ؛■■ cSالنبي أن ؛ ثالثا 
والدكروالصغّر الكبير فيهم أن ْع الاستدلال، وجوب على بدلوه أن غير 

ويعدهمالإسلام منهم فبل ه الني فكان ذلك، ونحو ٠ ٠ - والأعرايي والأش 
•يدليا معلمين 

المتكلمين،هؤلاء من الأئمة إلى الأهوال به نفي اكاقض يلاحغل رابئات 
أنسببه وهدا تناقصها، ماله إليهم ينمسبا اخر ونمى مسالة، إليهم ينسب فنصي 

الكلامية،أصولهم وحسسسا توهموه أو فهموه ما على نبتهم يبنون المتكلمين 
الأئمة.عن منقولة موثقة أقوال على استنادا وليس 

تا(»الدرء«)ح/1(.

(.٣١)٤ الحنفي يهللوبغا بن لقامم المايرة® شرح المسامرة ااحاشية '٢^ 



اكsكااموننسها التي السائل 

حنيل:بن أحمد الإمام إل نسب ما الرابع؛ المبحث 

وفيغة!؛ الله معرفة في التقليد ارو>حرم الحنبلي١ الجار ابن قال ١— 
.والأكتره أحمد عند والرسالة التوحيد 

;لتعثش ١ ثآ 

اللهرحمهم الأئمة يقوله ما بين الفرق نين التي ائل الممن الممالة هده ~ أ 
وهيالمتقدمة المسالة فهذه ؛ أتباعهم وخصوصا المتكلون إليهم ينسبه ما وبين 

ولاننلر غير من المقلد إيمان يصح هل أي: الله، معرفة في التقليد مسالة 
يصح؟لا أم استدلال 

المعرفةفي التقليد أن أحمد الإمام إلى الحنبلي الجار ابن نب كيف وانفلر 
صحةأو والإيمان الحرفة صحة عدم إما عليه يترتب وباكالي يحرم؛ والوحيد 

اكاثيم.مع والأيمان المعرفة 

مذهبعلى الفقه أصول في صنفت الي الكتب من كتاب يخلو يكاد ولا 
الملماتمن أو الإمام نص من وكانها ،، ر الخالة هذه ذكر من أحمد الإمام 

مذهبه.فى 

ومنالمتكلمين ائل ممن هي أحمد الإمام إلى المنسوبة المسالة هذه ب— 
وذلكالكلف، على واجب وأول المعرفة، مسالة على فرعوها التي تفريعاتهم 

بالنلرإلا إليها سبيل ولا عقلية نظرية المتكلمين عند المعرفة كانت، لما أنه 

توفيالجار، بابن ، المعروفالحنبلي، الفتوحي المزين عبد بن أحمد ين محمد الشيخ هو )١( 
(^٩٧٢.^

٥(.المنيراؤ؛/ ءالكوكب محقماكتبه ما لرحمته انظر 
(.٥٣٣النير«)؛/ )؛آ()ائرحالكوك_ؤ 

(،٣٨٨)y/ بدران لابن الخا٠لراا اانز،رة شرحها ْع قدامة لابن النانلر® ءروصة انغلر؛ )٣( 
(.٦٥٦)Y/ الحنبلي التلوفي الدين لجم ٠ الروضة مختصر اشرح وكدللن، 



الدينأصول ق ا؛ةراعة الأئمة إل 

العقليوالاستدلال الطر هو المكلف على واجب أول جعلوا والاستدلال؛ 
تحريره.مر كما الله، معرفة إلى المودي 

لا؟أم صحح إيمانه وهل المقلد، إيمان مسالة تقدم ما على فرعوا ثم 
•واجب أول لترك الإثم الاستدلال ترك على رتب منهم إيمانه صحح ومن 
أصولهم.على مبنية المتكلمين عقول نتائج مرث كلامية مسألة هده 

أمرالمعرفة في النظر ووجوب التقليد تحريم أن يزعم بحفهم أن وانمبمب، 
١،١١أJتةفيه حلافح لا عليه مجمع 
قهل.يوجبوا ولم المعرفة بفهلرية يقولون الأربعة الأئمة أن بيان تقدم أنه ~ ج
ابنبه نما فياكون أصلا؛ بشيء الة المهده في يتكلموا ولم والاستدلال، الفلر 

منوالتوحيد الله محرفة في التقليل. بتحريم القول من أحمل. الإمام إلى المجار 
ولايقوله لا مما إليه والمنوبة أحمد الإمام على المدحولة المتكلمين ائل م

كره.يد 

انفردواألهم إله قنب الحنابلة؛ مذيرّ_، تعيير أراد المتكالمين بعض أن — د 
أنأرادوا الحنابلة متكلمي فكان ، الأصول في ؛المقاليد بالقول الأمة بقية دون 

ذلكبوا ونين،  ٠١١١وأصول الله معرفة فى القاليل٠ بحرمة فقالوا المهمة هازْ يردوا 
؛دلك،.له وتزينا زعموا الده_، عن منهم دفاعا ه؛ نفالمدهب، إمام إلى 

وذمهالمقليد عن نهى أنه فءزفئ أحمل، الأمام عن لمتط قل. ت قائل يقول قد — ه 
الأئمة.بقية وكدللئ، 

الأوزاعيولا الشافعي ولا مالكا تقلل.وا ولا تقلدوني ررلأ أحمد; الإمام قال 
أجدواراحينح من وخذوا الموري ولا 

(.٤٤٤لمثوكاتي)الفحول" وءإرثاد (، ٢٧٧كثي)٦; لمزر اوحيءل« رلاJحر لدلمث،: انفلر ( ١ر 
(.٤٤٤، ٢٧٨)٦; الماشن: المدرين انفلر )٢( 

(.r-y Aالمم)لأبن المونمن" رم(»إءلأم 



التكانموننسها التي السائل 

فخذوأصحابه فه الن؛ي عن جاء ٌا هؤلاء؛ من أحدا دينك تقلد ®لا ت وقال 
يه«لا،.

ونهىأحمد ذمه الذي التقلد ولكن التقليد، ذم أحمد الإمام إن تعم، I فيقال 
٠المتكلمون عنه يتكلم الذي التقليد غير شيء عنه 

منأحدا يقلد أو ان إنيقلده أن عن النهى حناهر هو كما  iiSi;أحمد مراد فإن 
ورسولهلله الحجة وإن الله، دين فى حجة فعله ولا أحد قول فليس العلماء، 

ماوقال؛ أحدوا، حيث، من وحذوا قال; فإنه الأثر؛ آخر عاليه يدل ما وهذا يجو، 

ماكل في ويهناع يقول ما كل في يصدق أحد لا فإنه به؛ فخذ هأ الخم، عر< جاء 
مماهذا فاين أحمد؛ عنه يتكلم ما فهذا ، فحسسي، الله رسول إلا وينهى يأمر 

الله،معرفة إلى المودي العقلي والاستدلال الفلر وجوب من المتكلمون ينعمه 

إيمانه،صحة يعدم بعضهم قال وربما آثم، مقلد فهو بهيا الله يعرف لم من وأن 
الباب.هذا من الثاني الفصل في مر كما 

العقلأحمد: الإزم قال : التحريررا®نرح في ®قال الجار: ابن قال ٢- 
غريزة«لأ،.

الدماخ®في أنه أحمد عن والمشهور الحرير٠: اسرح في ®قال وقال: 
التعقيب،:أَ ' ١

فهذاغريزة؛، العقل ®إن فوله: أما أحمد، الإمام عن منقول الكلام هذا ~ أ 
عنه.نقل ما نص 

غريزة،®العقل قال: أنه أحمد الإمام عن الحربي أيراه؛م الأمام نقل 

(.٢٧٧، ٢٧٦داود)لأي احمد، الأمام ®سائل )١( 
(.٨٤)\إ الأبق اوما_ر )٣( •٨(. المر،،)\ا الكوكب ®نرح )٢( 
كتاب،صاحّي، مشهور، حاففل إمام الحربي، إسحاق بن إبراهيم إسحاق أبو الإمام هو )٤( 

(.٨٦)ا/ ®طقاأّّتح ت فى ترجمته انفلر . الحا.سث<اا ®غريب، 



الدينأصول ق امحربعة الأئمة إل 

ءفاف((لا/والزهد هوى، الدنيا في والرغبة سماع، والعلم قطة، والحكمة 
إدراكبها يفع التي القوة أنه غريزةاا ارالعمل أحمد; الإمام قول معنى أن بح— 
يصالح.لا مما يصلح ما ومعرفة الأمور 
دلكما المدركة، القوة أنه يقتضي ءوهذا I ;؛?!٥٠ تيمية ابن الإسلام شيح قال 

الإدراك«رآا.لا أحمد كلام عله 
بتنوبمن الأمور ويدرك الإنسان يعلم بها التي القوة هو العقل أن يعني وهذا 

دلتكما ؛؛؛، ٠٠٧١مي يالذي المحسوس العضو هو ليس ، يفرم وما ينفعه ما 
؛-؛#،٠٠٧١في العقل ؛ران قوله! من أحمن• الإمام عن المنقولة اكانية الرواية عليه 
العقل I٠٠ يقول حنبل بن أحمد ممعت قال! زياد بن الفضل نقلها رواية وهي 

والعقل«ر؛،.الدماِغ وافر قولهم! إلى سمعت، أما الرأس، في 
ومعانيهأحملء الإمام بكلام الخبير وهو ~ تيمية ابن الإسلام شيخ وصح ولقل 

يعلمبها التي الإنسان في التي الغريزة نفس بالعقل يراد *وقد فقال! — ذللث، 
والحارُث،حنبل بن أحمد قال كما المضار، دون المنافع ويقصل- ويميز، 

،العقلاء جمهور عند ثابتة الغريزة وهلوه غريزةرا، العقل ارإن وغيرهما! المحاسبي 
بهاقوه الجلد وفى يذوق، بها قوء اللسان وفى يمر، بها قوة العين فى أن كما 

الحقلأءا؛جمهور عند يلس 

وثرؤلالتكليم، منامحل أنه غايته — غريزة وأنه للعقل أحمد الأمام إثبايتح ج— 

)٥(.الجوزي لابن الهوىٌُ وءاذم (، ٥٥٦) ٠١٠المود ٠٠)١( 
(.٥٥٨))آآ(ااالودة،ا 

أحمل.عن روى الصلاة، في يومه ، أحمد صديق كان القهلان، أبوالعباس زياد بن هوالقفل )٣( 
(.٢٥١)أ/ اااكلبقا>ت،ا<عدة. ائل م

)٥(.الجوزي لأبن الهوى• وراذم (، ٥٥٩الخودة«)ااانفلر: )٤( 
(.٢٨٧الفتاوى،)٩! مجموع ١٠)٥( 



المكلموننسها التي السائل 

حىازيم عن ثلاثة؛ عى الملم لأرخ ت ه المي قول عليه دل كما والهي، الأمر 

والحالةمكلئا يعد ولم القلم عه رفع للعقل؛ فاقدا بالجون المبتلى كان فلما 
المتكلون،إليه به نمما تقدم ما العقل في أحمد الإمام كلام من يلزم ولا هده، 

•واستدلال نظر غير من القلبيى الأيمان وتحريمه عقلية المعرفة جعله من 

ولوازمهاالغريزة مجرد أن يقتضي الكلام راوهدا ت تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
يقولالله فان أحد؛ فيه بمانع لا مما وهذا الحبال، على الواجبة الحرفة تستلزم لا 
عقلية،بعلوم يحصل بالصانع الإقرار أصل إن ت يقول بالعقل، تحصل المعرفة إن 

وهدامؤمنا، يصير ذلك بمجرد ولا الواجبة المعرفة جمح هو ذلك ليس ولكن 
والهي"الأمر في شريل هو الذي العقل هو العقل 
يحرمولا يوجب ولا يقبح ولا يحس لا "والعقل الحنلي؛ الجار ابن قال ٣- 

المسةوأهل عميل ابن قاله والأشعرية. أصحابه وأكثر أحمد الإمام محي 
.، والفقهاءأ 

التعقيب؛

ولايوجب ولا يقبح ولا يحن لا الحقل أن على أحمد الإمام نص أين أ~ 
~كثرتها على ~ عنه المرويان في ولا أحمد الإمام كتبا في يعرف، فلا يحرم؟! 

المسألة!بهذه نمى 
انميهذا وكان أحمد، للإمام نهقا المابق الكلام بعد النجار ابن أورد ب~ 

قوله:هو الإمام عن المروي انمي وهذا المابق، الكلام نسبة عليه بش ما هو 
هووإنما بالعقول، تدرك ولا الأمثال، لها يقرب، ولا قيامي، المنة في "ليس 

فيهفان انمس، هذا على أحمد للإمام قبل به نما بمي بدلك فكانه الأتباع«ل؛،، 

(.١٩)آ/ العقل تعارض اادرء )٢( تخريجه. مضى )١( 
•٣(.١ ازبق)\إ المUJر )٤( •٣(. ١ )١; الم؛راا\ذكوي »ثرح )٣( 



الدينأصول ق الأئمة إل 

ولايحن لا العقل أن عليه منوا تدرك لا السنة ®إن يقول؛ أحمد أن 
•يحرم ولا يوجب ولا بمح 

 Hتقدم عما للجواب يقال فI

روايةالسنة® ررأصول في أحمد الإمام كلام من بص هي العبارة هذه أولا؛ 
وهىالقرآن، ر تف®والسنة أحمد؛ قول وفيها ، العطار مالك بن عبدوس 

بالعقولتدرك ولا الأمثال، لها تضرب ولا قياس السنة فى وليس القرآن، دلائل 
الهوى((لأ/وترك الأتباع هو إنما الأهواء، ولا 

كلامولا الله كلام على يقدم لا أنه منه يوحد إنما أحمد من الكلام هذا ؛ ثانيا
الواكسليم المتابعة الواجب إنما نظره، ولا هواه ولا رأيه ولا أحد عقل رسوله 

ججأ،رسوله وسنة الله لكتاب حاصع الحقل فإن ورسوله؛ الله لكلام المحارصة 
■عليهما مقدما ولا لهما قسيما يكون أن يجوز لا بها رثد ت م

أحمد؛®فول السابق؛ أحمد الأمام كلام ممستا تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
قئآ؛الله رمحول سنه ما كل تدرك لا الناس عقول إن أي؛ العقول* تدركها *لا 

الالعقول أن بذلك يرد ولم الرسول، كحلم الماس علم لكان ذللث، أدرك؛؛، لو فإنها 
عقولجعل من على ابتداء الرد الكلام هدا ففي عنه، ونهى به أمر شيئا تعرف 
للمنة*موافقة العقول يجعل ص على رد فيه ليس المنة، على معيارا الماس 

عزاهالذي يحرم ولا يوجب، ولا يقبح ولا يحن لا العقل بأن القول أن ~ ج 
فيحالفهم وقد عنهم معروف فهو ؛ الأشاعرة قول هو أحمد إلى الجار ابن 

بهوله منزلة الله عيد أبي عند له كاث الخلال؛ قال محمد، أبو انمنار مجالك بن هوعبدوس ( ١ر 
يقدمه.وكان سديد أنى 

(.٢٤١الحنا؛لةاا)ا/ انذلر»طقات 

(.٢٤١الحنابلة®)ا/ «طقات واننلر: (، ١٧- ١٦المنة®)®أصول )٢( 
(.٥١واكل«)؟/ المقل -مارصى «درء ( ١٢)

=و»نهاية (، ٧١)١; للامدي و»الإحكام® (، ٢٢٨)للجوينى ®الإرشاد® انفلر: )٤( 



التكلهوننسها الش السائل 

الأشعريبيع من ويشيحها العقول تحسين نفي وعدوا الناس حماهير ذلك 
٠إليها يسبق لم التي المحدثة 

والقحالحسن إثبات على الهلواف راوأكتر ت تيمية ابن الإسلام شخ قال 
القائلونبل C وغيرهم المعتزلة من القدر تقاة يثبته كما يثبتونه لا لكن العقلثين، 
يثبتون٠ . والخلف. اللف من والجماعة السنة أهل من والتقبح بالتحسين 

العقلمن.والقح الحسن ياثيات هذا مع ويقولون ونحوهما، والصفات القدر 
المالكيةمن كثير قول وهو نفسه، حنيفة أبى عن أيصا ونقلوه الحنفية، نول وهدا 

أئمةمن وغيرهما الخهلاب وأبى التميمي الحسن كابي والحنبلية؛ والنافعية 
سعدالقاسم وأبي المجزى نصر كابي الحديث أهل وكذلك . ٠ ٠ أحمد أصحاب 

وغيرهما.الزنجاني على ابن 

زمنفي الإسلام في حدثت التي الدع من هو ذلك نفي أن ذكروا هؤلاء بل 
ونحوهصفوان بن الجهم يملريق القدر في المعتزلة ناظر لما الأشعري الحز أبي 
العمليينوالقح الحز فنفي محالا • قالواالنفي، ا هن• إلى فاحتاج المر، أنمة من 

والسالفاالأئمة كلام من يوحد بل أئمتها، ولا الأمة ، محلفمن أحد يقله لم معللها 
بهالله أمر فيما ما وبيان وأمره، حلقه في الله حكمة وبيان الأحكام، تحليل في 
ينافيما بالعقل المعلوم القبح من متاهيه في وما بالعقل يعلم الد'محا الحس من 

/أصلا((١ القي على حجة لهم ليس والنفاه الفاه، قول 
منها!عدة، فوائد الإسلام لشخ الجامع الكلام هذا ففي 

الملمين.طوائف، أكثر عليه يوافق أمر العفليتن والشح الحس إثبايتح أن " "١ 
وحلئا.سلما والجماعة السنة أهل جمهور به يقول وأنه ٢" 
معروفةتكن لم التي الأشعري محيتايت، من العقلي والقبح الحسن نفي أن ٣— 

وغرئ.(، ٣٧)•كهرستاز لأقدام" ا =
سير.باخممار ( ٤٢١-  ٤٢الخْلمينء)•على رءالرد كتاب،:١( 



الدينأصول ق الأئمة إل 

الطوائف.بقية دون يه انفرد مما وأنه قبل، من 

سالفمن أحد يه يقل لم أمر العقليين والقبح الحسن نفي أن أهمها! وهو ~ ٤ 
متحقق.العلم في متبحر إمام من للإجملع نقل وطا وأئمتها، الأمة 

الإمامماله لم العقالي والتقبيح التحسين نفي ثة نإن نقول؛ أن لنا بمحق إذن 
والمروياتالإمام كتب، حلو من تقدم ما يؤيده ما وط؛ ألبتة، عنه يوثر ولم أحمد 

العقلي.والقبح الحسن تفي من إليه تج نما يؤيد قول أي عن عنه 
الإطلاقعلى يحرم ولا يوحت، ولا يقبح ولا يحن لا العقل ان فالقول وإذن؛ 

بنأحمل. السنة أهل إمام قول ليس الأشعري، محدثاين، وْن الأناعرة قول هو 
١تعالى الله رحمه حنبل 

العقليالقياس عن المهي إلى صائرون اروصار الجويني: المعالي أبو قال ٤- 
منوالمقمحدن حنل بن 1حماس مذهب وهو الشرعي، بالقياس والأمر 

أتثاءه«أااّ

التعقيدأ:\ • 

الماسالله أمر ولن.لاائ، البشر، على الله نحم س عفليمة نعمة الحقل ولا؛ أ٠ 
ربوبيتهعلى يدل مما والأرصى، السماوات، مالكون فى والفكر ؛الفلر القرآن فى 

ومانألامج آلثتوت ؤ، مادا أثلؤوا جؤ تعالى: قال كما وألوهيته؛ وملكوته تعالى 
•اا-اه ©ا .محزف لا م ص رالئدر اويث هم، 

شءهثن آثه ئق وما ءآ'لأربج، ألثم؛و؛ت، ؤ( تثلثوأ أولم ؤ تعالى؛ وقال 
.ددا[االأماف;

.٢[ ١ لاتذار:ات: وه ثمميف ؛^! ٥١أوئساؤ ^؛X، ■ نحالى وقال 
Iفيها يتفكرون ولا الكونية بآياته يعتبرون لا الدين شأن فى تعالى وقال 

(.٤٩١/ l_(Yأصول، ش اورئذ، )آ(اا



التكالموننسبها الش السائل 

]-'}سف.ه مترضو0 عم وهم عي تمتحك آلثثوت ق ^ ١٠نى ؤو>=قؤو( 

و>ؤولعلكمثقؤيزه بقوله؛ الكريمة آياته تعالى الله يختم ما وئيتا 
فيوالتدبر والتفكر للنظر وامتحثاثه العقل استخدام وجوب على دليلا  ٠٤

وعاد.جل قدرنه ومaلاهر ألوهيته، وبراهين ربوبيته ودلائل الكونية، الله آيامحنج 

منالمشركين لهؤلاء محمد يا ررقل يونس! آية ير نففي الطري الإمام قال 
الأندادوخني؛ الله توحيد من إليه تدعوهم ما صحة على الأيايّتج اوساواليلئ، قومك،، 

ماحقيقة على الدالة الآيااتإ من السماوات، في ماذا القوم أيها اذفلروا ت والأوثان 
ونزولونهارها، ليلها واختلاف وقمرها شمسها من الله؛ توحيد من إليه أدعوكم 

بنباتهاوتصدعها جبالها من الأرض وفي سحابها، من العباد بأرزاق اإغبن، 
—وتدبرتم عقلتم إن — لكم ذلك، في فإن ءجائبها؛ صنوف وصائر أهلها وأقوات 

ملكهفي له يكون أن يجوز لا من فعل من ذللئ، أن على ودلالة ومعتبرا عقله 
آ.نلهيرلأل وحفظه تدبيره على له ولا ، ثريلث، 

اللهربوبية على الدالة العقلية الأدلة من تضمن قد الكريم والقرآن 
.والغناء النقاء فيه ما وألوهيته 

المتكلمينمن طوائف، يظن كان وإن ارفإنه ت تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
علىموقوفة فدلألته ادق الم الخبر بهلريق يدل إنما الشؤع أن المتفلسفة أو 

فقدمحضة معقولان المخبر صدق عليه يبنى ما ويجعلون المخبر، بصدق الحلم 
الكتابدلالة أن ظنهم في مبينا، ضلالا محلوا بل عقلينا، غلظا ذللث، في غلطوا 
الحلمأهل الأمة سلف، عليه ما الأمر ل المجرد، الخبر يق بهر هي إنما والسنة 

مابدللئ، العلم في إليها يحتاج التي العقلية الأدلة بين هؤئ الله أن من والإيمان، 
أحنعلى بخلاصته القرآن جاء يذكرونه مجا ونهاية قدره، هؤلاء من أحد يقدر لا 

(.٦١٦ا(«تف؛رالءلبري«)أ•/:



الدينأصول ق الأئمة إل 

وجه،

Iوعلا جل عنها قال والتي كتابه في الله صربها التي بالأمثال لذلك مثل ثم 
[.٢٧أارم: وه ثرووف ثلم مم مل بن آص هنئا ف، ِمح صرقأ 

أنيجوز لا الإلهي العلم أن بين ثم العقلية، ة الأفيهي المضروبة فالأمثال 
التعالى الله فان والفؤع، الأصل فيه نوي يالذي التمثيلي بالقياس فيه نيل ي

أفعاله،فى ولا وأسمائه صفاته فى ولا ذاته فى لا حلقه س بغيره يمثل أن يجوز 
أقرائه؛فيه يستوي الذي الشمول قياس استخدام يجوز لا كذلك حقوقه، في ولا 
.أفرادها يستوي كلية قضية تحت، وغيره هو يدخل أن يجوز لا تعالى الله لأن 

أوكان تمثيلثا الأولى قياس فيه يستعمل الإلهي( العلم أن نه الشيح يقرر ثم 
بقاعدةلذلك، يمثل ثم •٦!، ا'كحلث ٦^^٤٠ ألعثل ؤو.ف ت يقول الله لأن ئمولثا؛ 
فالخالؤ،الوجوه؛ س بوجه فيه نقص لا للمخلوق ثبت، كمال كل • وهي،الأكملية 

الخالق(عن فنفيه المخلوقات صض عن نفيه وجب وعيبا نقص وكل به، اولم، 
،•الأول5،ر بملريق 
اومثلالأئمة عند الاستدلال طريقة هى هذه أن مثبتا ذللث، بعد الشيح يقول ثم 

كماالهلالما، هذه مثل فى والأئمة لقط اليستعملها كان التي هي، الهلرق هذه 
ذللش،وبمثل الإسلام، أهل، أئمة _، وبعده قبله وتما أحمد الإمام نحوها استعمل 

.. . والمعاد والصفات التوحيد مسائل فير الدين( أصول تقرير في( القران جاء 
ذلك"<.ُنم 

نوعان:به يراد الشرعي الدليل أن الشيخ يقرر آخر موصع في دا 
عليه.ودل أثبته الحنيف، الشؤع كون • الأول التؤع 

فيه.وأذن أباحه الشؤع كون ■ الثا؛ي،دالنؤخ 

(.٣٠-  ٢٩)\/ »الدرء« انفلر: )٢( (. ٢٨ارالدرءا<)\ا )١( 
-"آ(.)م(»الدرء«)؛/



التكلموننسها الش السائل 

ْماوأيه الخرع عله دل ما يكون أن  UIفهدا الأول: الوع بالدلل أريد فإذا 
فيالمضروبة كالأمثال عقليا؛ سرهما دليلا يكون ذلك فعند العقول؛ بدلالة يعلم 

الخبربمجرد إلا يعلم لا يكون أن وإما عملية وبراهثن ة أقيهي الش القرآن 
سمعثا.شرهما دليلا حينئذ فيكون فيه؛ للعقل مساغ ولا الصادق 
عليهنبه وما الصادق به أحبر ما فيه فيدخل الثاني: النؤع بالدليل أريد إذا وأما 
به،الاستدلال ويمغ الدليل يحرم لا والخاؤع الموجودات، به نهدت وما القرآن 

كدت،فإنه سدماته؛اءإلة إحدى تكون أن مثل: ه؛ إلأإذاكانالا.إيلكل.ئافيش
تعالى١عليه كان إذا ميما ولا الكذب يحرم والله 

المريحوالعقل الصحيح مع الأن ؛؟^٥، الخيح يبين آخر موضع وفي 
تضطرب.ولا تختلف لا الحق دلائل لأن متلازمان؛ 

متلازمان؛وهما والعقل مع الهو الحق إلى الهلريق كان ءاولما : قال
ومنالرسول، صدق وهو معي الالهلريق على دله العقلي الهلريق سلك من كان 

الخفيوكان القرآن، ذلك بين كما العقلية الأدلة له بين الخمعي الملريق ّلاك 
سقلأو مع كآ المار: أهل قال كما هذا ولا هازا؛ لا يلك لم من المعذب 

ا[ااأآ،لأ.آلتعيره محب ؤآ م ما 
بممتهليعلا كثيرة أمور عن مع الفيخبر العقل، من دلالة أومحع مع الولكن 

معللالمليم وجس، ذلك فعني. إليها، التوصل ولا بإدراكها الاستقلال العقل 
العقل.بحجز والاعتراف 

بلالعقول يخبرون؛محالات لا الرمل أن نعلم ونحن ٠٠الإسلام: سيخ قال 
العقليعجز بما يخبرون بل انتفاءه العقل يعلم بما يخبرون فلا الحقول، بمحارات 

محرفتهءالعن 

(.٣٩٤)U/ )٢(«الدر،ا((. ١٩٩- ١٩٨)١(ءالدوء،)١; 

(.١٤٧)م(»الدرءاا)ا/



الدينأصول ق الاربعاق الأئمة إل 

قيمةوبيان العقل قيمة إهدار عدم في كانوا هدا عر الأربعة الأئمة انيا؛ ثا 
هيبالتي والمجادلة والمناظرة الحجاج وش والتدبر النظر في وأهميته العقل 

أحن:

لوته;قيأ الملاحية من طائفة يأتيه حنيفة أبو فهدا أ~ 

بامرمشغول فخاطري دعوني لهم• فقال الصانع؟ وحوي على الدلالة ررما 
أصنافمن مملوءة عفليمة سفينة دجلة في أن بلغني قال• هو؟ ما ت قالوا غريب 

!فقالواعليها يقوم ولا يحركها أحد غير من وراجعة ذاهبة وهي العجيبة، الأمتعة 
صدقتفكيف فقال: إ عاقل؟ يصدقه أهدا : قالواإ ذاك؟ وما قال: أنت؟ أمجنون 
وهداالعجيبة، والحوادث والأصناف الأنولع من فيه بما العالم هدا أن عقولكم 

هدهوتتحرك محدث، بغير الحوادث وتحدث يجري يار الالدوار الفلك 
باللأمااهم أنفعلى فرجعوا إ محرك؟ بغير التحركات، 

قياسباستخدام له وإفحام للخصم إلزام وفيها صحيحة عقلية مناظرة فهده 
محالايقودها قاني غير ص بالأمتعة المحملة فينة السير كان فإذا الأور، 

أور.باب س محال مدبر حالق غير س الفلك، وسير ووجوده العالم هدا فتحرك 
ومجادلأالخاظرة على قدرته عنه انتهر ئتئ الشافعي الإمام وهدا ب~ 

فيالفرد لحفص المشهورة مناظراته ذللث، ومن والبرهان، بالميجة الخصوم 
القران.الأ م

بنالربح ءلر-س من الشافعي" ارآداب في حاتم أبي بن الرحمن عبد روى 
عمروبن ويوسمؤ الحكم عبد بن الله عبد وحضر الشافعي ارحضريؤ قال! سليمان 

الحكايةوقال: ( ١١٢٧-  ١٢٦•الدر،•)T/ في تيمية ابن الأسلأم شخ الحكاية هذْ ذكر )١( 
وقال؛حنيفة أبي إلى ( ٢٤)ءالهلحاوية® شارح وعزاها العلم، أهل بعض عن المشهورة 

•حنثفة أبي، غتر عن أبما وتحكمح، 
•آ*ا(.رأ/ الميزان، ااكن انذلرهه:)أ(



التهقالمونذاسها الش ا1سائل 

اللهعبد حفص أل فالمنفرد، يميه الشافعي وكان الفرد حفص وحضر يزيد ابن 
فلمعمرو بن يوسف أل فيجيبه، أل فابى القرآن؟ في تقول ما الحكم! عبد ابن 

فطالتالشافعي عليه فاحتج الشافعي ال فالشافعي، إلى أشار فكلاهما يجبه، 
وكفرمخلوق غير الله كلام القرآن بأن عاليه بالحجة الشافعي فقام المنافترة، فيه 

الفرد.حفص 

قتلي؛؛الشافعي أراد فقال؛ بحد المجد في حفصا فالقستا الربيع! قال 
إلايخهبيي أن أحبسن، حدا أ ناظريتح ما ١١ت قال أته الشافعي عن عساكر ابن وروى 

للتامحيا؛أمره ينكشف أن أحمتا فاني بدعة؛ صاحب، 

البشر.في الله غرزها نعمة وأنه العقل باهمية ينوم لآةّئبم أحمد الإمام أ~ 
.انءاالإنفي غريزة العقل إن I١١ قال أنه عنه فصح 
فيغريزة جعله الله وأن وأهميته، بالعقل أحمد الأمام تنويه على ياول وهدا 

الإنسان.

والحكمةغريزة، ارالعقل قال! الحربي إبراهيم عنه نقاله كما كلامه، ونمى 
٠^٣، ١١عفافح فيها والزهد هوى، الدنيا في والرغبة سماع، والعلم فهلنة، 

كلامعليه دل كما الماوأركة القوة أنه يقتضي ١روطا رشث! الإسلام شخ قال 
أحمدلأالأدراك«ل؛،.

محنويميز الأمور ويدرك الإنسان يحلم بها التي القوة هو العقل أن يعني وهدا 

عساكرلأبن كدب •تبيض وانظر: ( ٣٢٢)حاتم أبي لاض الثافعي٠ رآداب )١( 
(٣٣٩.)

(.٣٤الضري،)• كاJب »تبتين )٢( 
)٥(•الهوى® ْاذم في الجوزي ابن ونقله ( ٥٥٦)الفقه® أصول في المودة  ١١)٣( 

(.٥٥٨)رإ(«السودة« 



الدينأصول ق الأئمة إل 

وصحوقد الدميغ، يمي الذي المحسوس العفو هو لمى ضره، وما ينفعه ما 
بهاالتي ان الأنفي التي الغريرة نفس بالعقل يراد 'روقد فقال؛ الإسلام شخ ذلك 
والحارثحنبل بن أحمد قال كما المضار، دون النافع ويقصد ويميز يعلم 

العقلاء،جمهور عند ثابتة الغريزة وهذه غريزة، العقل إن وغيرهما• الحامي 
بهاقوة الجلد وفى يذوق، بها قوة اللسان وفى يمر، بها قوة العين في أن كما 

.العقلاء١١ جمهور عند يلس 

صريحعقلي برهان وهو الأولى، قياس أحمد الأمام استخدم ولقد ب— 
:ررفقالوا; عليهم رادا قاله مما دكان الله، صفات نفي في الجهمية على ردوده في 

Iنقول نحن ت فقلنا . شيء ولا الله كان فد • تقولوا حتى أبدا موحدين تكونوا لا 
إنماألمس كلها، بصفاته يزل لم الاه إن قلنا: إذا و0كن . .شيء.ولا الاه كان 

صفاته؟بجمّيع واحدا إلها نصفح 
جيعلها أليس I النخلة هنءه عن أحبرونا فقلنا! مثلا، ذللش في لهم وصربنا 

نخلةوسميحا واحد، شيء اسم واسمها ، وحجار وحوصن وسحقا ا وليفوكرب 
واحادااإله صفاته بجمّع الأعلى المثل وله اللّه فكذللثح صفانها؟ بجميع 

عنه،نقلتح كما الإسلام شخ نبه الذي الأولى قياس وهو صحيح، برهان فهذا 
الكريم.القرآن به جاء مما أنه 

تقاةالجهمية أصول بها يبهلل عقلية حجة أيقنا يستخدم آخر موصع وفي 
إنفقلنا: كالأشياء. لا شيء هو : فقالواشيء. هو ارقلنا: ه: قال المحّفات، 

لماستبين ذللثح نمد شيء، لا أنه العقل أهل عرف، قد كالأثياء لا الذي الشيء 
فييقرون بما الثنعة هم أنفعن يدفعون ولكن بشيء، يؤمنون لا أنهم 

ؤ ٢٣العلانة١١^

(.٤٧الجيمية،،)على "الرد )٢( (. ٢٨٧الختارى،،)و/ .جموع )١(" 
(.٢٦-  ٢٥الجهمة«)على "الرد )٣( 



المكلموننسها الش السائل 

ارولهازاI مقول السابق أحمد الإمام كلام على تيمية ابن الإسلام شيح ويعلق 
الأنه الخل أهل عرف قد كالأشياء لا الذي الشيء إن فقلنا: أحمد: الاط، قال 

المعقولان®مريح يعلم مما وهدا بالخل يعرف مما هذا أن فبين شيء، 
الشيءمسمى أن من أحمد الإمام عليه نبه الذي اروهذا أيقنا: يقول ثم 

هوكلها والموجودات كلها الأشياء فيه تشترك كلي عام معر ذلك ونحو والوجود 
الخلاء((عامة عليه الذي الخل بصريح المعلوم 

وهىوالصفات، الأسماء باب فى ونافعة مهمة كلية قاعدة ذكره الذي وهذا 
^•٥الإسلام شيح شرحها وقد العام، والاسم الكلي المعللق في الاشتراك قاعدة 
،.التيمرية((١٢في،)الرسالة أمثلتها وذكر 

الجهميةعلى رد قد مئ وأحمد ١١الإسلام: شيخ يقول آخر موصع وفي 
يذكرهلم ما وحججهم كلامهم من وذكر والخلية، معية البالأدلة وغيرهم 

بالشرعذللئ، أبهلل نم استيفاء، أتم وحججهم مذهبهم حكاية استوفى بل غيره، 
والخل((

علىرده في أحمل الإمام استخدمهما عقليين قياسين الإسلام شخ وذكر 
فوقالعالم عن بائنا كونه مم المخلوقات بجميم عالما تعالى كونه فى الجهمية 

المسئ•
علىالخلية بالأدلة يستدل أحمد أن والمقصود ٠٠ظه: الإسلام شيخ قال ثم 

صحيحة«ُ•٦/كانت، إذا الإلهية انمنالب 

(.١٧٩)؛،/ ااالدرء(ا)٢( (. ١٧٨)ه/ «الدر،« )١( 

(.١٦- ١ • الفتاوى•)م امجموع في »اكدصية« انغلر: )٣( 
(.١٤٩)؛(»الدرء«)يم 

للإمامالجهمة• على •الود في القياسن وانفلرهذن (، ١٥٥-  ١٥٤ءالدرءا()U/ انفلر: )٥( 
-•٥(.٤٩)أحمد 

(.١٥٥الورء((ريم اارأ(



الدينأصول ق الآربعة الأئمة إل 

فيالعملة الحجج استخدما الله رحمهم الأربعة الأئمة أن نعلم تقدم ومما 
المقول،صحيح ْع العقول بصرائح أصولهم وإبطال المخالفين، على ردودهم 
مععبادْ على بها الله أنعم التي العقل نعمق من الاستفادة بين جمعوا وبدللثح 

والفلقة،الكلام كأرباب لا يهديه، والاهتداء الكريم الوحي بنور الاستضاءة 
العقلي.القياس عن ينهى أحمد الأمام إن السائقة؛ الجويني دعوى ينقض وهدا 

وبينواوأبطلوا أحمد الإمام إلى الجويني نسيه ما الحنابلة أئمة رد ولقد رابعا! 
.،، ;؛jiiأحمد الإمام عن حاطئ نقل أته 

يكرمما ءوأما I السابق الجويني لكلام نقله بعد تيمية ابن الإسلام ثيخ قال 
عليهقرأ لمن الحكبرى البقاء أبو قال حتى أحمد، أصحاب أنكرْ فقد أحمد؛ عن 

كماوهو أحمد. الإمام مدهب، عن بصحيح ليس النقل هدا ! ااالبرهانااكتاب 
يلالمهللوب، إلى يفضي صحيح عقلي دليل في نظر عن ينه لم أحمل فإن قال؛ 

بالأدلةالاحتجاج من وغيرهم الجهمية على الرد في الدين أصول في كلامه في 
(٠أصحابه عند كتبه فى معروف، هو ما نة للمالمخالفين فول اد فعلى العقلية 

العفولءآبملأئل الاحتجاج أحمد عن نقل ؛روقي الحنبلي! الجار ابن وقال 
لاثبان،>يق والاستدلال العقلي القياس الخطابر"آ،: أبو "وقال أيقنا: وقال 
أحمداال٤،.الإمام عليه نص العقلية. الأحكام 
القياسمن ويمغ ينكر أحمد الإمام أن من الجويني زعمه ما بهيا فبطل 
العقلي.

(.١٥٤-١٥٣)؛(»الدرء«)تما/

(.٥٣٥)إ/ الم؛ر« الكوكب، »نرح )٢( 
)Y/الحنابلة• *ؤلبقات اننلرI وفته. في الحنابلة إمام الكالوذاني أحمد بن محفوخل هو )٣( 

٢٥٨.)

(.٥٣٦)إ/ المتر• الكوكب »شرح )٤( 





الدينأصول ق امحرسة الأئمة ال 

إلخالهرس 

الإيمانق الإيحاء 

املّركالقين 

والرحئةالإرحاء تعريف 

للارحاء:اللغوي التعريف ا؛ذول؛ لمبحث او 

..لغة.الهمز وترك أخره، الأمر! ررارجأ ! العرب؛، ارلسّان في حاء ١" 
المرجئة.سمت ومنه مهموز؛ خير التا إ والأرجاء 

١١عمل بلا محول الإيمان يهولون؛ الملمين من صنف والمرحثة! محال! 

إذاالياء! أو بالهمز ~ وأرجيته الأمر، أرجأت رريقال! ! ارالمغرب،؛وفي ٢" 
ب".

١أرجأه فمد ثيء عن شيئا أخر من فكل التأخير؛ هو العرب! لغة ش فالإرجاء 
ررإنفيقول! وضوحا اللغوي المعنى وه الهلبري جرير بن محمد الإمام ويزيد 

صفتهم؟وما المرجئة؛ ومن قائل! قال 
الأمر،ذلك فيما مختلف أمر بارجاء موصوفون قوم هم الرجئة! إن قيل! 

٠فتأخيرْ إرجاوه قاما 

مرجئه،وهو إرجاء يرجئه فهو الأمر؛ هذا فلأن أرجأ العرب! قول من وهو 
بهمز•

•مرجيه فهو ~ همز بغير ~ إرجاء يرجيه فلأن وأرجاْ 

(.٨٤—  ٨٣)\إ منظور لأبن  ١١العرب ان اري)١( 
(.١٧٢)آ(»اوغرب«)ا/ 



الت3قإموننسها الش السائل 

يفرأا ٦١•]اكوبة: آمموه لائز مزجئول ءؤوءا-موث I ذكرء تعالى الله قول ومنه 
٢.!^،١ لأمر مؤخرون لمعنى: الهمز وبغر بالهمز 

 l"". للمرجئة:الاصطلاحى المعنى الثال: المبحث

ومنقائل: قال 'ارن بالمرحئة؛ المراد بيان في الهلبري الإمام قال ١— 
صفتهم؟وما المرجثة؟ 

ذلكفيما مختلف أمر بارجاء موصوفون قوم هم المرجئة: إن قيل: 
.٠٢٠...؛لأم.

المرحثةسميت أحله من الذي المعنى في القول من ®والصواب قال: ثم 
الشيء.تأخير من قبل بينا ما معناه الإرجاء إن يقال: أن مرجئة 

مرجئامنهما والبراءة ولايتهما وتارك ربهما إلى ها وعثمان علي أمر فموخر 
مرجى-ذهوّ أمرهما 

٠مرجئ فهو عنه مرجئهما الإيمان عن والطاعه العمل ومؤخر 

فيالديانات في المختلفين بمذاهب المعرفة أهل اسعمال من الأغلب أن غير 
كانوفيمن "ءملُا، بلا قول ®الإيمان ت قوله من كان فيمن الاسم هذا . هذادهرنا 

بالقولالتصدص هو إنما الإيمان وأن الأيمان، من ليست الشراع أن مذهبه من 
بوجوبه®المصدق العمل دون 

وهومتقدم إمام كلام إلى نوعين إلى المرجئة يم تقفي يتند الهلبري إن ثم 
وجهين:على ®الإرجاء قال: أنه الطري عنه فروى ، عيينةبن محميان الإمام 

قومضم • ااثو،م المرحئة قاما أولثلث،، مضى فقل وعثمان على أمر أرجوا قوم 
ولاتواكلوهم ولا وهم نجالفلا عمل، بلا قول الأيمان يقولون: 

١٨١الأءار،)Y/ *تهذب )٢( (. ١٨١الآىر«)y/ *تهذيب )١( 
(.١٨٢الابق)آ/المدر )٣( 



الدينأصول ق امحربعة الأئمة إل 

• ١٠. . تثاربوهم. 

علىعندهم وهو التأخير، ت بمعنى ا١الإرحاء ت حجر ابن الحافظ وقال ٢" 
>لسمن 

اللذينإحدى تصوب في الحكم في القول تأخير به أراد من متهم؛ 
٠عثمان بعد يقاتلوا 

الفرائصوترك اعائر أتى من على الحكم في القول ناحر أراد من ومنهم: 
ذلل؛،مع العمل يضر ولا والاعتقاد الإقرار عندهم الإيمان لأن بالنار؛ 
 G( بلي!ما لنا بظهر تقدم فمما
نوعان!المرحثة أن أ— 

عثمانقتل بعد والمتقاتلين وعثمان علي في الحكم أخروا من • الأول النؤع 
عيينةبن سفيان الأمام ذلك على نص كما مقوا قد وهؤلاء منهم، أي تولي وعدم 

.الطبري عنه نقل كما 

المرادهو وهذا الإيمان، مسمى عن العمل يؤخرون الذين هم الثاني! النؤع 
ابنوالحاففل الطبري الأمام ذللئ، على نص كما العلماء، اصهللاح في بالمرحثة 

حجر•

علىليمت، المرحئة هده أن أيصا السابق الهلبري الإمام كلام من ويظهر ب~ 
درجمحزتعلى هم، بل واحدة، درجة 

معالإيمان مى معن ويخرجونه العمل يؤخرون الذين الأولى؛ الدرجة 
مرجئةنمينهم على اصعللح الذين هم وهؤلاء والإقرار• التصديق وجوب 
الفقهاء.

(.١٨١ابق)آ/ اوملرال)؛(

(.٢١٣)Y/ ابرى« فتح ْثوْة اuرى ءاهدي )٢( 



التكلموننسيها التي السائل 

النطقالعمل مع ليشمل الإرجاء، دارة وسع في غالوا أشد ت الثانية والدرجة 
مرجئةهم وهؤلاء فقط، القلي التصديق مجرد في الإيمان وحمر أيقنا، 

•المتكلمين 

المتكليثن:لمرحئة ئم الضتهاء نمرحتة موجز تفصيل يلي وفيما آ ■ ر

 Iكبارونقدها عليها تكلم وليلك قديمة؛ الإرجاء يدعة  '■الفقهاء إرجاء ولا! أ
الأول.القرن انقضاء قبل ءلهراتا وقد التابعين، أئمة 

الإرجاء:بدعة ظهور تحديد في يفيدنا مهم نص يدبا وبين 

أحدث*إنما : ٢١٧١١٨منة)الموفى يومي الدعامة بن قتادة الإط،؛ قال 
الأشعث®ابن هزيمة يعلو الأرجاء 

الثائرالكندي الأشعث بن محمد بن الرحمن عبد وص ~ الأشعث ابن وفتنة 
منوثمانين اينتين سنه لكنت إنما المشهورة، الفتنة في الثقفي الحجاج على 

.٢٤منة في أنها الحاففل وذكر 
الإرجاء،؛دعة فيها نشأت التي الأجواء نمور في أيصا يفيا-نا النص وهدا 

شاركواالدين والفقهاء العلماء الثقفي الحجاج نتع الأشعث، ابن أمر انقضاء فبعد 
فلص أشهر ومن وتعذيبا، وطردا قتلا علهم لْل وتنورته، في الأشعث، ابن 
ظه.جبير بن معيد الأمام العلماء من 

وغيرئ.( ١٢٢)ا/ للدهي الحفاظ، ني،-ذكرة انظرترحت )١( 
•الإبانةفي بطة ابن وكذا (، ٤٦٤ ا<ما/ )ا/ •المة، في أحمد الأuم ابن الله عد رواْ )٢( 

(.١٨٤١•١، ٢•واللألكائير٥/ (، ١٢١٠٥، ٨٨٩الكرى،)٢; 
(.١٠٥كثير)٩; لأبن والنهاية، •البداية انظر: )■٣( 
(.٢١٨التهديّج،)م •تهديب، )٤( 

(.١١٠٢ للذمي)؛/ النلأء، أعلام •سير في فتله وحبر ترجمته انظر )٥( 
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وعسفهالحجاج ظلم مستغلين الخوارج نشاط ازداد اليائسة الأجواء هذ0 فقير 
•له وقتالهم عله خروجهم لسرير 
وردةالأحدان لهذه نفسيه نتيجة الأمة؛ على وأطالت الإرجاء بدعة نجمت هنا 

الخوارج-لغلو فعل 
اللهعبد بن ذر هو الفقهاء طريقة على ;الإرجاء القول إليه نب من وأول 

وتوفيالستة، الكتب رحال من وهو التابمين، تمار طبقة من وهو ، الهمن-اني 
الأول.القرن أواخر في 

حنبلبن أحمد الأمام من كل الإرجاء إح١ادئ، في الأولية هده إليه نسب وقد 
الله.رحمهما كهيل بن ملمة والإمام 

تكلممن أول ! قلت،الله! عبد أبا ارسألت هاني بن إبراهيم بن إمحاق قال 
،.ذر،ار فيه تكلم من أول يقولون; قال; هو؟ من الإيمان في 

عن ١٠الإبانة  ١١في العكبري بعلة وابن تة؛، ارالفي أحمد بن الله عبد وروى 
منأول وهو ، الأرجاء ذر وصف  ١١قال; كهيل بن ملمة عن الناجية الفرقة شريعة 

فيه،ارن.تكلم 
ملمةتوفي إذ لدر؛ معاصر لأنه أهميتها؛ لها ملمة الأمام من الشهادة وهذ.ه 

ةقَمح.ه(  ١٢١)منة 

وأقره.أحمد الإمام قول د رر١لميزاناا في الذهبي الإمام نقل وقد 

Y/الكبير")١; المخاري و٠اتارخ (، T٤٥٣/ را/ والعديل، في"الجرح ترجمته انفلر )١( 
وغيرهما.(، ٢٦٧

أحمد،الإمام عن المشهورة ائل الموهوصاحب أصحابه، ومات احمد تلاميذالإمام من )٢( 
١(.٩ / ١٣اليلأء،)أعلام سر ١١ه(  ٢٧٥نة)توفي 

(.٥٦٣)م/ ارالة« فى الخلال وأخرجه (، ١٦٢هاتى«)٦! ابن "سائل )٣( 
(.١٢٤٤، ٨٩٢وااالإ؛انة«)أ/ م١(، ٢٩ر؛(ااالة(ا)ا/ 

(.٣٢/٢الاعتدال")"ميزان )٥( 



التكلموننسها الش السائل 

ؤإبراهتمجبثر بن سعيد مثل؛ له، المعاصرين الملف من ذر ذم ممر ولذلك 
.غيرهما و، 

ثورتهالأشعث ابن شاركوا الذين أحد ذرا أن ةقِفة حجر ابن الحافظ نقل وقد 
للتتائجنفسية نتيجة ؛الأرجاء للقول إحداثه أن لنا ر يفما وهذا ا، الحجاجر على 
الفتنة.هذه عنها تمخضت التي 

منيعده، حاء وممن له العاصرين الفقهاء من عدد رأيه على ذؤ! تابع ولقد 
ه( ١٢٠)سنة المتوفى سليمان أبي بن حماد الفقيه أشهرهم 
الجمع،الله رحم حنيفة أبي شيوخ وأشهر الخص إبراهيم تلاميذ من وهو 

قالالرأي، هذا في الأولية حماد إلى ب تيمية ابن الأملأم ثيخ إن حتى 
ه:

منأول وهو ~ سليمان أبي بن كحماد الفقهاء من قول الإيمان بان فالقائلون 
وغيرهمالكوفة أهل من اتبعه ومن — ذلك قال 

منحلق عليه وتابعه وأعلنه الفول هذا نشر وكونه حماد كهرة و2لت\ هذا وإنما 
وغيرهم.الكوفة أهل 

الجملينم المرائي مرة بن عمرو أيصا; الفقهاء مرحئة مشاهير ومن 
الناس؛على البالغ تأثيره الإرجاء في حوله لو وكان الأعلام، أحد ، الاكوفيل 

فتنةفكان وعلمه؛ وعبادته وزهده عمرو كهرة ^:؛^١ الماس؛ من حلق عليه فتابعه 

،٣١٣را/ الله لعبد و»النة« (، ١٢٤٠-  ١٢٣٩، ٨٩١ااالإبانة«لأينطة)آ/ انظر: )١( 
(.٦٩٦، ٣٣٥ا/ ، ٦١٩

(.٢١٨الهز_ب«)Y/ ااتهدِب انظر: )٢( 
(.٢٣١ره/ اليلأء« أعلام »سر في ترجمته انظر )٣( 

(.١٩٦اولأء«)ه/ )ه(»سرأءلأم (. ٢٨١)؛(»الإبمان«)
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الإرجاءفي مرة بن عمرو دخل حتى بقية الماس في -زل "لم قال؛ مغيرة عن 
ذها<أا/الناس فتهافت 

عنوالنحل® *الملل في النهرمتاز الكريم عبد ذكره ما أن ن نعلم هنا ومن 
للصواب.مجاب والإرجاء بالقدر القول أحدث س أول أنه الدمشقي غيلان 
بدلكشهد كما الله، عبد بن ذر هو بدلك، الفول أحدث من أول بل 

هدهفى دخل إنه غيلان؛ عن يقال ما وغاية عصره، من والمريبون له المعاصرون 
أعلم.والله ، نلهورها أول في رواجا لاقتا المي الجديدة المحدثة 

الجهمية،I طوائف، تلاث المتكلمين مرجئة المتكلمين؛ إرجاء انيا؛ ث٠ 
والأثاعرة.وال؛كرامية، 

وفيمااكلأيث،، الهلواتم، هده إلى المرجئة تيمية ابن الإسلام ئخ م قوقل 
اكلاث؛الحلوائم، هده من ولائمة كل لمدشٍآج تفصيل يلي 

0،-انجمب"ء:
وإنتعالى بالله المعرفة مطلق الإيمان أن وعندهم المرجئة، غلاه من الجهمية 

مومن•فهو الكمر وفعل بالكفر ذلك مع نطمحا 
أجمعت،وقد الحق، عن وأبعدها وأثرها المن.اه_ا أفسد من المدمؤ وهذا 

؛الجهمية إلى المدم، هدا نسبة على والتراجم والمقالات، الفرق كتبا جمح 

(.١١٩٨)ه/ المابق المصدر ( ١ ) 

الضبي.م منبن مغيرة الحافظ الإمام هو ومغيرة 
١٠)أ/ النبلاء® أعلام ءاصير فى ترحمته انظر  ٠,)

والحل«)'آأا(.)آ(«الاول 

للدهميالبلاء® أعلام اسر الجهمية وعن عه انفلر الممرفدي. صفوال بن الجهم أتباع )٣( 
محاب(، ٧٣حزم)ه/ لأبن و*الضل« (، ٤٢٦)١; الاعدال®و«ُيزاذ، (، ٢٦)آ/ 

للقاممى.والمعتزلة® *الجهمية 
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الأولىررفالفرقة ت المرجئة لفرق ذكره معرض في الأشعري الحسن أبو قال 
عندمن جاء ما وبجمح ويرسله بالله المعرفة هو بالله الإيمان أن يزعمون منهم 

والمحبةبالقلب، والخضؤع باللسان الإقرار من المعرفة محوي ما وأن فمهل، الله 
بايمان،فليس بالجوارح والعمل منهما والخوف، لهما والتعغليم ولرسوله لله 

صفوان((بن جهم عن يحكى قول وهدا . به الجهل هو بالله الكفر بأن وزعموا 
وإن؛القلِ، عقد الأيمان إن القائلة الaلائفة ت ااوالثانية ت حزم ابن قال ب— 

دارفي النصرانية أو اليهودية لزم أو الأوثان، وعبد تقية بلا بلسانه الكفر أعلن 
فهوذللئ،؛ على ومان، الإسلام دار في الثالث، وأعلن الهي، وعبد الإسلام 

أبيقول وهدا الجنة. أهل من تعالى لله ولئ هك، الله عند الأيمان كامل مؤمن 
قنييآآمر ال صفوان بن جهم محرز 

ولقدءلاهر، هو كما الأرجاء فى العلو قمة يمثل وهو الجهمية، مذهب فهدا 
فيله مخالف، التيجة في له موافق بين ما منواله على المرجئة ؤلواثف بقية نسج 

معا.والتيجة العبارة فى له موافق بين وما العبارة، 

:٢٤الكراب - 0٢ 
عمومبه فارقوا غرستخ قول الإيمان في ولهم المرجئة ؤلواف من الكرامية 

الأمة.عموم عن قفلا المرجئة، 
القاو_جعقد دون فقعل باللسان قول الإيمان إن الإيمان: في قولهم وملخص 

الجوارح؛وعمل 

(•١٣٢الاّلأمحن"))؟("مقالات كدا. )١( 
(.٧٣"القمل(()ه/)٣( 

•الجياييي كرام بن محمي. إلم، به نا )٤ 
ورايلل(، ٢١الاعتدال(()1إ يرمزان (، ١٥٢٣; رالمير،)١ الكرامة: وعن انفلرمحه 
وغيرها.(، ١١١)والنحل(( 



الدينأصول ق  2buy^tالأئمة إل 

اللساننطق هو الإيمان ت يقول يان ت كرام اثن ررعن ■ الذمي الإمام قال أ~ 
جوارح®وعمل قلب عقد عن مجرد بالتوحيد 

الكرامية1 المرجئة من عثرة الثانية ااالفرةة ت الأشعري الحسن أبو وقال ب— 
دون؛اللسان والتصديق الإقرار هو الإيمان أن يزعمون كرام، بن محمد أصحاب 
إيمائا،باللسان التصديق غير شيء أو القلب معرفة يكون أن وأنكروا القلب، 
علىمؤمنين كانوا ه الله رمحول عهد على كانوا الذين المنافقين أن وزعموا 

؛اللان«لآ،.له والإنكار الجحود هو بالله اتكفر أن وزعموا الحقيقة، 

باللسانالإقرار هو الأيمان : ^وقالواالكرامية: عن الثهرمتاني قال ج- 
الأءمال«ل"آ،.سائر ودون يالقلب، التصديق دون فقهل 

 G( -الأشعرية:٣

الأشعريأن العلوم ومن هؤ، الأشعري الحسن أبي إلى تنتسب، الأشعرية 
وتعله ذاما وعاد الاعتزال نرك ثم سنة أربعين مدة ليا معتز أمره أول في كان 

ااالإ؛انةااكتابه في وأعلن السنة أهل طريقة وتع ذللن، ترك ثم كلاب، ابن طريقة 
٤.٢قتئل حنبل بن أحمد الإمام به يقول بما يقول أنه 

علىوالقائمة الكلابية مرحلة إلى العقدي بمذهبه رجعوا إليه المنتسبين ولكن 
ولذلكوالفلفية؛ المنهلقية القواعد على مبني له تطوير ْع الكلامية الأصول 

إليهانتهى ما يراعى أن ينبغى اعتقاديه مسالة أي فى الأشعرية مذهّبج نقل عند 
متكلميكبار عليه ما وبين ®الإبانة®، في به الصرح الأشعري الحسن أبي حال 

'•الأيمان مسألة في الأثعرية قول نقل في سأسلكه ما وهذا ذلك، بعد الأشعرية 

)أآ(»ْمالأتالإّلأمين«)اإا(.(. ٥٢٤; ١١،اسرأعلاماكلأ،«))\(
(.٣٠٨الطحاو,ة«)الشدة اشرح وانفلر: (. ١١٧والمحل®)*المالل )٣( 
الأثاعرة®من تيمية ابن موقف ٠ كتاب الأشعري بها مر الى الأطوار هذه لتفصيل انغلر )٤( 

بعدها.وما ( ٣٦١)ا/ المحمود الرحمن ■عبن. للدكتور 
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فيصرح فمد ■' الاعتمادية حياته أطوار آخر في الأشعري الحسن أبي قول — ١ 
يزيدوعمل قول الإيمان ®وأن ت فمال الإيمان فى السنة أهل بمذهب ®الإيانة® 

،•وينمص"ر 
الإيمان.فى لف العن ال٠اJورة العبارة هى وهده 

عهم;قوله وفيه السنة أهل قول جملة ذكر حيث المقالات في قال وكدا 
منذكره ما بكل بأنه وصرح ، وينقصا؛ يزيد وعمل قول الإيمان بأن ®ويمرون 

يذهبوإليه به يمول السنة أهل قول 

له.ومتع به وقائل الإيمان ش اللف لمذهب مقرر هنا فهو 
الأثاعرة:عامة قول ٢- 

كماالإرجاء على الإيمان مسالة في الحز أبي بعد الأشعري المذهب استمر 
بعضفي به وصرح كلاب، ابن لهلريقة متابعته أثناء في ه نفالأشعري قول هو 

والجوينيكالباقلأني الأشاعرة علماء كبار وعليه ، ارالموجزا، كتاب مثل كتبه 
وغرهم•والرازي والمالي، 

فيالذي التصديق مجرد إلا الأيمان ®وليس ر؛ءزقة تيمية ابن الإسلام شخ قال 
أصحابه؛وعليه الأشعري الحسن أبى قولى أشهر وهذا والمعرفة، الملي، 

منالممالان أهل عدهم ولهذا وأمثالهما؛ المعالي وأبي بكر أبي كالماصي 
قولالإيمان إن I الحدين،وأهل ، السلفكقول عنه الأخر والقول المرحئة، 

أصحابها؛من طائفة اختيار وهو وعمل• 

(.٢٩٣)أ>(»اوقالأت،)رئ(»الأبانةاا)أآ(. 

(.٢٩٧)م(»اوقالأت،«)

،٥٥٠الفتاوى،)v/ مجمؤع ١١صمن الإملأم لثيخ الأومهلا١ ®الأيمان ت انظر )٤( 
ه(ء• ٩ الفتاوى،)U/ ®مجموع صمن الأومءل« ®الإيمان )٥( 
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الإيمان;في الأشاعرة أقوال بعض وهذه 
عليهوالدليل الممديق، هو الإيمان حقيقة أن ا١واءالم ت الباةالآjي أبوكر قال أ— 

أي•؛؛ ١٧لءّف• كاه ينفين أنت ^٧، ،ؤؤI يوسم، إخوة عن إخبارا تعالى قوله 
٠٠...لمابمصدق 

بالكفر،نملق وإن تعالى الله عند مؤمن بقلبه الممدق المؤمن ررفإن • وقال 
مىإلا إيشهء بمني مى إش ينتقمن ءؤس تعالى! قوله ذللئ، صحة على ، يد١٧

أنخبره فا ١[ ٦• ]الحان صوئإه اتمحر ثج ثن وؤى إابم-يا ممثإُا يكره 
بالكفراللسان ؤإقرار الكفر، على القلب إصرار ْع بقع لا بالأيمان اللسان نقلق 

القالّ_،ااتصديق ْع يضر لا 

ومنه٠ ١ ٠ الصديق I اللغة في الأيمان ررأصل ت البغدادي القاهر عبد قال ب~ 
للهالمصدق هو بالله فالمؤمن بمصدق، أي؛  ٠٤كامعلن أنت، ورما i تعالى قوله 

فو،صرْاارم•
في.لإ' له ولرملله التصديق هو الأيمان إن ت الأشعري الحسن أبو ررقال ت قال 

هوعنده والكفر بمعرفته. إلا صحيحا التصديق هدا يكون ولا أخبارهم، 
التكدب«ر؛،.

حقيقةأن ت عندنا اروالمرضي الأيمان! في للاقوال ذكره بعد الجويني قال ج— 
علىالتصديق ثم صدقه، من بالله فالمؤمن تعالى؛ بالله التصديق الإيمان 

العالم٠٠مع إلا شت< لا لكن النفس، كلام التحقيق 
الاعتقاد،عن عبارة الإيمان: عشرة: الرابحة ارالمسالة الرازي: قال - د

١)٦ الإسلام لشخ ءالايمانء كتاب بالأية واحتجاجه عليه للرد واظر • ( )٠٥٨االإنصافاا ( ١ ؛ 
٠بعدها وما 

سر.باختصار ( ٢٤٧)الدين٠٠ ءاصول )٣( (. »الأشاف«)٢:٦٨( 
(.٣٣٣»الأرشاد«))٥( (. ٢٤٨الدين«)»أصول :٤( 
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.الأيمان،؛ مسمى عن خارجة والأعمال لظهوره، سب والقول 

.ذللث، على يدلل أخذ ثم 
بلالجهمية، مدمط من قريِط صريح إرجاء وهو الأثاعرة، مذم، هو فهذا 

ه.نفهو يكون يكاد 

جعلواولكنهم التصديق هو الإيمان أن على الأشعرية الماتريدية وافقت، وقد 
اسمه،في داخلا ولا فيه جزءا وليس يح، فحله وإظهارا عله دليلا اللسان نقلق 

الماتريديعند الأيمان مسمى فى يدخل لا العمل وكذلالث، 

(.١٢٧أا)الدين أصول ;ا(>امعالم 
الطحاويةااالعقيدة رح ث ١٠بعدها، وما ( ٣٧١)"للماتريدى ٠التوحيد٠ كتاب، انفلر ( ٢؛ 

(٢٠٨.)



الدينأصول ق امحًر1عة الأئمة إل 

سالنمك 

الإرحاءمن ألأوبط امحًدماة موص 
الإرحاء:من هرزفة حنيفة أبي الإمام موقف الأول؛ المبحث 

أبيللإمام المعاصرين الأئمة بعض عن الروايات ذكر الأول؛ لطلب ا ت
حنمه.

نال:أنه الفزاريل١آ إّحاق أبي الإمام عن أحمد الإمام ابن الله عد روى ١- 
السيفآ،يرى مرجئا حنيفة أبو ثاكان 

كانحنيفة أيا إن ت له قال رجلا أن المارك بن الله عبد الإمام عن وروى ٢" 
•المبارك ابن دللثا عليه ينكر فلم الميف، يرى مرجثا 

حنيفةأبو ~ والله ~ ءكان قالا أنه المقرئ الرحمن عبد أي عن وروى 
،.ءاJهاا١٦فابيت الأرجاء إلى ودعاني مرجئا 
ذاكاءانما فقال؛ حنيفة أبي عن مثل وقد ، زيد بن حماد عن وروى ٤— 

انظر٠ ه(  ١٨٥ستة)توفي الحارث، بن محمد بن إبراهيم إمحاق أبو الحافظ الإمام هو )١( 
(.٦٣•التقرب•>أ/
(.٣٦٨، ٢١٨)آ(أالة«)ا/

ه(.١٨١رسنة توفي الحنظلي، المبارك بن الله عبد المشهور الحافنل الأمام هو  ٢٣)
(.٥٢٧»القرب«)ا/ انظر: 

(.٢٣٣، ١٨١)ا(»المة«)ا/ 

ه(ّ ٢١٣سنة)توفي فاضل، ثقة المكي، يزيد بن الله عبد الاط، هو )٥( 
(.٤٠٢، ٢٢٦)آ(»الة«)ا/ 

•التقريب،)\إانفلر )هياه(ا سنة توفي الجهفمي، زيد بن حماد الحافنل الأمام هو  ٢٧)
٢٣٨.)



التكلموننسها الش السائل 

الإرحاءاا١في بالخصوى يعرف 
عرفواحنيفة أبي للإمام المعاصرين الأئمة أن بوصؤح يظهر الروايات هذه فمن 

أبوقال كما الإرجاء إلى بته بنتارة بصراحة! إليه بوه نولذلك ؛ الأرجاء عنه 
يزيدبن الله عبد قال كما أيصا الإرجاء إلى يدعو كان بأنه وتارة المراري، إسحاق 
•فيه ويجادل الإرجاء في يخاصم كان وأنه الكي 

الفقهاءإرجاء ولكنه ، يقول؛الإرجاء كان حنيفة أبا الأمام أن على يدل هذا فكل 
أعلمءوالله عنه الحديث ا؛ق الالفصل في مر الذي 
موقفهتحديد فى حنيفة أبى بعد المحققون العلماء أثبته ما الثاني! لمطلب اه 

تالأرجاء من 

.، الدعاة*؛ من وكان مرحثا، حنيفة أبو ٠كان ت معين بن بحثى الإمام قال ~ ١ 
'•وين؛قاث البخاري إسماعيل بن محمد الإمام ٢" 

فيهووصفه الكبير* التارخ ارفي حنيفة أبي للإمام البخاري الأمام ترجم 
بنالله تيم لبني مولى الكوفي، حنيفة أبو ثابت بن رانعمان I فقال ؛الإرجاء 

وعنرأيه وعن عنه سكتوا مرجئا كان ٠ ٠ ■ العوام بن عباد عنه روى ثعلبة، 
,حدثه«؛م 

هؤ;تي البحبان بن محمد حاتم أبو الحاففل ٣— 
الإرجاء*؛؛،.إلى داهما رركان حنيفة: أبي الأن، عن حبان ابن قال 
الهلحاوي.سلامة بن محمد بن أحمد جعفر أبو الإمام ٤— 

أولهافى نص الاعتقاد فى رسالة صنم، وقد الحنفي، الذهب، علماء من وهو 

Y•؛(.، ٢٢٦أحمد)ا/ الإمام ابن الله اراوةاانمد )أ(
(.٦٣)م/ >ااوجروحين« كتاب، )٤( (. ٢٢٥٣، ٤ )أ/ الكٍِر« )٣( 



الدينأصول ق الأئمة إل 

أبيالملة فقهاء مذهب على والجماعة نة الأهل عفيدة بيان ذكر لاهيا ت فقال 
وأبيالأنصاري إبراهيم بن ي*فوب يوٌش دأبي الكوفي ثان بن العمان حنيفة 

منيعقدون وما أجمعين، عليهم الله رضوان الشيباني الحسن بن محمد الله عبد 
العالمين((لرب ويدينون الدين أصول 

العلمأهل لدى وامحتحائا وقبولا واسعة شهرة نال الذي الاعتقاد هذا ساق يم 
.وحديثا قديما وؤللابه 

باللسانالاقرار هو لأوالإيمازت العقيدة؛ هذه في وبتإقة الطحاوي الإمام قال 
عنصح ما وحمع القرآن في تعالى الله أنزل ما حميع وأن بالجنان، والصديق 

أصلهفي وأهله واحد شيء والإيمان حق، كله والبيان الشؤع من الله رسول 
الأولى"وملازمة الهوى ومخالفة والقوى بالخشية بينهم والفاضل سواء، 

منوذللن، ^، jjjn؛حنيفة أبي عند الإرجاء على دلالة وفيه الطحاوي، نص فهذا 
تيجهض 

دونوالإقرار اكمديق مجرد على الإيمان تعريف، في اقتصر أنه الأول! الوجه 
المرجئة.ومذهِ، السنة أهل مذهسا بين افتراق موضع وهذا العمل، 

ركنوأنه الإيمان، ممى جزء الصالح العمل أن على السنة أهل يؤكد فبينما 
الإيمان.اسم يزول فبزواله أصالي، 
وأنالإيمان، في زائد ركن وأنه الإيمان، مى مخارج العمل أن المرجتة يرى 
اكاني.بالوجه يتبين وهذا والإقرار. اكمديق بمجرد لكملا يحمل الإيمان 

شيءالعلحاوى عليه نمى ما على حنيفة أبي عند الإيمان أن الثاني! الوجه 
الأصلهي المسألة وهذه المرجتة، مذهب، ا وهن. سواء، أصله فى وأهله واحد 

اللحاوية«.•اشرح وانفلر: ( ٥٣)م/ الكمالية(( الرمال »مجموءة :١( 
(,٣٠٢الطحاوية«)»ثرح وانفلر: ( ٦٣)م الكمابم« الرماو »مجموءة :٢( 



التكانموننسها الش السائل 

عليه.مذاهبهم نه اللأهل المخالفين جمّع عليه بنتي الذي 
كله؛زال بعضه زال فإذا يتعض، لا أو يتجزأ لا كل الأيمان عندهم فالوعييية 

للإيمانفاقد كافر وأنه المار، في بالخلود الكبيرة مرتكس، على حكموا ولن.لاك 
منزلةش بل الكمر، في داخل غير الأيمان عن وخارج الخوارج، مذهب على 

٠المعتزلة مذهب على الخزلمين بين 

الكل واحد شء الإيمان أن الأصل: هذا فى الوعيدية شاركوا والرجئة 
بليزول لا ولكنه : فقالواالمتيجة، فى الوعييية خالفوا ولكن يتعض، ولا يتجزأ 

داخلوغير الإيمان مسمى جزء ليس العمل لأن العمل؛ يففي. كامل هو كما باق 
فيه.

أنمن والجماعن المة أهل عليه لما الطاشين كلأ من ؤناهر خلاف وهذا 
منمركبة حقيقة وأنه متعددة، شحب ذو وأنه وأبحاض، أحزاء له أصل الإيمان 

و\ذط\ءةيزيد الإيمان وأن الإيهان، مى مفي داخل الحمل وأن والحمل، القول 
المنة.أهل علماء كتبا في محقق مشروح هو كما وينقحى؛المعصبة، 

العملأخرحوا لما المرحثة على نكيرهم اشتن. لف، ؛روالالأملأم: شخ قال 
بتساويقولهم أن ريب ولا فيه، الماس يتماثل الأيمان إن ؛ وقالوالأيمان اس 

الحبفي ولا الممديق في الماص يتساوى لا بل الخلأ، أفحش من الماص إيمان 
ا.كثيرة٠٠ر وجوه س يتفاضلون بل العلم، في ولا الخشية في ولا 

طينة؛تيمية بن أحمد الإسلام ثخ ٥— 
والحسينه نفكلاب رروابن ٠ فيه الاءس ومنأاهب الإيمان عن يتكلم وهو قال 

موافقةجميعا، والقول الصد.يق هو يقولون: كانوا ونحوهما المجلي القفل ابن 

حنيفةأبي مثل انعه وس سليمان أبي بن كحماد الكوفيين؛ فقهاء س قاله لمن 

محابوانفلر ( ٥٥٦-  ٥٥٥الأسالآم«)U/ شخ فتاوى ءمجموع ضمن الأوستل،، الايمان را 
(.٦١-  ٥٣)ةق،مم القيم لابن »اكلأة« 



الدينأصول ق امحًربعاة الأئمة إل 

وغيرْاال'
حنيفةوأبى سليمان أبى بن حماد مثل المعروفون اروهؤلأء ت أيصا وقال 
الإيمان،من اافلس، واعتقاد اللسان قول يجعلون كانوا الكوفة فقهاء من وغيرهما 

عنهمنفل ولا ذلك في قولهم يختلف لم وأمثاله، كلاب بن محمد أبي قول وهو 
القلس،؛؛تصديق مجرد الأيمان ! قالواأنهم 

ءلرشةعلى بالإرحاء يقول حنيفة أبا أن يتبين العلماء هؤلاء عن التقول فبهذه 
سليمان.أبى بن حماد كشيخه الفقهاء؛ 

تيلي لما البحث، هذا في أهميته له هنا حنيفة أبي لإرجاء البيان وهذا 
مانحرر ذللث، صوء على لأنه المسالة؛ هذه فى حنيفة أبى ، موقفيتبين أن ~ ١ 

.اداوفصحة الأرجاء من إليه المتكلمون به ن

الكوفة،أهل من والحبال الفقهاء إرجاء هو إنما حنيفة أبى إرجاء أن يتبين أن 
والمتكلمين.الجهمية يارجاء علاقة أي له ليس 

وبقيةحنيفة أبي بين الخلاف أن من وغيره العلحاويق سارح قول هت1نا إن ٣— 
صرر؛ولا حلاف كبير الأمر في يكون فلا صورى؛ حلاف هو إنما الأئمة 

نسبةمن المتكلمون يحاوله لما ومبهللين مدافعين نقف، أن كا يحق وبالتالي 
هقنخئ.حنيفة أبي للإمام الكلامية طريقتهم على الإرجاء 
وورعا،وفقها وجلالة إمامة هو من هو حنيفة أبا الإمام فان وأخيرا ٤" 
نوأهالتي ماكانته هز أو الأمام هدا في الطعن المابق البحث، هاوا من القصد وليس 

إياها.الله 

المابقينمن الملمين أئمة ولجمّح وله لما وغفر عته الله ورصي الله فرحمه 
واللاحقين.

)ئ(كتاب»الإيمان«)أ؛؛(.

(.٥٠٨الفتاوى")U/ اامجمرع صمن الأوسهل" ٠الإيمان )٢( 



التكالموننسها الش السائل 

الإرحاء:من مالك الإمام موقف الياي؛ المبحث ٦.، 

مالك:الإمام عد الإبمان ب الأول: سب ا■ 
وهو— ملمة أبي عن يده ارالمة(( في أحمل الإمام ابن الله عبد روى أ~ 

عياثىبن بكر وأبو وشريك ماك ررقال قال: ~ الخزاعي سلمة بن متصور 
المعرفةالإيمان: زيد: بن وحماد ملمة بن وحماد ملمة أبي بن العزيز وعبد 

والعملوالازار 

أركان:ئلاثة تضن U الإبمان أن يمن الك عن القل فهذا 
القلب.تصديق بها: والمراد القلبية، المعرفة أحدها: 

وشهادته.اللسان إقرار والثاني: 

الأيمان.مى محزء هو الذي المالح العمل • والثالث 
أنس:بن مالك لي ررقال قال: سالم بن يحيى عن بسنده الله عبد روى ب~ 
،٠وءمل٠ار قول الإيمان 

الإيمان.تعريفهم في السالف عنان المشهورة العبارة هي وهذه 

وابنأنس بن مالك، أن بلغني ار قال: أحمل. الإمام أبيه عن الله عبد روى ج~ 
وءمل"لى•قول الإيمان ؛ قالواعياض بن وفضل وشريكا ج -م 

 Iالإيمان:في والقصان بالزيادة م١لكا قول الثاني: لمهللب ا
أهلجماهير مذهب هو كما وينقص، يزيل، الإيمان بان يقول مالك الإمام 

سدصحيح.( ٦١٢، ٣١١)؟(»اوة«)ا/ نن،ذة)>اآ،ر(ؤ حافظّ، نم، ثقة )١( 
(.٢٧٦«الممريباا)آ/

(.٧٥٩ترجمة  ١٦١الاكقري_،اا انفلر؛ الطاتمي. مليم ين نحى ، ٣١
٢•٧(٠، ٣٣٦)؛(»ارة«)ا/

(.١٠٤•، ٥٩١)م للغلال وانذلراااوة« (، ٦٣٨، ٣١٧)ا/ اااوةاا)ه(



الدينأصول ق الأئمة إل 

الأتية؛الروايات عليه تدل كما والجماعة، الممتة 

يقول:مالك، رركان قال: نافع بن الله عبد عن الة« ارفي الله عبد روى أ- 
وينقص®يزيد وعمل، قول الإيمان 

~المشهور الإمام الحنعاني هو — الرزاق عبد عن نة،ا ااالفي وروي ب— 
قولالإيمان يقولون: عيينة وابن وماللث، والثوري بج جر وابن معمر رركان قال: 

،■ويضر٠٠؛ يزيد وعمل، 
وينقص،يزيد الإيمان ارقال: مالك، عن نده باللألكائي الحافظ أحرج ج— 

ألرق؛ألهم، يكيثا آوف رن إثيثر وؤه١ل ؛[، لا'نتت؛ إ؛نيمه ثع يصا إ ^
فيزيادة قف، فطمأتينة [؛ ٢٦■]_: ٠ تمن ه تق قاد ومن وم 

إيمانه«رم.

•يزيل أنه الأيمان في مذهبه أن يتبين هئزفق؛ مالك، عن وغيرها الإثار هده ففي 
وينقص،•

يقولولا الأيمان بزيادة يقول كان أنه مالك، عن العلماء بعض يدكره ما أما 
يأتي:بما يتبين هدا عن فالجوامءج بنقصانه؛ 
الثابت،وهو الأمام هدا عن المشهور هو والنقصان بالزيادة القول ان أولا: 
عته-المنقول 

يوافقوالم التابعين من الفقهاء بعض راوكان تيمية: ابن الإسلام ئيح قال 
ذكريجدوا ولم القرأن في الزيادة ذكر وحدوا لأنهم عليه؛ القصان إطلاق في 

الشهوروهو عنه الأخرى والرواية مالك،، عن الروايتين إحدى وهدا القص، 

١(. ٢V٤ للألكاثي)أنر السةاا أهل اعتماد أصول ص وانظر: ( ٦٣٦.، ٣ ١ ٧ / (»السة،)١ ١ر 
.( ١٧٣٥للاوكائي)أثر الة(ا أهل اعمماد أصول ص (وانظر: ٧٢٦، ٣٤٢الةا()ا/ رآ(اا

(.١٧٤٣)أثر والجمائ« اك أهل اعتقاد أصول »شمح )٣( 



نسهاالتي السائل 

ا؛وينقص يريد إنه ت محائرهم كقول أصحابه عند 
مهمالقصان دون بالزيادة القول من ةةِئت مالك عن نقل الذي هذا لعل ثانيا؛ 

النقصان.دون بالزيادة يقول أنه عنه فهم قاله كلام ٌن ٌالك الإّْام عن 
عمروأبا ارسمعت قال؛ لم جمبن الوليد عن نة® ارانني الله عبد أحرج 
زيادةفي هو منتهى للإيمان ليس يقولون; العزيز همد بن وسعتي ومالكا الأوزاعي 

جبريلكإيمان إبمايه وأن الإيمان مستكمل إنه يقول• من على وينكرون أبدا، 

ولامستمرة زيادة في الإيمان يرى أنه منه يفهم قد وغيرْ مالك عن الأر فهذا 
يفلهرفيما للأثر الصحيح الفهم ولكن رأيا أو رواية عنه ذلك فنقل النقص، يدخله 

وكملإيمانه تم أنه فيزعم المؤمن، العبد إليها ينتهي غاية له ليس الإيمان أن لي 
دائماليفلل ه نفتزكية من المؤمن منع ففيه ، ءء حبريل إيمان على وأصبح 
به.ويعمل إيمانه يزيد عما يبحنا 

للمرحثة:u_ ذم الثالث: نملي، ا■ 

موقفيبين مما يعهم وتبل المرجئة ذم في مالك، الإمام عن روايات جاءت ولقد 
الإرجاء:بدعت من الإمام هذا 

أبوله: يقال ينه يالمع. رجلا ارأن عيي: بن معن عن اللألكائي أخرج أ~ 
تناكحوْ®؛لا أنس: بن ماللته فقال الأرجاء يرى الجويرية 

وذكر- أنس بن ماللث، ممعن ١٠قال: علي بن محمد عن أيصا وأخرج ب~ 

)T/للخلأل نة• •الوانظر: ( ٥٠٦)U/ الفتاوى• مجمؤع • صمن الأوسها• الايمان ار)١( 
٥٩٢.)

(.٧٣٧، ٦٨٧، ٣٣٢ااالمنة«)أ/ )أ(

(.١٨٢٧والجماعق•)أثر المة أمل امماد أصول راشرح )٣( 



الدينأصول ق الأئمة إل 

الإرجاء((في أياه أدخل الذي ذاك فقال: - المجيد عبد محيه 
الزاه،-الإمام رواد أبي بن العزيز عبد ابن هو هدا الجيد محي أن والقصري 
الإرجاءرى.في أدخله الذي هو ابنه وأن المشهوورآر 

مقررالصالح، الملف نهج على سائر مالكا أن يفلهر تقدم ومما 
وأعلىدرجته يرغ الله فرحمه عنه وانحرف خالفه لما ذام له، محتج لذهبهم، 

ْنزكه.

الإرجاء:4ن الشافعي الإمام موقف النالثف: الميحم، ٦.، 

 Hوالنقصبالزيادة وقوله ض المافعي هل الإيمان تعريض الأول: لطلب ا
له

وينإطئ:الشافعي محي الإيمان تعريف — ١  )
اللهقول نرى ألا القلم،، وامحقاد وعمل قول ®والأيمان الشافعي: الإمام قال 
محتإر صلاتكم • يعني، [ ١٤٣لامحً• إي٠ثقةمه لنمخ آممة محآ ؤوما ق: 

.٤ وعقدأر وعمل قول وهي إيمايا الصلاة مي فالقدس، 
تبحهوقد الإيمان، مسمى في الأعمال دخول على المة أهل حجج من وهذا 

الجمعالله رحم أحمد، الإمام وقبله الحجة هزم ذكر على البخاري الأمام 
والنقصان:بالزيادة قوله — ٢ز 

وينفماُ'يريد وعمل قول الأيمان يقول: الشافعي راسمعننا الربح: قال أ~ 

اسرأنبق)أضا،أا/ا(.را(
(.١٨٤)U/ للدهي الملأء(( أعلام أ)سر في ترجمته اظر )٢( 

•( ١٨٤٨زأتر والجماعة،( المنة أهل اعتقاد أصول ®شرح في القصة هده اننلر ( ١٢)
)؛(»الأنتقاء((>اه(.

(.١٠٣٤)أثر للحلال و>االة« (، ٩٥)١; اuرى،، »فح \نخم: )٥( 
(.١١حجر)• لأبن التأسيس(( ®توالي أ"ا(، النلأء(().١; أعلام ®سر )٦( 



التكالموننسها الش السائل 

ومملانالفرد حفص رراجتمع I قال يحيى بن حرملة عن اللألكائي أخرج ب— 
فقالوا- بمصر ت يعني ~ الجروي دار في الشافعي عند الإباصي ~ رجل سم ا~ 

المسألةوتقلد الشافعي فحمي والقصان، الزيادة في مملان فاحتج الإيمان، في 
وقطعها(الفرد حفصا فهلحن وينقص يزيد وعمل قول الإيمان أن على 

لمزيادة ولا فيه نقمان لا واحدا كله الأيمان هذا كان *ولو I الشافعي قال ج— 
يحلالإيمان بتمام ولكن التفضيل، وبهلل الناس واستوي قفل فيه لأحد يكن 

فيالله عند بالدرجات المؤمنون تفاصل الإيمان في وبالزيادة الجنة المؤمنون 
الماوءرالمفرطون يحل الإيمان من وبالقمان الجنة، 

 Hعاليهم!ورده المرجئة ذم الثاني! لمطيب ا

مركما الحجة وألزمهم وقهلعهم وغيرهم المرجئة من البيع أهل افعي ناءلرالث،
وقطعه.الفرد لحفص مناظرته ذكر من 

يضعبان ظض الكلي حالي بن إبراهيم ثور أبو الإمام عليه أشار لقد حتى 
ذلك،كرْ ^ ^١٥الشافعي أن إلا الرجئة، على والرد الإرجاء إبطال في كتاى 

الكلأم١ذم فكانه . هدا،،*يع وقال؛ 
منهم.ويحذر يذمهم كان ولذا الإرجاء أهل بقول معرفة على كان والشافعي 

تمللا I قال الرافضي؟ حلف أصلي I الشافعي *مألت، البويطي؛ قال — أ 
المرجئ.ولا القدري ولا الرافضي حلف 

أباإن قال؛ ومن مرجئ، فهو قول الإيمان قال! من قال؛ لنا. صفهم ؛ ملت، 
فهوه نفإلى المشيئة جعل ومن رافضي، فهو بامامين لما وعمر بكر 

١٧٥١)أنر والج٠اءة٠ المنة أهل اعتقاد أصول *نرح ( ١ر 
(.٣٩٣)\إ صض المافعي" *مانب )٢( 
(.٧٢; ١٢الملأء،)أعلام في»مر ترجمته انفلر )٣( 
•٣(.الابق)'ا/المصدر )٤(



الدينأصول ق الاريعة الأئمة إل 

ذدرى«آ'

الحرامالمجد في ليلة معه أنا بينما ٠٠ت الشافعي الإمام بن محمد ال قب 
Iيعني ~ شكاء عليهم لثس ■ أمحا فقال الأيمان، في شثئا فذكرنا الحميدي ومعنا 

أئنله تحص أثن لعثدوأ إلا أ؛َ؛وأ • الأية هذه من أحج ~ الإرجاء أهل على 
هأا<ل؛'■>نثآءه 

السلفمنهج على سائر هؤ الشافعي الإمام أن يظهر وغيره تقدم ومما 
البيعلأهل ذام الله بكتاب محتج الإيمان مسالة وفي الاعتقاد ائل مفي المالح 

مهم.ومحذر وغرهم المرجئة من 

.منزلته وأعلى درحته ورغ التواب له وأجزل الله فرحمه 
الإرحاءمن لآ؛ةلتة أحمد الإمام موقف الرابع؛ لمبحث ام 

 Bبالزيادةوقوله ئه أحمد الإمام عند الأيمان تعريف ت الأول لمهللب ا
والقمازفيه;

;؛، iJaأحمد الإمام عند الإيمان تعريف ~ ١ 0 
قولارالإيمان الله: عبد أبا سأل أنه الميمونى المك عبد عن الخلال روى أ- 
المةمن لا؛١ ونية وعمل قول نعم، إ نية؟ بلا يكون كيف لي؛ فقال ونية؟ وعمل 

مقدمة١١الية لي! قال 

اللهعبد أبا راسمعت ت قال هاني بن إبراهيم بن إسحاق عن الخلال وروى ب~ 

الثافعي.الأمام والدم ت يعني )٢( (. ٣١ا/ السابق)• المصدر )١( 
الملأء؛ا)•ا/أسرأعلام في مترحم البخاري، شخ الزبيرالحميدي بن عبدالله هوالإمام )٣( 

٦١٦.)

١(،• ٦٨)أنر للحلال ءالمة، (، ١٥٩٢)أثر والجماعة، الة أهل اعمماد أصول قرح ١٠)٤( 
لأ؛وحجر)')\(.اكأص« "توار 

ا(..)ث("الة«)أ;أه



التكالمونذ|سدها الش السائل 

١٠صادقة ونية وعمل قول الإيمان ت مول 

فيوالجماعة السنة أهل عند مأثور معروف هو ما يقرر يخننث أحمد فالإمام 
والعمل.القول من مركبة حقيقة وأنه الإيمان، بيان 

أحمدتالإمام عند ونقصاته الإيمان نيادة " 0٢ 
أقفلبعمه ارالإيمان قال! أباه أن أحمد الإمام بن صالح عن الحائل أحرج أ— 

العمل"رترك في ونقصانه العمل في وزيادته وينقص يزيد بعض، من 
المالح،والعمل بالطاعة يزيد الأيمان أن . الع٠لاافي اوزيادته قوله؛ ومعنى 

المعاصي.وفعل الصالح العمل بترك وينقص 
قول؛؛الأيمان I قال أنه أحمد الإمام عن الأتار من عددا الخلال وأحرج ب— 
؛•ر وينقص١١يزيد وعمل 
القلبتمبمديق في حتى تدخل والنقصان الزيادة أن يقرر أحمد الإمام إن بل 

والجماعق.الة أهل عند مقرر هو كما 
محرفةفي الله عبد لأًبيا ®قلت ت قال المروذي بكر أبي عن الخلال أحرج ج— 

نعماارقال؛ ويزيد؟ •' قلت نعم. ت قال فيه؟ يتفاصل ت القلب في جل الله 
والمرجئة؛الإرجاء من الموقف الثاني؛ ا٠طاJثS ا1 

والمحدثاتالبيع على الرد من الأوفر النصيب أحمد الإمام الله عبد لأبي، 
السنةلأهل علما تعالى الله جعله يما شبههم وتفنيد دعاتها على والرد وإيهيالها، 

البدعق.أهل حلوق، في وشجا 
بالردالله عبد أبو لها تمدي التي، البلع من، يُثرها الإرجاء بدعة وكانت 

والممنيل..

)أثري■)'آ(اراوةاا >ا(. )أئرمأ«)ا(ااالمة« 
>٤ )أنر )إ(ااالة(( وغيرئ. ١( •  ١٣، ١ • ١ ٠ )أر  ٠١٧١١؛)٣( 



الدينأصول ق ا؛تربعاة الأئمة إل 

ومتىمرحئا الإنسان يكون ومتى المرجئة هى وما الأرجاء هو ما يبين أولا فهو 
بكون.لا 

أوتقليلا أو سديعا منها الموقف في المستقيم والطريق الحق النهج يبين ثم 
وصررها.وقوتها البدعق حال بحسب ا تكفين 

وقيلأحمد ارسمعت قال! الكرماني إسماعيل بن حرب عن الخلال أخرج أ~ 
قول(\ا،.الأيمان أن 3ءم من قال: هم؟ من المرجتة له: 

المرجئ؟من له: قيل الله عبد أبا »أن المروذي: يكر أبي عن وأخرج ب- 
قول((الأيمان I يقول الذي المرجن قال: 

دونالقول على الإيمان يقصرون الذين هم المرجئة أن هنا يقرر أحمد فالامام 
يثملما بالقول يريدون وعمل• قول الإيمان يقولون: المنة أهل بينما العمل، 

وشهادته.نهلقه به والمراد اللمان وقول ومعرفته، تصديقه به والمراد القلم، قول 

التصديقأصل على زائد قدر وهو القلم، عمل يشمل ما بالعمل ويريدون 
صلاةمن الجوارح وعمل ذلل؛،، ونحو وإنابته وتوكله ورجائه وخوفه كمحبته 
•؛ ونحوهال وجهاد وحج وصيام 
أنتخاف، هل أحمد: راسألم، قال: سعيد بن إسماعيل عن الخلال أحرج ج~ 
بذللئج((يكفرون لا فقال: عمل؟ بلا قول الإيمان قال: من على الكفر يدخل 

يقولون:المرجئة الله: عبد لأبي ررقيل قال: المروذي بكر أبي عن وأخرج ~ د 
بالملاح((لهم انع قال: لهم؟ فانع قول، الأيمان 

العمليخرجون الذين العراق في الفقهاء مرجثة من أحمل الإمام موقف فهذا 

(.٩٦•ااالمة،ا)أثر )٢( (. ٩٥٩)أثر »المة« )١( 
،»الخلأةااىا-َ: انفو (, ١٦٣-١  ٦٢)، iisنمة اد• الأسلأء لمخ كتان»الأسان« : )م(اظ 

'سبمر؛ْ(.ى 
(.٩٨٩)أئ ( tiJl*)ء( (. ٩٨٨)ائ »المة« )٤( 



ا1تاكل«وننسها الش السائل 

تزولحتى والهداية بالصلاح لهم يدعى بل يكفرون، لا أنهم الإيمان مسمى من 
البدعة.هذْ في أوقعتهم التي الشبهة عنهم 

عبدأبي شدة فع القس، حفلوفل من المتجرد العظيم المنهج هذا إلى فانفلر 
بلأعراصهم، تبيح يولا يكفرهم لا أنه إلا عليهم وردم وأهلها البيع على الله 

.قدرء ورفع الله فرحمه بذلك، ويأمر والهداية بالصلاح لهم يدعو 
الماسوأنفع بالماس، الماص أرحم هم السنة أهل ارإن قال؛ س وصدق 

للناس«.

هؤلاءعلى إنكارهم اشتد والأئمة لف، الإن ؛؛ثم تيمية! ابن الإسلام شيح قال 
همبل بتكفيرهم نطق منهم أحدا أعلم ولم فيهم، الفول وتغليظ وسديعهم 

•ذللئ، في يكفرون لا أنهم على متفقون 
عننقل ومن المرجئة، هؤلاء تكفير عدم على الأئمة س وغيره أحمد نص وقد 
فيالمتنانع البيع أهل س هؤلاء جعل أو ، لهؤلاء تكفينا الأئمة س غيره أو أحمد 

عفليئا.غلطا غلمل فقد تكفيرهم؛ 
وأمثالالمنبهة الجهمية تكفير هو إنما الأئمة س وأمثاله أحمد عن والمحفوفل 

هؤلأء«ل''،.
١١تكفيرهم عدم في قوله يختلف، فلا المرجئة راوأما I قال ثم 

يجعلونلأنهم المرجئة؛ غلاة هم الدين الجهمية كفر على أحمد نقس وقد 
عملولا لسان نقلق ولا قلب عمل ولا تصديق بلا المعرفة مجرد الإيمان 

جوارح•
ربهعرف إذا تقول! ااالجهمية قال؛ أنه أحمد الإمام عن الخلال أخرج — ه 

،٥٠٧)U/ الفتاوى١١ مجمؤع ١١صمن  ١١١لأوصهل لإيمان ١١١كتاب )١( 
(.l٥٠٧بق)V/الممدرال)٢(



الدينأصول ق الأئمة إل 

أآونحن فقالI ربه عرف قد إبليس كفر، وهدا ، جوارحه تعمل لم وإن بقلبه 
[#٣٩\سم: 

(٢)

اللهرحمهم السابقين الأئمة من إخوانه كموقف، أحمد الإمام موقف فهذا 
٠سبيلهم بنا ومالك 

(.٩٨٠)أي للغلال »رالة٠٠ )أ(فهوٌؤس•للأ؛بمصا



التكلموننسها التي السائل 

الخالثاسك 

المابهدا ق إل نسب ما 
حنيفةأبي الإمام إل نسب ما الإول: المبحث .آ"ا 

الأفرى:الخن أبو مال - ١ ا 

المعرفةالإيمان أن يزعمون وأصحابه حنيفة أبو المرحثة من التامحعة الفرقة  ١١
الجملةفي الله عند من حاء بما والإقرار بالرسول والمعرفة بالله، والإقرار بالله 
تفسيراادون 

كمي_،:ا0 

حنيفةأبا أن يقتضي هنا نمله وما حنيفة، أبي الإمام عن الأشعري نقل هكذا — أ 
المتكلمين.إرجاء حنى من هو إرحاءْ وأن الرحنة حلوامحف من وأصحابه 

الحرفةمجرد هو عنده الإيمان أن حنيفة؛ أبي الأمام عن نقل هنا فالأثعرى 
المعرفةمجرد الإيمان حعلوا الذين المتكلين إرجاء هو وهذا والإقرار، 

والعمل.الغلق دون فحب والتماJيق 

وإرجاءالمتكلمين إرجاء بين الفرق تحرير المابق الفصل في تقدم وقد ب— 
الفقهاء.

إنماؤإرجاوهم اللساني، والغلق القلبي التصديق هو الفقهاء عند الأيمان وأن 
بالكلية.العمل إهمال عدم مع نمي، العمل في هو 

I • أصول ^^٠ كذلك واظر ( ١٣٨الاّلامض•)مقالات• U البغداديالقامر نمد
فيالمنيرى القاسم أبو حنيفة، أبي الأمام إلى تقا-م ما ب نفقد ؛ ٣(  ١٢، ٢٤٩)
نصفقد (، ٤١٩بكي)٣! للالكبرى، الئافعية •طبقات صمن ١^٠٠ أهل ءشكاية التبم رّ

ونبعهالتصديق أنه وهر واحد الإيمان في الأشعري وطم_، حنيفة أبي طه_ا أن على 
(.١٣١•الطبقات،)\إ في الكي الدين -اج كيلك 



الدينأصول ق اfذربعة الأئمة إل 

إرجاءحض من السابق القمل فى معنا مر كما حنيفة أبى إرجاء أن ثبت وقد 
هذافي الأشعري إليه ضبه الذين المتكلمين بإرجاء له علاقة لا والعباد الفقهاء 
أَ.والله الص، 

الأشعري:-قال ٢■ 
الثمزيعثمان أبي ين وعمر حنيفة أبو اجتمع أنه الأدمي: عثمان أبو ءاوذكر 

غيرالخنزير أكل حرم سبحانه الله أن زعم عمن أخبرني • له فقال عمر فسأله بمكة 
مرمن.فقال: العين. هذه هي ليس الله حرمه الذي الخنزير لعل يدري لا أنه 

يدريلا أنه غير اممُبة إلى الحج فرض قد الله أن زعم قد فإنه عمر: له فقال 
•مؤمن • فقال كذا؟ بمكان هذه غير كعبة لعلها 

الأن غير الله رسول وإنه محمدا بعث سبحانه الله أن أعلم قال؛ فإن قال: 
•مؤمن هذا • قال الزنجي؟ هو لعله يدري 

الالأيمان أن وزعم إيمايا، تخرجا مالدين من سيئا حنيفة أبو يجعل ولم 
ذه((لا،.الاس ويتفاصل يقص ولا يزيد ولا يتبعض 
لتعقيب:ا0 

•ثيء أي السابق النص هذا من حنيفة أبي الإمام إلى ينب أن ينغي لا 
حنيفة.أبي بالإمام الغلنون فيفلن النص هذا يقرأ أن لأحد يجوز ولا 
يكونوقد مختؤع، موضع نص أنه أجزم إني بل له، قيمة لا النمس هذا فإن 
الإماموهو مشهور رجل إلى الهلريقة بهذه الإرجاء لينب المتكلين بحض وصعه 

.حنيفة أبو 

مكانتهويهز منزلته ليسقط حنيفة أبا الإمام يعادى من بعض رصعه يكون وقد 
إماميقوله أن يمكن لا الذي السمج الكلام من الخى هدا ني لما ^؛!^١ الناس عند 

(.١٣٩-  ١٣٨الأسلأمين«)لامقالأت 



المكلموننسها التي السائل 

حنيفة.لكبي والفهم بالعلم مشهور 

لهوحول لا لعله بل يعرف لا نخص القصة هذه راوي الادمي عثمان فابو 
أثر.على له أعثر فلم كتب راجعت وقد أصلا، 
منصحتها على يه ستدل سندا الحكاية لهده الأشعري الحسءث أبو يذكر ولم 
حليل؟ابإمام فكيف عادى؛ مسلم إلى نسته يجوز لا الكلام هذا ومثل عدمه، 

•والتراحم التواريخ كب من شيء في النص هذا مثل يرد ولم 
 Iالماتريدى!منصور أبو قال، " ٣

الملائكةفعل من فقال( الإرجاء؟ أخذت مم ; ،، iin;حنيفة أبو مثل مثله ®وعن 
سئلوالما إنه [ ٣١]القرة: صديذإ[واه< 'كنتم إن هولاه يآنماي ؤأنم؛وذا لهم؛ قيل حيث 

الله«لى.إلى ذلك في الأم فوضوا علم، به لهم يكن لم أمر عن 
 C( ،؛التعمج

والتعلم،؛الحالم  ١١كتاب مجن حنيفة أبي إلى به نما أحذ الماتريدي أن يفلهر 
.الإمام إلى المنسوب 

قال،الإرجاء؟ أصل جاء أين من أخبرني ولكن • • المتحلم. ارقال فته؛ فان 
نمالأسماء عليهم الله عرض حث الملائكة قبل من الإرجاء أصل جاء الحالم: 

علمبغير تكلموا إن الخهلا الملأئآكة فخافت، ه1ولأيه، أنما؛ لهم' قال 
مقه نا ١^ ن ج لا ، ^^١٠وظلت: فوقفت تحفا 

الكبير•،٠اكارخ من الثامن الجزء في مطؤع البخاري للإمام •الكنى• كتابي راجعنؤ )١( 
سردفي 'المقتنى كتاب وىزا لم، مللإمام والأسماء٠ •الكنى كتابي راجعت وكدللث، 
الحاكمأحمد لأيي والكن• 'الأسماء محاب وكيلك الله، رحمهم ص الكنى« 
الله.رحمهم للدولابي، وكتاب'الكن• الكبير، 

(.٩٩وا;فلركتاباا-أويلأتأهلاوة«لالماتريدي)ئ/ )'آ(كتابارالتوحيد«)آ>خمآ-مآ،م*آ(، 
(.٢٢وانمالم•)'العالم كتاب )٣( 



الدينأصول ق ا؛ئراعة الأئمة إل 

يصحلا راالعالم الكتاب هذا أن تحقيق الأول الباب في تقدم وقد 
بالمجاهلملل تماما اقهل ٌمنيه لأن نفلنا حنيثية؛ أبي الإمام إلى نسبته 

أبيالأمام إلى الماتريدي به نما يشل ئم ومن ، والوضع بالكدب والمتهمين 
•تية/ممة حنيفة 

حنيفة!أبي الإمام عن الشهرمتاني قال ~ ٤ ٠ 
لماأنه فيه السبب ولعل المرجئة، جملة من المقالات أصحاب من كثير وعده 

يؤخرأنه ظنوا ينقص؛ ولا يريد لا وهو بالقلب التصديق هو الإيمان I يقول كان 
الإيمان.عن العمل 

العمل؟!«رآ،.بترك شي كيف العمل في تخرجه مع والرجل 
أمور؛عدة فيه الكلام ذا هه 

وقدالقلبي التصديق مجرد هو حنيفة أبي عند الإيمان أن زعمه إ الأول الأمر 
التصديقهو الأيمان أن وهو الفقهاء إرجاء هو حنيفة أبى إرجاء أن مضى فيما بينت 

ان.ياللموالطق القلبي 

.الإيمان،(عن العمل يزخر أنه »ظتوا قوله: الثاني: الأمر 
المتكلمينمرجئة أو الفقهاء مرجئة كانوا سواء المرجئة أن شك لا يقال: 

لنلازم وهو الأرجاء هو وهذا الإيمان، مى مفي يدخل لا العمل أن عندهم 
ذللئ،هو ب، كما ينقمحى ولا يزيد لا وأنه القلبى، التصديق هو الإيمان إن قال: 

حنيفة•أمح، إلك، 
تخرجهمع والرجل ٠٠وقال: ذللت، الشهرستاني استشكل وللللئا الثالث،: الأمر 

العمل؟!((.بترك يفتى كيف، العمل في 

مسمىمن العمل حنيفة أبو يخرج كيفا يقول: أنه لي يغلهر فتما يفصد وهو 

(.٠١٤٤االuللوالنحل،))٢( اJحث،. هذا من ( ٥٨ص)انظر :١( 



التكلهوننسهأ الش السائل 

العمل؛فى بضاعته والفقيه العمل، فى هو إنما والفقه ففيه، رجل وص الإيمان 
أعمالوهدء ونحوها، والزكاة والجهاد والحج والصيام الصلاة في يتفقه فهو 

غيرفي وفقهه عالمه فيصح الإيمان؛ من فيه ويفتي فيه يتفقه هو ها يخرج فكيف، 
الدينوالإبمان؟!

لملهم ونمن، لشبهة نتيجة كانمح الفقهاء إرجاء أن من تقدم ما يوكل وص 
والماكفرين.الخوارج غلو صغهل وسبا فيها البحّثا يحرروا 

سبب))وله مباشرةI السابق الكلام بعد فقال الشهرستاني له تفهلن أيصا وهذا 
الأولءاالصدر في خلهروا الدين والمعتزلة القدرية يخالف كان أنه وص آخر 

تالنفي المعين أبو قال ٥— ! ا
التصديقوهو — اللغوي هدا إن ثم التصديق، عن عبارة اللغة في ))الأيمان 

بهياأتى فمن . . تعالى. لله حما العبد على الواجب، الأيمان حقيقة هو — ؛القاوّ_ا 
الخلقعليه ليقف، إليه يحتاج والإقرار الله، وبين بينه فيما مؤمن فهو التصديق 

حنيفةلإأبي عن المروتم، ص هدا الإسلام، أحكام عليه فيجرؤا 
Iأمور عدة الن3س هذا ي ف٥ 

الإيمان،لكلمة اللغوي المعنى على مبنيا الشرعي الأيمان جعله ت الأول الأمر 
.)&ؤ حنيفة أبو يقوله لا وهدا 

إرجاءوهدا ب،، فحالقلبي التصديق هو الإيمان جعله الثاني؛ الأمر 
.مر كما حنيفة أبو به يقول لا وص المتكلمين 

الدنياأحكام لإجراء إليه يحتاج أمر مجرد باللسان الإقرار جعله ؛ الثالث، الأمر 
ماعنه العروق، بل عنه ينقل ولم أصلا حنيفة أبي عن ، يعرفلا وهدا فحب،، 

)ا())المللوالمحل«)ااا(.
بتر.باخمار ( ٣٧٨-  ٣٧٧)التوحيد« لقواعد ،التمهيد كتاب، )٢( 



الدينأصول ق امحراعة الأئمة إل 

الإيمان.في منه بد لا أصلي ركن باللسان الإقرار أن تحريره تقدم 
الحفي!الهمام بن الدين كمال قال " ٠٦ 

مثلأقول ولا حبريل، كإيمان إيماني I قال أته حنيفة أبي عن رروروي 
الوالتشبيه الصفات كل في المساواة تقتفي المثلية لأن جبريل؛ إيمان 

ر١ يقتضيه((ر 

Iالتعقيب، دآ 

هداشن، ما عنه يرد لم فإنه حنيفة؛ أبي للأمام ينب، أن يمح لا الكلام هدا 
الكلام.

أنمنه وتاب عنه رجع لعله الأرجاء من بشيء قال يخإنئ حنيفة أبا لأن وليس 
مساواةكزعم الإرجاء قبائح كل إليه بون فينمدهثه ١^٤ من المتكلمون يأتي 

واللام.الصلاة عليهم والرسل الملائآكة لإيمان إيماننا 

يزيدلا واحد قيء الأيمان أن واعتبار ؛الإرجاء القول لوازم من هدا كان ؤإن 
فيه.لمين الموعامة والأنبياء الملائكة اوي نمنه يلزم فإنه يتقصى، ولا 

الإمامقول إلى ذلك، ينب، أن عن فضلا ؛مذهب،، ليس المدشب، لازم ولكن 

لأمرين:ب، غريهذا إن ثم 
قثزثةحنيفة لأبي المنسوب والمتعلم® ارالعالم كتاب في جاء أنه الأول؛ الأمر 

الربوحدانية من صدقنا لأنا إيمانهم مثل فإيماننا ١١فيه: فإن التصريح؛المثلية، 
هناها فمن والرمل، الأنبياء به وصدقن، الملائكة به أقرت ما بمثل • • • وربوبيته 

الملائكة٠إيمان مثل إيماننا أن زعمنا 

نسبةعلى وتابعه (، ٣٤٢الثريمج)أبي ابن للكمال شرحها مع الكلام، علم في ااالمسايرة .١( 
١٠)الطحاوية،ا زراالعميدة شرحه في الغنيمي الغني عبد حنيفة أبي للإمام الكلام هذا  ٠,)

باذر.( ١٤)ءالخالم كتاب ;٢( 



التكانموننسها التي السائل 

تقدمكما حنيفة لأبي بته نصحة لعدم الكتاب هدا في سا نثق لا كنا وإن 
إلىالمعزو السابق للكلام نفض وفيه يعتمدونه حالهم أو الحنفية ولكن تحريره، 

حشمة•أبي 
كإيمانإيماني ملت؛ مواء ظاهر، فرق يير اكميرين محن لس الثاني؛ الأم 

ولاJلالئ،فرق، ولا واحد اللائكة، إيمان مثل إبماني أوى الملائكة، 
تعالى!كقوله وا١الثل٠ ءالكاف* بين الجمع الشرعية النموصر فى يكثر 

الأية.[ ١١شحث،«.ه كنله، 
كمثلوالعلم الهدى من يه الله أتنش ما ®؛ثل واللام؛ الصلاة عليه وقوله 

لها،محنى لا جدلية فلسفية عبارة حنيفة أبى إلى المنسوبة المابقة العبارة فهذه 
العالين.رب لله والحمد براء، منها وهو حنيفة أبي الإمام عن تثبتر ولا 

 Iاكسايرةاارر ش قال — ٧!

أبيعن ميم أبمح، بن نوح عن، " مخلوق الإيمان بان القول، أي؛ - ورووه 
؛حنفة١٢

أوصىالإيمان حلق في صرح الوصية في حنيفة أبي كلام ®ونص وقالا: 
ومعرفتهوإقراره أعماله جمح مم العيد بأن نقر وفيها! موته عند وصية 

مخلوق«لى.

اسين،؛أم؛>، مي يكون هنا الكلام يا 
هدينمن حنيفة أبى إلى ازكلأم هدا نسبة تصحح على الكلام الأول: الأم 

ماحلال من حنيفة أبى إلى الكلام هدا نسبة يصحح أن يصعب، فأقول! النصين 

،م(،وسالم)أمأأ(.اوخارى)ا/ )ا(أخرجه 
(.٣٤٨-  ٣٤٧)الشريف أبي ابن الكال شرح مع الهمام ابن للكمال ااالمايرة« )٢( 
المابق.المدر )٣( 



الدينأصول ق امحًراعة الأئمة إل 

أئمةجرحه وقد رواياته على يعتمد لا نوحا لأن مريم؛ أبي بن نوح عنه روى 
.شديدا جرحا الحديث 

ذاهبمرو قاصي عصمة أبو مريم أبي بن ُرزوح البخاري الإمام عنه قال 
أبووقال .  ١١الحديث متروك  ١١ت الرازي حاتم أبو عنه وقال .  ١١جداالحديث 

بشيء"ررلثس معين- ابن وقال • الؤدث،؛ راصعيف الرازي• زرعة 

لا؟أم مخلوق الإيمان • يقال هل ت وهي المسألة ذات في الكلام الثاني؛ الأمر 
البدعةلتللث الجهمية وا؛تداع القرأأن مسألة في وقع ما نتائج من المسألة هده 

مخلوقا.جعلوه الله كلام هو الن.ي القرآن أن وهي الخهليرة، 
ألفافلتات يقولون الناس بعض وأصبح والملفوفل اللفغل مسألة ذك عن ونتج 
فعلهو الذي اللففل بين قوم يفرق ولم القرآن، ذات ويقصدون مخلوقة بالقرآن 

.مخلوق غير الله كلام القرآن وهو الملفوفل وبين مخلوق وهو العبد 
لنقليت يقول فلا كليهما، الإءللأقين س فمنع المسألة أحمد الإمام حم ولقد 
مخلوق.غير ولا مخلوق بالقرآن 

األفًلبثن الفرق وحرر المسالة نك' البخاري كالإمام الأئمة بعض وحقق 
العثادااأفعال خلق  ١١كتابه في والمخلوق والخلق والملفوفل 

علىبناء مخلوق؟ غير أو مخلوق هو هل الأيمان في الكلام ؤلهر ذك عند 

مخلوق.غير أنه قوم وأؤللق مخلوق، أنه قوم فأؤللق 

(.٤٢٣٨٣; )ا(>ااكارخالكسر«)آ/ 
(.٢٢١•، ٤٨٤)'آ(»الجرحوالسيل«لأرازي)خ/ 

١٩٧٥عدي)لأبن الكامل* ل؛،'امختمر المافة. الحاشية )٣(انظر 
(.١٩٠~  ١٨٤العبادو)أقعال ءخلق في كلأمه )٥(انفلر 

(.٦٥٠طئي)يم تيمية ابن الإسلام لثيح الفتاوى٠ مجمؤع  ١٠)،"(انظر! 



التعكالخوننسها الش السائل 

ويتبينوالزلل الخطأ يزول والبيان يالتفصيل فانه المسالة؛ العلم أهل وفصل 
المشكلة.المائل هذه مثل محي الحق وجه 

ماحيعلى التنبيه هنا المقصود راؤإنما I فتينة تيمية ابن الإسلام سيخ قال 
مانثبت أن فالواجب ذلك عرف ؤإذا المائل، هذه مثل في لمين الماختلاف 

يردلم الذي المجمل واللففل والسنة، الكتاب نفى ما وننفي والسنة الكتاب أثبته 
به١١المراد يتبين حتى والإثبات القي في يهللق لا والمنة الكتاب في 

المسألة.هذه مثل في الحال هو وهذا 
القرآن،من وهى الله، إلا إله لا ت قول منه والقول وعمل، قول الأيمان فإن 

القرآن.من التي الكلمة هذه شمل مخلوق الإيمان أن أطلق فإذا 
طائفة؛فقاك الأيمان، في حينئذ الناس وتكلم ١١؛ الإسلام سيخ قال 

إلهلا فول؛ مثل الأيمان، من به الله تكلم ما ذللن، في وأدرجوا مخلوق، الإيمان 
فبيعبها، الله يتكلم ولم مخلوقة الكلمة نفس أن قولهم مقتضى فصار الله، إلا 

أملاهاثب، ومتوذ بضع ®الإبناذ ?^؛ النم، قال ■ وفال هؤلاء أحمد الإمام 
مخلوقا؟إر؛،.الله رلأ إله لا قول: أفيكون الأت«لى، إلا إلأ لا ذ: °و

بهذهيتكلم لم الله أن قوله مقتضى كان مهللئا مخلوقة هي قال؛ من أن ومراده 
الكل٠ةاا١ى٠

كحبهالقلبية العبد أفعال شمل مخلوق غير الإيمان فقيل: أطلق إذا وكذلك 
أصولفى مقرر هو لما حهلآ أيصا وهذا البدنية، وأعماله ورجائه وخوفه وبغضه 

٠مخلوقة العباد أفعال أن من القدر باب فى والجماعة المنة أهل 
التفصيل٠من بد لا كان ولألك 

أحمد.الازم أي: )٢( (. ٦٦٣الفاوى«)U/ اامج٠وع )١( 
أحمد.الإمام كلام انتهى هنا )٤( (. ٥٨)"الصحيح١١ ني مسلم أحرحه )٣( 
(.٦٥٦الفتاوى،،)U/ مجموع ٠٠)٠( 



الدينأصول ق الأئمة إل 

ماI له قيل مخلوق غير أو مخلوق الإيمان ت قال رروإذا I الإسلام شخ قال 
وإيمانهالله إلا إله لا • كقوله وكلامه الله صفات من شيئا به أتريد بالإيمان؟ تريد 

العيالأفعال من شيقا تريد أو مخلوق، غير فهو المؤمن اسمه عليه دل الذي 
كونولا مخلوقة وصفاتهم أفعالهم وجمح مخلوقون كلهم فالحبال وصفاتهم؟ 

مايتصور من هدا يقول ولا مخلوقة غير قديمة صفة المخلوق المحدث للعبد 
أكثرقيل! وقد المسيل، وبان الهدى تلهر والتفصيل الاستفسار حصل فإذا يقول، 

بالفيالماس نازع فيه كثر مما وأمثالها الأسماء اشتراك جهة من العفادء اختلاف 
الصواب((١من الخطاء فلهر الخطاب فيها فصل إذا والإثبات 
الملقبالرازي العباس ن الفضل الحاففل ترجمة في الذهبي الأمام وقال 

أنثيراز ناحية من كتاب على ورد الروذىل٢،: »قال : ير(اررالمن ارففلاكإ« 
البلدمن أخرجوه أنهم فبلغني مخلوق، الإيمان إن بناحيتهمت قال فضلك(( ١١

واًءوان((ل

الفضولائل ممن ااهدْ ت فيقول تقدم ما على الذهبي الإمام يعلق ثم 
وعمل،قول الإيمان أن الأثر وعلماء السلف عن صح والذي أور، والسكوت 

.هثملؤة ؤما نفك ءؤو1ثء ت تعار لقوله محلوقة أعمالما أن ريب وبلا 
إيماننافمن الله إلا إله لا وقولتا• مخلوق، الإيمان بعفس أن فصح [ ٩٦زا;عافات: 
مخلوقة؛غير فهي الملفوظة الكلمة ماهية وأما أعمالنا، من أيصا بها فتلففلنا 

والهوى(اأ؛/الفتن من الله أعاذنا القرآن، من لأءنها 
المرورينصر ن محمد الحاففل الإمام ترجمة في أيصا الذهبي الأمام وقال 

محمدصرح ت الإيمان مسالة في منيه ن الله عبد أبو الحاففل ررقال ! ير(( ال ٠٠من 

(.٦٦٤)U/ السابق الصدر (

أحمد.الأمام صاحب المروذي محمد بن أحمد الحاففل الأمام و ها 
(.١٧٣ا)اوٍر«)مآا/ انظر: 

(.٦٣٠البلأء(ا)'اا/ أعلام )؛(»سر (. ٦٣٠الملأءا<)'آا/ ا>سراءالآم ا



المكلموننسبها الش السائل 

وقراءةوالسهادة الإقرار وأن مخلوق، الإيمان بأن ااالإJماناا كتاب في نصر ابن 
أئمةوحالفه وقته علماع ذلك عالي وهجره ت قال ثم مخلوق، بالفغله القرآن 

والعراقاالخراسان 

يجوز،لا ذللن، في الخوض ٠٠فيقول; تقدم ما على الزهري الأمام يعلق ثم 
غيربالقرآن والتلففل والقراءة والإقرار الإبمان إن يقال: أن يجوز لا وكيلك 

والقراءةوعمل، فقول والأيمان وأعمالهم، العباد خلق الله فإن مخلوق، 
وهووتنزيله ووحيه الله كلام هو الملفوفل والمقروء القارئ ك_، من والتلفغل؛ 

اللهرسول محمد الله إلا إله لا قوله: وهي الإيمان كالمة وكدك مخلوق، غير 
فعلنا،من بها والتكلم بمخلوق، فليس القرآن من كان وما القرآن في داخلة 

خهنأائل المآحاد في اجتهاده في إمام كلما أنا ولو مخلوقة، وأفعالا 
ولامنيه ابن ولا نصر ابن لا معنا سلم لما وهجرناه وبدعناه عليه قمنا له مغفورا 

.الحقأ، إلى الخلق هادي هو والله منهما، أكبر هو من 
الإيمانقال: أنه صح إن وغيره حنيفة أبي الإمام عن يقال وهكذا 
مخلوق.

حقوهذا مخلوقة، أعماله وسائر وشهادته وإقراره العبد تصديق أن مراده فإن 
مخلوق.القرآن من سيئا أن إلى يتطرق؛دلك، أن يقصد لا فيه ريب لا 

أفعالمقصودهم فإن العبارة هذه قال أنه الأئمة من عنه أثر من كل وكذك 
ريبا.بلا مخلوقة وهي والجوارح القلوب وأعمال التصديق من العباد 

والحدين،السنة أهل بين نشا أنه هنا والمقمود ٠٠: ؛؛?i؛!؛■الإسلام نخ قال 
وطائفةمتشبهة، ومعاني مجملة ألقاتل بست، والإيمان القرآن التي مفي النزلع 

المرورينمر بن ومحمد المحح٠٠ ٠١احبإ ص كالبخاري والسنة الحلم أهل من 

اومالراندق)أا/ا،مآ(.تا(

•٤(.- ٣٩أعلاماولأءاا)؛ا/ :•آ(»سير 



الدينأصول ق الأئمة إل 

ؤإنماالله، صفات من شيئا مرادهم وليس مخلوق الإيمان I قالواوغيرهما 
العبادأفعال أن على لهين المأئمة اتفق وقد العباد، أفعال اذلك< مرادهم 

أعلم.والله ، مخلوقة<<ل
مالك:الإمام إل نسب ما الثال؛ المبحث اءا 

 I وهو المكي علي بن الوهاب عبد —قال ١ s؛الإيمان في الأقوال عن يتحلدث
منيلزم لا لكن مفهومه في داخلة أجزاء — الأعمال ت بمي تجعل أن • "والثاني 

الذاتعدم عدمه من يلزم لا ما منها قسمتن• على الأجزاء فإن عدمه، عدمها 
علىصادق الشجرة فاسم للشجرة، وكالأغصان للإنسان، والرحل واليد كالشعر 
لهيدل الذي وهذا الأغصان، بزوال يزول ولا الأغصان، مع وعليه وحده الأصل 

ومالكالشافعي الأمام ذهب، السلم، مذهّب، وإلى . ..السلم،كلام 
.«ص؛.وأحمد.

اثنين؛آمرين في بكون الص هذا عش لكلام ا٠ 
تصويرهفي وأحهلا المسلم، مزهب، يحرر لم بكي الأن الأول! الأمر ■•؛؛ 

داخلةأحزاء ليست الأعمال أن ت الأيمان في السلف مذهب، صور حيث ؤإظهاره 
المعلوقبين واضح فرق وثم مفهومه، في داخلة هي وإنما الأيمان، مسمى في 

فالإيمانالأعمال زالت، إذا أنه الملم، مذهب، أن هلءا على رتب ثم والمفهوم، 
فانللإنسان، والشعر للثجرة بالأغصان الأعمال وثبه بزوالها، يزول لا باق 

ايا،إنذاته بحد الشعر يسمى ولا شعره، زال ولو عليه صادق ان الأتاسم 
ولوزالتالنُلق مع المصديق مجرد على صادق الأيمان اسم فإن الأعمال فكذللئ، 

.إيمادا« ذاتها بحد الأعمال مى نولا الأعمال، 

ختلمأوهذا السالم،، مذهِإ على للإيمان المبكي ابن نموير من يفلهر ما هذا 

.( ٦٥٨)آ(رامجموعاكاوىاا)لأ/ تقدم. ما عنه صح إن ؛^؛:٠ حنيفة كأبي ا ١ ) 
(.١٣•)ا/ الكرى" الثافعية )م(»طقات 



التكالموننسها الش السائل 

وليسالمرجئة، مذهب بعينه هو أنه على الملف مذهب تصوبر وفيه ءلاهر، 
الإيمان.في والأئمة الملف ملم، مكذا 

مفهومه.فى لا لف المحي الإيمان مسمى فى داخلة الأعمال فان 

ذاتهابحد والأعمال الأي٠ان، اسم زوال بالكلية العمل زوال من يلزم أنه كما 
إيمائا.مى ن

عندماالمحح١٠ ار من الأيمان كتاب في ذلك ;ءزلتق البخاري الإمام حرر ولقد 
؛إيمائا العمل تسمية فيها تراحم عدة عقد 

.الإيمان من القدر ليلة قيام باب 

.الأيمان من الجهاد باب 

.الأيمان من الصلاة باب 

.الإيمان من رمضان قيام تهلؤع باب 

الأيمانمن الجنائز اتبلع باب 
فيداخل وأنه إيمائا، يمي الحمل أن اللف مذهب أن على ليدلك وهكذا 

.بق ان المص فى المكي ابن صور كما لا الإيمان مى م

الأمامومنهم الأئمة إلى ان؛ق اللكلأم بنكي الابن نب الثاني; الأمر أ:؛- 
.أنس بن مالك 

الأئمةموقف ببيان الخاص الثاني الفصل في تحريره تقدم لما يمح لا وهذا 
منالصريحة الواضحة النصوص ففيه جئزقة؛ مالك، الأمام ومنهم الإرجاء من 

يزيدوعمل قول الإيمان أن من لم، المذهب يقرر أنه على مالك، الإمام كلام 
واللهازبق، النص في المكي ابن إليه به نما يعللان منه يعلم مما وينقص 

(.٢٢- ٨ كله)\إ الخاري" راصحيح من الأيمان كتاب انفلر: )١( 
المت،.هذا من ص)أِاا( انفلر: )٢( 



الدينأصول ق امحُراعة الأئمة إل 

أعلم.
المكي:-قال ٢ا 

١٠.. ومالكا. الشافعي إلا ونقماته الإيمان بزيادة يمرحون ااوهؤلأء 

ينقصولا يزيد أنه وعنه والفمان، بالزيادة القول فعنه مالك: ،اوأما قال: ثم 
بنقصانالقول عن مالك توقف إنما فقال: بعمهم عنه واعتدر عجسِسا، وهو 

عب.راممةبمأول أن خنا الأيمان 

ااكلأمءناهمأم.سادن؛د
الأيمانفي والقهان بالزيادة يقول أنه مالك الأمام عن ثت الأول: الأمر 

عنروايات عدة نقلت وفيه الباب، هذا من الثاني الممل في تحريره تقدم كما 
.عنه المشهور هو وهلءا والفمان، بالزيادة المريح فيها مالك الإمام 

قدالفمان دون بالزيادة يقول أنه من مالك، الأمام عن نقل ما الئاني• الأمر 
هذاأن وملخصه؛ ذلك، عن الجواب الثاب هذ-ا من الثاني القمل في حررت 

حلالمن مالك الإمام عن يهم قهم هو وإنما نصا مالك الإمام عن ينقل لم القول 
رواية،لا رأتا ذلك عنه فنقل الفمان دون بالزيادة يقول أنه عنه فهم قاله؛ كلام 

أعلم.والله القول، هذا مثل مالك عن باكالي يثن فلا 
القاضى:الإمام إل نسب، ما الثالثؤ: الهيحم، ٦، 

الرازي؛صر بن محمد ئال " ١٠

القولوهي اكلأنة الأمور مجمؤع هو الشافعي عني- كان لما الإيمان *إن 
أحدفى الشك حصول يقتضى العمل فى الشك، حصول وكان والاعتقاد، والعمل 

(.١٣١-  ١٣•الكبرى«)ا/ الثانمة )ا(»طقات 
,الخواب مصل شها الم>ث سا 

(.١٣١)\ا اهمى« الثانمة "طبقات )٣( 



التهكالموننسيها التي السائل 

فالماحنيفة أبي عند وأما الإيمان، حصول في الشك فيصح الماهية هذه أحزاء 
لومعموجنا العمل في الشك يكن لم المجرد الاعتقاد عن عبارة الأيمان كان 

المعنى،في مخالفة الإمامين بين ليس أته فظهر الإيمان؛ في الشك 
1أمور عدة وفيه عقيب ت٥ 

هوالشافعي عند الأيمان ررأن قوله: في الرازي نصدق أنا الأول: الأمر 
ءتحريره تقدم كما والعمل، والقول الاعتقاد الثلاثة: الأمور مجمؤع 

بابفي أنهم الرازي ومنهم المرجئة عند الخشلكلة الثاني: الأمر ■؛:؛■ 
الإيمانأن وهو ،، لفاللمدهب، الخالق، الأصل ذللث، من يصدرون الإيمان 

وإذاكله ذهبذ بعضه ذمب، إذا الرازي، تعبير حد على واحدة ماهية أو واحد شيء 
الأصلهدا جميعها، في الشلثح وير الماهية هده أجزاء يعفى في الثلث، وير 

الإيمان،في الأئمة كلام فهم وبين بينهم برزحا المتكلمين هؤلاء عند أحديث، 
النص.هذا من يظهر ما وهذا 

إلىيودي العمل في الشكر حصول أن الشافعي الإمام إلى يبج فالرازي 
يخلولا وهذا الإيمان، في الشلثح فيحصل كله؛ الأيمان ماهية في الشلثف حصول 

٠معنن احد من عندي 

وحلالفرائص فرض الله أن في الشلث، أن الراد يكون أن الأول: المعنى 
اللهأن في شلثج إذا الإنسان فإن حق، فهذا له، ومبهلل الإيمان في شل؛، الحدود 

الحرامالبيت، وحج رمضان وصوم الزكاة وإيتاء الصلاة أداء عليه فرض قد تعالى 
هذافإن ونحوها؛ والخمر والزنا الربا حرم تعالى الله أن في وثلث، ذللثح، ونحو 

•معلوم ظاهر وهذا وأيهلله، إيمانه نقض قد تردد بلا 
الذنوببعض قفل أو العمل بحض ترلث أن مراده يكون أن الثاني: المعنى 

بعضه.بزوال الإيمان فيزول الإيمان؛ ماهية في القدح إلى يودي 

:١٣•-  ١٢٩الدين«)أصول :١(



الدينأصول ق امحربعة الأئمة إل 

يالطاعةيزيد وعمل قول الشافعي عند الإيمان فان الشافعي؛ ينوله لا وهدا 
لمعصية.يا وينقص 

فيالاستثناء ألة معن الكلام هذا نل يتكلم كان ارا3ى أن الثالث: الأمر -ة- 
الفول؛الاستثناءالشافعي إلى ونسب ~ الله شاء إن مؤمن أنا قول وهي ~ الأيمان 
منه.المغ حنيفة أيي إلى ونسب 

•حنيفة أبي وإلى الشافعي إلى به نلما كتحليل تقدم ما ذكر ثم 
جانبإلى العمل تشمل واحدة ماهية ءندْ الأيمان كان لما الشافعي أن فذكر 
علىيه قام يأنه يجرم أن أحد تهلح يلا العمل كان ولما والإقرار، التصديق 

إلىالشاك ذلك تهلرق الله؛ يريد كما أدائه في الشك فوقع شرعا المعللوب الوجه 
ذلكعلى بمائ الشافعي: قال كله، الإيمان في ض فحمل كلها؛ uهية 

علىالعمل يوقؤع التيقن لعدم نتيجة الإيمان بحصول التيقن لعدم ؛الاستثناء 
٠المهللوب الوجه 

فهمهعلى يناء الإيمان في الشافعي لقول هو فهمه على الرازي بناه الكلام وهذا 
ودوندونه حال الذي البرزخ وهو واحدة، وماهية واحل أصل أنه وهو للإيمان 

تقدم.ما إليه فنسب الشافعي؛ ومنهم لفح الكلام فهم 

ماهيةءنلْ الإيمان كان لما الرازي إليه ب نكما حنيفة أيا أن إ الرابع الأمر 
البرمته العمل ترك بل العمل في الشلث، حصول كان فحسب التصديق هي واحدة 

منمغ عليه فبناء منها، ليس أصلا العمل لأن يغيرها؛ ولا الماهية تلك في يقدح 
لأنهالأيمان في له -اثتر لا العمل أن على يناغ ءندْ للشك مبرر لا لأنه الاستثناء؛ 

•ماهيته حزء ليس 

فيم تقي. وقد حنيفة، أيي إلى به نفيما الرازي لكلام توضيحا ذكرته وهن.ا 
إليه.نسبح فيما فةِءق حنيفة أبي عن الدفاع الأول المبحث، 

أنهففلهر بقوله؛ كلامه الرازي يختم أن ذللثج مع والعجيب، الخامس؛ الأمر ؛؛*" 



التكانموننسها التي السائل 

المعنى*•في مخالفة الإمامن ين لمى 
إنإلا تأمل لكبير تحتاج لا وواصحة ظاهرة الإمامتن إلى به نفيما والمخالفة 

إذاواحدة ماهية الإيمان أن على متفقان هو فهمه بحب الإمامين أن فصيم كان 
الماهية،هذه حديد في هو إنما بينهما والخلاف جميعه في قال*ح يعضه في قدح 
واللهوله، لما الله غفر ب،، فحمالرازي ذهن في إلا وجود له ليس الاتفاق فهدا 

أعلم.
الرازي:قال - ٢ ■ 

الإيماناسم تحت داخلة الأعمال بان القائلون عشرة: ة الخامررالخالة 
:اختلفوا

الصعوبة؛غاية في وهدا الإيمان، عن يخرج لا الفاسق ■يئ: الشافعي فقال 
ذلكفائت، فقد بعضها فواتا فعند أمور لمجمؤع اسما الإيمان كان لو لأنه 

الايمانءيبقى لا أن فوجب الخجمؤع 
وقؤعمن المابقة المالة في تحريره تقدم ما يؤكد الرازي من الكلام هدا 

وهوالإيمان، في الشافعي كلام فهم ودون الرازي دون حال الذي الرزخ ذلك 
فلاكلها لها فوايت، بعضها فواين، واحدة ماهية أنه إلا الأيمان يعرف لا الرازي أن 

إيمان.ذللئ،  JUيبقى؛*

عنه:هو نقل فيما الشافعي مراد يفهم أن حدا واستشكل عليه صعب، ولدللئ، 
الأيمان.عن يخرج لا الفاسق أن هن 

والعمل،القول من مركبة حقيقة الإيمان عندهم حميعا لف، والوالشافعي 
الدنولبابعض ارتكاب أو العمل بعض ترك من يلزم لا وأبعاض أجزاء ذو وأنه 

لبعضاورتك_، العمل لبعض التارك الفاسق إن بل ، ٠٢١الأيمان؛الكلية^ب 

؛٥١اي؛)لأن ءالصلأة* كتاب انظر: )٢( (. ١٢٨)أصول معالم ٠١



الدينأصول ق امحراعة الأئمة إل 

بينالنوط هو وهدا بالكلية، له محاقي غير ولكنه بحسبه، الإيمان ناقص المناهي 
منللعمل المخرجين المرجئة تفريط ومحن بالدنوب المكفرين الخوارج غلو 

أعلم.والله الإيمان، ممى 
الكي;علي بن الوس عبد م-قال ■■ 

قولعلى الدين" أصول في ررالحلي كتاب في ، الإمفرايينيل الأمناذ ررتكلم 
أنحاصله: بما الشرك(، يشركه والشرك الشرك، يشركه لا ارالايمان الشافعي: 

والكفربجملته ارتفع الكفران من نحوه أو العالم قدم اعتقاد قارنه لو الإيمان 
يقولكما — ومغالبته الرحمن على الشيطان خروج اعتقاد قارنه لو مثلا كالتثليث 

بالمجوّمة.شركا ازداد بل بالنصرانية شركه يرتفع لم — المجوسي 

وينقحريزيد الكفر وأن ينقعس ولا يريد لا الإيمان أن منه فيوخد ; قلن، 
فتاْل«رص.

عدة!أمور هنا ها يا 

فقدوودت أين أعلم لا للشافعي المنسوبة العمارة هده أن الأول; الأمر ء؛أ 
عليها.أعثر فلم ث؛قذ؛ه الإمام كب تتبعت 

صحثحمرح العبارة لهن،ْ الاممراييتي الأستاذ مرح حاصل اكاني: الأمر 
حناهرها٠بحب، العبارة عليه تدل الذ.ي وهو حلماهر، 

للهأن المؤمن اعتقد فإذا وارتفع، زال والكفر الشرك عليه ؤئرأ إذا الإيمان فان 
شلثح.بلا الأيمان من حرج ذإلث، نحو أو العبادة في أو الخلق في شريكا 

بفلزإيذه٠ِ ينسوأ وؤ ءامنوأ أئن ؤ تعالى؛ الله قول ذلك على يدل ومما 

الإمحنراستي.محمد بن إبراهيم إسحاق أبو الأستاذ هو ( ١> 
(.٢٥٦)ة/ الكبرى،،الشافعية لآجف\ت في ترحمته انفلر 

(.٢٥٩الكرى،،)ا/ الشافعية «طفات )٣( بم. الابن هو القائل :٢( 



التكلهونذ|سها الش السائل 

عن!كحح الحدأث في ثبت وفد [ ٨٢آالأي.; .ه ثهتدوث ونم ثم أوثتك 
ثمأوكك يئن إ;ئثههم شثثأ وؤ ص' نزلت لما قال: سعوده ابن 

كماليس ت قال ه؟ نفيفللم لا أينا الله، رسول يا قلنات .ه ثهتدوئ وئم ألأ 
ياI لابنه لقمان قول إلى تسمعوا أولم بشرك، • بغللم إيمانهم يلوا لم تقولون؛ 

١٢  ١٠١٥الشرك إن بالله تشرك لا بني 
يعتقديكون فقد والكمر، الشرك ألوان من عدد في الإنسان يقع فقد الشرك أما 

ذلك.وعير الموت بعد البعث، وامتحالة التثليثه 

الأيمانأن منه ررفيوحن. I بقوله تقدم ما على بكي الابن تعقسب، الثالث،; الأمر 
أوكاملا يبقى أن إما الإيمان أن يقمد وهو هنا له وجه لا •  ٠١ينقمس ولا يريد لا 

*عليه يطرأ بما جميئا يرتح 
•يأتي بما هذا عن فيجاب وأ 

يزيدالشافعي عند الإيمان إن بل الشافعي، الإمام مذهّب، ليس ذللت، أن أولا! 
تقا.م.كما وينقمى 

حاءكما متعددة شعب، ذو الشافعي الأمام ومنهم السلف، عند الإيمان أن ثاسا; 
ئعتذمن شعبة وكل ، ^٢، ٠٠فنبه وسوى بضع ُلإيمادا • هؤ قوله الحديث، في 

إيمائا.مى نالإيمان 

بزوالهاالإيمان يزول ما فمنها حكمهات حهة من نوعان الإيمان وثعكإ 
عنالأذى إماءلة كترلأ بزوالها الإيمان يزول لا ما ومنها؛ والتمل.يق، كالشهادة 
الطريمح،•

ثعبةوكل متعددة، سمك، له أصلا الأيمان كان ولما ٠٠زِؤئن؛ القيم ابن قال 
كشعبهبزوالها الأيمان يزول ما منها الشعب، وهده . . ٠ إيمائا نمى منها 

(.١٧٢)؛/ الصحيح« ٠٠في البخاري اللففل بهيا أحرجه )١( 
(.١٣)ا/ راالح؛حح• في البخاري أخرجه )٢( 



الدينأصول ق امحرب،هة الأئمة إل 

شعبوسهما الطريق، عن الأذى إماطة ممرك بزوالها يزول لا ما ومنها الشهادة، 
ماومنها أقرب، إليها ويكون الشهادة بشعبة يلحق ما منها عقلينا، تفاوئا متفاوتة 

اعلم.والله أقرب إليها ويكون الأذى إماطة بشعبة يلحق 
السم:ابن ■؛-قال 

الشافعيأما ومالكا، الشافعي إلا ونقصانه الإيمان بزيادة يصرحون راوهولاع 
بأنهيقول أنه عنه مناقبه في صنم، ممن حماعة ونقل نص، فيهما عنه يتحرر فلم 

فىالموجودة منصوصاته بقية ثبومن، عندنا ذللث، يثبتا لم ولكن وينقصى، يزيد 
)٢(

.مدهبهاا 

!اكرقسس(0ا 

بزيادةيقول الشافعي الأمام أن والتردد للشلئ، مجالا ييع لا بما بت لقل 
بالإمامالخاص المبحث، في هذا ذكرت، وفد نللث،، على ونص ونقصانه الأيمان 

^^٣،.٧١هذا من الثاني الفصل من الشافعي 
:واحدامنها هنا أذكر الشافعي الأمام عن الصوص من عددا هناك وذكرمحت، 

وينقص١٠يزيد وعمل قول الإيمان يقول: الشافعي ارسمعت، : الربيع قال 
ثكي.الابن زعمه ما يبهلل التمرح فهذا 

مذهبؤإلى الاعتقاد فى المتكلمين هت، مذ إلى يميل يكي الابن ولكن 
المتكلمين،معتقد إلى الشافعي كلام يوجه أن ويرين. الفقه، في الشافعي 

نصوصيتوجيه يتكلفون حيث، المتكلمين بمناهج المتأثرين من كير آفة وهنءه 

ئر.بباخصار ( ٥٣»الصلأة«)مماب )١( 
(.١٣١-  ١٣٠اممريء)ا/ الثانمة ٠)^(^، )٢( 
ب.مزهدا ص)ا'يا( اننلر: )٣( 
كتبه.وراوي الشافعي تالميد المرائي مليمان ابن )٤( 
التاسس،(»ترالي (، ٣٢ا/ اكلأ،اا)٠ أعلام ااّير )٥( 
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المتكالمن.معتقدات مع لتتفق ا'لآومة 

أحمد:الإمام إل نسب ما الرابع؛ انمبحث ٦.، 
الأشعري؛الحسن أيي عن نقلا المسايرْاا ررهي قال — ١٠

الإيمانارإن I يقولون أنهم الحديث أهل من وجماعة حنبل بن أحمد عن وذكر 
مخلوقآآغير 

أمور؛عدة على ببي المحن هدا على لجواب اه 
إلىالقالة هده نسبة الأشعري الحز أيي كتب في أعثر لم الأول؛ الأم أ؛'" 

ثءزلتق.أحمد الإمام 
الأيمانبأن ارويفرون الحديث؛ أصحاب قول ذكر في ااالقالأت« في فال بل 

مخلوقااغير ولا مخلوق يقولون ولا وينقص يزيد وعجل قول 

—مخلوق غير الإيمان أن وهي — المقولة هده نسبة تمح لا الئاني؛ الأم ؛'؛ 
أصولوبقية الإيمان ائل مفي أحمد الأمام عن فالروي أحمد، الأمام إلى 

كلامه.في المقولة هده لمثل وحوي ولا كثير شيء الدين 
أنحنبل بن أحمد فعل يقل لم الإيمان مسألة ااوكدلك ؛ الإسلامشخ قال 

ؤإنماقديم، القرآن أن الملف من غيره ولا أحمد قال ولا مخلوق، غير الإيمان 
منأحد ولا حنبل بن أحمد قال ولا مخلوق، غير منزل الله كلام القرآن ؛ قالوا

لففلهولا بالقرآن صوته ولا مخلوقة غير وأفعاله العبد صفات من شيئا أن لف ال
ذلكاامن شيء ولا صالته ولا إيمانه ولا بالقرآن 

كلمةوقصده مخلوق، الأيمان فقال؛ أؤللق من على أحمد الإمام أنكر وإنها 
مخلوق.القرآن أن إلى ^ القرآن؛ من التي الله إلا إله لا 

(.٢٩٣)الأسلامض، رمقالأت )٢( (. ٣٥٢)المايرهء ثرح ،المسامرة )١( 
(.٦٦•)م(»مجموعاكتاوى«)ب/ 
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طائفةIفقالت الأيمان، في حينئذ الناس وتكلم  I٠٥٤}الإسلام شخ قال 
إلاإله لا قولI مثل الإيمان س به الله تكلم ما ذلك، في وأدرجوا مخلوق الأيمان 

فبيعبها الله يتكلم ولم مخلوقة الكلمة هذه نفس أن قولهم مقتضى نمار الله، 
لإو:أغلأثا ثب زمثون مئع :»الإنان S■■ الني قال وقال: هؤلاء أحمد الإمام 
هخلوقا؟!«رى.الله إلا إله لا قول: أمكون اللئ،^١،، إلا لاه 
هذهتحرير ٢ ر الفصل هدا س الأول المبءصئ، في فدمت الئالث،: لأمر ا٠ 

٠أعلم والله ا فيها الصواب وجه وبيان المسألة 
الحكمبن ااإ؛راهيم ياتي: ما الحنابلة® راطبقات في وقع الراح: لأمر اا 

حنبلبن محمد بن أحمد مثل قال: منها ، أشياء أحمد إمامنا عن نقل القصار، 
مخلوق،غير فهو مسموع؛ ص كان ما أما قال: لا؟ أم مخلوق الإيمان: عن 

مخلوق®فهو الجوارح؛ عمل س كان ما وأما 
الالنقل هذا أن إلا المسالة، هذه في تحريره تقدم ما يوافق التفصيل فهذا 

،يعرفلا مجهول له الماقل القمار الحكم بن إبراهيم لأن ا نفلت اعتماده يمكن 
•أعلم والله الرجال، كتب في ترجمة أي له وليس 

(،٦٥٦)v/ )٢(ارمجموعاكاوىااننخريجه, تقدم )١( 
.المصث،هذا من ( ١٨٦ص)اذظرت رّا(

(.٩٣بمر)ا/ أيي لأبن الخابلهء »طقات )٤( 





الدينأصول ق الأربعة الأئمة إل 

)ص]ؤب 
تعالاض صمات ق والتفويص التأويل 

امحزركالقمل 

تعالاض صفات ق والتفويض التاويل مض 

واصطلاحا:لغة التأويل معنى ا٢ذول؛ المبحث ٦.، 
التويل:لكلمة اللغوي التعريف الأول: لمحللب ا٩ 

جمعتهI الشيء ألت . . وعاد. رجع أي• يؤول؛ ٌآل الأزهري• قال ١" 
١١صلحته أ و 

خثر،إذا ت وغيره العسل وآل رجع، أولا• يؤول ررآل فارس•' ابن وقال ٢- 
وآخره١١لوعاقبته ومصيره الشيء انتهاء فهو التأويل؛ قاما 

وتأولتهأولته وقد الشيء إليه يؤول ما ير نفت التأويل  ١١الجوهري! وقال ٣— 
أى! وكذاكل.ا قدر إلى فآل الشراب طبخت، يقال! رجع أي ت وآل • • بمعنى. 

•؛٣١٠٠رجع 
الأصلإلى الرجؤع ت أي الأول ص "التأويل الأصهاني؛ الراغب وقال ٤- 

المرادةالغاية إلى الشيء رد هو وذلك إليه، يرجع الذي للموضع الموئل ومنه 
فعلا((أ؛،.أو كان علنا منه 

 Bمعنيان!لها  ١١التأويل  ١١كلمة أن يفلهر اللغة أهل كلام س تقدم مما ف
المرجعبمعنى فهو إليه ويرجع الشيء إليه يصير ما الأول: العني -:؛؛ 

■٧ )\/ اس مجمل ١٠)٢( (. ٤٥٨)ها/ اللغةااتهدي_، ١٠)١( 
(.اراسرداتء)١٣)٤( (. ١٦٢٨-  ١٦٢٧)أ/ اكّحاحاااا)٣( 
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والمصير.

معناه.وبيان الكلام ير نفالثاني! والمعي ؛؛؛- 

كلفي عام والمصير الرجع وهو الأول المعتى أن المعنيين: بين والفرق 
٠النكلأم يخص لا شيء 

هوفالأكلأم خاص؛الكلام، فهو — والبيان التفسير أي — الثاني المعنى وأما 
•ومحن ويوصح ر يفالذي 

محنىاروأمأ I فقال هءزقئ الهلبري الإمام جمعهما التأويل لكلمة المعنيان وهذان 
والصيرلأرا،.والرجع التفسير فانه الحرب كلام في التاويل 

للتأويل:الاصطلاحي المعنى الثاف؛ لمحلف ا ٩

:اللم،اصعللاح في التأويل ولا•" أأ 
المابفينالمٌّيتن نفس هما اثنين ٌعنيين أحد على التأويل كلمة لفا اليطلق 

العرب.لغة في التأويل لكلمة 
الشيء.إليه يؤول الذي والممير العاقبة الأول: المعنى 

والبيان.التفسير الثاني! والمعنى 

.وامتخا.اسإالسلف، كلام فى وارد فهو الأول: المعنى فأما 
ذلك.على الأمثلة بحض وهل-ه 

تعالى:قوله ر فأنه مجاهد الإمام عن الهلبري الإمام روى ١— 
،.جزاء،٠؛ أحن  ١١قال: [ ٥٩]اك'ء: هرايه لمس وؤ 

،.ءاقبةااُ وخير ثوابا أحن  ١١قال: أنه قتادة عن وروى 

٢(.٤• المان،)آ■/ جامع  ١٠)١( 
المابق.المهدر )٣( (. ١٥٥)أ/ المان« •اجامع )٢( 
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،.١١((عاقة »وأحن قالا: أنهما 3يد بن الرحمن وهمد السيئ عن وروى 
عانة٠٠وأجمل ومغبة موئلا أحمد ٠١فقال: الطبري ذرْ وبه 

حزاءوقتادة: مجاهد ااقال الأية: ذكر أن بعد فذئن تنمية ابن الإسلام شيح قال 
الأقوالهده وكل • • عاقبة. والزجاج: قيبة وابن زيد وابن السيئ وقال وثوابا، 

١٠أجمعين لف الير نفوهدا واحد، والمعنى صحيحة 

بأققاتعالى• قوله ثر تففي اتجري الإمام قال ٢" 
أنهرأيا الذي الطعام من منامهما في رأيا ما ويصير إليه يؤول راما قال؛ 

فيهاار؛ا.أتاهما 

كلامفى معروف معنى وهدا والبيان، والتوصيم ير التغالثاني: المعنى 
اللف.

®اللهمعباس: لأبن دعائه في جن الّما قول عليه الدالة الأمثلة أوضح ومن 
اكأديلُلوعلمه الدين في فقهه 

ؤلرقبعمى في جاء كما معانيه وفهم القرآن ير نفهنا المراد والتأويل 
اأئنآنءر٦/ Jijfeشن راامحلم الحدث:
تأويله®يعلم ممن ُرأذا ٠ يقول عباس ابن وكان 
يقولأو قوله تأويل في والقول بقوله: آية كل يصدر الطبري الإمام وكان 

(.١٥٤اومدراوابق)ة/ )أ(ايق. انالمدر )١( 

(.٣٦٦)U\/ الفتاوىاا مجمؤع ٠٠صمن الاخلاصر مورة نفير )٣( 
(.٢١٥)يم او؛انا(ارجامع )؛(
ندبهه*ما( / ١٥رحبان وابن (، ٣٣٥، ٣٢٨)ا/ ااالمسنلاافي أحمي. الأمام أحرجه رد( 

صحعح.

للبزار.عناق اسزكورة والرواة ( ٢٥• ; ١٣الري«)ا>ذح انفلر: )٦( 
(.١٨٣ر٧(٠اجا.عاuن«)٣; 
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•والتوصح التفسير والمراد ذلك تاويل في التأويل أهل اختلف 
هماأنهما كما لف العند المعروفان هما التأويل لكلمة المعنيان فهذان 

العرب.لغة في المعروفان 

فلهلف العرف في التأويل •وأيا ت تيمية ابن الإسلام شيح يقول 
Iمعنيان 

التأويلفيكون خالفه أو ءإاهرْ وافق سواء معناه وبيان الكلام ير نفI أحدهما 
أنمجاهد عناه الدي أعلم والله وهدا مترادمحا، أو متقاربا هؤلاء عند ير والتف

فىالقول ت ارنفسيرهاافى يقول العلبري جرير بن ومحمل تأويله يعلمون العلماء 
ومرادهذلك ونحو الأية هده فى التأويل أهل واختلف وكدا، كدا قوله تأويل 

■ير التف

كانإن الكلام إن بالكلام الراد نفس هو لف اللفظ في الثاني: والعض 
الشيءنفس تأويله كان خرا كان وإن الهللوب الفعل نفس تاويله كان ؤللبا 

بها،الخبر 

التكلمض:اصطلاح في التأويل ^١: ٧ا 
كلامفي ولا العرب لغة في يرد لم جديدا معر للتأويل التكلمون أحدث 

فيأقوالهم بعض يلي وفما الصقن من كير المعض هذا أورد وند السلف، 
ذك:

وصعوعما ظاهره اقتفاه عما اللفغل *نقل التأويل: معنى في حزم ان قال - ١ 
آخر«رآ،.محنى إلى اللغة في له 

(٣)الؤول،ادعوى فى مآله إليه ما إلى الفلاهر رارد فقال؛ الجويني وعرفه ٢- 

(.٢٩٠-  ٢٨٨/ ١٣راالفتاوى«)صمن والتأويل؛، المشابه في ارالإكليل )١( 
(,٣٣٦الفقه،()ا/ أصول في (.)م(»اورهان ٤٢الأحكام،،)١; أصول في "الإحكام )٢( 
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بهيصير دليل يعضده احتمال عن عبارة ت التأويل  I٠١ فقال الغزالي عرفه و ٣
،.١١٠الظاهرعليه دل الذي المعنى من الظن عر أغلب 
ظاهرمعنى حمل ت اصعللاحا ُروالتأويل بقوله• الحنبالإى النجار ابن وعرفه ٤" 
مرجوح"محتمل مض على اللفظ 

يحتمله"معنى إر ظاهرْ عن الكلام صرف  I١٠ فقال الثوكار وعرفه ه~ 

ير!ما لنا يظهر التعاريف هذه ر وبالتأمل 

معناهعن اللفظ صرف التأويل أن على بهم ناثر ومن المتكلين اتفاق أ~ 
تكونقد بل اللغوي الوضع بحكم اللففل عليه يدل لا أحرى معار إر منه هر ٧٥١١

عليه.يدل بدليل الصرف هذا اقتران يشترط وبعضهم بعيدة، المعار 

والتأويلالصحيح التاويل بين الفارق هو ال"ليل اقتران يجعل وبعضهم 
٤:الفاسد؛؛/

عليهواصهللحوا التكلمون أحدثه حادث اصتللاح هذا أن ظاهر هو كما ب
لفالعرف ر التأويل لمعنى مخالف وهو الأور، القرون ر معروما يكن لم 

٠بيانه مر كما 

التاويللمعنى محالف التأويل لمعنى الكلامي الاصطلاح هذا وكذلك ج~ 
لغةر التأويل معنى نقل مر وقل- القرآن، بها نزل التي العرب لغة ر هو كما 

عليهاصطلح فما الكلامي، الاصطلاحي المعنى هذا معانيه من وليس العرب 
الأور،القرون أهل لف اللاصهللاح مخالف التأويل معنى من التكلمون 

(.٣٨٧)ا/)ا(االتض« 
(.٤٦١-٤٦•المر•)r/ الكوكب )؟(•شرح 

(.٢٩٨الفحول")٠اإرثاد )٣( 

للشركانيالفحول" وءإرشاد (، ٤٦١)T/ الجار لأبن المر" امموكب ثرح ١١انظر: )٤( 
(٢٨٩.)
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.العرب لغة في لمعناه كذلك ومخالف 

هذاذكر من اللغة معاجم بعض في ورد ما تقدم ما على يشكل لا د— 
اللغةمعاجم فإن اللغوية، التاويل معاني صمن للتأويل الكلامي الاصطلاح 

المتأخرةالمعاجم يحض في وجد وإنما تماما، التعريف—، هذا من حالت، المتقدمة 
االسانكمعجم ، واصطلاحاته الكلام بعلم المتأثرين اللغويين بحض عن تنقل التي 

شاهداله يذكروا ولم ا ذكت ذكروه وإنما ونحوها  ١١العروس ورءتاج ،  ١١العرب 
كلامفي معروف غير المعنى لهذا التاويل أل على دل، مما العرب؛ كلام من 

حاديثحاصهللاح هو وإنما العرب، 

هذافي البحث، موصع هو الكلامي الاصطلاح بهذا التأويل فإن وأخيرا ~ ه 
المتكلمونبه نفيما تبحث، الدراسة هذه كانت لما لأنه الدراسة؛ هذه من الباب 

التيالأبواب أعطم من اصطلاح في التأويل وكان الأربعة الأئمة إلى 
الإلهة،الصفالت، باب في خصوصا والسنة الكتاب نصوصي المتكلمون بها حرف 

.كثيرا نيئا الضرب هذا من الأربعة الأئمة إلى نسبوه ما كان 

٠أعلم والله القادمين، الفصلين في الله ثاء إن سيتضح ما وهذا 
واصطلاحالغه التفويض معنى الثاف؛ المبيث ٦،، 

التفويض:لظلمة اللغوي المعنى الأول: لممللب ا\ 

؛،.إليه١١١رده أي: الأمر إليه فوض ١٠الجوهري: قال( ١- 
..فيه.الحاكم وجعله إليه صيره الأمر: إليه فوض ٠١: الحرب،،االسان وفي ٢— 
فيه١١الحاكم وجعله إليه رده إذا إليه أمره فوض يقال: 

)تما/0ا'آ(ّ)م>(ا;ظر;(. ٣٣; ١١)اظر: را(

عبدأحمد اليد للدكتور العربيةا ياللغة وصلتها التأوز الظاهؤر0 كتاب الموضع لهدا انغلر )٣( 
الغفار.

٢١الرب«)لأ/  oU)0(»ا(ّ ا<ا،.)ل(ااالمحاحاا)م  ٠.)



الدينأصول ق الأئمة إل 

إليهرده تقويفنا: الأمر إليه فوض ت القاموس® 'اثرح في الزبيدي قال ٣- 
فيه؛الحاكم وجعله 
المانعة((^٢،.وترك المليم ارالممويض: ارالمغرب®; وفي ٤- 

إليهفوض مجن مأخوذ العرب كلام في *التفويض® معز أن يظهر تقدم فمما 
فيه.الحاكم وصيره إليه، أرجعه أي• الأمر 

المعنى.بهيا الكريم القرآن في الكلمة هذه وردت ولقد 
•،•(.]م: ١^^ إق مت ؤوأ؛لإر، فرعون- آل مؤمن ثان في تعالى قال 
وأتوكلإليه وأجعله الله، إلى أمرى راوأملم ؛ يرهانففي العلبري الإمام قال 

،.عله((١٣توكل س الكافي فانه عليه؛ 
إوه((ل؛،.أرده الله إلى أمري *وأفوض الراغب- وقال 

المعنى;بهيا أيصا المنة في الكلمة هذه ووردت 
وفيهالنوم عد يقوله الذي الدعاء له ؟e؛■ المح، نعيم في، ايراء حديث ذلك فمن 

إواك((لُ،.أمري "وفوقت قوله; 
إليهرده إذا تفويصا الأمر إليه فوض يقال؛ رددته، ارأي؛ الأثير; ابن قال 
،.الحاكم وجعله 

أعلم.والله اللغة، في التفويض معنى هو فهذا 

م>مء ء4لآ 

(.٧١)ه/ العروس(( تاج ا؛ )١( 
(.١٥٢)؟/ المعلرزمح، الدين ناصر القح لأيي •المغرب• )٢( 

'أ(.)إ(»الفردات«)ا(. ٦٥)"آ(»جامعالماذ،«)اا/ 
(.٥٧، ٥٦)ومسلم (، ٨٤)a/ الخاوي أخرجه رد( 
(.٤٧٩)T/ الحديث،(( غريب فى »الهاية )٦( 





الدينأصول ق الأئمة إل 

لكنلنا ية بالنتماما مجهولة وكيفيات حقائق لها تعالى الله صفات لكنت فلما 

مايتكلفون ولا تعالى الله إلى ويفيانها الله صفات حقائق علم يفوصون لف ال
والأئمة،لفح العند تقر ممعلوم وهدا معرفته، إلى سيل ولا به لهم علم لا 

والأئمة.لف العند التفويض معنى على تدل كلامهم من النماذج بعض وهدم 
أمروايقولان: ومكحول الزهري ررلكن وكإقؤ.' الأوزاعي الأمام قال ١" 

٢.•جاءت<ار كما الأحاديّئ، 

ينوماللiا الثوري وسفيان الأوزاعي ا'ماك قال؛ لم مبن الوليد عن ٢" 
بلاآمروها فقالوا: الروية فى التي الأحاديث هده عن سعد بن والليث، أنس 

كيفج«لآ،.

راهىفقال: الصفات أحاديث، بعض عن ه عيينة بن سفيان الإمام سئل ٣" 
٠٠، كيفبلا بها ونحديثؤ بها نقر جاءت، كما 

عقلهويبلغه الحديث، ير نفيعرف لم ارومن ^•٧: حنبل بن أحمد الإمام قال ~ ٤
لهاال٤/والتسليم به بالإيمان فعليه له وأحكم ذللث، كفى فقد 

بها،والإيمان بالأحاديث، تصديق رانم وبتإقث.' المديني بن علي الإمام قال ٥" 
يرنفيعلم لم وإن بها والإيمان بها الممديق هو إنما اركيمؤ،،، ولا ارل-م،، يقال لا 

.د والتسليم٠٠ به الإيمان عليه وأحكم ذللث، كفي فقد عقله، ويبلغه الحدث 
حملهاصحاح الأحادبمث، ارهده سلام بن القاسم عبيد أبو الأمام قال ٦" 

فيها،نثلث، لا حق عندنا وهي بعض، عن بعضهم والفقهاء الحديث، أصحاب، 

(.٤٣١لللألكاتي)٣; ١^٠٠ أهل اعتقاد أصول )ا(»شرح 
)آ(انملرالبق)م/م-ه(.

(.٦٣أنر ، ٧٢- للدارقلنى)١٧ )٣(محاب"الصفات" 
،٥٧إ ١١لللألكاني السنة" أهل اعتقاد أصول، صمن"نرح العهلّار عيدوس برواية )٤("السنة" 
(.١٦٥)ا/ السنة" أهل اعتقاد أصول )٥("شرح 



التْكلموننسها التي السائل 

أحداسمعتا ولا هذا ر يفلا قلتا; صحك وكيف قدمه وصع كيف قيل إذا ول؛كن 
فسرهاا

عالمه،إلى سيل لا ما عالم يتكلفون لا لفح الأن بجلأء لنا ظهر الاثار فهده 
تعالىصفاته كيفيات، علم فيقوصون تعالى، الله صفات كيفيات عن البحثط وهو 
بمعانيها.وعلمهم لها وإثباتهم بالصفات إقرارهم مع إليه، 

بتنالمريمح، في الواصح النموذج ذلك في يعهلي أس بن ماللئح الإمام وهدا 
تعالىالله إلى تفويضها يجس، التي الصفة كيفية وبين لله يثبنتح الذي الصفة معنى 
مجهول،،، والكيفمعلوم، الاستواء رر I المأثورة عبارته قال عندما 

المتكلمينعلى رده معرض في زجم،ة تيمية ابن الإسلام شيح أكده ما وهدا 
معانييفوقون وأنهم الله، صفات معاني يفهمون لا بأنهم لفح اليتهمون الذين 

فةالمتفلمن الخلف، ءلريمة يقفلون الذين المبتدعة هؤلاء فان تعالى الله صفات 

لفحالؤلريقة أن فلتوا حيث من أوتوا إنما لقط التلريقة على حدوهم حذا ومن 
.. الأميين. بمنزلة لذللثح فقه غير من والحديث، القرآن بألفافل الأيمان مجرد هي 

النصوصهده عليها للن، صفة الأمر نفس في ليس أنه اعتقادهم ذللث، وسستط 
معوكان الأمر، نفس في الصفات انتفاء اعتقدوا فلما . . الفاسدة. ؛الشبهات 

وتفويضباللففل الإيمان بين مترددين بقوا معنى من للنصوص بد لا ذللاط 

بنؤعمعان إلى اللفغل صرفح وبين لفح المحلريفة يسمونها التي وهي المعنى، 
الخلفح،،ؤلريقة يسمونها التي وهى تكلف، 

والثانيحق، أحدهما فناهرين; اليوم الفلاهر ررصار ة?لقئ؛ الذهبي الأمام وقال 
شيءكل عليم، حي متكلم، مريد بصير، سمح إنه يقول! أن فالحق باٌلل؛ 

(.٥٧أثر ، ٦٩)ذذد\و3طو »اكفات« محاب، )١( 
الله.ثاء إن الهادم القمل في  iiiivهاللث، الإمام عن الأثر هحوا تخريج سياتي )٢( 
باختمار.٩( )ه/ ا١الفتاوىاأ صمن الكبرى^ ١االحموية )٣( 



الدينأصول ق ا؛ذربعة الأئمة إل 

خليلا،إبراهيم واتخذ تكليما، موسى وكلم ، بيده آدم خلق وجهه، إلا هاللئج 
تعالى،به يليق كما الخهلادسه دلالة منه ونفهم جاء، ما على فنمره ؛ ذللث، وأ.ثالا 

.ذلل؛، ، يخالفتأويل له I مول( ولا 

الناهدعلى الغانب، قياس تعتقد أن - والضلال الباؤلل وهو - الأخر والغناهر 
صدولا له، عدل فلا كداته صفاته بل ذللث،، عن الله تعالى بخلقه، البارئ، وتمثل 

ولاذاته، فى لا ، ثيء كمثله ولبى له، شبيه ولا له، مثل ولا له، نظير ولا له، 
ا.ءىصفاته،اُ

منجميعا المنة أهل ءلريقة هو  'ضالذهي، الإمام من، ، ١^٥٨التفصل فهدا 
ويفوصونالعربي الكلام من به خوهلبنا بما معانيها فهم مع الله صفالت، إثبايت، 

•الغيب علم ٌر، لأنها تعال5( الله أر الكيفية 
إنماوالأئمة الملقط عند الصفايتف فى التفويفى مصعللح أن بوضوح يفلهر ويه 
تعالىالله صفات، وكنه ؛كيفيان العلم تفويضي وهو مخموصى، ّّياء بٌ المراد 

دلت،ما معاني اعتقادهم مع الأمثال له يقربون ولا عنه يبحثون فلا وعلا جل إليه 
أعلم.والله تعالى، الرب صفات من والمنة اإكتادبإ نصوصي عليه 

اصطلاحق التفويض انيا: يت 

.لف، العند معروف، هو ما غير للتفويض معنى على المتكلمون اصمحللح 

المعنىلبيان التعرض عدم مع ظاهره عن اللففل ، صرفهو عندهم فالتقويفي 
بمرادهأعلم الله يقال! بان تعالى، الله إلى علمه ويفوض يترك ؛ل، به، الراد 
 Bالأتية!الأمور جْع ما المتكلمين عند التقويفي ف

مراد.غير الصفات فى الواردة الموصى ظاهر أن ١- 

(.٤٤٩الملأ،«)\<ا/أعلام ،اّير :ا(
إتحاف؛احاشية ااحمياّ، عبد الدين محيي لمحمد اكوحيدا؛ جوهرة بتحقيق الفريد ااالفلام ،٢( 

(.١٢٨للاقانى)يد«الر 



التكالموننسبها الش السائل 

لنا.بة يالنالمعانى مجهولة الّصوصن ن أ ٢

تعالى.الله إلى تعالى الله صفات معاني علم يفوض وليلك ٣" 

مادون الصفات فى الواردة الشرعة الألفاظ بمجرد الإيمان فزكون ٤- 
معلومةغير مجهولة معاني لأنها معاني؛ من تضمنته 

حطيرة!لوازم منه يلزم الم*نى بهذا والتقومي 

فيهبل بينا، ليس مبين عربي بلسان الله أنزله الذي الكريم القرآن أن منه فيلزم 
مغلقلفح سبيل ولا ألفاظها فتقرأ المبهمة الألغاز كهيئة مبهمة حدا كثيرة مواضع 

مبين،كتاب، بانه القرآن هدا وصم، من يه الله أخبر لما مصادم وهدا معانيها، 
مفصلوأنه ومبينات، بينان آيات وأنه للمؤمنين، ورحمة ونقاء هدى وأنه 

١التفويض بات في التكلمون يقرره ما تمائم وغيرها الأوصاف، فهده محكم، 
أحديفهمه لا ما القرآن في يكون هل ررلكن تيمية ابن الإسلام شيح قال 

الإنه ويقول: الأية معنى هو التاول يجعل من عند الرسول، ولا ل لناس اس 
سأحد ولا الرسول لا يفهمه لا كلام القرآن في يكون أن فيلزم الله؟ إلا يعلمه 

الأياتهده معاني يجعل من فول على يلزم الذي هو هدا حبرل، ولا ل الأمة، 
الناس((س أحل. يفهمه لا 

يفهمولا يفقه لا بتدبره أمرنا الذي النزل الخهلاب أن فيه ليس *لكن • نال ثم 
الحلماء،اأنكره الذي النكر هو فهذا المؤمنون، ولا الرسول لا معناه 

الرسوللا — معناه أحد يفهم لا مما والكلام الخناب كان راوإذا أيقنا: وقال 
واللهعبثح هذا مثل ز ويعقل، يتدبره مما يكن لم - المؤمنون ولا جبريل ولا 

إلليلة كل ربنا ينزل قوله مثل الأحاديث، في يلزمهم هذا ثم العبث، عن منزه 

التقديس'(وارأساس (، ٩٣حماعة)لابن التعطيل" أهل حجج ^ ٥٠في الدليل "إيفاح (انغلر: ر١ 
(.٢٣٦)لزاري 

(.٤١١ازبقV)/ )آ(الماور (. ٤١١-  ٤١•; ١٦الفتاوى(،))آ(اامجموع 





الت3قإموننسها التي السائل 

ربناراينزل I ويقول بل الصفات، آيات من ذلك، وغير [، ٦٤االا؛دْ; عاسوءلتانه< دام 
بلالأقوال هذه معاني يعرف، لا وهو ذللئ،، ونحو ا الدنياءر الماء من ليلة كل 

وهؤلاءاللف،، طريقة هده أن ويظنون الله إلا يعلمه لا عليه دلت، الذي معناها 
جاهلونالأنبياء وأتبلع الأنبياء أن قولهم حقيقة الذين والتجهيل التقليل أهل 

وأقوالالأيات من ه نفبه وصف، بما الله أراد ما يعرفون لا صالون، 
الأنياء«لآ،•

إرالمذم، هذا ينسبون الذين المتكلمين كلام من التمايج بعمس سأذكر وا 
الصالح؛الملمح 

ف?لذنئ!الجويتي العالي أبو قال ١— 
والمنةالكتاب، فى وردت التي الفلواهر فى العلماء اللث، ماحتالفن، رروقد 

أفهامتبتدره ما موجّي، على وإجراؤها فحواها اعتقاد الحق أهل على وامتغ 
وماالكتاب، آي في المنهج هذا والتزم تأويلها، بعضهم فرأى منها، اللمان أرباب، 
•هآ الرسول سنن من يصح 

مواردها،على الغلواهر وإجراء التأويل عن الانكفاف، إلى ، الملفأئمة وذمب، 

تعارلأم.الريح إلى معانيها وتفويض 

!يره،؛ رانففى فئذ]ن الرازي عمر بن محمد قال ب~ 
فيهاوذكروا ه أثب بأيهم أن إلا تمحأ ^٥^، • قوله ُي، الكلام أهل ®اختلف، 

الأول:بإيراد نكتفي أوجها 
القطُيةبالدلائل نح ئبلما I الصالح لفح المذهب، وهو الأول؛ الوجه • قال 

تعالىالله مراد لمى أته قهلعا علمنا محال تعالى الله على والذهاب، المجيء أن 

:١٧٦-  ١٧٥لم)r/ وم(، ٥٣-  ٥٢الخاوي)آ/ أ-مجه )١( 
(.١٥—  ١٤)\إ والقل،، العقل تعارض اردرء ( ٢) 

الذلامة«)آ'آ(.ااالشدة )مآ(



الدينأصول ق الاربعاق الأئمة إل 

عثتافإن آخر، شيء ذلك يعد مراده وأن والذهاُسح، المجيء هو الأية هذه من 
الأيةمعنى ومويص التأويل عن كون الفالأولى الخaiأ، نأمن لم الراد ذلك 
تعالى®الله إلى التفصيل ميل عر 

؛الأتيلىيوم، بن محمد حيان أبو هال، ~ ج 
الباركوابن والليث، والأوزاعي وماللئ، القيانان لف، المن اروالجمهور 

تعارالله أراد ما على وإمرارها بها الإيمان عر الصفا^، أحاديث، في وغيرهم 
مراد®تعيين غير من 

الوقت،إلى لهم والمتابعتن المتكلين كب في النسبة هده استمرئن، وقل 
الحاصر.

ففدذلك، وراء فيما العلهاء احتلاف، رروأما الزرقاني! العظّم عبد بن محمد قال 
طاه_إ!ثلاثة على وير 

الواوبكر ~ المفوصة مدهمإ مي ويه لفالمدهّج • الأول المدهب 
تعارتنزيهه بعد وحده الله إر التثابهاُن، هده معاني تفويض وهو ~ وتنديل.ها 

المستحيلة®فلواهرها عن 

ؤالملفاصطلاح غير التفويض في المتكلمين اصهللاح أن تقدم مما فيفلهر 
ويفوصونالآيارت، معاني ويفهمون الصفايت، يثبتون الملفق أن والفارؤط• 

الكيفياُن،.

معانيتفويضي فهو الصالحين لفإ للحهلآ المنسوب المتكلمين تفويقي أما 
ه،معلومة معاني لا ألفاظ بمجرد والإيمان منها، بالمراد القطع وعدم الأيايتج 

•لمر رق الاصعللاحين وبين 

؛٦٠)'آ(اااوحرالمءتءل«)ه/ (. ٢٣١اااشراهم")ه/ )ا(
(.١٨٣)رم(»ماعلالرئن« 



التكلموننسها التي السائل 

منلف الإلى بونه ينما وبين المتكلمون يقوله ما يين نميز الضابهل وبهيا 
أعلم.والله الباب، هذا ائل م





المكلموننسها التي السائل 

.والهدى العلم فيهما اللذان والسنة الكتاب عليه دل 

روىأن يعد الصابوني الرحمن عبد بن إسماعيل عثمان أبو الإمام قال ٢" 
الدىالحديث هذا اير على متصور أيا الأستاذ ءسمعت I النزول حديث 

كيف١٠يلأ ينزل فقال عنه حنيفة أيو مثل • يقول علينا أملاه 

السالف،ألفاظ في مشهور عبارة حنيفة أبو الأمام قالها التي العبارة وهذه 
منكيفيتها لأن كيفيتها عن والبحث، السؤال وعدم الصفة إثبامحتق منها والمقصود 

المعان إلى وتحريفها الصفة تاويل إلى يودى قد كيفيتها عن والبحث، الغيب، علم 
اللففل.يقتضيها 

حلارلأنه ت السائق حنيفة أبي كلام يعد فقال الصابوني الأمام وضحه ما وهذا 
مثلذاته تكون أن منزها كان كما الخلق، صفايت، مثل صفاته يكون أن منزه حلاله 
تشبيهغير من بصفاته يليق ما حساب على ونزوله وإتيانه فمجيئه الخلق، ذوامن، 

أ ٠٠يفه كو 

فيمحمد ين صاعد العلاء أبو القاصي ررنقل الألومحي! الدين خير قال ٣" 
أنلأحد ينبغي لا قال أنه حنيفة أبي الإمام عن يوسف أبي عن ارالاعنقادا، كتاب 
فيهيقول ولا ه نفيه وصفح يما يصفه ولكن ذاته، من بشيء تعالى الله فى ينهلق 
العالمين(ارب تعالى الله تبارك شيئا برأيه 

الدخولعدم مع ه لفالله أثبتنها كما الصفاينن، إثثايت، في صريح نعس فهذا 
كيفيتها.وتعللبه تأويلها، فى يالرأي 

(.)٩٨الكمالة'؛ المجموئ اااصمن الأحديثاإا وأصحاب السلف ®عقيدة )١( 
.الحدسثا سند فى كما حماد بن منصور أبو شيخه هو ( ٢ ر 

(.)٩٨الحديث^ أصحات ٠ اللف ®عشدة )٣( 

اومدرال؛ق)؟م(.)ة(

(.٣٦٨)الأحمديزه محاكمة في العينين ®حلأء )٥( 



الدينأصول ق الأئمة إل 

علىأنها مقدمتها في نص التي المشهورة العقيدة في الهلحاوي الإمام فال ٤" 
تقال الدين أصول فى يعتقدون وما وصاحبيه حنيفة أبى الملة فقهاء مذهب 
قالكما فهو هو، الله رسول عن الصحح الحديث من ذك في حاء ما ®وكل 
متوهمينولا باراتنا، متاولين ذلك في ندخل ولا الله، أراد مجا على ومعناه 

والسلام،الصلاة عليه ورسوله ه لله سلم من إلا دينه في سلم ما فإُه باهواننا، 
التسليمفلير على إلا الإسلام قدم شت ولا عالمه، إلى عليه انتبه ما ورد 

عنمرامه حجبه فهمه بالتسليم يفغ ولم علمه عته حظر ما رام ومن والاستسلام، 
والأيمان،الكفر بين فئتيبدب الإيمان وصحح المعرفة وصافي التوحيد حالص 

والانكار؛؛والإقرار والتكذيب، والتصديق 

ندخللا قال؛ أن إلى وعلمه الله أراد ما على يره ونفI راوقوله الشارح؛ قال 
بنصوصيالمعتزلة فعلت، كما I أي بأهواننا متوهمين ولا ؛آرائنا متأولين ذك في 

همواضعه عن رسوله وكلام الله لكلام ، تحريفوذللئ، والسنة، الكتاب 

وقدللتحريف،، سبّب، هي التي الفامده التأويلأيتح رد في ءإاهر النص فهذا 
.نفسه يه الله وصفس، بما والكفر التكذم، من نؤع إلى تخرج 

وكبارأبنائه في حنيفة أبو الإمام عليه سار الذي المنهج هذا يلهر وقد ء~ 
أبنائهفي زرعه الذي الأمام منهج هو المنهج هذا أن يؤكد مما وأصحابه، تلاميذه 

تذك فى القول بعص وهذه وأصحابه، 

الشيثانيالحسن بن محمد عن بسنده الصابوني عثمان أبو الإمام روى أس 
ربق،ؤو-ءاء ه الله قول أرأيتم I لهؤلاء قلنا I حنيفة أبي بن حماد ®قال ت قال 

٠)٨( الطحاويهء شرح مقدمة  I٠١ انفلر ( ١ ) 
)م/الكالئة« المج٠وءة ااصمن الملة• فقهاء مذهب، على والجماية المنة أهل اعتقاد بيان  ١١)٢( 

هه-آ"ه(.

.( ١  ٥٧)الحنفي العز أبي لأبن الطحاوية• ®نرح )٣( 



التكلموننسهأ الش السائل 

الربوأما صما صما فيجيئون الملائكة أما قالوا [ I٢٢الفم:؛< .١٤صنا صنا والملك 
لمإنا لهم فقلت مجيئه، كيم، ندرى ولا ،، UJJbعنى ما ندرى لا فانا تعالى 

أنكرمن أرأيتم بمجيئه، تؤمنوا أن نكلفكم ولكنا جيثته، كيف تعلموا أن نكالفكم 
إنفكدللئ، ت قلت . مكذب كافر I قالوا عندكم؟ هو ما صما صما يجيء المللث، أن 

مكدبءاكافر فهو يجيى لا سبحانه الله أن أنكر 

يبررلا الصفة كيفية الجهل أن حنيفة أبي الإمام بن حماد من ءلاهر نمى فهذا 
•وتأويلها تحريفها أو إكارها 

عنند0 يالمقدسي قدامة بن أحمد بن الله عبد محمد أبو الإمام روى ب~ 
قالأنه الله رحمهما حنيفة أبي الأمام صاحب الشيباني الحسن بن محمد الأمام 
التيوالأحاديث، بالقرأن الإيمان على الغرب إلى الشرق من كلهم الفقهاء رراتفق 

اوصفولا ير نفغير من هق الرب صفاتر فى الله رسول عن الثقات بها حاء 

وفارقه الّمح، علثه كان مما حرج فقد ذللث، من شيئا فسر فمن تشيه، ولا 
لموالنة الكتاب فى يما امنوا ولكن يفروا ولم يصفوا لم فإنهم الجماعة؛ 

ّكتوا((أأ،.
الجهميةأراد ير نفغير من ت ®وقولهم فئلِفة؛ تيمية ابن الإسلام شيخ قال 

منوالتابعون الصحابة عليه كان ما بخلافج الصفات ير نفابتدعوا الذين المعطلة 
الإبم."<.

الفقهاءإجماع ينقل حنيفة، أبي الإمام صاحتا الحسن بن محمد الأمام فهذا 
وئويلهاتحريفها أو ردها عن فضلا بتفسير لهما التعرض دون الصفات إثبات على 

(.٩٣—  ٩٢)V/ الكمالية؛( ااالمجموءة صمن  ٠١الحديث وأصحاب اللف ة عقيد ٠ )١( 
في»امحقادأيقنا اللألكائي ورواء (، ١٣٧الكمالية،)م »المجموعة صمن اكاويل« »ذم )٢( 

.( ٤٣٣-٤٣٢)م المة« أهل 
•٥(.ره/ خمن،؛الفتاوى، الكبرى، ااالح٠وية )٣( 



الدينأصول ق امحyدعة الأئمة إل 

المحفس.التعطيل إلى وتخرج الصفة تحيل بعيدة بمعان 

منهاجعلى القدماء وأصحابه لآءزا،ة حنيفة أبا الإمام أن بجلأء يظهر وبهذا 
تعءليالها.أو تأويلها أو تحريفها وعدم الصفات إنبات فى لف ال

يقرصونالموصى مدلولأت لمحانى وفهمهم للصفات إثباتهم مع وهم 
تعالى.الله إلى تعالى صفاته كيفيات 

والكيفمعلوم الاستواء مالك: لكلام قله بعد الحض القارى عر الملأ فال 
والأحاديثالأيات من ورد ما كل وكل.ا الأعفلم، إمامنا اااحتار0 قال! مجهول 

الصفات.من وتمحوها والوجه والعين اليد ذكر من المتشابهات 

معالكيف تعقل إذ معقولة؛ فغير كيفياتها وأما معلومة كلها الصفات فمعاتي 
كيفيةلهم يعقل فكيف معلوم، غير ذلك كان فإذا وكنهها، الذات لكيفية العلم 

نفسه،به وصف، بما الله يمفط أن الباب هدا فى الافعة والعصمة الصفات، 
بلتمثيل، ولا نيف غير ومن تعطيل ولا تحريف غير من رسوله به ووصفه 

منزهاإثباتك فيكون المحلوقان، مشابهة عنه وينفى والصفات، الأسماء له يشت 
ومنمعطل فهو الاستواء -حفيفه نفى فمن التعهليل، عن منزها ونفيلئ، التشبيه، عن 

كمثلهليس استواء ت قال ومن ، مشبه فهو المخلوق على المخلوقات باستواء شبهه 

١لمنز٠ااالموحد فهو سيء 

السلفمدم، فيه صور موش كلام الحض القارى علي الملأ من الكلام فهدا 
الصفةإنبات بين مقرئا واصحا، يقيما تصويرا الصفات في حنيفة أبي والإمام 

الملقحمدهمب، عين هو وهذا المجهولة، الكيفية تفويقي وبين الصل معنى وفهم 
البات.هذا في 

القرآنأن ويعتقد تعالى، لله الكلام صفة يشت، حنيفة أبو والإمام ٦" 
الصالح.الملف عليه كما مخلوق غير وأنه الله كلام الكريم 

(،٢٥١)a/ المصامحء سكاة شرح 



التكلموننسمها الش السائل 

•ذلك قي الروايات بعض يلي فيما وه 
أباالت  I١١ قال سابق بن سعيد بن محمد طريق من ظظ البيهقي أخرج أ~ 

أناولا الله، معاذ قال مخلوق؟ القرآن يقول حنيفة أبو أكان ت فقلت يوسف 
.، أقولها،ر 
ررواللهت قال فءزفق المارك بن الله عبد الإمام عن اللألكائي وأحرج ب~ 

به(االله يدين ولا القرآن بخلق يقول وهو حنيفة أبو مات ما 
تةم حنيفة أبا ناظرت ١١قال القاصي يوسف أبي عن البيهقي الإمام أخرج ~ ج 
كافر((فهو مخلوق القرآن I قال من أن على رأينا فاتفق أمهر 

أنمن الملف بمقالة يقول رآةّمح حنيفة أبا الإمام أن على تدل الاثار فهده 
.مخلوق غير الله كلام القرآن 

اعتقادأنها أولها في نص التي العقيدة في الهلحاوي الأمام عليه نص ما وهدا 
كالمالقرآن اروأن ت لآةِئة الهلحاوي قول ففيها وصاحبيه، حنيفة أبي الملة فقهاء 

علىالمؤمنون وصدقه وحيا، نبيه على وأنزله قولا، كيفية بلا بدا، منه تعالى الله 
البريةككلام ؛مخلوق وليس بالحقيقة، تعالى الله كلام أنه وأيقنوا حما، ذللث، 
كفر((فقد البشر كلام أنه وزعم سمعه فمن 

علىسائر تعالى الله صفات باب في ف?لذة حنيفة أبا الأمام أن تقدم بما فثبت، 
وأعلىتعالى، الله رحمه لمدهبهم مقرر يقولهم، قائل الصالح، الملف منهج 

•درحته 

المنة((أهل اعتقاد أصول مرح ١٠في أيصا اللألكابي وأخرجه (، ٢٥١)والصمات(( الأسماء  ١١( ١ ) 
(.٢٦٩)لإر 

(.٢٧٠-  ٢٦٩)لإر والجماعة« المة أهل اعتقاد أصول راشرح )٢( 
كلهمهذا رواة •' المابوري الحاكم أي ~ الله عبد أبو قال ت بعده وقال والصفات(( الأسماء  ١١)٣( 

(.١٥٥)للألباني المختمر(( ١١انفلر ®العلو((، فى الذهبي وأخرجه ( ٢٥١)ئقات 
(.٥٥-  ٥٤)"T/ الكمالية(( المجموعق *صمن والجماعات(( المة أهل اعتقاد ®بيان )٤( 



الدينأصول ق اا؛ردعاة الأئمة إل 

منوموقفه نعال الله لصفات مالك الإمام إثيات الثاف؛ المبحث ٦■، 

والتفويض:التأويل 

إثباتمن الصالح ال،سالم، منهج هو الصفات باب في مالك الإمام منهج 
بتعهليلالصفات لنصوصي التعرصى دون ، رسوله له وأنته لنمه، الله أثبته ما 
ماللث،الأمام عن النصوص بعض وهذه وتمثيل تشبيه أو وتأويل تحريف أو 

ذللث،;في 

السنهأهل عند قاعدة أصبحت مشهورة عبارة مالك الإمام عن اشتهر ~ ١ 
المنةأهل ألمنة على متداولة مشهورة العبارة تلك وأصحبت الصفات، باب محي 

عدةمن مالك عن العبارة هد0 جاءت وقد كتبهم ني ومتتشرة وحديثا، قديما 
تبعضها منها أختار روايات 

عنيساله يعني - أنس بن ماللث، إلى رحل ررحاء هال: الله عبد بن جعفر عن أ- 
شيءمن وجد رأيته فما قال: - ئ[ ]ث: وه آنتوئ اتنى عل قوله: 

ثمفيه، الأمر ينتظرون فجعلوا القوم وأطرق الرحماء علاه مقالته، عن كوجده 
بهوالإيمان مجهول، غير والاستواء معلوم، غير ، الكيففمال: ماللث، عن سري 

فأحرج١ابه أمر ثم صالا تكون أن لأحاف وإني بدعة، عنه والسوال واجب،، 
فقال:رجل فيحل أنس بن مالل؛، عند *كنا قال: وهب بن الله عبد وعن ب~ 

ماللثهفأطرق قال: استواؤه؟ كيف، وه استوئ أدئي عق الله عبد أبا يا 
كماوه آسؤئ ألمنخب عز  ٠٧٢٥١^فقال: رأسه رفع ثم الرحماء، وأخذته 
صاحبسوء رجل وأنن، مرفؤع عنه وكتف كيف، يقال: ولا ه، نفوصفح 
الرجلا١فاخرج قال: أخرجوه بدعة، 

(؛٨٢ ٨١)م/ ء ءالكماليه صمن للصابوني ٠ الحدين، وأصحايبه السلم، عقيدة  ١١^١( 
في"الردوالدارسم، (، ٦٦٤رنم ! ٣٩٨)إ المنة" أهل اعتقاد أصول واللألكاتيفي"شرح 

(.٥٦-٥٥الجهب«)على 

=اختصار للذهي العلوا وا>مختمر (، ١٥•)y/ للبيهض والصفات* الأ>ّماء اا]٢( 



التكلموننسيها الش السائل 

رحلفجاء أنس بن مالك محي »كا قال: المس يحنى بن يحيى وعن ج- 
قال:امتوى؟ فكيف وه اسنوئ قني عز ؛ ٢٥١^إ الله محي أبا يا فقال: 

غيروالكيف مجهول غير الاستواء قال: ثم الرحماء علاه حتى رأسه مالك فأطرق 
أنبه فأمر مبتدعا إلا أراك وما بدعة، محه والسوال واجب، به والإيمان معقول، 

يخرج"أا،
أد-محعز ؤألراأس فقال: مالكا رحل سال قال: عيية بن سفيان وعن - د 

الرحضاءعلاه حتى مليا مالك فكت الله؟ عبد أبا يا امتوى كيف ه أستتؤئ 
به،يامر ما ينظرون الناس وجعل مقالته، من وجده شيء من وجل مالكا رأينا وما 

عنوالسؤال معقول، غير منه والكيف معالوم، منه الاستواء فقال: محه سري ثم 
ياالرجل: فناداه أخرجوه. صالا، لأظنلث، وإني واجب،، به والأيمان بدعة، هدا 

البصرةأهل المسالة هده عن الم، لقد هو إلا إله لا الذي والله الله، عبد أبا 
إله((وفقت لما وفق أحدا أجد فلم والعراق والكوفة 
عليهايجري قاعدة وجعلوه ،  iiirjماللئ، من الكلام هل.ا الأئمة عظم ولقد 

وتقويفيالنصوص بدلولأيث، العالم مع لله إثباتها من الصفات جمح في الكلام 
إرالالهتعالى.الكيفية 

ولا، كيفمنه يعقل لا ماللئ،، ®وصاوق فة-ته: الدارمى سعيد بن عتمان قال 
.، الاستواءا(ل منه يجهل 

انفردالتي الحقيقة هو الصفات ءولأويل : تيميةابن الإسلام شيخ وقال 
وغيره:كمالك، — لف، الفيه قال ١لJي المجهول الكيف، وهو بحلمها، تعالى الله 

٤(. ٠٧- ٤ • ٦ )T)/ »اكح« في الءاغذل وذكرْ ١(، ٤ )١ لألباني ا =
٤٢—  ١٤١العلو،)مختمر و، (، ١٥١—  ١٥٠)y/ للبيهقي ٠ والصمات الأمما، ٠ )١( 
١ ٠٧- ١ ٠ ٦ )A/ للدهى و»السر« (، ١٢٩)آ/ عياض للقاصى اودارك« »ترتّ_، )٢( 

(.٥٦)اسة(ا على )"آ(»الرد 



الدينأصول ق الأئمة إل 

ويترجمويفسر معناه يعلم ~ ّْاُلوم فالأٌسواء مجهول —ا والكيف معلوم، الاستواء 
ذلككتفية وأما العلم، في الراسخون يعلمه الذي التأويل من وهو ~ أحرى بلغة 

■نعالى«لا،.الله إلا يعلمه لا الدي التأويل فهو الاستواء 
جميعفي كاف ساف الاستواء في ماللئ، من الجواب رروهذا ; أيقناوقال 
زوغيرها(ال والوجه واليد والمجيء النزول مثل الصفالت، 
أنت قاطبه السنة أهل قول اروهو ت ماللث، الإمام قول عن الذمي الإمام وقال 

وأنهكتابه في أحبر كما معلوم استواءه وأن نجهلها، بل نعقلها لا الاستواء كيفية 
بلؤإثبائا، نفيا ذللئ، لوازم في نخوض ولا نتحذلق ولا نتعمق لا به، يليق كما 

٠٠، اللفوقف، كما ونقف، نكت، 

ومالكوالأورام، سفيان ارسألمتح ت قال لم مبن الوليد عن الخلال روى ٢" 
.؛ جاءت٠٠ كما نمرها ! فقالواالأحاديث، هذه عن سعد بن والليث، أنس، ابن 

منالصالح لفح المنهج هو ماللث، الأمام منهج أن منها يتبين الأثار فهده 
إلىوبحيلها معانيها د يفتأويل أو بتحريفإ لها التعرض وعدم الصفايتح، إثبايتإ 

التعطيل.

كلامالكريم القرآن أن ويعتقد لله الكلام صفة يثبت ماللئ، والأمام ٣" 
٠والجماعة السنة أهل مدهب، هو كما مخلوق عير تعالى الله 

منوجماعة أنى بن ماللثح خالي ارسمعت، أويى! أبى بن إسماعيل قال أ— 
اللهمن وليي منه وهو هك الله كلام ! فقالواالقرآن، وذكروا بالمدينة العلماء 
مخلوق٠٠يء شه 

٤(.الفظوى«)؛/ اا٠جموع )٢( (. ٣٧-  ٣٦الفتاوى،)؛،/ راْجموع )١( 
)م(ااالعلو«)إ-ا(.

صمنالحديتذ، أصحاب "عقيدة ش الصابوني الأمام وكدا (، ٣١٣أنر ، ٢٥٩»النةاا))٤( 
(.٩٦رم "الكمالية، 

=أصول شرح " محي اللألكاش (، ١٤٥أثر ، ١٥٦)ا/ أحمد لامحام ١ بن الله لعبد  ٠٠ررالسنة ( ٥ ) 



التكلموننسها التي السائل 

أنسبن مالك ®سمعت I قال الزهري ممعب، أيي عن البيهقي روى وب 
بمخالوقااوليس الله كلام القرآن يقول؛ 
زيد،بن وحماد أنس، بن مالك ®سمعن، • الهروي معيد بن مؤيد وقال " "ج 

قالأن إلى غيرهم أقوائا وذكر - عياض« بن والفضل عينة، بن وسفيان 
غيرذاته، وصفة تعالى، الله كلام القرآن يقولون؛ العلم عنهم حملتا من ®وحمع 
العظيم١١بالله كافر فهو مخلوق؛ إنه قال! من مخلوق، 

القرآنوأن تعالى، لله الكلام لصفة فك مالك، إثبايت، على تدل الاثار فهدم 
والجماعة.السنة أهل هو كما بمخلوق ليس وأنه تعالى، الله كلام الكريم 

تعالالله لصفات الشافعي الإمام إثبات الثالث،: ل٠دحثا اك 
والتفويض:التاويل من وموقفه 

صفاين،من الموقف، فى الصالح السلف منهج على صائر الشافعي الإمام 
اويلهاومنع حئآ، رسوله أحبر وكما الله، أحبر كما إثباتها من تعالى الله 

مشابهةعدم واعتقاد تعالى، الله إلى الكيفية تفويض مع نصوصها، وتحريف، 
.;؛٤-؛^ الإمام عن الأتية النصوص من يفلهر ما وهذا حلقه، لصفالت، تعالى صفاته 
الواصفونيطلغ »ولأ : »الرّالة،اممابه مقدمة في ^ الشافعي الأuم قال ١- 

١١حلقه يه يصفه ما وفوق ه، نفوصفح كما هو الذي عظمته، كنه 

يحيهلونلا الخلق أن بيان فيه الذي العظيم الوجيز الكلام هذا إلى فانغلر 
كمافهو الخلق، علمها يبير لا وحقائقها صفاته فكنه علما، وصفاته بالخالق 

يقولالذي الحق التفويضى هو وهذا ، هو إلا هو كيف، يحلم لا ه نفوصفح 

(.٢٤٩)T/  ١١٧١أهل مماد ا =
(.٣٨٥)ا/ ،الأسماءواكنات،« )١( 
(.٢٠٦\ُى*يتي)>\إ ءالمن وانظر ( ٣٨٥)\إ لل-هقى واكفات،اا ،الأمماء )٢( 

)؟(،الرّالأ«)خ(.



الدينأصول ق الأئمة إل 

إذتعالى؛ إليه وكيفياتها تعالى صفاته كنه وإرحاع تفويض الله، رحمهم الأئمة به 
ذلك.معرفة إلى لهم سيل لا الخلق 

فإزفةالمرائي مليمان بن الرمع عن بنده ؛يءزفة قيامة ابن الإمام روى ٢" 
تعالىالله صفات من صفات عن الشافعي ررمحالت، قال! الشافعي الإمام صاحب 

وعلىتحده، أن الأوهام وعلى تعالى، الله تمثل أن العقول على حرام I فقال 
وعلىتعمق، أن الضمائر وعلى تفكر، أن القوس وعلى تقطع، أن الظنون 

نبيهلمان أوعلى نفسه به وصف، ما إلا تعقل أن العقول وعلى تحيهل، أن الخواطر 

ه،رسوله لمان وعلى ه لفالله أثبته ما إثبات على هءزممة الأمام ص فهدا 
وعدمالعريي، اللمان من به خوطبنا ما بحكم ويفهم يعقل الذي هو ذلك وأن 

أولها، الأمثال صرب أو صفاته، تآكييف فى والخواطر بالرأي ذلك بعد الدخول 
•وتأويلها تحريفها 

أسماءتعالى لله يقول؛ الشافعي سمعت،  ٠٠ '•قال الأعلى عبد بن يونس عن ٣" 
عليهالخجة ثبوت بعد خالف فان ردها، الخجة عليه قامت، أحدا سع لا وصفات 

يدركلا ذلك، علم لأن بالجهل؛ فمعدور عليه الخجة ثبوت قبل فأما كافر، فهو 
نفىكما التشبيه عنها وينفى الصفات، هده ويئثن، والفآكر، بالرؤية ولا بالعقل، 

أ،I ١ ١ ]الخورى: ال1نياره السمح ؤهو سإن،اء َكئلامحء ه، نفعن 
عليهاورأبت عليها، أنا اكي المة في ررالقول ص الشافعي الأئ، قال ٤- 
وأنالله إلا إله لا أن بشهادة الإقرار وغيرهما ومالك سفيان مثل رأيتهم، الدين 

(.١٤٣صمن»الكماوة«)rf اكآول« "ذم )١( 
(،١٧٧للذهبي)العلو، وءمخممر ١(،  ٤٣صمن،الكمالية،)٢ قدامة لأبن التأول، ارذم )٢( 

ثقات.كلهم إستاده ت الده-ي وقال 
(,١٦٥)ألقيم لأبن الإسلأمية،ا الجيوش اراجتماع وانغلرت 



التيكلموننسها الش السائل 

،يشاء كيف خلقه من يفرب ا سمائه فى عرشه، على الله وأن الله، رسول محمدا 
ثاء»را،.كف الدنيا السماء إلى ويزل 

العفليم.الباب هدا في حمينا لف المذهب هو ٤^٥٠ الإمام مذهب فهذا 

سلفواعتقاد امست الشافعي اءاعتناد ت ةقِذ؛ة تيمية ابن الإسلام سخ قال 
وإسحاقحنبل، بن وأحمد المبارك وابن والأوزاعي، والثوري كمالك الإسلام 

سليمانوأبي عياض بن كالفضيل بهم المقتدى المناخ اعتقاد وهو راهويه، ابن 
الأئمةهؤلاء بين ليس فإنه وغيرهم، تري التالله عبد بن وسهل الدارمي 
الاعتقادفان عليه، الله رحمة حنيفة أبو وكذلك الدين، أصول في نزلع وأٌثالهم 

هؤلاءواعتقاد هؤلاء، لاعتقاد موافق ذللث، ونحو والقدر التوحيد في عنه الثابت، 
الكتاببه نهلق ما وهو بإحسان، لهم والتابعون الصحابة عليه كان ما هو 

والة«لى.

الكريمالقرأن وأن تعالى، لله الكلام صفة يتبت، هؤ الشافعي والإمام ه~ 
الأمة،ملف، عن منقول هو كما مخلوق غير وأنه تعالى، الله كلام 

القرآن1 نال من I يقول الشافعي ممعن،  ١١نال مليمان بن الربح عن أ— 
كافرلارى.فهو مخلوق، 

اللهأسماء من باسم إ حلفمن  ٠٠يقول• الشافعي سمعمتج ت قال الربع وعن ب~ 
مخلوقاالغير الله اسم لأن كفارة؛ فعليه ؛ فحنث، 
مخلوقااغير الله كلام أن الشافعي مذهّب، ءاكان ت المزني وقال ج~ 

اكم)هالأبن الأسلاب" الجيوش و«احتمإع (، ١٧٦للذهى)العلو" »مخكر )١( 
(.٢٥٦)ه/ الفتاوى" رمجموع )٢( 
(.٢٥٢لللألكائي)؟/ المنة• أهل اعتماد أصول •اثرح )٣( 
١(. ١٢)ا،/ نعيم لأيي ارالحااية« وانخلر: المختصر. ( ١٧٧)لاذهي »اللو« )٤( 
(.٢٥٤لللاممائي)٢; المنة" أهل اعتقاد أصول »ثرح )٥( 



٢٣٧الدينأصول ق الأئمة إل 

تكلثموص. لكلم الذي الله إلا إله لا أقول; ))1U : الشافعي لكل - د
موسىأسمعه كلاما خلق الذي الله إلا إله لا ت يقول وذاك حجاب، وراء من 
•حجابءال^ رواء من 

هوجميعا الصفات وفي بل الكلام، صفة في هك الشافعي الإمام اعتقاد فهذا 
و&ذؤ.لمذهبهم مقرر منهجهم، على سائر فالشافعي المالح، لم، الاعتقاد 

وموقفهتعال الله لصفايت، رَغِفؤ أحمد الإمام أثبات الرابع؛ المبحث ٦،، 
والتمويص:التأويل من 

علىوالرد تعالى الله صفات إثبات في الروايات من أحمد الأمام عن المنقول 
فتةوهي قل، توجد لم فتنة عاصر أحمد الإمام لأن وذللث، جدا، كشر المخالفين 

قز،من ظهرت قد ذللث، بوادر لكنن، وإن الله، صفات وتفي القرآن بخلق القول 
لأقوالوردا المنة لمذهب ا تقرين المال هذه في أحمد الأمام كلام كثر ولذللث، 

البدع.أهل 
ذلك:ق هإزفؤ أقواله بعض وساذهكر 'م 

بشيءالله يوصف، ولا ت يقول الله عبد أبا لاممعن، I إسحاق بن حنز قال ~ ١ 
همح؛"نفسه به وصفح مما أكثر 

اللهيوصف، فلا توقيفي، الصفات باب، أن على يدل الأمام من الكلام فهذا 
والإثباتالنفي بات فى وذللئ، وه رسوله به ووصفه ه نفبه وصف بما إلا تعالى 

.معا

نةمماين، القرآن، بخلق مول كان هاللثج، جهمي عالية بن ماعل إمحبن إبراهيم ت يعتي )١( 
(٢١٨.^

(.٣٤حجر)ا/ لأبن ارايان" وظا(، ٢٠الاممدال(()\/ يزان ا١٠انفلر; 
(.)٩٧الير عبد لأبن )آ(ااالأنتقاء« 

(.٦٨)إسحاق بن لخل أحمد« الإuم محنت »ذكر )٣( 



التكالموننسها الش السائل 

Iبقوله يصع كيف نعمتا0 يداه أن زعم لأمن ت ئت، أحمل الإمام قال ٢— 
أمشددة؟ دما[اا ]ص: ه بيدي ءؤ-حامت 

هوالذي نأويلهم وإطال المؤولة قول رد في صريح الإمام من الكلام وهدا 
فيهاالتي )ص( آية في بالغمة اليد أول من على يرد فهو تحرف، الحقيقة في 

ويردحقيقتها على الصفة يثبت فالإمام تعالى؛ الله إلى ؤإصافتهما اليدين تثنية 
الكريم•القرآني النص ويحرف الصفة، يعطل بما عليها الوارد التأويل 
قال!أنه ه الله رسول عن الخبر صح رروكما I ^؛0، أحمد الإمام قال ٤— 
كماحق ذلك أن ويعلم ؛دللئ، يؤمن لم فمن ؛دللئ،، الإيمان يمين؛ا يديه لاوكلتا 

/ه((ر الله برسول مكذب فهو ه الله رسول قال 
همالدين المتكلمين بمصهللح للتفويفى ابهنال أحمد الإمام من المر وهدا 

يعلموصدق حق هؤ الرسول قاله ما أن على ينص أحمد فالإمام التجهيل، أهل 
التجهثل•أهل يزعم كما له معنى لا كلام أنه لا به، ويؤمن ويفهم 

ذلككيف نعلم ولا الله رريضحك I حنبل رواية في أيقنا أحمد الأمام وقال — ٥ 
'تيلإ-أأ الرسول بتحديق إلا 

غيب،لأنها الصفة؛ كيفية هو ونفوصه نعلمه لا الذي أن على أحمد نص فقد 
الصفة.هذه لله ونثبت، وضيقه فتعلمه هت الله رسول قاله ما معنى أما 

الكلاممن الأوفى الصبت، أحمد فللإمام القرأن؛ الة ومالكلام صفة أما ٦— 
المخالفينعلى والرد حجة، وأبين عبارة، بأوصح السنة أهل مذهب وتقرير فيها 

(.١٦٩اكاوبلأت«لأبيبملى)ا/ ا>إبءلال )ا(
(.١٤٥٨)م ملم أخرجه )٢( 
(.٣١٣)\إ يعلى أبى لأبن الخا؛لة<ا »طقات )٣( 

والرسائلت اننلر الطاش( عوف بن محمل. دررسالة تعرف أحمد الأمام رسالة فى الكلام وهدا 
(.٤١العقيل.ةاا)ا/ أحمدفي الإمام عن المروية اثل والم

(.٢١٧يعلى)١; لأبى الخاويلأت،، »إ؛ءلال )٤( 



٢٣٩الدينأصول ق الأئمة إل 

حلقوزعموا الكلام صفة تأويل فى خاض مض وغيرهم والمعتزلة الجهسة ض
القرآن.

المهمة:المساءلة هذه ق الإمام نصوص بعص ض فيما و٩ 

غيره الله كلام والقرآن متكلما، جك الله يزل »لم أحمد: الإمام قال أ- 
.٢١١جهة((كل وعلى مخلوق، 
عنفهل يكن لم تعالى وأنه الله صفالن، ص الكادم صفة أن أحمد فاحبر 

مخلوق.غير تعالى كلامه القرآن وأن متكتا، يزل لم وأنه الصفة، هن.ه 
اللهكالم لما يقولون؛ قوم عن أبي ررمالت، أحمد: الأمام بن الله همل قال ب- 
نرويهاالأحايين، وهذه بموُتح، الله تكلم • أبي فقال بموت يتكلم لم موصى 

جاءت«لآ؛.كما 

بهحاءيتح كما وصوُت، ؛حرف، يتكلم تعالى الله أن على الأمام نص فهذا 
يجعلونالذين للأشاعرة، خلايا والجماعن المنة أهل قول هو وكما الأحاديمثخ، 

١صوُتح ولا حرفه بلا نما كلاما الله كلام 

أنتضعف ولا بمخلوق، وليس الله، كلام لأوالقرآن : أحمل.الإمام وقال ~ ج 
،.مخلوقاال شيء منه ولمى منه، الله كلام فإن بمخلوق، لتس تقول 

للهوصما كان ما وكل — تعالى صفته أي ~ منه الله كلام أن يبتن ثشة فالإمام 
مخلوئا.يكون فلا 

فرحمهحالفه ص كل على وردا تمريرا اللفح منهج على محانر أحمد فالإمام 
•درجته ورغ الله 

.( ٦٨)إمحاق بن لحنبل الأمام ارمحنة كتاب، )١( 
(.١٨٥الخابلهءرا/ ااطقات رآ(

ابنءباووس رسالة  ١١وص ١(،  ٥٧لللألكائى)ا/والجماعة® المنة أهل اعتماد أصول نرح  ١٠)٣( 
انمنار®.ماللته 





الدينأصول ق الأئمة إل 

اكالتالقمل 

منامحًدماة إل المكلمون نسه ما 
والصفاتالآسماء باب مسائل 

آقق-تمح؛حنيفة أبي الإمام إل نسب ما الأول؛ المبحث ٦.، 
البغدادي!القاهر عبد قال — ١٠

مسالتين:في إلا الحدث أصحاب كاصل الكلام في حنيفة أبي وأصل 
.ومعرفة إقرار أنه الإيمان في قال أنه إحداهما! 

صرارأإليه ذهب كما هو إلا بعرفها لا مائية الملة بان قوله والثانية: 

لضقيب؛ا٣ 

فيأصلهم إن يقال: حتى الكلام بعلم يدينون لا الحديث أهل ولا؛ أه 
وأنهالكلام يذمون معهم حنيفة أبو والأمام الحديث أهل وإنما وكدا، كدا الكلام 

مثتدعة.ويعدونهم أصحابه ويذمون الدين على حهلره ويبينون لحيل محدث 
حنيفةأبو راكان حنيفة: أبي صاحب، الثيباني الحسن بن محمد الأمام قال 

الكلام'،عن وينهانا الفقه على يحثنا 

الزندقة،،إلى يدعو بالكلام ارالعلم )تإك: يومفح أبو صاحبه وقال 
،،،^؛،.3j،j_العلم؛التكلأم طلب ارمن عنه: رواية وفي 

لأثهرسانى0ا،(.والنحل• "الملل وانظر: ( ٣١٢الدين•)"أصول )١( 
)ق/للهروي الكلام،، كتاب؛رذم إلى ءزا0 وقد (، ١٦٥)حنيفة• أبي الإمام عند الدين أصول  ٠١( ٢ ) 

١٩٦.)

(.١٠٦)\ا للأصبهاني و»الحجة« (، ٥٣٨)Y/ بطة لابن الكبرى• ءالابانة )٣( 
Lالحاشية انظر )٤(  J1  ٠بقة



الدنمكلموننسها الش السائل 

للهيقال وهل المائة أو الماهية مسالة وهي الخالة هده على الكلام انيا؛ ثه 
لا؟أم ماهية تعار 
وكنههالشيء حقيقة عن موال وهو هو؟ ما ٠ محوال من مولدة كلمة الماهية أّ 

٠غيره عن به يتميز يما 

الشيء،لماهية طلّت، هو ما الشيء في القائل فول أن اعلم  ١١;;٤•>^ الغزار فال 
بمجمؤعتتحقق إنما والماهية ، أجالب، فقد وذكرها الشيء ماهية عرف ومن 

للشيء،؛المقومة الداتيايتح 

هو؟ما ت قولهم من ماخوذة الماهية ®لأن وبنإ>ن4 تيمية ابن الإسلام شخ وقال 
والأبنية،الكيفية ت يقولون كما الاستفهامية، الجمل من خوذة الما الأصماء كائر 
يصوريما هو ما حوايت، ر القول وهى مولدة أسماء وهى وماتية، ماهية ت ويقال 
•٢ السائل،؛ نفس ر الشيء 
ياللما اسم وهو مائية، أيقنا ويقال ما إر نسبه ااالاهيه ت الزركشي قال 

ماهو؟االم.ب:ءث،
الشيءماهية بين فرق لا وأنه وحقيقته وحوله عين هى الشيء ماهية إن ب— 

وحقيقته.وحوله وبين 

ماهيتهعين الخارج ر الشيء ®فوجود ■ن?نثهI تيمية ابن الإسلام شخ مال 
والجماعةالسنة أهل إر المنتسبين أئمة ذلك عر اتفق كما لخارج ار 

كلاب،ابن محمد كابي وغيرهم، الصفانية المتكلمة من ١لإثبارتs أهل وسائر 
المنةأهل أئمة دع وأتباعهم، كرام بن الله عبد وأبي الأشعري الحسن وأبي 

ادكثارلأى.والأئمة السالف من والجماعة 

(.٦٥)المشين؛؛ عر »الرد )٢( (. )٢٧الخْلق« غن فى العلم "معيار )١( 
والصور.الذهن خارج أي: )٤( (. ٣٣٧)"المسر؛( )٣( 
(.٦٥الخطقي؛ناا)عر "الرد )٥( 



الدينأصول ق امحرiعة الأئمة إل 

الشيءوجود أن كذلك يرون الكار والأئمة السلف من السنة أهل أئمة أن أي 
الخارج•قي ماهته عض هو الخارج في 

الخارجفي الي الاهية فيجعل وجوده وبتن الشيء ماهية بين فرف من وأن 
الماهيةفيجعل اصهللاحثا تفريما يكون أن إلا خطأ فهدا الوجود؛ على زائد قدر 

فهداالدهن، خارج الشيء ذلك عين هو والوجود الشي،ء من الدهن في يتصور ما 
مطايمايكون لا قد الأذهان يقوم ما فإن الجمالة، في صحح الاصطلاحي التفريق 

ررفلمافقال! الإسلام شثخ كله ذلك وصح ولفد الأعيان، في قائم هو لما تماما 
تصويريطلب إنما والمتفهم هو١١ ما درر الأسفهام إلى منسوبه الماهية كانت 
الشيءيصور بما هو ما جواب في القول هو عنها الجواب كان ه نففي الشيء 

فيموجودا القول ذلك كان صواء الذهني الثبوت وهو المائل، نفس في 
فيما على الماهية يطلق ما أكثر الاصهللاح بحكم فصار يكن، لم أو الخارج 
ا.اصهللأ'حياا لففلي أمر فهدا الخارج، في ما على الوجود ويْللق الدهن، 
ذلكأن رروالتحقيق ت الوجود غير الخارج في الماهية جعل من خطأ مبيثا وقال، 

فيوالمدر الذهن، عن الخارج في لا الدهن، في وثابتا موجود أمر كله 
الوجودبين فالتفريق . .الأعيان.في الموجود من أومحع يكون قد الأذهان 

بينالتفريق وكذلك عفليم، غلهل الخارج في كليهما أن دعوى مع والثبوت 
الخارج®في كليهما أن دعوى مع والماهية الوجود 

أبوومنهم والجماعف المسنة فأهل الشيء؛ وجود الراد؛الاهية كان إذا ~ ح 
البكماله ويليق يخصه ما على وعلا جل وجوده وأن الله بوجود يؤمنون حنيفة 
تعالىوأنه الأخرى، الموجودات من شيء وجود الأحوال من حال بأي يشبهه 

أفعاله،في ولا صفاته في ولا ذاته، في لا الخلق من شيء يشبهه لا خلقه من بائي 

(.٦٥المطقيضء)على ءارد )١( 
يسير.باختصار ( ٦٥—  ٦٤المابق)الممدر )٢( 



ا1تاكالموننسها الش ايسائل 

العالمن.رب الله نارك 

اللهإن الله! بتوفيق معممارين الله توحيد في ،انفول هج! الطحاوي الإمام قال 
ولامثله، شيء ولا له نريك لا واحد ساؤ٥ وجل جده وتعار اسمه وتعار تبارك 
غيروا(إله ولا يعجزه شيء 

السنةأهل فان هو، كما وكيفيته وحقيقته الشيء كنه بالماهية المراد كان إذا أما 
هوإلا هو كيف يعلم ملأ الغيب علم من وأنه ذللئح، لمعرفة سيل لا أنه يعتقدون 

بهايؤمنون تعار الله صفات باب في السلم، درج هذا وعر وعلا، جل 
المستورالغيب، من بأنها لعلمهم كيفياتها في يبحثون ولا بمعانيها، ويصدقون 

معرفته.إر سبيل لا الذي 

اللهأن من متين وعقد صحيح، أصل عر ارفاننا ظف! الذهبي الإمام قال 
أوالمقدسة، بياته كإيماننا نعوته من يبنتج يما إيماننا وأن له، مثل لا اسمه تفدس 

منالأشباه عن المقدسة ذاته وتميز الباري وجود فتعقل للموصوف تابعة الصفات 
وجودهاونعقل بها نومن صفاته فى القول فكذللئ، الماهية، نتعقل أن غير 

بصفاتنمثلها أو نكيفها أو نشبهها أو نتعقلها أن غير من الجملة فى وتعلمها 
كبيزارأ،.ءلإ\ ذللث، عن الله تعار حلقه، 

تأويلهاأو كيفياسما طلب عدم ْع الله صفات يثبت عليه الله رحمه حنيفة وأبو 
السابق.الفصل محي ذلك قي أقواله ذكر مر كما 

منها;أوجه، عدة من نظر فيه المابق البغدادي كلام ت ثالثا 
حنيفةأيا وأن الماهية، مسالة فى الحديمئح أهل حالف حنيفة أيا أن زعمه 

الفقرةفي بينت وقد كيلك، ليسوا الحديث أهل وأن ماهية، تعالى لله يثبت 
السنةأهل مع حنيفة وأبو التفصيل، على المسالة هده في المنة أهل قول المايقة 

(.٥٣)T/ راالكمالية« صمن والجطعةأا ى س اعتقاد )١( 
المختصر.من ( )٠٨الغفارْ للعلى ءالعلو )٢( 



الدينأصول ق ،؛ JUj)؛،؟الأئمة إل 

ذلك.كل في والحليث 

المسالةهده في صرارا وافق حنيفة أبا أن الس-ابق كلامه في البغدادي زعم ب~ 
المسألة؟هده فى صرار قول هو فما 

الضراريةيمول أتباع له الغطفاني عمرو ابن هو صرار 
الماهية:في صرار قول المقالات أهل نقل وفد 
القيامةيوم سادسة حاسة يخلق سبحانه الله أن يزعم اءوكان الأشعري: قال 

هوا(ما أي ماهيته بها يرون للمؤمنين 

الماهية تعالى لله وقال . . منكرة. بائياء رروانفرد صرار: عن البغدادي وقال 

سادسة((بحاسة المؤمنون يراها غيره يعرفها 

حلافسادسة بحاسة يرى الله إن ءاقال: الأسفراييني: المفلفر أبو وقال 
يرىماهية تعالى لله وأن بينهم، فيما للخلق مستعملة هي التي الخمس الحواس 

الماهية((تللئه في هو 

مسألتين:بين الربط يظهر صرار عن المقالات أصحاب نقله فيما تأملنا فإذا 

هو.إلا يعلمها لا ماهية تعالى لله إن يقول: صرارا أن الأولى• 
البصرغير ّسادسة حاسة القيامة يوم للمؤمنين يخلق تعالى الله أن والثانية: 

ُى.كما ماهيته بها يرون الحواس وبقية 

لأنالهلواتف بقية صرار بها فارق التي الفارقة موطن هو يظهر فيما وهذ.ا 
التفصيلعلى الجملة في صحيح كلام هو إلا يعلمها لا ماهية لله بأن القول 

مقالات١٠(، ٥٤٤)*ا/ للذهبي البلاء® أعلام ®صير والفرارية: صرار عن انفلر )١( 
وغترط.للأثعرى)احآ(، الإلأمض«

(.٢٨٢)ّا(»اومالأت(،)ازبمة. الحائية انذلر رأ(

١(.٠ الدين®)٥ فى ءالتمبر )٥( (. ١٦الفرق®)•ين رالفرق )٤( 



التكلموننسيها التي السائل 

المعتزلة.هم الماهية إنكار في والمخالف المنة، أهل به يقول الذي المابق 
ماهيةلا تعالى الله أن إلى المعتزلة من طوائف ®ذهت ت ^٥، حزم ابن قال 

الصرار: قال ماهية، تعالى لله أن إلى عمر بن وصرار المنة أهل وذهب له، 
هو«لأ،.إلا يعلها 

ماهيةبها ترى التي المادسة ة الحاسبخلق زعمه صرار كلام من المستنكر إذن 
تعالى.الل 

المألتينمن الركمي، الماهية فى صرار بقول يقول حنيفة أبو الإمام فهل 
السابقتين؟

يثبن،ولا المنة، أهل لقول الموافق حنيفة أبى قول علمنا فقد كلأ، الجواي،: 
ءزا0ما أن يعلم فمنه صرار، يقوله بما تشعر واحدة كلمة الإمام عن 

وبريءصحيحة غير ونسبة خاطئ، قول صرار كقول حنيفة أبى قول أن البغدادي 
.ظء حنيفة أبو الإمام منها 

صراراكان فقد صرار، على م مض. حنيفة أبا الإمام إن أخيرا: ويقال ~ ج 
الرحمن،عبد بن سعيد عند أحمد الأمام عليه شبي وقد أحمد، للإمام ا معامجن 

فهررّحرآ،.عنقه، ؛فري، قامر 

فالجا؛وبه مشوها وكان ببغداد صرار على يحلن، ١١حنبل: وقال 

بقوليقول المتقدم يكون فكيف، بدهر؛ ذلك قبل ماُتا حنيفة أبو والإمام 
الهلوائف؟!بقية به وفارق ا؛تل.ءه الذي المتاحر 

عندماالقضية فعكس البغدادي قاله الذي الخلل بهذا أحس الشهرمتانى وكان 
عبارةونص ذللث، فى حنيفة لأبي التابع هو صرارا حعل صرار مذهب، على تكلم 

؛١٥٤٤; البلأء«)٠ أعلام »سر انظر: )٢( (. ٣٥٩)\/ »اسل« )١( 
(.٥٤٥ا/ لليمي)• الملأءا أعلام »ّسر انظر؛ )٣( 



الدينأصول ق الأئمة إل 

إلايعلمها لا ماهية سحاه لله — الفرد وحفص صرار ■' أي ~ اروأستا الشهرستانيت 
أصحابه٠١من وجماعن ، ii&jحنيفة أيى عن محكية المقالة هدْ إن وقالا؛ هو 

الكلام:علم في "المايرة(( ياب ني حاء ٢- ■

الرمحاجنس من عنده الإرادة جعل على يدل ما ه حنيفة أبي عن ونقل 
دونالإرادة مفهوم في عنده الهللم، معنى لدخول المشيئة جنس من لا والحبة، 

المشيئة١١مفهوم 

والإرادةالمشيثة بين الفرق من حنيفة أبي عن النقل هذا عليه دل راوما قال؛ ثم 
.٢٣١١١الةأهل أكثر أي الأكثر عاليه ما ، خلافأيقنا هو 

ثمس:ا٩ 

المشيئةصفة بين يفرق ه حميمة أبا الإمام أن فيه المتقدم الكلام هدا أ~ 
منلا والحبة الرصا جنس من الإرادة صفة يجعل وأنه تعالى، لله الإرادة وصفة 
الأمام.إلى منسوب ظاهر هو كما تأويل وهدا المثيثة، حنس 

بينيفرق أنه على يدل ما الاعتقاد ائل ممن الأمام عن نقل فيما ليس ب~ 
والرضا.الحبة صفة جنس من الإرادة صفق يجعل وأنه والمشيثة، الإرادة 

منكأحد لا ويرضى يغضب، راوالله ؛ الهلحاويالأمام عنه قال بل 
الورى"

صفةإئبايتج الأئمة وسائر المالم، ومذهب الحنفي؛ الحز أبي ابن الشارح قال 
بهاورد التي . ٠ والبغض. والحب، والولاية، والخداوة، والرضا، الغضب، 

ااالمللواكحل«)>بم(.)ا(
شريفأيي ابن للكمال •المامرة، شرحها ْع الحفي الهمام بن للكمأل ءالمايرة، )٢( 

الحفي)آا"آا(.
(.١٣٢الماص)الصدر )٣( 

(.٦٩)T/ »الكماوة« ضمن والجماعن" المة أهل امحقاد «يان )٤( 



التهكلموننسها التي السائل 

.. تعالى. بالله حقائقها عن يصرفها الذي التأويل ومغ والستة الكتاب 
نفيهدا فان الانتقام، إرادة والغضب الإحسان، إرادة الرصا إن ت يقال ولا 

الكان ؤإن ، ويرصاه يحبه بما يأمر الله أن على السنة أهل اتفق وقد للصفة، 
وإنفاعله، على ويغضبا ويبغضه، ويكرهه يخهله عما وينهى يشاؤه، ولا يريده 

ويخهلويكره يريده، لا ما ويرصى عندهم يحسبا فقد وأراده؛ ثاءه قد كان 
.، أراد٥اال لما ويغضخ 

القوليناقض ما الأمام إلى المنسوبة الكتب، في حتى أنه تقدم ما يؤكد ومما 
بأنالتصريح الكتب، _، ففي الرصا، جنس من الإرادة جعل من عنه المنقول 

الفقه٠٠كتاب ففي ذللئ،، بغير اولأن ولا مستقلتان، صفتان والغضب، الرصا 
وغضبهالمخلوقين، بمفات تعالى الله ؤ يوصفلا ٠٠الأتي! المس الأبهل'، 

يغضباوهو والجماعة، السنة أهل قول وهو كيفا، بلا صفاته من صفتان ورصاه 
ثوابه((ورصاه عقوبته، غضبه يقال! ولا ويرصى، 

حنيفة،أبي الإمام إلى المتقدم الكلام هدا نسبة العلماء بعضي كدب وقد ~ ج 
أبيعن المقول أن فاعلم والإرادة؛ الرصا مسألة رروأما باكي! الالدين تاج قال 

بالاتحاديقل لم حنيفة أبا إن وقيل! افتراقهما الأشعري وعن اتحادهما، حنيفة 
الزلعانقطع هدا فعلى ءاليه، مكذوب ذللثط بل فيهما، 

تبالتي الروايات بعض ررالإبانةاا كتابه في الأشعري الحسن أبو أورد " ٠٣ 
القرأنبخلق القول حنيفة أبي إلى 
ايتعفسب؛ ١٩' ؛

الإمامإلى القول هذا ية نفيها التي، الروايات بعض الكتب، من عدد في جاء أ— 

يسير.باخممار ( ٤٦١~  ٤٦٠)الهاحاويةاا العقيدة ارثرح )١( 
(.٣٨٥)م/ الكبرى،( الثاقب ااًلبقات )٣( (. ٥٦)الأبسْل(ا )٢( 
(.٧٢- )١٧ للأشعري ارالابانة(( انفلرت )٤( 



الدينأصول ق الاريعخ الأئمة إل 

رواتهاجهالة أو صعق من أسانيدها تخلو لا الروايات وهدء ث?لقة 

Iالمقالة هازْ من حنيفة أبي الإمام تبرئة الله رحمهم الأئمة عن ثت ب~ 
—الله عبد أبو ااقال قال! المروذي بكر أبي عن ٠االتاراحاا في الخهليب روى 

القرآنيقول! كان حنيفة أبا أن عندنا يصح لم ؛ ~ حنبل ين أحمد بمي 
مخاوق."<.

وهدمحنيفة، أبي الأمام إلى نب ما صحة ينمي ^؛■٥ أحمد الإمام فهدا 
العفليمة.وقيمتها وزنها لها أحمد الإمام من الشهادة 

القرآنفي حنيفة أبي قول باءن صرح وش، تيمية ابن الإسلام ثبخ وكيلك، 
للهالصفات يثبتون كلهم المشهورين الأئمة رءإن ! فقالالأئمة، بقية كقول 
فييرى الله إن ويقولون! بمخلوق، ليس الله كلام القرآن إن ويقولون! تعالى 

مثلالمتبوعين الأئمة مدهب، وهو • • • والتامن الصحابة مذهب هدا الأخرة 
وأحملوالشافعي حنيفة وأبي والأوزاعي سعد بن والليث والثوري أنس بن مالك 

الإمامإلى بته ونالقرآن بخلق القول أن بجن ظء حجر بن الحافنل وكيلك 
وهو— حنيفة أبي بن حماد بن إسماعيل وهو ~ الإمام حفيد افتراها فرية حنيفة أبي 
القرآن.خلق القول دعاة من 

بخلقالمحنة في المأمون دعاة من راهو ! هذاإسماعيل عن الحاففل قال 

وكذلك(، ٢٤١، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٦، ٢٣٥أحْد)ا/ م بن ءالمهءنمدالله 
وغيرها.(، ٣٧٩/ ١٣)للخطيب مداد* 

أباأن عدة أحرى روايات التاريخ في هناك رالكن الألباني* الدين ناصر محمد السخ قال )٢( 
منيخلو لا فوجدته بعضها في الفلر دققت أنني إلا مخلوق؛ القرآن يقول• كان حنيفة 
(،١٥٦العلو®)ءامختصر ساترها ولعل قادح، 

(.١٠٦رأ/ الموة« المة ومنهاج )٤( (. ٢٨٠; ١٣بغداد«)ال"ارخ )٣( 



التكلموننسها الش السائل 

وكذبوجدى أبي ودين ديني هو ت المأمون دار في يقول وكان القرآن، 
منه.بريئان هما ما إليهما ب إذ وجده أبيه على كدب ت أي ،؛ ءاايهما،ال 

وفيهالإمام، كلام من ثابت هو ما المابق الفصل في ذكرت، ولقد ج- 
عنيغني بما مخلوقا غير وأنه تعالى، الله كلام القرآن بأن بالقول التصريح 

أعالم.والله هنا. إعادته 
الميدانيالغنيمي الغني لبد ا)طحاويةاا العقيدة ارشؤح كتاب في حاء — ٤٠
ش:ما الخفي 

فيجماعه عليه لحل إذ حنيفة أبي عند كنت ت قال أنه يوسف أبي عن *وروي 
ينازءهوالأخر مخلوق، القرآن إن ت يقول هذين أحد إن I فقالوا رحلان أيديهم 
مخلوق.غير القران ويقول 

القرآنيقول! الذي أما ت فقلت، حالفهما. تملوا لا ت عنه الله رصي فقال 
حلفه؟يصلى لا باله فما الأحر وأما القرآن، بقائم يقول لا لأنه فنعم؛ مخلوق 

٠٠٠۶بد الدين في والنازعة الدين، في تنازعا إنهما قال! 

ال،عقيبج؛٩

والمولفحأثر، على لها أعثر فلم عنها بحثتا فقد لها، أصل لا القصة هل.ْ أ— 
إليه.يرجع أن يمكن مصدرا أو إستادا القمة لهذه يذكر لم 

تللئ،تضمنته ما حنيفة أبي الإمام إلى يتب أن يصح لا تقدم ما على فبناء — ب 
تقال من على كالانكار والجماعق، المنة أهل عليه لما مخالفة مسائل من القمة 
الصوابل حهنأ، هاوا فإن الدين، في التنانع من ذلك، وعد مخلوق، غير القرآن 

التصريححنيفة أبو ومنهم الأئمة عن تواتر وقد الا.ءة، ورد بالحق التصّرح 

(.٣٩٩)ا/ ان )ا(«ل

(.٩٥)الحنفي المداني الغني لعبد الهلحاوية' اس-اوة ®شرح )٢( 



الدينأصول ق الأئمة إل 

القرآن،بخلق القائلين والمعتزلة الجهمية بيع لرد مخلوق غير القرآن بأن بالقول 
أبوالإمام يفتي أن عن فضلا شي،ء، في الدين فب، المنازعة من لس ذلك وأن 

مخلوق.غير القرآن قالI من خلف الصلاة بعدم حنيفة 
إنكاروعدم  ٠١يم فل القرآن اران I حنيفة أبي بحضرة يوسف أبي نول وكيلك 

اللف،كلام في معروف غير قديم القرآن بان القول فإن لذلك حنيفة أبي 
فديمالقرآن إن قال من أول أن ^jj؛، تيمية ابن الإسلام شيخ صرح بل والأئمة، 

كلاببن سعيد بن الله عبد هو الأمة في 

يقاربا بمِحنيفة أبي يعد أى ، ه  ٠٢٤ سنة حدود في توفي كلاب وابن 
الإمامعن ينفي، وبالتالي القصة هده كدب على يدل مما وهدا الزمان، من القرن 

أعلم.والله مسائل، من تضمنته ما كل 
 Iالقرافي:الدين شهاب قال - ٥

والكلامكالعلم المعنوية تعالى الله بصفات بالحلف قلتا إذا قلمتح؛ ءافإن 
وسائروالزبور والانجتل التوراة وكيلك الفيل؟ هدا من القرآن فهل ونحوهما؛ 

كيلك؟ليس أم الخزلة الكتب 
تعالىالله كلام كان ؤإن منها، ليت الأشياء هده ؛ حنيفةأبو قال قلمتح؛ 

منيفهم لا وأنه عريا، الموعة الأصوات في القرآن لفغل لاشتهار منها النفي 
والحروفوالأصوات والحروف، الأصوات هده إلا القرآن لفنل إطلاق 

.٢٣^٠٠عنه منهي بالحلوق والحلف إليها، اللفغل ينصرفح الإطلاق فعند مخلوقة، 

منهاجوه (، ١٧٨الفتاويء)؛؟ا/ مجمؤع ٠ صمن القرآنء محي المصرية الالمسألة انظر؛ )١( 
(.١٠٦٩المنهء)م 

(.١٧٥; ١١)_ jUأعلام "سر انظر: )٢( 
٤(.• -  ١٠٩)r/ (، ٢٩-  ٢٨لكراش)٠٦; الفروق٠ اانحاب )٠١( 



التكلموننسها التي السائل 

ثطست؛ا٩ 

هي:أمور عدة حنيفة أبي الإمام إلى السابق كلامه في القراقي سب نه 
منليت أسائه عر أنزلها التي الله كب بقية وكذلك الكريم القرآن أن أ~ 

تعار.الله صفات 

المعنوية.الصفات من وأنه تعالى لله النفي الكادم إثبات ب~ 
هذهوأن المسموعة، العباد أصوات إلى يتجه القرآن لففل يهللق عندما أنه ج~ 

مخلوقة.لأنها بها الحلف يجوز ولا مخلوقة الحبال أصوات وهي الأصوات 
التصريحوالجماعق السنة أهل أئمة عن تواتر قد فإنه الأولى• المسالة أما يا 

الجليلة،صفاته من صفة الله وكلام تعالى، الله كلام هو الكريم القرآن بان 
مخلوقة.لثن، تعار وصفاته 

ؤ-عئتعار! قال، الشريفة، النة ونموصى القرآن ضوصى ذللئ، عر د-ل وقد 
هذهفإن [ ٢٢أسا: ه الكي أتئ نئن ألص ثانأ نلإ هال، مادا قانأ مبهر عن ءئ إدا 

.تعار صفاته من الكلام أن على صريح نص الأية 
إلاعندي ألثضه ثيغ تعار: الله قول ررباب ه: البخاري الإمام قال 

أهرأتلا نئو ألص ئاؤأ ن2ؤأ قال مادا قازأ مبهم عن ءئ إدا ثئ أم ١^ لس 
ربكم•حلمح، ماذا يقل؛ ولم !" ٢٣ب .ه 
أهلسْع بالوحي الله تكلم إذا يؤقه: عود مابن عن روثم، مونال • قال لم 

:ونادواالحق أنه عرفوا الصوت ومكن قلوبهم عن فنع فإذا شيئا، السماوات 
١^١،.ئلوا ربكم؟ قال ماذا 

ينأثن ه١ل >=kxj^' ثئعوة دن ش و كلم أن ءؤيزبدوث> تعار• ومال 
[.١٥ناكح: مذه 

١٧٢)ا،/ الخاوي، "صحح 



الدينأصول ق الربعان الأئمة إل 

تعالى.لله صفة الكلام أن على الصريح الدليل فيها الأية هده فإن 
'؛^٠٢يدلؤأ آنن ؤارموورنث> ت تعالى الله قول *باب ت الخاري الإمام قال 

اثيه<((را،.
الأبوايآفى أراد ما وأحاديثها الترجمة بهده ارأراد الشارح! بهنال ابن وقال 

يزال®ولا متكلما، يزل لم وأنه به، قائمة صفة تعالى الله كلام أن I قبلها 
زاكوبت:أثله ئز يسعع حئ ثلءرْ آسثجارئ أل1شكإل من أحد ءؤوِإث تعالى؛ وقال 

ئ

اللهوكلام الله، كلام الكريم القرآن أن على الواصح الدليل فيها الأية فهده 
مخلوق.غير الله صفق 

أحبرنىللشافعي؛ قال رحلا أن الشافعي® الإمام مناقب،  ١١فى البيهقى وأحرج 
الشافعي؛قال فمخلوق؟ قال؛ لا. اللهم الشافعي؛ قال هو؟ خالق القرآن؛ عن 

علىالدليل فما قال؛ نعم• اللهم الشافعي؛ قال مخلوق؟ فغير قال؛ لا. اللهم 
١نعم قال؛ الله؟ كلام القرآن بأن تقر وقال؛ رأمحه الشافعي فرقع مخلوق؟ غير أنه 

منأند ؤن\0 ذكره؛ تعالى الله قال الكلمة، هده في نش، الشافعي؛ قال 
أش4«رم.ء بمع نئئ ي آنثثاتق آتئين 
صفاتمن صفة الله وكلام ه، الله كلام ١رالقرآن ؛ ٤^٥٠ البيهقي الإمام وقال 

مخلوئا®ذاته صفات من شيء يكون أن يجوز ولا ذاته، 

تعالىلله أن على كلهم الإسلام أهل حميع أجمع ٠٠؛ حزمابن وقال 
جق،الله كلام القرآن أن وعلى مومحى.، كلم تعار الله أن وعلى كلائا، 

الهدا وكل والصحف،، والزبور والإنجيل كالتوراة الخزلة الكتيح مائر وكدللئح 

(.٢٥٤/ YA)آ(اذحالرى•)(. ١٧٥•صحيحالبخاري،)٩; )١( 
٤(. ٠٨- ٤  ٠٧الشافعي،)ا/ »مافا )٣( 

)؛(كتان"الاعتماد،)٣٣(.





الدينأصول ق الأئمة إل 

وأنمع، يوصوت بحرف يتكلم وأنه الجنة، في المؤمنين ويكلم الملأئكة 
يعودوإليه بدأ منه مخلوق غير الله كلام هو النزل القران 

مخلوق،الله كلام إن يقولون! الذين والجهمية المعتزلة قول الثاني! والقول 
علىوأنزله تعالى الله حلقه خلق النزل القرآن وأن غيره، في تعالى الله خلقه 

ن؛يهلأى.

الكلامصفة وفى تعالى الله صفات في جديدا قولا أحديث، كلاب، ابن حاء فلما 
والإرادةكالعلم المعنوية الصفات سماه ما لله فاستح الخصوصي، وجه على 

وال،كلأم.

فقدالكلام صفة وكدلاك> فنفاها، الاختيارية الصفات من بمشيئته يتعلق ما وأما 
يتجزأ،ولا يتعدد لا واحد معنى وإنه قديم تعالى الباري كلام إن كلاب، ابن قال 
الباريكلام عن حكاية فهو النزل القرآن أما وإرادته، بمشيئته له يتعلق لا ؤإنه 

تعالى.به القائم المعنوي القي 

اللهإن كلاب،! بن الله عبد اائل راالقالأت«! في الأشعري الخن أبو قال 
قديموإنه به، قائمة له صفة سبحانه الله كلام وإن متكلما، يزل لم سبحانه 

قديموهو به، قائمة والقدرة به، قائم العلم أن كما به قائم كلامه ؤإن كلامه، 
ولايتجزأ ولا م ينقولا صوت ولا بحروف ليس الكلام وأن وقدرته، بعله 

هك١٠يالله واحد محنى وأنه يتغاير، ولا يتبعص 

كتاب،في الكلام لصفة البخاري الإمام عقدها التي الأبواب، الخاري'، اصجتح انظر•  ٢١١
(.١٨٥-  ١٦٥)آ/ الصحيح* من "التوحيد 

وكدا(، ١٦٢/ ١٢)الفتاوى،، "مجمؤع صمن الإسلام لثخ المصرية١١ والفتوى واننلر 
المجزىنمر لأبي والصوت،، الحرف اذكر من على وكتاب،"الرد ( ١٢٠٢٣; والكيلأنية،،)٢ 

كله.

بعدف(.وف  ١٩١، ٥٨٢)للأشعري الأملاميين،، ومقالات انغلر: )٢( 
(.٥٨٤)ّآ("اوق1لأتا،)



المكلموننسها التي السائل 

اللهأرشدنا اعلموا I الجزى سعيد بن الله عبيد ضر أبو الإمام وقال 
إلىالزمان أول من نحلهم اختلاف على الخلق بين حلاف يكن لم أنه وإياكم 
أنمن . . وأقرانهم. والأشعرى والفلأني كلاب ابن فيه ظهر الذي الوقت 
الكلامالعرب! وقالت . . واتساق. تاليف ذا وصوئا؛ حرما إلا يكون لا الكلام 

الكلامكون على العقلاء بين منعقد فالإحماع . . لمعنى. حاء وحرف وفعل م اّ
طريقمن العتزلة على الرد وحاولوا وأصرابه كلاب ابن نبغ فلما وصوئا، حرما 

حرفالكلام أن على حاصل الاتفاق أن المعتزلة وألزمتهم . . العقل. مجرد 
.. . والتأليف التعاقب ويدخله وصوت 

له،خلق تعالى الله إلى المضاف الكلام أن الجملة بهده ارنعلم I قالوا 
كلاببابن ففاق ٠ ١ الله. وعبد الله خلق تقول! كما ه نفإلى وأضافه أحدثه 

الأحماعوخرقوا العيان، مكابرة فركبوا . . الإلزام. هدا عند القس وأعرابه 
وإنماالكلام، بحقيقة ليس ذكرتموه الذي للعتزلة! وقالوا الكافة بين المنعقد 

معنىالكلام! وحقيقة عنه، عبارة أو حكاية لكونه الجاز على كلاما ذلك محمى 
علمعما احترز من ومنهم القدر، هذا على اقتصر من فمنهم المتكلم؛ قائم؛ن.ات 

منالمانعة والآفاُت، والخرس كويت، الينافى ما فيه فزاد الخد هلءا على دخوله 
ااكلأم«ص.

يتكلملم العربي القرآن ررإن قال؛ ومن ؛ تيميةابن الإسلام شيخ وقال 
كماالله، بذات القائم المعنى عن به عبر غيرْ أو جبريل كلام هو وإنما يه الله 

(.٦٥٤اولأء«)U)/ أعلام »سر في: ترجمته انفلر )١( 
سعةعلى دال كبير مجلل. وهو مخلوق غير القرآن أن فى الكبرى،١ الإبانة ار مصفح: عنه وقال 

الأ/•بفن الرجل طم 
اوعزلأ.)■؛(أى:

ونقلباخممار، ( ٩١— )^١٨ جزى ال نمر لأبي والمويت،؛؛ الحرف أنكر من على ءارد )٣( 
(.٨٦-  ٨٣)Y/ ^١^٠ ١١»درء في الإسلام فتح كلامه 



الدينأصول ق ا؛ذوبعة الأئمة إل 

كثيرة.وجوه من باطل قول فهو وافقهما، ومن والأثعرى كلاب ابن ذلك يقول 

والإنجيلالتوراة معنى ؤإن باليات، قائم واحد معنى إنه I يقولون هؤلاء فإن 
قراثاكان بالعربية عنه عبر إن وإنه يتبعفس، ولا يتحدي لا وإنه واحد، والقرآن 

وآيةالكرسي آية معنى فيجعلون إنجيلا، كان ريانية وبالتوراة كان وبالعبرانية 
والإنجيلوالتوراة }ن بدآ وجثن أو4، أحط آثث هو وظ الدين، 

ابنأحدثه قول وهو والمشاهدة بالعقل فاسد قول وهذا واحدا، معنى وغيرهما 
الم،االالمن غيرْ إليه بقه يلم لكلب 
والقرآن.الكلام مسألة في كلاب ابن قول الأثاعرة نح وقد هدا 
صفاتمن صفة هو بل مخلوق، غير ررإنه الكلام; صفة في البلاقلأني قال 

ولايزال، لا وفيما يزل لم فيما به موصوف بوجوده، موجود بقدمه قديم ذاته 
رمخلوق٠٠ر في يحل ولا يزايله ولا يباينه أن يجوز 

بالحروفالقديم كادمه يتصف لا تعالى الله أن يعلم أن ررويجب إ أيقنا وقال 
^^١١١١صفات من شيء ولا والأصوات 

فيالموجود المعنى هو الحقيقي الكلام أن يعلم أن ويجبا ٠٠أيصا; وقال 
أملموسى أرسل أنه تعالى فاخبر . . عليه•تدل أمارات عليه جعل لكن النفس، 

بالعبرانية،بالفس القائم القديم الله كلام فأفهم عبراني، بلسان إسرائيل بني إلى 
وبعثبلسانهم، القديم الله كلام قومه فأفهم سرياني، بلسان عؤت عيي وصث 

فلغةبكلامهم، بالض القائم القديم الله كلام قومه فافهم الحرب بلسان ه نبينا 
بالنفيالقائم القديم الكلام لكن • • • السريانية ولغة العبرانية لغة غير الحرب 

وءمنهاج(، ٩٩)Y/ اكُارض« ءدر، وانفلر: ( ٤٩٨)T/ والمسائل(( الرّانل ءمجموص )١( 
وصرها.(، ٣١٥-٣١٢المنةا()ا/ 

)آ(ا)الإنماف(()هاا(.

(.١١٤٩)ابق اوماورال)م(



المكلموننسها الش السائل 

يتغيرارلولا يختلف لا واحد نيء 
تدلالذي بالمس القائم الفول هو الكلام ت نقول أن ءوالأولى الجويني؛ وقال 

الارثاداتءامن عليه بمهللح وما العبارات عليه 

متعااقاتهاابجمح متعلق وهو واحد تعالى الله كلام  I٠٠ وقال 
.، الفساا١ كلام إلا تعالى الله حق في نثبت لا ارونحن ت الغزالي وقال 
ابنأحدثه قول هو واحد نفئ معر الله كلام بأن الفول أن تقدم مما ففلهر 

الأثاعرة.عليه وتبعه كلاب 

إليهعرا كما تعالى لله ية نفصفة الكلام بان يقول فة/ءة حنيفة أبو الإمام فهل 
اهمافى؟

وعبدالهجرة، من ، (١ ١ ٥ ٠ ) سنة توفي ;؛^٥^ حنيقة أبا الإمام أن المعلوم من 
والصفةالقسي بالكلام القول أحدث من أول هو الذي كلاب بن محيي بن الله 

منقرن بنحو حنيفة أبي الإمام بعد أي ه(  ٢٤٠)سنة حدود في توفي ، النقية 
الزمان.

إالزمان؟ من قرن بنحو يعده حدث إنما بقول حنيفة أبو يقول فكيف 

أنعلى يدلك وهذا حنيقة، أبي للإمام القرافي به نما حهلأ ندة نعلم فمنه 
غيرمن أو أتباعهم من ؛عدهم حاء من أحدثه ما للأئمة بون ينالمتكلمين هؤلاء 

نفيمحنى أنه هو الكالأم صفة في الحق أن يعتقد كان لما ذااقرافي • أتباعهم 

يسير.باحتضار ١(  ٠٨)ءالإرشادء )٢( يسير. ياحممار ( ١٥٨)®الإنم..ّافاا )١( 

(.١٣١)ارالإرشاد« ( ١٢)

المرامءوءاغاية (، ٢٦٨)لال.ث.ّهرستاني الإةال١ماا ت أيقنا الأساعرة لملأهب وانفلر 
(.٩١)Kا للجرحانى المواقف* ارثرح )٨٨(، للأميى 

٤(. ٠٣اكلأء«)٦! أعلام ااّير انفلر: )٥( (. ٤١ارالأقممادا<))٤( 
(.١٧٥الملأء*)١\ا -يرأعلام ٠٠انظر: )٦( 



الدينأصول ق الأئمة إل 

جمحأن ظن باطلا يراه الذي المعتزلق قول إلا غيره يعلم لا لعله بل واحد، 
منحنيفة أبي أتباع كتبا بعض في وجد فلعله قولهم، هدا والأئمة السلف 

إلىمنونا فحكاه بعينه الإمام قول هو أنه فظن السابق، القول المتكلمين 
أعلم.والله منه، بريء والأمام الإمام، 
يقلفلم مخلوق، إنه ت السالم، من أحد يقل لم كما ٠ I ضة الإسلام ئثخ قال 

التابعينولا الصحابة من أحد القولين من واحدا يقل لم قديم، إنه منهم؛ أحد 
٢.غيرهم*ل ولا الأربعة الأئمة من بعدهم من ولا بإحسان، لهم 

عندماأنه وهي! حنيفة أبي الإمام إلى المرافئ نبها التي الثالثة المسألة ~ ٌ'ج 
المسموعة.العباد أصوايت، إلى يتجه القرآن لففل يطلق 

١المابقة المسألة عن فحخ المسالة هده 
صفةيجعلونه الزى الله كلام بين يفرقون والاشاعره الكلابية كان لما فإنه 

قاو_إعلى الله أنزله الذي القرآن هذا وبتن قدمه، قديمة تعالى بالله قائمة ية نف
حكايةوإنما الله كلام هو ليي إنه I قالوا فإنهم الحبال؛ يقروه والذي ,يئث محمد 

منمح يفما وبالتالي مخلوقة، العبارة أو الحكاية وهذه الله، كلام عن بارة أو 
لازمفكان العبارة، أو الحكاية هذه ز بالله، القائمة الصفة لبس القارنين قراءة 

القائمةالصفة عين ليس لأنه مخلوق؛ المقروء النزل القرآن هذا أن مل>هبهم 
تعالى.بالله 

اللهكلام بين يفرق بعضهم أو الكلابية افإن هذيئ؛ تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
مخلوق،غير وهو ؛١^١^، القائم المحنى هو الله كلام فيقول؛ الله، وكتاب 
الخلوقااوهو الحربي ، المؤلف— الخفلوم هو وكتابه 

تل؛اوالما الرسائل مجموعة ٠ ضمى الكريم؛، الله كلام تحقيق في القويم لف، الهب، من.  ١١)١( 
(.٣٥٢)م/ 

(.٢٣١)م الراتلوالانلا()آ()لمجموءة 



المكلموننسها التي السائل 

حكايةله يقال هل غيره كلام بلغ فيمن تكلموا قد الناس رروكان I أيقنا وقال 
العربيالقرآن كلاب; ابن فقال عنه، حاكاية هو : قالواالمعتزلة وأكثر لا؟ أم محه 

الله.بكلام ليس الاه كلام عن حكاية 

وفيالصفات أكثر إثبات في لكه ملك فالأشعري الحسن أبو بعدم فجاء 
إنماالحكاية وقالI حكاية، هذا إن ت قوله عليه واستدرك أيقنا، القرآن مسالة 
نقول!أن قولنا يناسب، وإنما المعتزلة، قول يناسب، فهذا المحكي، مثل تكون 

العبارةااحنس من ليس الكلام لأن الله؛ كالأم عن عبارة هو 
المابق،قولهم س عليهم والجماعق السنة أهل أنكره ما الإسلام شيخ بين ثم 
أمور!عدة عليهم والجماعق المنة أهل ارفأتكر ت فقال 

الله.كلام ليس العربي القرآن وإن الله كلام المعز إن قولهم: أحدئ: 
التوراةمعنى وهو والخبر، والنهي الأمر هو المعنى ذلك إن قولهم: والثاني: 

والقرآن.والإنجيل 

منلأمته محمد بلغه وما واللفظ. المحنى س جبريل به نزل ما أن والئالثؤ: 
الله«لآ،.كادم ليس والكفل المعنى 

منجبريل فهمه ما هو الحربي القرآن هذا إن يقولون: الأثاعرة فإن 
هوالرسول ه، الله لرسول بعبارته أفهمه وجبريل بالله، القائم القسي المعنى 
للأمة.بعبارته أفهمه بدوره 

هفؤالباري بنفس وقيامه تعالى الله كلام قدم اعتقد ارومن الجويني: قال 
فالمعنى. ٠ عليه. الانتقال إحالة فى بتريب، فلا به للموصوف مزايلته واستحالة 
فوقمقامه في وهو تعالى الله كلام أدرك عليه الله صلوات جبريل أن ؛الإنزال: 

سدرةعند فهمه ما ه الرسول فافهم الأرض، إلى نزل ثم سماوات، سبع 

(.٢٧٢اسوى«)آا/ مجموع ١٠)١( 
باخممار.(٢٧٤-  ٢٧٢; ١٢)٢(ارمجموعاكاوى")



الدينأصول ق الأربعة الأئمة إل 

الكلأما،للدات نفل غير من المنتهى 
الالمدلول هو نمار الل بيات القائم القديم الكلام »فكدلك الغزار: وقال 

قلدكحرمة لها أما جعل إذ حرمة؛ وللادلة أدلة والحروف الدليل، ذات 
الاله((رآ،.صفة عر دلالة فيه لأن ؛ الصحف، احترام وجب 

الأشاعرة،عد عنه وعبارة عليه دليل وإنما الله كلام هو ليس إذن قالقرآن 
محدثاتمن هو بل والأئمة، السلف، من أحد ولا حنيفة أبي قول هدا وليس 

المابقة.المسألة في كما برمن حنيفة أبي بعد والأشعرية الكلابية 
الكلام!صفق في والأشعرية الكلابية لمدهي، ذكره بحد الأملأم شيخ قال 
الأربعةالأنمة بل الأربعة، الأئمة من أحد قول القول هدا ولا القول هدا ااوليس 
واحلغير صرح وقد مخلوق، غير منزل الله كلام أن عر متفقون الأئمة وسائر 
شاءإذا متكلما يزل لم بأنه وصرحوا وفدرته، بمشيئته يتكلم نمار الله أن منهم 
ثاء«لى.كيف 

بحمدشيء منه يمح لا حنيفة أبي الإمام إر القرافي به نما أن يظهر وبهذا 
نقلن،وقد تلويل، بزمن الإمام موت بعد ظهرت الكٍا الحدثان من هو بل الله، 

الموافقةمنه يظهر بما والقرآن الكلام صفة في الأمام أقوال المابق الفصل في 
أعلم.والله المائل، هده في اللف، لمدهب، التامة 

باب،ق مسائل من ظه ماللث، الإمام إل قس، ما الثال؛ المبحث ا1ا 
تعال:الله صفات، 

الأندلمي;عهلية بن الحق عبد قال - ١ ٠ 
هوولا به ليس فقال: المسمى؟ أهو الأمم عن مثل  'ضمالكا أن بي *ومر 

(.الاعقاد،)٠٨فى «الأذماد )٢( باخممار. ( ١٣٠»الأرفد«))١( 
(.٣٦٩رم/ المنة" )م(»مهاج 



التهقلموننسها التي السائل 

ا.غيرْ«ل 
التعقيب:امّ 
المسمىهو ليس الأمم إن •' يقول مالكا أن منه يفلهر مالك عن الفل هدا 
القلهذا فهل مالك، عن عهلية ابن نقله مما يفلهر الذي هو هذا غره هو وليس 

صحيح؟

أوالمسمى هو الأمم هل مسألة ت المسالة هذه في الكلام أن العلوم من أ~ 
الكلامفلهر وإنما المالم،، عند معروفة تكن لم الأئمة بعد حادثة مسالة غيره؟ 

أيالمسالة هذه فى والأئمة اللم، من أحد عن يوثر لا ولذلك ذللث،، يعد فيها 
كلام.

والى؟الأمم عن الحربي إسحاق بن إبراهيم الحاففل الإمام سئل 
فييتكلم منهم أحدا سمعت ما ، سنه سبعون العلم أهل أجالس مذ رر ت لي فقال 
والى«رى.الأمم 

عليهمفاطلع ، والى؛؛ ررالأمم في مسألة طلابه على يملي أن وءاس قد وكان 
نفلرتثم والممى الأمم في عليكم أمّلي أن إلى وعدتكم كنت، أرقد - لهم وقال 

بدعة((رص.فيه الملام فرأيت به، يفتدى إمام فيها الملام في يتقدمي لم فإذا 
منأحل. عن يسمع لم منة سعين منذ أنه يصرح الحربي إبراهيم الإمام فهذا 

بدعة.فيها الملام اعتبر ولذلك كلام؛ أي المالة هن.ه في الأئمة 
١٧٩)منة توفي الأمام ومالك ، ه(  ١٩٨)منة ولد الحربي وإبراهيم 

يحكيإبراهيم كان فإذا عاما عثر عه نبنحو إبراهيم يولل. أن قبل أي ، ه، 

(.٣٥٩البلأء«)r\/ أعلام »سير )٢( (. ٥٧)ا/ الوجيز" ،رالمحرد )١( 
(.٣٥٦; ١٣)٤(ررّيرأعلامالبلاء")(. ٣٦١/ ١٣)٣(ااّيرأعلامالملأء")

(.١٣٠)A/ البلاء" أعلام )ه(»س؛ر 





التهكلموننسبها الش السائل 

تالنزول حديث عن حديثه أثناء فى فورك بن بكر أبو مال " ٢ا 

شيء،كل فى أمْ ارينرل الخر؛ هدا فى قال أنه أنس بن مالك عن وروي 
•آ يزول® لا دائم فهو ذكرْ جل هو وأما 

•النزول لحديث ذكره بعد البهلليومى المسد بن الله عبد محمد أبو وقال 
.التشبيه من ثبتا يقتضيان لا صحيحان تاويلأن الحديث اولهدا 

Iفقال — الحديث هذا عن سئل وقد ~ نمحك أنس بن مالك إليه أثار أحدهما؛ 
يزول®لا دائم فإنه ه هو فأما سحر كل في أمرْ ينزل 

لتعقيب:ا٦ 

منعته روى الهجرة دار إمام إر المشوب النزيل لصفة التأويل هدا أ~ 
تاثنين طرشن 

محمدحدثنا ت عدي بن الحاففل ررقال I الذهبي الإمام قال ت الأول لهلريق اه 
حدثنيحبيبا، أبي بن حبستا حدننا أيوب، بن صالح حدننا حان بن هارون ابن 

يزول®لا فدائم هو فأما أمره، وتعالى تبارك رينا يتنزل ت قال م١للث٠ 
يلي!لما ساقط سد ند الوهذا 

مالك،، ١٣١بكاالمعروف، المصري حبسبؤ أبى بن حبيب، فيه أن الأول! الأمر 
،.Ljالحدمتروك فهو الأئمه كدبه فقد ماللئؤ عن التأويل ذلك، راوي وهو 

.بشيء١١®ليس ممن• بن، يحتكا عنه قال 

(.)٦٧وبيانه، الحدث »ذكل )١( 
(.٥٣٢)ا،\/ البلاء، »ّيرأعلام ش ترجمته انغز )٢( 
(.٦٦)الملمن، بض الأخلاق، أوجبت، الص الأمباب، غلى *اكبيه ياُب، )٣( 
عله،أعثر فلم عدي لأبن ني،الكامل، عنه بحشن، وقل. ١(، • ٥ )a/ البلاء، أعلام ،صير )٤( 

(.١٤٣)U/ البر عبد لأبن ااكهيد« واننلر 



الدينأصول ق ا؛ثربعة الأئمة إل 

شناعليه وأثنى وبكذب الحديث يحيل كان بثقة، ارليس أحمدث الإمام وقال 
٠وّوءاا 

.الحديث؛؛ ررمتروك I المسائي وقال 

غيره؛؛.وعن مالك عن موصوعة كلها ارأحاديثه I عدي ابن وقال 
الإسناد،مقلوب المتن موضع حببي، حديث، رروعامة ت أيصا عدي ابن وقال 

/الكذابين؛ال في بين وأمره الممات، على الحديث وضع في يحتشم ولا 
ليسما عليهم يدخل كان الموضوعات، الثقات عن يروي ١١حبان! ابن وقال 

،.٢١حديثهم؛؛من 
((روجماعة داود أبو كذيه ، متروك رر حجرت ابن الحافظ وقال 

رمولعلى والكذب الأحاديث، وصع عن بولع لا الذي الراوي هذا فمثل 
هدامثل ووصع ماللثح الإمام على الكذب عن أولى باب من يتويع لن ، ^؛؛■ الله 

مب،أبي بن ميب عن، ذلك'لتأويل راوتم، أيوب بن صالح ؛ الثامح،الأم 
•الرحال كتب فى ترحمة له ليس مجهول 

وحبيبصالحا، ؤ أعرفررلأ ت السابقة للرواية ذكره بعد الذهبي الإمام قال 
مثهوراال؛،رْ/

كذاب.عن مجهول رواية من لأنها ترى؛ كما ساقعلة الرواية فهذه 

.;هئزفئ مالك الإمام إلى التأويل من تضمنته ما ينسب أن يصح فلا وإذن 

الضعفاءو® (، ٢٨٨)المقريزي اختصار عدي لابن الكامل® مختصر را في الأنوال هذه انفلر )١( 
اني.للم( ١٧١)والمتروتمن® 

حجر.ابن للحاففل ( ١٨٢■)ا/ راالتقري_اا، )٣( حان. لابن ( ٢٦٥)\إ ءالمجروحن® )٢( 
١(.• ٥ )خ/ »المر« )٥( ؛الكدم،. متهور أي )٤( 



التهكلموننسيها التي السائل 

عليبن محمد روى وقد قص; البر عبد بن الحاففل قال الثاني; لطريق اه 
بنمالك عن مهلرف حدثنا قال; بمصر، موادة بن جامع حدثنا قال؛ الجبلي، 

فقالالدنيا،، ماء الإلى اللل في يزل الله #إن الحديث،: عن سئل أنه أنس 
أمرهيتنزل مالك،؛ 

يلي؛كما ند الهدا وحال 

قالوقد الرحال، كتب في ترحمة له وليس يعرف، لا الجبلي علي بن محمد 
عبدابن ذكرها أخرى ؤلريق من اروروين، الأير; هدا عن تيمية ابن الإسلام شخ 
نعرفه،،لا من إّناده وفي البر، 

غرائبفي الدارقهلني له روى ١١حجر: بن الحاففل عنه قال سواده بن وحامع 
،،،صعيفْع وحا باطل الحديث،  ١١وقال؛ . حديثا،،ماللثح 

باطلحديث، وهو واحدا حديتا إلا ماللئ، الإمام عن يرو لم سوادة بن فجامع 
مايمثل دكيمط الدارقمحلني الحاففل عليه حكم كما صعيفط ه نففي هو ثم أيقنا 
حاله.وهدا التاويل، هدا من ماللث، عن نقله 

منإلا عنه يروى لا وهو التأويل هدا من مالك، الأمام الله برأ فقد وبعل 
واللهمنه، بريء هو ما إليه ينم، أن يجوز لا وبالتالي الساقهلين، الهلريمين هدين 
أعلم.

عنهثبنا ما ماللئح الإمام إلى المنسوب التأويل ذللثج يهللان يؤكد ومما ب~ 
كماتاويل، ولا تحريف غير من به يليق ما على تعالى الله صفاين، إثبايت، من وطغ 
.٤ كيمج،، بلا حاءين، كما ررأمروها الصفاين،؛ نصوصي فى قال أنه عنه ثبن، 

منالموقف—، في عفليما منهجا تمثل الش العغليمة الكلمة تللاج ءاح_، وهو 

 )١( /U(ا)١٤٣اااكمهياو .) )؛٥٨الزول،،)حدبن، ؛اشرح )٢
(.٩٣)م/المزان،،،ازن )٣( 
(.٣١٣رنم )\0^إ للحلال )٤( 



الدينأصول ق t؛؛y_ الأئمة إل 

الصفات.نصوصي جمع 

مجهولوالكيف معلوم، ارالامتواء ت فقال الاستواء عن سئل لما وذللث، 
بدعة١٠عته والسوال ، واجم، به والإيمان 

وفيالعفليم، المنهج هدا هنا يفرر باله فما كالنزول فعلية صفة والاستواء 
ذلكبهللأن على بدل مما هدا الصفة؛ يعطل الذي التأويل ذلك يؤول النزول 
الإمام.هذا عن المقول التأويل 
إثباتهعلى يدل ما الخصوص وجه على النزول صفة في عنه ثبت وكذللئ، ج~ 

لها.تأويل غير من ه الرسول أحبر كما بها وإيمانه لها، 

بنمالك المشايخ: من أدركت من راكل : الرواسي هماي بن زهير قالط 
الجراحبن ووكتع المارك، بن الله وهمد هماض، بن وفضل وسفيان، أنى، 

حزا؛النزول يقولون؛ 

بلاورد كما الحديث أمض ٠٠قال; أنه مالك الإمام عن المتم ابن ونفل 
ميوأ^ئلأ تعالى؛ قال الكتاب جاء وبما الاثار، به جاءت بما إلا تحديد ولا كثف 

شيءبكل أحاط وعفلمته، وعلمه بقدرته شاء كيف ينزل ! ٧٤النحل: ] ف
،.٤١ءل٠ااا

الزولمحفة في مالائ، الأمام عليه كان الذي الصحيح الوقف على يدل فهذا 
وعلأ•جل اكاري صفات جميع وفي 

المث.هدا من ص)\ماأ( انظر: )١( 

حاتمأبي الأمام أيه عن ونمل (، ٥٩١)م والتعديل" "الجرح في حاتم أي ابن له ترجم ( ٢١
•توثيقه الرازي 

الإصلأملشخ الزول" حديث ٠لشرح وانظر! ( ١٣٤ )ا/ زمنتن أبي لأبن السنة® ءاصول )٣( 
(١٨٨.)

(.٣٨٤)المرسلة® الصواعق ْلمختصر )٤( 



التكلموننسها الش السائل 

•عله مكذوبا واعتبروه التأويل من مالك عن نقل ما الأئمة رد ولقد — د 

تتنزلأمره، ينزل أنه ت أيصا الأثر أهل مجن قوم قال رروقد البر• عبد ابن قال 
احرون،متهم وأنكره وغيره، مالك كاتب حبيب عن ذلك وروي رحمته، 

الليلفي أبدا ينزلان يزالان لا ورحمته أمره لأن ؛ بشيء ليس هدا ت وقالوا 
والهار(ارا،.

مالك،عن الرواية هده ذكرت ااوكدلك ت تيمية ابن الإسلام شخ وقال 
العلم،أهل باتفاق كذاب هدا لكن ، حثيحت، أبي بن حبس_ا كاتبه طريق من روستا 

وفيالبر عبد ابن ذكرها أحرى طريق من وروت ماللئج، عن نقله منه أحد يقبل لا 
.٢٢((^نعرفه لا من إنائها 

إقرارلف الأئمة وعن ~ مالك أي ~ عنه المشهور رافإن ؛ فئزفة القيم ابن وقال 
Iقوله اول أنه — ماللث، أي — عنه روي وقد تاءويلها من والمنع ، الصفات نموصى 

طريقمن ■' أحدهما إسنادان لها الرواية وهده أمره، نزول بمعنى ربنارا ررينزل 
الجرحأهل باتفاق وصاع كذاب هو بل حبيب، غير هذا وحبيب، كاتبه حبيب 
نقله.على العلماء من أحد يعتمد ولم .يل، والتعا.

من~ مالك، أي — أصحابه فمن حاله، يعرف لا مجهول فيه الثاني: والإسناد 
عنهينقلوا لم أصحابه من المشاهير لأن يثبتها، لم من ومنهم الرواية، هذه أثب 

شيثامنذلك«لم.
مشهور،وحبيب صالحا، أعرف ررلا حبيب: رواية بحد الذهبي الحاففل وقال 

الصفاتأحادث من ّأله أنه مسالم بن الوليد رواية ؛ِققة مالك عن والمحفوظ 
روايةصحت، إن قولان ذللئ، فى فياكون ير، نفباد جاءت، كما أمروها فقال: 

،ااح

 )١( /U(»٤٣اااكمهيد  .)١ )٥٨الزولء)حديث #شرح )٢;
(.١٠٥)؛(#السوء)A/ (. ٣٩١)انره الصواعق "مختمر )٣( 



الدينأصول ق ادريمة الأئمة إل 

هوواحد قول سوى مالك للإمام وليس لله، والحمد حبيب رواية تمح لم 
أعلم.والله مر، كما والسالف الأئمة قول 

حلالرب، نزول لصفة التاويل ذلك من مالك، الإمام براءة ثت وقد وأخيرا ~ ه 
.وعلا 

عنالرواية نقل المكي الكافي عد بن علي الدين تقي أن إلى هتا أسه 
منكرة.قبيحة زيادة وفيها مالك، عن حبيب، أبى بن حبيب، عن آخر ند بمالك 

فيمالك، فقائل في صنفه الذي كتابه في الضراب، روى ووقي السبكي: قال 
أبيهعن زيد أبي ابن ثنا أسامة، أبو ثنا الربع، بن عمر حيننا قال! الكتاب،، هذا 
ربماينزل، يقن■؛® النبي قول عن أنس بن مالك، سئل ت قال مالك، كانس، حثسّت، عن 

فهونو أما سحر كل أمره ينزل قال: 'ض، كل الديا اشاء إر ينار ثازك 
مكان(،بكل وهو يزول لا دائم 

فإنمكاز،ا بكل لاوهو قوله: هي مالك، إر المنسوب الكلام في الزيادة وهدم 
يعبد،إله العرش فوق ليس إنه يقولون: الذين الحلولية الجهمية معتقد هو هذا 
وغيره،ذلك، لأحل والأئمة السالم، كفرهم وفد مكان، كل في بذاته الله وأن 

لسانله الله جعل الذي مالك، الإمام إر الكفار الجهمية معتقد ينسب فكيف، 
الأمة.في صدق 
وياختلاقهابها والمتهم كابقتها، الإمام على مكذوبة موضوعة كلمة هي لم 

؟كذبه على الأئمة أجمع الذي المشهور الكذاب حثيث، هو 
اللهعلو إثباته من مالك، الإمام عن كثيرة ؤلرق من دبسا ما أصلها من وينقضها 

عرثمه.على واستوائه خلقه على تعار 

اللهيقول: ربإظ أنس بن مالك، كان رر قال: الزبيري نافع بن الله عبد عن 

(.١٢٨نقيل؛؛)ابن على الرد في الصقيل ارالسيمؤ ]١( 
معين.ابن قال كما بأس به ليس صدوق مالك، عن رواة من ؛٢( 



المكلموننسها التي السائل 

تالأية هذه وناد شيء، منه يخلو لا مكان، كل فى وعلمه ، ماء الفى هك 
اانحادلئ;7[رتادثيره هن إلا محن ولا رإنهتِ هر إلأ ئلتق ين ياً=شثا 
فيوعلا حل وأنه حلقه، على الله علو لصفة مالك اثبايتح في صريح نص فهدا 

•وتعالى تبارك وإحاهلته علمه عن شيء يخرج لا مكان، كل في وعلمه ، ماء ال

مالكامحمعن، ت واحد غير ررقال ت اليحصبى مومحى بن عياض القاصى وقال 
مكان«لآ/كل في وعلمه ماء الفي الله يقول: 

ناس؛بن الله عبد لرواية ذكره يعد — هءزفة تيمية ابن الإسلام شيح وقال 
 Iمنجمعه فيما ، قر٠لثةر حهلس_ا مكي مالك، عن الكلام هذا وروى السابقة

ا؛صحيحة الأسانيد هذه وكل ه نفمالك ير نف

تلك،ومن النزول لصفة التأويل من إليه سب، مما مالك الإمام براءة بهذا فست، 
•أعلم والله الحلول، في الجهمية لمذهب، الموافقة المنكرة العبارة 
صنفهارسالة في ، الحليرحهبل بن إسماعيل بن يحيى بن أحمد قال - ٣■ 

الأثرجهل( ابن ألرد ، ^٥١٠تيمة ابن الإسلام شخ على والرد الجهة نفي ؛ي 
؛، المعروف

بالبينفلن أن محال ؛ فقال ، التوحيي. عن مالكا سالت، I قال الشافعي ررأن 

(,٥٤٠)ا/ حجر لأن وءالتمرييج® (، ١٨٤)ه/ للرازي والتعديلء ءالجرح نظر ا ح
(،١٤٠)العلوم ٠ ض والذهي (، ١٠٧— ١٠٦)أ/ أحمد الإمام بن الله لعبد )١( 

نافع.بن الله لعبل. الكونري على ورد صحيح، سنده ت الألباني وقال وا١المختمر٠ 
اوداركا<)'آ/ما؛(.ا>تريآا)أ(
(.٥٩١بالمير«)لأا/ ترجمته انفلر )٠١( 
(.٢٦٢)٦; والقلاا الفل تعارض ءدرء )٤( 

حجرلابن ١لكا٠نه٠ وءالدرر (، ١٦٣/ ١٤ير)لأن اليدافوالهاة٠ ٠اش ترجمته نلر 
(,٣٢٩)\إ 

بعدئ.وئ ( ٣٥)و/ الكبرى" الشافعية فى»>طما-ت، بكى الكاملة الرسالة هذْ أورد )٦( 



الدينأصول ق الأئمة إل 

أئاتلأو هأتُأمنئ قال وقد التوحيد. يعلمهم ولم الاستنجاء أمته علم أنه يهآ 
الأن«.إلا إلأ لا مولوا خر ام 
فيالناس س المطلوب أن بجكجي مالك فبين بقوله؛ عليه جهل ابن علق ثم 

اللهأن اعتقاد التوحيد س يقل؛ ولم الحدث، هذا عليه اثتمل ما هو التوحيد 
العلو«لا/جهة في تعار 

'٠١٦

صحح.أثر مالك الإمام عن الشافعي الإمام يرويه الذي المذكور الأثر أ~ 
راذمكتابه في الأنمارى الهروى إمماعل أبو الإسلام شخ أخرجه 

الكلأم((لأ؛.
الحاجة،قضاء حتى شيء كل أمته علم ه الهي كان إذا أنه على يدل وهو 

ومعرفتهالله توحيد وهو وأفضلها الأمور أهم علمهم قد يكون أولى باب فمن 
إلاإله لا أن يشهدوا حتى التوحيد لأجل الناس قاتل إنما قئ؛؛ الهي وأن وعادته، 

والمال.الدم يعمم بالألوهية، لله الشهادة وهو بالتوحيد وأنه الله 
جمعذكر مالك مقصود وليس فناهر، هو كما الأثر ذللثج في مل كل هو فهذا 

والصفات،بالأسماء أو بالألوهية أو بالربوبيه يتعلق ما مواء التوحيد تفميلأت 
والمال.الدم به يعمم ما وبيان الحبال، على يجبا ما أول بيان الراد وإنما 

مالك،للإمام وعزاه عجيبا أمرا المابق الأثر س امتنبهل جهبل ابن ولكن ب~ 
ّالعلو* جهة في الله أن اعتقاد التوحيد س أن يقل لم مالكا *إن فقال؛ 

وأنذللا،للهتعالى، العلووالفوقية يرىإثبايتحصفة لا مالكا أن ومفهومذللأا 
•جهبل ابن كلام من يظهر ما هذا التوحيد، أمور ص ليس 

(.٤٠لبةى)آ/ااالطغات«تا(
(.٢٦ا/ ش»السير«). النهى وذكر، ٢(، ١ ٠ )ق ;٢( 



التهكلمونئسها التي السائل 

منليس ذلك وأن بالعلو، يوصف لا الله أن يرى وئنإ مالك الإمام فهل 
شيء؟في التوحيد 

فيتعار الله أن على والسنة الكتاب من الشربة النصوص دك قد ج— 
وتعار.تبارك شيء فوقه ليس خلقه، عر عال السماء 

الملأ^٠٠؛؛ تعار؛ وقال ]اضإ١[، روه ألاء نه أنن ؤء تعار؛ قال 
•٩[]ارم■ آلمتماله ؤألجمنيتر ت تعار وقال [، ٢٥٥: ٥٨١١]

لاقال! الأصبهار منيه بن إسحاق ين محمد الله عبد أبو الحافظ قال 
كلس ض وهو الخلق، ض تعار العر؛ ص بالخاويل؛ انمرفة أهل 

منه«را،.أعر شيء فلا شيء كل في وتعار شيء، 
وقوله'ْ[ ااسمإوه نا وسزف منهن ثن يئم ؤءثامث تعار؛ وقال 
تعار؛وقوله ، I ١ ■ ■ ٣١ه ميمه آلصنيح ؤإليمل ألطيب ألكلم بمعد تحار؛ 

عرتحار علوه عر الدالة الايات من وغيرها [، ١٠٨،: ]١٧إل؛هه أثه رهمه 
.حلمه جمع 

أصرحومن الماء في وأنه تعار الله علو عر كيلك الشريفة المنة دك وفد 
ذلك:عر الأدلة 

قوله:وفيه صربها التي جاريته نمة في لمي الالحكم بن معاوية حديث 
أفلاالله، رسول يا فقلت،: علي ذلك فعفلم ، ذللئ، له فدكرُن، يئن، الّما فأتيت 

فيقاك: الاله؟اا »أين كمحآ: الله رسول لها فقال فدعوتها ، ٠ادعها* قال: أعتقها؟ 
فاتهاأعتقها ٠ إ قال ، الله رسول أنت قالم،: أنا؟® ُمن قال؛ الماء. 

خمط.>ه.

(.١٤٧)T/ والتفرد* الاتفاق على وصفاته الله أسماء ومعرفة التوحيد  ١٠كتاب )١( 
(،١٣٦الفتاوى*)؛،/ مجموع  ١٠تعالى، علوم على الأتان يهزم المة« ١ااستاJلألأهل انفلر: )٢( 

(.٨٠- )٩٧ ل١اJختصراا للذمي ارالعلو* كتاب 
(.٣٨٢اااكح؛ح*)١; فى لم مأخرجه )٣( 



٢٧٣الدينأصول ق الأئمة)؛؛؛y_،، إل 

اللهعن السؤال جواز على دل الشريف الحديث فهذا 

علىعال ماء الفي الله أن اعتقاد والتوحيد الإيمان من أن على كيلك ودل 
ذلك.على ساء بالإيمان للجارية ه الض شهد وليلك حلقه، 

جهةفى الله أن اعتقاد التوحيد من ليس أنه السابق جهبل ابن قول يبطل وهدا 
العلو.

تباركأنه اعتقاد وتوحيده، بالله الأيمان من أن يعتقد فانه مالك الأمام أما ~ د 
حلقهمن شيء فوقه ليس خالقه، على عال عرشه، على تو مماء، الفي وتعالى 

السنةأهل إجم؛ع هو وكما الشرعية، الصومحس عليه دلت كما وتعالى، تبارك 
والججاع.

كلفي وعلمه ماء الفي الله ت أنى بن مالك ®قال I قال نافع بن الله عبد عن 
نيء؛؛منه يخلو لا متكان، 

استوي؟كيف آنتوئ.ه ؛->^، ٠١١عل ؤألر؛أس ت تعالى قوله عن ماللثح وسئل 
عنهوالسؤال واجب، به والإيمان مجهول، والكيف معلوم، ®الاستواء ت فقال 

بدءة«رأا.

الواجب،الإيمان من عرشه على مستو الله أن اعتقاد مالك جعل كيف فانفلر 
•أعلم والله جهبل، ابن زعمه ما يبعلل وهدا 

حدث:الكي الكافي همد بن علي ذكر -  ٤٠

عنله اويلأ نقل ثم منى<اأم، بن يونس من خثر إني يقول أن لمد ينغي ررما 
١^^المعالي، أمحا 

دارإمام إليه سبقه وقد صحيح، قاله يما المذكور الحديث، ير ®ونفقال! نم 

(.٢٣١)ص تخريجه انفلر )آ(تخريجهصر«م\آ(ا انفلر را(

(.١٩٣الخاوي)؛/ أخرجه )٣( 



التكلموننسيها الض السائل ٢٧٤

اللهعبد أبو المدينة عالم الحديث، في المؤمنين أمتر العلماء نجم الهجرة' 
ناصرالإسكندرية قفاة قاصي العلامة الإمام الفقيه ذلك حكى أنى، بن مالك 
البارعالأديب الخطيب الأصولي النحوي المفسر الفقيه المالكي النير بن الدين 

الجهة،على تكلم لما المههلفى(( شرف في ررالمقتفى كتابه في كثيرة علوم في 
علىتفضلوني *لا ت يه قوله في ظنئ مالك أثار المعنى ولهدا ت قال نفيها وقرر 

جلأنه التنزيه؛ على للتنبيه ءقفن يونس خص انما ت ماللئ، فقال مش* بن يونس 
حنثمن ذلك ْع وتجهما الحر، قابوس إلى مط ويونس العرش، إلى ربح 

عليهلكان بالكان الفضل كان ولو واحدة، نسبة حلاله جل الحق إلى الجهة 

عننهى ولما مكانا، وأقفل متى، بن يونس س أقرب، واللام الصلاة 
،.١١ذلك«

التعقيبؤ:■٣ 

الذيالإسكندراني النير لأبن الههلفى٠٠ شرف في *المقتفى كتاب أولا؛ 
أقفلم مالك الاط، إلى المنسوب السابق الكلام المبكي عنه نقل 

منصوربن محمد بن أحمد الدين ناصر فهو الامحكندرانى النير ابن أما 
منةتوفى الإسكندرية، حهليب الجدامى الجروي النير بابن المعروف 

٣،.٦٨٣^

ماتتضمن مالك الإمام إلى بته نالنير ابن عن المبكى نقل الذي الكلام ثانيا؛ 
ض:

الأرض.دون الماء في الله يكون أن ونفي حلقه، على الله علو نفي أب 

٤(.١ - ٤ نمل•)٠ ابن على الرد قي المقل رالميف )١( 
مؤلفاته.ضمن له المترحمون ذكر0 وقد )٢( 

(.١٦١)Y/ الؤلفض« و»معجم (، ١٤٩)\ر الكتي ناكر لأبن الوفيات• »مات انفلر 
(،٨٩)ا/ للداودي المقرين• وءطغات (، ١٠٤٢)؛،/ للدمبي *المر• في ترجمته انفلر )٣( 

•وغيرها )١^١(، فرحون لابن الن.هب• و'الدياج 



الدينأصول ق الاربعاق الأئمة إل 

فريهسبة وأن السابعة الماء فوق الله إلى ارتفع قجآ النبي يكون أن في نب 
البحر.قاع في الحوت القمه الان.ى ه يونس قرب كنسبة الله إلى 

ماهذا المعنى هذا على ذكره المابق يونس شأن في الوارد الحديث حمل ج~ 
مالك.الإمام إلى النير ابن به نمما يظهر 
مالكالإمام براءة وأبين حدة، على الثلاث المائل من مسألة كل سأذكر وه 

ذلك:

اللهعلو نفي هي ه، ماللث، إلى النير ابن مه نمما الأولى المسألة أما - أ 
فانحلقه على عال عرشه، على مسنو الماء في الله يكون أن ونفي خلقه، على 
مالك.الإمام إلى ينب أن يصح لا هذا 

تقومكما مالك الأمام إلى تعالى لله العلو نفي نسبة على المتكلمون توارد وقد 
المابقة.المسالة في 

ّالنسبة هذه من بريء طذكئ ومالك 
حلشيء فوقه ليس عرشه، على تو م وأنه حلقه على الله علو يثت فمالك 

الأمام.إلى المابق كلامه في المير ابن به نما حلاف على وعلا 

لحلوإثباته على الدالة مالك عن الروايات بعفس المابقة المسألة فى نقلت وقد 
مكان.كل في وعلمه الماء في وعلا حل وأنه تعالى، الله 

هنإقنأنى بن مالك كان ١١قال! الزبيري ناغ بن الله عبد رواية أصرحها ومن 
مافبطل . شىءٌ منه يخلو لا مكان كل في وعلمه الماء، في جٍث الله يقول؛ 

ّحلقه على تعالى الله علو نفى من ماللث، إلى الخير ابن به ن

إلىئء المى قرب نسبة أن مالك إلى نسب أنه وهى الثانية المألة أما ب~ 
عليهمتى بن يونس قرب كنسبة الختهى مدرة إلى المعراج ليلة رغ لما الله 

الفحل.هدا من ( ٢٧)•ص تخريجه انغلر 



التكلموننسها الش السائل 

العلوجهة لأن وذلك البحر، قاع في الحوت اص u الله إلى واللام الصلاة 
أصلا.منفية 

واللامالصلاة عليه المصطفى به خص مما أن المعلوم من فانه باطل وهدا 
ورغالسابعة الماء تجاوز حتى الع الهلباق وتجاوزه ماء الإلى عروجه هو 

قولهوفيه ، المشهور المعراج حديث ذلك على دل كما المنتهى، مدرة إلى 
.المنتهى، سدرة إلى رفعت، انم السابعق ماء للتجاوزه يعد يئآ 

علىالدالة الأدلة صمن من المعراج حديث يذكرون المسنة أئمة فإن ولهدا 
ا.حلقه١٢على تعالى علوه 

هنبينا أن والخلف، لفج الالسنة أئمة عقيدة لاومن ت لآةِئئ الذهبي الإمام قال 
أوقوسين قالب، منه فكان المنتهى، محيرة عند العلى، السماوات إلى به عرج 

فأخبرهمومحمحى، على ومر فنزل الخمس، الصلوات عليه حينئذ الله وفرصي أدنى، 
إلىفارحع صلاة، ين حمتهليق لا أمتلئ، إن قثللئح، الناس حبرت قد إني ت فقال 
فىالمنتهى محيرة عند إلى ورقيه مناما معراجه كان فلو . . المخفيفح. فله ربلئ، 

فيعليه الله صلوات للممصعلفى كان لما الحارقين كوقانع الفكر وغلة السنة عالم 
بذكرهونوه معراجه الحق قرر ولما أمته، صالحى من كثير على مزية كبير ذللتح 

.هممئ ^١ ألبمر ؤغ ما ل. يمثى ما ألندي؟ بمش ؤؤءد • بقوله عيايا يقظة بأنه 
-ي\[اارم.اآ'أافص:

قبله.الأنبياء جمع بين من به خص تعالى الله إلى قرت وقت الني فعروج 
اللهأن يثبتون الذين والجماجة السنة أهل "قول ت تيمية ابن الإسلام شيخ قال 

ملائكةوأن دونهم، ممن إليه أقرت المرمى حملة وأن المرمى، على تعالى 

(.٢٥٩)\إ ملم ويولك المعراج، باُّإ له وترحم (، ٦٩— ٦٦)م/ البخاري أخرجه ( ١ ) 
.( ٠٢٧ ) الطحاويهء وُانرح )٨٨(، للذهي العلو® مختصر ٠ كتاب انظر )٢( 
.يسير باختصار ( ١١٦)العلولإ مختصر ا؛ )٣( 



٢٧٧الدينأصول ق امحر>عة الأئمة إل 

بهعرج لما ه الني وأن الثانية، ماء الملانكة من الله إلى أقرب العليا ماء ال
الالله إلى عروجه وكان وصعوده، بعروحه ربه إلى قربا يرداد صار ماء الإلى 
كانوإن الجود في الله إلى تقرب المصلى روح وأن خلقه، من حلق مجرد إلى 

الكناب((را،.نصوص عليه دلت، الذي هو وهذا متواصعا، بدنه 
صحيح١١فى الروايات بعض فى ثبت أنه تقريره تقدم ما على يدل ومما 

أنأقلن لم رب موسى؛ فقال  'هالممح، جاوزه لما . موّى ®أن البخاري"؛ 
أحد١"علي ترفع 

الميارتفاع فى الملام هذا قال المادّة الماء فى وهو موّى كان فإذا 
قاعفي هو ممن الله إلى مرتفعا واللام الصلاة عليه كون لا فكيف ه؛ 

إالبحر؟ 

إنالأخر! واليوم بالله يؤمن من يقول 'ُوهل ؛ ارالهلحاوية" شارح قال 
بطنفي ألقي الذي كمقام مكرم محفلم مقرب وهو ربه إلى به أسرى الذي مقام 

غايةفي فهذا إ المؤدب؟ الممتحن من القرب العظم وأين أ ملم؟ وهو الحوت 
اللهعلو نفي على الدليل هذا يقاوم وهل • . التأديب. غاية في وهذا التقرب—،، 

حلقهعلى تعالى الله علو على القملعية الصريحة الصحيحة الأدلة خلقه على تعالى 
■ُلل؟ا■"' ألف ض تزد الم 

,الإمام إلى المنسوب السابق الكلام بمللأن بهذا فشت 

هوتقدم كما عنه الثابت بل البعيد، التأويل ذللئ، من شيء الإمام عن يثبت ولم 
عرشه،على واسوائه حلقه على تعالى علوه من السنة أهل لاجملع موافقة فيه ما 

أعلم.والله 

التقدم،التاويل على الذكور الحدين، حمل وهي ت الثالثة المالة ج~أما 

;١٨٣اوخاري«)آ/ »صحح )٢( ٧(. اكاوى«)٦! ءمجموع )١( 
يسير.باختصار ١(  ١٦)الطحاوية٠ العقيدة ارشرح )٣( 



المكلموننسها الش السائل 

؛٢(
١١

)٣(.

بنيوض عر تمفلوني لا  ٠٠المر؛ ابن عن المكي قل كما قوله هو والحديث 
•ض« 

ألفاظه:وهذه المة كتب قى مروي الحديث هذا فإن 

منى*لا،•بن يونس من حير إني أحدكم؛ يقولن لا ١٠الأول؛ اللفغل 
منى*أآأ•بن يونس من حير أنا يقول؛ أن لمد يبض ررلأ الثاني؛ واللفغل 
•، منى*ل بن يونس من أفضل أحدا إن أفول؛ *ولا ت الثالث واللفظ 

■كدب"؛؛، فقد مى؛ بن يونس من حير أنا مال؛ ررمن الرابع؛ واللفظ 
الحديث.ألفاظ فهذه 

فلميونس*. على مضلوني ارلأ المنير: ابن عن بكي النفله الذي اللفنل أما 
الااففللبهذا مهللما الحديث كتب في يرد 

تاويلمن عليه بنوه ما كل يقتل وبالتالي أصلا؛ بحديث ليس اللففل بهذا فهو 
بوانبل بذلك يكتفوا ولم حلقه، على الله علو نفي على به لمدلوا فاسد 

هذامن وهو عالك، الإمام وهو نة، الأئمة من كبير لإمام الفاسد تاءويلهم 
•بريء تعالى الله علو لصفة النافي التاويل 
الأتفضالوتىت يئآقال البمح، أن يردك ٌا رروأما نطإلأة؛ ®الهلحاوية* سارح قال 

يعشمحي الحديث هذا لهم ر يفلا قال; الشيوخ بعض أن متى* بن يونس على 

عود.مابن حديث من ١(  ٩٣)أ/ الخاوي' *صحيح )١( 
لمموكدا مريرة، وأبي عباس ابن حديث من ( ١٩٤~  ١٩٣الخاري®)إ/ *صحيح )٢( 

(٢٣٧٧، ٢٣٧٦.)

هريرة.أبي حديث، من ( ١٩٤)iإ الخارىاا )٣(*صحيح 
هريرة.أبي حديثح من ( ٦٣ر٦/ البخاري* *صحيح )٤( 
انظراللغفل أصلا؛ها.ا له أعرف، لا الحديث،: هدا عن الألباني الدين ناصر محمد الشيح نال، )٥( 

(.١٦٢)الألباني بتخريج اسحاويهء رائرح 



الدينأصول ق ااةرJعة الأئمة إل 

الحوتبطن فى وهو الله من يونس قرب بان فسره أعطوه فلما جزيلا، مالأ 
عظيما.ا نفسين هدا وعدوا المعراج، ليلة الله من كقريي 

هذافإن ومعنى، لفظا رسوله وبكلام الله بكلام جهلهم على يدل وهدا 
عليها.يعتمد التي الكت—، أهل من أحل يروه لم اللففل بهيا الحديث، 
يونسمن حير أنا ت يقول أن لعبد ببغي ررلأ • الصحيح؛'  ٠٠في الذي اللففل وإنما 

وهداكذب«، فقد ض بن يونس من حير إني قال: »من رواية: وفي منى«، بن 
ليس، متى" ين يونس على ه نفيفضل أن لأحد يتيعي رالا العموم على يدل اللقفل 

أحبرقل- تعالى الله لأن وذللثج يونس؛ على محمدا يفضالوا أن السالين نهى فيه 
^^١تعالى: وقال عليه، يلام ما فاعل أي* ملتم* وهو الحوت التقمه أنه عنه 

أتتإلا إلثه لا أنن( آلْللست، ق ائكن( هنءشه يندر ل ؤ دْلس مممبمبا أهسا إذ آلوذ< 
 sبعضنفس في يقع فقد !، ٨٧]الأناء: .*••ه آلْكلملأ من يكنت، إي( سءحتنلئ

عليه،يلام ما يفعل لا إذ المقام؛ ^ا إلى يحتاج فلا يونس، من أكمل أنه الناس 
ال^١^!( يونس: قال ما يقول الله عباد من عبد كل بل كدب، ففد هدا ظن ومن 
الصلاةعليه فيونس وأيصا؛ آلظيؤزه من يكنت، إؤ، سنحننلف لمت، إلا إله 

فنهى[، ٤٨االغلم؛ آأوات(ه َكثلحم_، ه ولأ رق، تنلإ ءؤ»انز فيه: قيل لما واللام 
صبركما فانز ►ؤ له: قيل حسثؤ العزم بأولي بالتشبه وأمره به، التشبه عن ه البي، 
عمومعلى يفخر أن نهى تعالى فالله [، ٢٥ألثنله< ين ألمزو أزرأ 

مبم؟انك، عر فكيف المؤمنين؛ 

نمىفهدا مني"، بن يونس من حير أنا ت يقول أن لعبد يشغى *لا قال: فلهيا 
يونس®على ويفتخر يتفضل أن أحد لكل عام 

ذكروهالذي الحديث، فلا الحدين،، لهذا البعيد التأويل ذللث، بهللأن بهذا فثبت 
أعلم*والله محض(، باؤلل بل حمح،، تاولوه الذي التأويل ولا صدفا، 

اختتصار.( ١١٦—  ١١٤)الطحاويةاا العمدة ءرشرح 



ا1تاكالموننسبها الش السائل 

أيمالك إلى الموب للكلام يذكرا لم والسكي المتر ابن فان وأختنا ثالثا: 
له،سند أو رواية أي يذكرا ولم عنه، الخمولة الكتب، أو الإمام، كتبا من مصدر 

واللهبريء، منه هو ما كبير لإمام ونسبة وتنوير اختلاق محض أنه على يدل مما 
أعلم.
اراكروق«:في القرافي قال - ٥■ 
القديمللكلام عنده افه لانص 1ن Jالق حلف اذا ة، الكما) >جّط مالك، قال  ٠٠٠

■" م."<. 
إلىيبؤ، إنما القرآن، العادة: مجرمح، في قتل "وإذا آخر؛ موصع في ومال 

مالكعن مروي وهو محيلنا، المعجز والعربي المعجز، العربي الكلام الفهم 
علىللقرآن حملا ماللئ، عن الشهور والأول نٍمحت، حنيفة أبو قاله كما رةة/فة 

القديم«رآ،.
لتعقيب:اك 

روايتينةةّفق ماللئ، إلى ينسسب، أنه المابق المرافئ كلام من يظهر أولا؛ 
بالقرآن؛الحلف، مسألة فى 

إلىالقرآن لفظ لانصراف الكفارة لزمته بالقرآن ، حلفمن أن الأولى؛ الرواية 
هيوهذه يزعم، كما تعالى الله بذامحتؤ قائمة قديمة ية نفصفة وهي الكلام، صفة 

القرافى.يدعيه كما ماللئ، عن المشهورة الرواية 

الذيالخزل العربي الكلام هذا إلى ينصرف أطلق إذا القرآن لفظ أن والثانية؛ 
زعم،كما مخلوق محدث الخزل الربي الكلام وهذا اللون، يقروه 

موافقهذا وأن بمخالوق، حلفط لأنه بالقرآن؛ حلفط لن الكفارة تلزم لا وبالتالي 
وبيننجحنيفة أبى مبحث، فى ونقلته صائما، القرافى نقاله الذي حنيفة أبى لذهبط 

•٤(.)أ(ااالفروق«)T/ (. ٢٩)م الفروق« ااكتاب ١( ;



الدينأصول ق الأئمة إل 

عته.الجواب 

تيلي ما ئض مالك إلى تب المرافئ فيكون 
وJ١لتاليفدمه؛ قديمة الله ذات قائمة قديمة ية نفصفة الكلام صفة أن أ~ 

٠صومت ولا بحرف ليمض 

عينهو لبى بالألن والمتلو المصاحف في المكتتوب المنزل القرآن ا هن. وأن 
القديمة.الصفة عن عبارة وهو مخلوق، حادث هو بل القل.ومة، الصفة 

القرافي؟إليه به نمما بشيء يقول ماللئ، فهل 

صفةالله كلام بان قوله من مالك إلى به نما وهي ت الأولى المسألة أما أ~ 
فدرمف.ة نف

صوتولا بحرف ليس قديمة نفسية صفق الكلام بان القول أن المعلوم من فإنه 
هذاوأن الأئاعرة، ذلك على وتبعهم الكلأببة، قول هو يتبعض ولا يتجزأ ولا 

محسنةالمتنوفى كلاب بن محعيد بن الله عبد هو الإسلام في قاله من أول القول 
هدانب القرافى لأن ا؛ق الالمبحمث، فى بثواهده ذلك بيننف كما (، ٠٢٤٠)

أيصا.حنيفة أبي للإمام القول 
يقوليكيف ه(أآ،؛ ١٧٩منة)توفي فإنه بدهر، ذلك قبل توفي ه ومالك 

طويلة؟!بمدة وفاته بعد حدث إنما بقول ماللثج 

بينالكير المارق يؤكد ومما الإمام، إلى الفرافي نب ما غلط يبين مما هدا 
فإنأتباعهم، من المتكلمين هؤلاء وبتن يعقدون، كانوا وما وأقوالهم الأئمة 

صفةأنه هو الكلام صفة في الحق أن يعتقد وكان المعتقد أشعرى كان لما القرافي 
يقولونأنهم ظن الأئمة؛ قول يعرف ولا صوت، ولا بحرف ليس قديمة نفسية 

إليهم.به فنالفول بهيا 

:١٣١/ ١٨اولأء«)أعلام »ص انظر: )٢( الفصل. هذا س ( ٢٤)١ ص ,اجع 





الدينأصول ق الأئمة إل 

وجماعةأنس بن مالك خالي ارسمعت ت أريس أبى بن إسماعيل قال الأول! 
منوليس منه، وهو ه الله كلام ! فقالواالقرآن، وذكروا بالمدينة العلماء من 
مخلوق٠٠شيء جق الله 

ابنوحماد أنى، بن ماللثح راسمعتح الهروى؛ سعيد بن سويد وقال الثاني؛ 
قال!ومن مخلوق، غير ذاته وصفة تعالى، الله كلام القرآن يقولون؛ . . . زيل 

العفليمءاربالله كافر فهو مخلوق 
السابقالتخليهل من القرافي إليه نسبه ما كل من ماللئ، الإمام براءة بهذا فثبت 

أعلم.والله وعلا، حل الباري كلام صفة في 
البغدادي!القاهر عبد قال " ٦أ 

الحارث،فدهِا المتشابهة؛ الأيات تاويل علم إدراك في أصحابنا راواختلف 
الذيهو المتشابه أن إلى القلأني العباس وأبو محيي، بن الله وعبد المحاسبي، 

قولوهذا السور، أوائل في الهجاء ، حروفمنها ؛ وقالواالله، إلا تاويله يعلم لا 
الأمة«رص.وأكثر والشافعي مالأك 

آيةإن قال؛ من فمنهم هذا؛ في أصحابنا راواختلمؤ آخر؛ موصع في وقال 
أنسبن مالك، قول وهذا الله، إلا تأويله يعلم لا الذي المتشابه من الاستواء 

المدينةا<رن.وفقهاء 

٠تخريجه تقدم ( ١) 
وأنهالقرآن، بخلق قال س بتفكير رواية الجوزمح، ابن وكدا الغوي ء-ه ونمل تخريجه تقدم )٢( 

-قتله ووجوب زنديق 
(.١٥٤)الجوزي لابن الأفان" وارفنون (، ١٨٧)\إ للغوي المنة" راشرح انفلر: 

(.٢٢٢الدين"))م(»أصول 
١(.)٦• لالث.هرسانى والنحل" ررالملل وانفلر: ١(  ١٢)المابق المدر )٤( 



٠.

التكاموننسها الش السائل ٢٨٤

١ اصتيب:'٦ ١ 

توالمشابه المحكم في الكلام ولا؛ أه 
.٢١أ-س الأّراذا أحكم يقال: فيه، خلل لا الذي المتقن اللمة: في الحكم 

أحدهمايلتس حتى الأحر الأمرين أحد يشبه أن وهو الشبه، من والشابه؛ 
بعصابعمه يثبه الذي هو فالتشابه بالأخرة، 

قسمين؛إلى القرآن في والمشابه الحكم انملماء قم قد و٥ 
العام.والتشابه الخام، الإحكام الأول: القمم 

الخاصوالتشابه الخاص الإحكام الثاني; والشم 
محكمجميعه الكريم القرآن أن به الراد الخام: فالإحكام الأول؛ المم أما 
واللهالكريم، القران آيات حميع على ينهلبق ، الوصفوهدا فيه، حلل لا متقن 

تلكوهألكف ءايثت قفن تعالى؛ قال حكيم، بانه الكتاب هذا وصف تعالى 
فيه.خلل لا الذي المتقن أي المحاكم بمعنى هنا والحكم ١[، ]مس: 

صرفالحكم، الموصع هذا في الحكيم ارومعنى ; ،، uis؛الطبري الأمام قال 
آياتتلك ؛ إدافمعناه . ١ مؤلم. أي أليم عذاب قيل؛ كما لخيل، إلى مفحل 

لثادهااوبينه الله أحكمه الذي الحكم الكتاب 
١زهودت١[ -خّإره ءكر ليءن من قهتلتإ م ءايننهز أ-ؤتتا ؤكغب أيصا؛ تعالى وقال 

رروأولىالأية؛ معنى فى رين المققولى ذكر بحد هءزفق العلبري الإمام قال 

(.١٩•١ )ء/ الجوهري"؛»صحاح وانفلر: ( ١٤٣العرب،)\)/ •؛لخان )١( 
٥(.٣• / ١٣العرب،)ان وا»ل(، ٢٢٣٦الجوهري،)\•/ )رصحاح )٢( 
تيمةابن الإسلام لشيخ )رالتدمرة، (، ٣٧٢)العربي بن كر لأبي التأويل، ررقانون اظر: )٣( 

(.٣٣٤-  ٣٣٣ليعلمي)٢; ءاككل، ^١ (، ٦٢- ٦٠صمن،الفتاوى،)م 
يسير.باختصار ( ٥٢٧—  ٥٢٦)٦/ الطري، ير راتف)٤( 



٢٨٥الدينأصول ق امحًربعة الأئمة إل 

الدخلمن آياته الله أحكم معناْ قال من قول بالصواب ذلك في القولين 
إصلاحهالشيء إحكام أن وذلك والهي، بالأمر فصالها ثم والباطل، والخلل 
زغذو يفدر باطل أو فيها، يكون خلل من إحكامها القرآن آيات وإحكام ؤإتقانه، 

قبله٠٠من فيها يهلعن أن 

فيالكدت من الصدق بتمييز إتقانه الكلام فإحكام ٠٠ت ؛، iijftالإسلام شيخ قال 
بمعنىمحكم كله والقرآن أوامر0، في الغي من الرشد وتمييز أخباره، 

الإتقانا^٢/

العليمالحاكمين، أحكم العالمين، رب كلام راوالقرآن ظف المحلمي وقال 
محكما٠٠كله يكون أن بد فلا القدير، 

الفصاحة،في بعصا يعضها يثبه القرآن آيات أن به فالمراد العام! اكثابه وأما 
ذللا،على دل وقد بعصا بعضها يصدق وكيلك؛ والإتقان، والاعجاز والثلاغة، 

أؤ؛و<حلؤد ينه قنعز ثئايا سثمها كسا أئدم، لصن رل تعالىت قو١٠، 
]همر:-اأ[الآية.بمتزى 

اختلافلا بعصا، بحفه يشبه يقول؛ متشابها؛  ٠٠ف؛زئة؛ العلبري الإمام قال 
.، ل تضادا؛ ولا فيه، 

الإحكامينافي لا العام التشابه ررفهدا هّته؛ تيمية ابن الإسلام شيخ وقال 
البعصا، بعضه يصدق المتقن المحكم، الvكلأم فان له، مصدق هو بل العام، 

بعصا((يحض، يناقض 

كالاحكامالقرآن آيات فيها تشترك صفات رروهناك ؛ المعلمي الشخ وقال 
كل،،القرآن إن يقال؛ أن فيصح المحمودة، الصفات من ذلك؛ وغير والصدق 

)•٦(.()الفتاوى(( صمن راالتدباا )'آ((. ٦٢١)اشيراسرىاا)٦/ )١(
(.١٦٢٨; الطرىا<)• ا)شسر )٤( (. ٣٣٣)r/ اااكك؛لاا)٣( 
(.٦٢)V/ ضمن»الفتاوىاااااكدمرية« )ء( 



التكلموننسيها التي السائل 

ةمحكم كله أنه كما متشابه 
تحارالله أن يه، واJراد الخاص والتشابه الخاص، الإحكام الثاني: المم 

بدولا متشايهاُت سما0 م وق، محكماتت سماه م ققمن. القران ايايت، م ق
ذكرهالسابق العام والتشابه الأحكام معنى غير معنى من والتشابه الإحكام لهذا 
مثئشهنتولر ألكنف لإ ثن محكتئ ثاس ينه آلكثب عثلى أزو أدكآ وص تعار؛ قال 
إلاتام وما ؤأيفدآء أكنة آثهء ينه دسم ،؛١ سمة رى ئرليم ؤ، ١^؛؛ آم، 
وغحوهنا الأيه، ٧[ عمران: ]آل ه رتثا عند تن كو بهء ءامثا طؤلين ألمر ق أثل 

؛المحكماتالمراد في المتكلمين وبين لف والالأئمة بين الخلاف 
الصمات.آيات تدخل النوعين من أي وفي والمتشابهات 

والأئمة:السالم، عند والمتشابهات المحكمات معنى انيا: ثه 
وإنوهي والمتشابهات، المحكمات معنى في أقوال عدة الأئمة عن حاء 

اختلافلا تنؤع اختلاف أكثره فالاختلاف المعار، متفقة فهي، ألفاظها اختلفت، 
الأخرى.الأقوال من كثير نحوي وإليهما قولان، الأقوال هده وأشهر تفاد 

الماسخات،وهي بها العمل استقر المي الايات هي الحكم أن الأول: القول 
الجهلتبيين المحنى هدا في ويدخل المنسوخة الأبان والمتشابهات 
والمخصيهس.

يؤمنوما وفرائضه وحرامه وحلاله  ٠٠ناسخه المحكمات  ٠٠: عباسي،هاابن قال 
وماوأقسامه، وأمثاله ومؤخر0 ومقدمه متسوخه، والمتشابهات به. ويعمل به 

٢•^ ٠٠٠١يعمل؛ولا به 
المهللقوتقييل العام، تخميص الساإف_ا اصهللاح ر المنسوخ ر ويدخل 

محرفةيتوقف المنسوخ كون التشابهات ر دخوله ووجه الجمل وكذللثح 

(.١٧٣- ١٧٢الطري(()٣; )آ(»فر (. ٣٣٣اراككلا،)آ/ )ا(
.( ٢٧٣-  ٢٧٢/  ١٣)_« iitمحمن في»الأكاولأ( نمية ابن الإسلام شخ ذلك، على نص )٣( 



الدينأصول ق الأئمة إل 

والعامالمفصل، إلى يحتاج الجمل وكيلك الناسخ، ورود على ؤخ منكونه 
ذلك.ونحو المخصص، يرد حتى مخصوص أنه يعرف لا الخصوص 

عراما والتشابه المعنى ٠لاهرة بنمها، بينة آية كل المحكم أن ت الثاني القول، 
ذللف.

الذيوالمشابه اختلاف، فيه ليس الذي ءالمحكم ت ةق-مح أحمد الإمام قال 
كذا((موصع وفى كذا موصع فى يكون 

الجهميةلأن الجهمية؛ على الرد في كتابه أحمد الأمام بني هذا وعلى 
كلفي لها يكون أو الناس، بعض على معناها يخفى قد التي الآيا'ت، يستغلون 

متناقضة.أنها على الزخ أهل فيفلهرها مض، موطن 
تعالى!قوله في وذلك واحدا مثالا منها أذكر أمثلة لل.للثج أحمي- الإمام وصرب 

نضمؤءأثل I تعالى وقوله ١[ • ١ زانزمنود: وئ.اءلوله ؤلأ ممد يبمهتِ أد-ابا ^٥١؟ 
آيةوفى التاول، نفى المؤمنون آية ففي •٥[ ]الصافات: .؟ه بعض عق 

تناقض.أنه على الجهمية فتفلهره إثباته الصافاين، 

فشكواالمحكم؟ س هن.ا يكون كيف ت ارفقالوات فيقول أحمي. الأمام فيجيبهم 
ويممذ ينهم أمات، تعالى: قوله فاءما ذلك، أحل من القرآن في 

ينهلقونولا يتساءلون، لا القثور س قاموا إذا الثانية النفخة عند فهذا دساءلرراه 
بعضعلى بعضهم أقبل والنار، الجنة ويحلوا حومحبوا فإذا المومحلن، ذلك في 

الزنادقة((فيه شكت ما ير نففهذا يتساءلون 

دونالناس بعض على المنى يشتبه فقد إضافي بي نأمر التشابه وطا 
البعض,

أنهاI أحدهما قولازت المتشابهات رر؛ي ت تنميه ابن الإسلام شخ قال 

(.٢٧٥; ١٣ءسموعاكاوى«)(، ٦٨٥الفراء)T/ يعلى أيي للقاصي »العدة« )١( 
اللف٠عقائد صمن ( ٥٥الجهميهء)على ارالرد )٢( 



التهقانموننسها الض السائل 

•الناس كل على تتشابه يعينها آيات 

الما هدا عند يتشابه ففد بي، نأمر التشابه أن الصحح؛ وهو ~ والثاني 
ونلكأحد، على فيها تشابه لا محكمات آيات ثم ولكن ، غيره عند يتشابه 

قالكما محكم كله القول بل متشابهة، غير صارت معناها، عرفح إذا المتشابهات 
:اظئ

المتكالخين؛عند والمشابه المحكم التإ ثه 
وعملياتفعدوها وقواعد أصولها، أصول من ينهللقون كانوا لما المتكلون أما 

القواؤلمروهى المحكمات هي والعقليات الأصول تللث، جعلوا وابتدعوها، وعموها 
الشرعيةالنصوص دلائل على وحكموها زلل، يدخلها ولا خلل، لها يتطرق لا التي 

فهوأصولهم حالف، وما الحكم، فهو الكتاب نصوص من أصولهم وافق فما 
يفهم.ولا يعلم لا الذي المتشابه 

فىونص القرآن، متشابه فى كتابا المعتزلى الجبار عبد القاصى صنف فقد 
أنرايج—، ■' فقال العقل، هو والمتثابه الحكم معرفة فى الفيصل أن على مقلمته 

العقول*أدلة على جميعا والتشابه الحكم يرب 
الوالتشابه الحكم بين الفارق أن الرازي عمر بن محمد قرر وكيلك 

الدليلهو يكون أن بد لا الفارق هدا أن قرر ثم عنهما، منفصلا دليلا إلا يكون 
القاطعل٣،.العقلي 

بهحاء ما غير الباهلن فى الهلاJفتين ءوعمدة I تيمية ابن الأسلأم شيخ وقال 
.٠ ٠ موجبها واعتقاد اتثاعيا يجب، محكمة اليدعية أقوالهم يجعلون الرسول 

إلامعناْ يعرف لا الذي المتشابه من يخالفها الذي ورسوله الله كلام ويجعلون 
كانمن عندهم والراسخون العلم، فى الراسخون إلا معناه يعرف لا أو الله، 

(.U)«jiالقرءمشابه محاب (.)٢( ١٤٤- ١٤٣)ا(»مجموعاكاوى«)ما/ 
٠م\١(.—  ١٦٩الغيي،اا)U/ ارمفاتيح المسمى تفسيره في كلامه انفلر )٣( 



٢٨٩الدينأصول ق امحرب،هة الأئمة إل 

القول«لا،.ذلك على لهم موامما 
الأئمةيقوله ما غير والمشابه المحكم من المتكلمين موقف كان ولذلك 

إلىالمتكلمون هؤلاء به ينما صحه لمعرفة أهميتها ب ذلك ومعرفة ، لف وال
صمنالصفات نصوص وإدخال والمتثابه، المحكم في أقوال من الأئمة 

له.إيضاح مريد وسيأتي مالك عن البغدادي نقل كما المتشابه 
المتشابه؟من أو الحكم من الصمات نصوص هل ابئا؛ ره 
منوبيتان للتاص هدى ليكون نزل العظيم القرآن أن ! العلماء عند المقرر من 
وهدىنورا الله وسماه التتانع، لفض المر-ح هو وليكون والفرقان، الهدى 

أنونورا هدى القرآن كون ولازم ذلك، وغير وتذكره وتمره وذكرى وبيتان 
المعنىمجهول هو ما القرآن في كان ولو ويعلم، يفهم المعنى، معلوم يكون 
.ذلك،من الله كلام وحاثا هدايته لقصمن، تماما 

الذينارحدثنا قال! السلمي الرحمن عبد أبي عن نده بالطبري الإمام أحرج 
آياتعشرة تعلموا إذا فكانوا ه، الّكا ٌن تمرئون يكانوا أنهم يقرئوننا كانوا 

جميعا؛،والعمل القرآن فتعلمنا العمل، من فيها بما يعملوا حتى يخلفوها لم 
اللهكتاب، في آية نزلن، ما غيره إله لا رروالذي قال؛ أنه حول مابن عن وأحرج 

منيالله بكتابح أعلم أحد مكان اعلم ولو نزلت، وأين نزك قيم اعلم وأنا إلا 
لأتيتهءص.المطايا تناله 

لهأو أصلا، معنى له ليس ما القرآن في يرد يجوزأن ررلا و&ؤ! الزركشي قال 
حلامحا،ارن.غيره به أريل ص يفهم أو يفهم، لا ولكن معنى 

ؤكئذ_،قال؛ بل يره ونف؛محناه علمهم ينقط لم ارولكن I الإسلام شيخ وقال 

(.١٤٣—  ١٤٢/ ١٣)الفتاوى،، في؛رمجمؤع واJاطلاا الحق بين ررالفرقان ( )١ 
•٦(.ابق)ا/ الالمدر )٣( •٦(. )ا/ )آ(ارشيراكورىاا

(.٤٥٧)؛(»اوحرالحيهلاا)ا/ 



التكانموننسمها الش السائل 

والاياتالمحكمات الايات يعم وهذا !، ٢٩زص: تاJيهءه ل؛و>ثذأ ممق إقلث أزتثن 
أمحمد:ألتن»ال؟بم تثومون ٠^١،؛^" ت وقال يتدبر، لا معنى له يعقل لا وما المشابهات 

المتابهانتع ٌن دم إنما ورموله والله تديره، عن نهى منه سيئا يتن ولم (، ٢٠
وطالبالله أمر كما والمشابه الحكم تدبر هن قاما تأويله، وابتغاء الفتنة ابتغاء 
عاليه#ومدح بدلك أمر بل الله، يدمه فم معناه ومعرفة فهمه 

ويعتقدبها ويؤمن وتفهم لتعلم الله أنرلها التمح، الايات من الصمات وآيات 
.وعلا حل الباري صفات من عاليه للن، ما المؤمنون 

إنI قال أنه والأئمة الملف من أحد أو الصحابة من أحد عن ينقل ولم 
معنى.لها يعلم لا التي، المشابهات من الصفات نصوصي 

وسلامهالله صلوات ومحمل حبريل عن قال رافمن الإسلام؛ شيخ قال 
أنهموالجماعة المسالمين وأئمة بإحسان لهم والتابعين الصحابة وعن عليهما، 

كمامعناها بعلم الله استأثر بل الأيات، هذه معاني عن شيئا يحرفون لا كانوا 
كمامعنى لها يفهمون لا ألفاظا يقرءون كانوا وإنما الماعت، وقت، بحلم استأثر 

الخواترةوالقول القوم. على كدي، فقد شيئا، منه يفهم لا كلاما الإنسان يقرأ 
منغيره يفهمون كما هذا يفهمون كانوا وأنهم هذا نقيص على تدل عنهم 

القرآن«لأا.

عندالتأويل مهنيي من الأول الفصل في ذكره تقدم ْا إلى التنبيه هنا ينبغي ولكن 
وهما!السالف 

السنةأهل أنت وليلك العياء يعلمه فهدا والبيان: الضير الأول: انمي 
الشرعية.بالنصوصرا عليها المدلول تعالى الله صفات 

ضعليها هو الش وحقيقته الشيء. إليها يصير التي الحقيقة الثاني: والمعنى 

(.٢٧٥:ا(رالأكاول«ِاااكتاوى«)ما/ 

(،٤٢٥/ ١٧)اا١لفتاوىا٠ صمن الإخلأصْ صورة ُرتفسثر ؛٢، 



الدينأصول ق الأئمة إل 

الأمر.نفس 

هداتعالى صفاته وحقائق والنار، الجنة في ما وحفائق الساعن وقتا فعلم 
يفوصهولذلك يعلمه؛ تعالى الله احتمى ومما ومعرفته علمه إلى سيل لا الذي 

وحقيقتهاكيفيتها وبين الصفة معنى بين الأئمة عند ففرق فيه يتكلمون ولا لف ال
الغسبا،علم من لأته مجهول والكيف العربي، القرآن معلوم؛خطاُبا فالمعنى 

إلايعلمه لا المتشابه بأن قوله من الأئمة بعض عن روى ما يحمل هذا وعلى 
الأمر.إليها يعير التي الحقيقة مرادهم فيكون الله، 

والمارالجنة في ما وكحقائق يعلمه، الله استأثر مما فإنه الساعة وقت كعلم 
الأمماءرآ،إلا الأخرة في مما الدنيا في وليس اله إلا هو كما ذلك يعلم لا فإنه 
تعالى،الله صفات وكيفيات حقائق الباب هذا ومن تماما، قمختلمة الحقائق أما 

معرفتها.إلى سيل لا مجهولة فإنها 

اسمعليها يهللق لا الصفات! آياينح را ت هءزفة الثنقيهلي الأمين محمد الشيح قال 
وليسالعربية، اللغة في معلوم معناها لأن تفصيل؛ غير من المعنى بهذا المتشابه 
فسرناوإذا للخلق، معلومة ليست، بها وعلا حل اتصافه كيفية ولكن متشابها، 
فيهداحلة الإنصاف، كيفية كانت، حلقه؛ دون بعلمه الله استأثر ما هو بأنه المتشابه 

؛.اإصفة«١٣نفس لا 

فإنوالمتشابه المحكم مسألة في الكلام من تقدم ما إيضاح وبعد حامسا! 
معلومةعنده فالصفات لقولهم، ومقرر ، لفالمنهج على سائر مالكا الإمام 

عليهالأمين النثي على المنزل المبين العربي الكلام من به حوؤلبنا بما مفهومة 
والسلام.الصلاة 

(.١٨٣-  ١٨٢)م الطرى« ير )انففي الأقوال هدم بعض انفلر )١( 
•٢( ١ ٠ )ا/ اتجرتم، جرير ابن رواه ها عاس بن الله عبد قال كما )٢( 
(.10)الش« أصول «ْذكرة )٣( 



التكالموننسها التي السائل 

تعالىلله نثبته وليلك مفهوم؛ معلوم فهو الصفة معنى بين يفرق هءزفق فالإمام 
ولذلكمعلومة، غير مجهولة فهي الصفة يتلك الله اتصاف كيفية وبين له، صفة 

تعالى.الله إلى تفوض 

تالعظيم الجواب بدلك أجاب الأسواء عن مالك الإمام سئل لما 
عنهوالسوال واجب، به والإيمان مجهول، والكيف معلوم، ®الأسواء 

|اوءة<الا،

كماالله، إلا تاويله يعلم لا الذي المتشابه من الاستواء آية إن الأمام يقل ولم 
السابق.النص فى البغدادي عنه نفل 

الصفةإثبات من تقدم ما إلا الاستواء آية فى مالك عن يتبن، ولم هذا 
٠الكيفية وتقويمي معناها، بمعرفة والتصريح 

يحلملا المتثابهات الابات اءإن قوله! من مالك عن البغدادي نقله ما أما 
؟مالك،عن صحح فهذا الاله٠ا إلا تاويلها 
فيمالك، عن أثهسر أحبرنا ت قال يونس ررحدثنا 1 الطبري الإمام قال 

يمليئألمز ؤ( ءؤرأؤسأمد، I فقال ابتدأ ثم I قال آث،يم إلا دأإيا؛>7 تام ؤو>تا ت قوله 
تأويله؛،يعلمون وليس  ٠٤رنتا عند مى ؤأ يدء ءامنا 

هوإنما الله، إلا يعلمه لا بْا الراد أن عر يحمل u^، عن الار هذا ولكن 
والنارالجنة فى ما حقائق وعالم الله، صفات كيفيات وعالم ١لاعة وقت، علم 

غيرهم،ولا العلم فى الراسخون لا أحل يعلمها لا فهذْ أمور، من ذللث، ونحو 
عبمن َةو يهء ؤ>آوؤ0 والتصديق الإيمان ْع الله إلى علمها يفوض التي وهي 

.الثاب،هذا من ( ٢٨١)ص في ومعناْ ألفاظه وبيان الأنر هدا تخريج تقدم )١( 
(.١٨٣رم الطري(، ااشير )أ(



الدينأصول ق الأربعة الأئمة إل 

معلومةفهي تعالى صفاته آيات من فتها بما القرآنية الايات معاني معرفة أما 
~مجهول والكيف معلوم، الاستواء قوله! في ه نفمالك، عليه نص كما مفهومة 

تصادم.أو تعارض أي بينه يكون ولا الإمام كلام يتفق وبهذا 
اعلم.والله ثوابه؛ وأجزل درجته ورغ مالكا الإمام الله فرحم 

vT  صفاتباب ق مسائل من الشافعي الإمام إل نسب  ١٠الثالث: المبحث

ساف:الله 

محضتاال٠شرىاا كذب ررتبيين كتابه ش ةةِفة اكر عابن القاسم أبو نقل — ١ ا 
توفيه الشافعية يعضر كتبه 

معوالوالقدرة بالعالم منعوت الجلال، بصفات موصوف تعالى الله ارأن 
والكلام.والإرادة والحياة والبصر 

علىالفقهاء الأئمة أن المعلوم المشهور ومن ٠ ٠ ٠ قديمة الصفات وهده 
٠. ٠ الاعتقاد بهذا يصرحون كانوا الفرؤع في مياههم اختلاف 
ويلقونهبها تعالى الله يدينون عليه الله رحمة الشافعي أصحاب عقيدة هن.ه وأن 

سواها؛،من إليه ويبروون باعتقادها، 

التعشف:٩ ' ١

سمعإثبات وهو الله، صفات في الأساعرة معتقد تضمن السابق النصر ت أولا 
كماوهى القديمة، المعانى صفات الأماعرة ميها يالتي وهى تعالى لله صفات 

والإرادة،والحياة، والبمّر، مع، والوالقدرة، العلم، السابق النص في 

بمسر.باخضار ( ٣١٢-  ٣١١)اوفمي« كدب ارمحن )١( 
(،٢٢٣)لاباقلأني ارالإظذ،« (، ١٢١)للأشعري الثغر« أهل إلى •ررالة انثلر: )٢( 

لالشهرطنى)ه؟(.والحل« 



ا1تكااموننسها الض السائل 

أصحابجمح إلى — الأشاعرة عقيدة هي التي ~ العقيدة تلك بت نت ثانيا 
ه.نفالشافعي الإمام عفيدة هي أنها يشعر مما استثناء بدون الشافعي الأمام 

الأثاعرةعند المسماة القديمة السع الخفان إثبات من ذكره تقدم ما ت ثالتا 
الحلمتلقوا الدين أصحابه كبار ولا الشافعي الإمام عقيدة هو ليس المعاني صفات 

عنه.

بزمنأصحابه كثار وبعد بعدم، وحدت إنما وهى عقيدته تلك تكون وكيف 
السلفمنهج على سائرون هم ممن الشافعية أئمة كبار عقيدة كيلك هي وليس 

كله.والاعتقاد الخفان في الخالح 

الكلامعلم في دخلوا الذين المتناحرين الأشعرية الشافعية عقيدة هي ؤإنما 
ومذهبه.للإمام ذلك بوا ونومضائقه، 

مذهبهأئمة وكبار أصحابه، كبار وكلام الشافعي الإمام كلام بعض وسأنقل 
تحريفغير من والسنة الكتاب في الثابتة الله صفات لجمع إثباتهم على الدال 

تمثيل.ولا تعهليل ولا اويل ولا 
ووردتالقرآن بها حاء التي الخفان هذْ ررنثبت فة/فة! الشافعي الإمام قال أ~ 

َؤتليءءؤليس I فقال نفه عن نفى كما عنه، التشبيه وننفى السنة، بها 
اا[«لاا.]كوى:

الحجةعليه من، ما أحدا يع لا وصفات أسماء تعالى لله اء I الشافعي مال 
الفصلفي الخفان إثبات في ويإله الأمام كلام من كثيرا نقلت وقد . ردها؛، 

ال؛قص.

الإمامأصحات كبار من وكان الحميدى الزبير بن الله عبد ب~ 

(.١٧٧)للذهى الخلوم" رامخصر )٢( (. ٣٤١را(»سيرأءلأمالملأء«)>أ/ 
!□ب.مزهدا ( ٢٨٤)ص اننلر )٣( 



الدينأصول ق الاريمة الأئمة إل 

.ا الثافعيل 
آثميد أيود I مثل والحدث القرآن به نملق رروما I الحميدي قال 

وما[ ٦٧]النم: إيم_نهثه مثلؤينت ؤو]ذت4،و؛ئأ ومثل !، ٦٤]اناسْ: آن;أمه غنت مثرلت 
عليهوقف ما على وتقف ، تفرْ ولا فيه تزيد لا والحديث القرآن من هدا أشبه 

غيرزعم ومن ه[، ]ض: وه آنثوئ أتني( عز ونقول والسنة، القرآن 
،•ذء-وجمر(اارهذا

رحمهماالشافعي الإمام تلاميد أنل من المزني إبرامم أبو الإمام " ج 

بصفاتهالعرش على الله أن يعلم حتى توحيد لأحد يمح ررلأ المزني• قال 
قدير((عليم بصير ممع •' قال شيء؟ أمح( مثل • قلت 
أنالأوهام وعلى الله تمثل أن العقول على حرام ٠٠•' ريج م ابن وقال ~ د 

لسانعلى أو كتبه فى نفسه به وصف  ١٠؛إلا تصفه أن الألباب وعلى تحدء 
'رسولها( 

إثثاتفي لم( المنهاج على السنة أهل من الشافعية أئمة كبار صار ولقد — ه 
نصرةفي كثيرة كتئا بعضهم وصنم( ل والسنة، القرآن في الثابتة تعالى صفاته 
وأشعريةوحهمية معتزلة من والبيع الأهواء أهل على والرد السلم( واعتقاد الستة 

وغثرهم•

(.١٤٠الكبرى")Y/ الشافعية ااء1بقات انفلر: )١( 
٦(.الفتاوى")iإ ٠مجمؤع (، ١٨العلو")*ءمختمر )٢( 
سمائه.وبدر اJدهب اصر بكى المحه وقال ، ( ٩٣الكبرى")Y/ الشافعية >اْلبقات انفلر: )٣( 

(.٢٠١)للدهثى الحلو" مخممر  ٠١( ٤ر 

المدمتاشيح ثكي العنه وقال ( ٢١)م/ الكبرى" الشافعية لآصق\ت في ترحمته اننلر )٥( 
لوائه.وحامل 

(.٢٢٦الحلو")مخمحر ٠٠)٦( 



التكانموننسها ١^؛ السائل 

ذلك؛في نصانيف لهم الدين الأئمة هؤلاء أشهر سأذكر وه 
حزيمةبن إسحاق بن محمد بكر أبو الأمام 

الوحيدمماب وهو تعالى الله صفات إئات في مماى الاط، هدا ألف فقد 
نبيهعلى أنزله الذي تنزيله فى ه نفبها وصف الش الرب صفات وإثبات 

عنالعدول نفل الصحيحة، الثابتة الأحبار نقل نبيه لسان وعلى ه، المصعلفى 
التقاتالأحبار ناقلي في جرح ولا إستاد في قطع غير من العدول 
فيالثابتة تعالى الله صفات إثبات صم عنوانه عليه يدل كما الكتان وهدا 
وأهلالسلف مذهب معرفة في عليها يحتمد الي الكتب من وهو والسنة، الكتاب 

تعالى.الله صفات في المة 

،.الدارممي١٣عمر بن علي الخن أبو اسفذل الإمام 
اللهكتاب محي هي كما تعالى الله صفات إثبات في كتابين الإمام هذا ألف فقد 

.ررالصفات((كتاب أحدهات ! رسولهوسنة 

ىاب»الزول«ل؛،.والأخر: 
وأقوالالنثوية الأحاديث من الكثيرة الموصى الكتابين هذين صمن وقد 
تأويل.ولا تحريف بدون تعالى صفاته إثبات فى والأئمة السلف 

اللألكائيلْ،.اظبري الخسن بن الاه هبة الخض أبو الخافظ 
السنهأهل اعتقاد أصول ارسرح سماه حافلا كتاثا الإمام هذا صنف فقد 

(.٩١٠ )م اعرى« الشانمة »طقات في مترجم )١( 
متداول.مطبؤع كتاب وهو )٢( 
(.٤٦٢الكريء)٢! الشانمة ءطبقات في مترحم )٣( 

الفقيهى.ناصر محمد ُن عالي د. بتحقيق مطوعان الكتابان ( ٤ر 
فيومع ~ الشافعي الأسفرانتي أي ~ حامد أبي بالنسخ وتفقه ت ارالسيراأ في الذهبي عنه ثال )٥( 

(.٤١٩ءالسرء)لأ\ا انظر: الناقص. انذب أي - المذهب 



الدينأصول ق الأربعة الأئمة إل 

ويعد، بعدهم٠٠ من والتابعين الصحابة وإحماع والسنة الكتاب من والجماعة، 
أبوابجمع في والأئمة السالف عفائد نقلت الش الكب أكبر من الكتاب هذا 

.الخصوصرروجه على الصفات باب وفى الاعتقاد، 

الآحرىأ٢،.الحسين بن م1حمد بكر أبو الحاففل الإمام 
تعالىالله صفات في السالف، معتقد في حافلا كتابا الإمام هذا صنفت فقد 
ولالها ناويل غير من الصفات إنات في وألفاؤلهم السلف كلام فيه ينقل وغيرها 

))الشريعة((كتاب وهو تمثيل ولا تكييف غير ومن ، تحريف

،.النهثي١٤عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس الحافظ الإمام 
فيالسالف، منهج على حار وهو الشافعي المذهب أئمة أحد المشهور الإمام 

للحليااالعالو كتاب وهو حافلا كتابا ذللئ، في ألف، وقد الله، صفات إثبات 
علىواستوائه تعالى علوه على الدالة والأحاديث، الأيات من فيه ساق اإغفارا١ 

الصفاتإنبات في وكلامهم الأئمة اعتقاد فيه نفل كما صفاته، وسائر عرشه 
ألفاظلمعرفة إليها يرجمر التي المهمة الكتب، من كتابه فيعد طبقات، وقسمهم 

تعالى.الله صفات في والأئمة لفح ال
ؤإنماطريقتهم وهذه منهجهم هذا الشافعي المذهت، أئمة من كثير هؤلاء وغير 

الله.صفات إثبات في كتابا منهم ألف، من ذكر على اقتصرت 

حمدان.سعد أحمد . د بتحقيق مجلدات أربعة فى مهلبؤع والكتاب ( ١ ) 
(.١٤٩الكبرى،)ّآ/ الثاقب •طمات ني مترحم )٢( 
عمربن الله عبد • د تحقيق القرى أم حامعة في دكتوراه رسالة وحقق L متداول مهلبؤع وهو )٣( 

الدبجي•
١(.••)آ/ الكرى، الشافعية »ءلبقات ني مرحم )٤( 
مهلبؤعوالمختصر الألباني، الدين ناصر محمد الشيخ وحققه اختصره وند مهلثؤع، وهو )٥( 

•أفنا 



التكلموننسها الش السائل 

يرجعالتي المراجع أهم هي الشافعية الأئمة هؤلاء ألفها التي الكتب وهدم 
وجهعلى الصفات باب وفي الاعتماد في ومحلريفتهم السالف مذهب لمعرفة إليها 

.الخصوص 

أصحاباعتقاد هو ففعل قديمة صفات سع إثبات أن ' ذلك بعد يقال فكيف 
الشافعي؟!الأم 

كانوامواء الأشعري أصحاب اعتقاد هو الع الصفات هذه إثبات وإنما 
منمذهبه وأعلام الشافعي الإمام الله برأ وقد المذاهب من ذلك غير أو شافعية 
والبدع.إلى لف المهج عن والانحراف الخلل 

أماالفرؤع في شل شافعية بانهم صؤح ؛ن-لك، الشافعية بعض صرح ولقد 
مذمهمإمام ؤلريفة عن منحرفون للأشعري متابعون فيها فهم الدين أصول 

الشافعي.

عليبن إبراهيم إسحاق أبو وهو المتأخرين الث.افحية كبار أحل. فهذا 
ررال٠هذب١اكتاب مؤلف وهو ، ه  ٤٧٦منة المتوفى الشيرازي يوسف ابن 

الإمامشرحه الل.ي وهو الشافعية مختصرات أشهر يعد الذي الشافعي الفقه في 
المهذب،.شرح ءالمجمؤع المشهور كتابه في النووي 
فيأما الغرؤع، في فقط شافعية أنهم على نص الشيرازي إسحاق أبا فان 

أشعرية.فإنهم الأصول 
علىالأصول وفي الشافعي، مذهب على الفروع في كان فمن الشيرازي: قال 
الأصحاب!بعض أنشد كما العلرفين معلم فهو الأشعري؛ اعتقاد 
ددالمالأشعري فول ؛عقدلث. موافما الأصول علم في كنت إذا 

المؤيدالشافعي الإمام بقول مخالصا الكريم مولاك وعاملت 

{.٤٦١; ١٨اولأء«)أعلام :ا(اامير 



الدينأصول ؤا الأربعة الأئمة إل 

المبردرأى الإعراب ش تعد للم مجردا العلاء ابن حرف وأتقنت 
محمدالمرين حير شريعة موافما اليقين الحق على فأنت 

الإماممهج على ليس من المتأخرين بعض خصوصا الشافعية من فإذن 
قدوليلك الأشعرية، بالعقيدة يدينون أشعرية هم ؤإنما الاعتماد، في الشافعي 

.براء منه هم ما أصحابه وكبار مذهبه إلى أو الشافعي الإمام إلى ينبون 
نحوأو الأصحاب لمقل يستخدمون عندما خصوصا ذللخ، فى الأمر واختلعل 

العبارات،.من ذلك 

الكلاملأهل ذما الناس أعذلم من الشافعي *إن ت تنمية ابن الإسلام شيخ نال 
المنة.عن الخارجة البيع من له وجعلا ذللئ،، عن ونهيا التغيير، ولأهل 

هوالمافعي ذمه ١^^( الكلام جعلوا حتى الأمر عكوا أصحابه من كيئا إن ثم 
الكتابموجب، وجعلوا أهاله، وموالاة اعتقاده يجهبا الذي الدين وأصول المنة 

.أهلهارا يعاتبط التي البدعة هو المافحي مدحه ااذلأى والمنة 
كلمن الأئمة جميع ومن.ايرّ_ا الشافعي الإمام مذهبإ يحرر أن يجب ولذللئ، 

يختالخللا حتى ، غيره وفي الصمات، باب في الكلام أهل بيع من إليها تح نما 
ناهون،وعنه مجتنبون له بل براء، منه هم ما الأئمة إلى وينسب، ؛البامحلل الحق 
أعلم.والله 

اليماني؛الوزم ابن قال " ٢ا 

.. . الحقيدة ني للشافعي موافقتهم بدعوى مفمحين المعتزلة شيوخ ®ألمي 
منذكبرين مولا إليه، بالمبة التشرف س تنكفين مغير الفروع في فهم 

^٠٠٧١٠٠١ارشرح كتابه من الأول الجزء صمن مهلبوعة الشيرازي® إسحاق أيير راعقيدة ( ١ّ 

الأسقامتء)ا/ها(.اا;آ(



المكلموننسها الش السائل 

إلىداعون لموافقته، مدعون العمدة في وهم عاليه، التقاليد في التعويل 
ءقدته«ل*

لتعقيب:اك 

بونينة الأناعر أن كيف الأولى المسألة في السابق النص من علمنا أولا! 
موافقونالمعتزلة أن يذكر الوزير ابن نجد وهنا الشافعي، الإمام إلى عقيدتهم 
المعتزلة؟عقيدة هي ه الشافعي عقيدة فهل عقيدته، في للشافعي 

العدلفي لهم موافق وأنه منهم، الشافعي الإمام أن المعتزلة تدعي ت ثانثا 
وموصالمعتزلة كبير أصحاب، بعض من الاعتزال تلقى الشافعي وأن والتوحيد، 

السلميعبيد بن عمرو مذهبهم 

ابندعي الذي هو ذللث، ولحل المعتزلة، ؤلبقايت، كتب، في ذللث، وجدت وقد 
Iالمعتزلة كتب، فى ما نص وهذا السابق، كلامه يقول أن إلى الوزير 

عددافذكر عبيد بن عمرو أصحاب، يعدد وهو المرتضى بن يحيى بن أحمد قال ١٠

بنعمرو عن مذمه أخذ المدني، يحتمح، أمح، بن ؤإبرامم قال؛ أن إلمح، منهم 
مواليمن مالكا أن يزعم كان إبرامم لأن يعاديه؛ أنس بن مالك وكان ٠ - عبد- 
وهذاI القضاة قاصي قال — أصح من أى — منهم رجل أنه يزعم ومالك ، أصح 

بنلم معن ٤ أيصا وأخذ إدريس بن محمد الشافعي عنه أخذ الذي هو إبراهيم 
فاجتمع، أيصا غيلان أصحاب من هو ومسالم إبرامم، قبل اازنجي خالد 

(.١٥٧)ا/ الباسم، ءالروض )١( 
٠الاعتزالي المذهب موسي الغزال عطاء بن واصل ْع يعد )٢( 

•( ٢٢)المرتضى، ابن ارطيقات ١(،  ١٢)U/ الملام، أعلام لأسير في ترحمته انظر 
.المعتزلة سخ أحمد بن الجبار عبد القاصي به المقصود )٣( 

الثافبى.)؛(أي:
=المرتضى ابن ءد0 القدر، نفاة أحد اكمشقي — مسلم ابن ت ويقال ~ مروان بن غيلان )٥( 



الدينأصول ق الأئمة إل 

لم.ومإبراهيم والتوحيد بالعدل القائلين من الحق أهل من رحلان للشافعي 
القضاء((تولى لما الشافعي على إبراهيم ونقم 

وأنمنهم، الشافعي الإمام تعتبر المعتزلة أن يظهر المرتضى ابن ذكره فمما 
ترجلن من الاعتزال تلقى الشافعي 

نعتمهميد بن عمرو أصحاب من وهو يحص أبي بن إبراهيم هو؛ أحدهما 
٠المعتزلة 

الدمشقيغيلان أصحاب من وهو الزنجي حالي بن لم مهوت والأخر 
القدري.

بهما؟الشافعي الإمام علاقة وما الرحلان؟ هدان هما فمن 

أمحاقأبو الأسلمي يحنى أبي بن محمد بن إبراهيم فهو الأيل؛ الرجل أما 
وقدالأحاديث، رواة من وهو أنس، بن مالك للإمام معاصر مدني فهو المدني، 

الحديثإبراهيم من سمع الشافعي أن على الشافعي للإمام ترجم من كل اتفق 
عنالشافعي رواية مآن الأحاديث من عدد الشافعي(( ند م ١١وفي عنه، وروى 

•هذاإبراهيم 
اتهموهما ومجمل فيه، كلامهم ومحأنقل هل.ا، إبراهيم في الأئمة تكلم وقد 

به.

رركازاب((لى.مالك: عنه قال 
أكانت يحيى أبي بن إبراهيم عن مالكا سألت،  ٠١القطان: ، سعي(؛بن يحنى وقال 

ديته((في ثقة ولا لا، قال: الحا،ي.ت،؟ في ثقة 

الملك.عبد بن هشام قتله الرابعة، الطبقة معتزلة ن م —
(.١٦-  ١٥الرنفى(()ابن ءطبقات انظر: 

(.٢٥)الرتفى لابن والحل٠ ايلل كتاب شرح والأمل »المية كتاب )١( 
(.١١٨)آ(»مخمّراتكامل،()

(.١٢٦)٢/ حاتم أبي لأبن والحيل(( ءالجرح )*١( 



التكانموننسها الش السائل 

كداب«لحى أيي بن ارابراهم أيصا: القطان معيد بن يحنى وقال 
ءدريا"ررافضيا وكان كداب، يحنى أبى بن ارابراهم ممن: بن يحنى وقال 
وكانمعتزلثا قدريا كان حديثه، الناس ترك قد ®ابراهيم أحمد؛ الإمام ونال 

أصل®.لها ليس منكرة أحاديث يروى 

كتاب®.في يضعه الناس حديث ياخد اركان أحمد؛ وقال 
فيه®بلاء كل حهمتا قدريا ®كان أيصات أحمد وقال 

•إبراهيم" حديث المبارك بن الله عبد ررترك I زمعة بن وهب وقال 

الماركابن تركه جهلما، كان القدر، يرى ®كان البخاري: الأمام وقال 
والاس«لْ/

يوماإلينا أخرج ثم دينارا، حمسين كتبه على ®أنقمتا حماد: بن نعتم ونال 
فقلأّثافعرفته فقرأته حهم كتاب إلي فدغ جهم، رأى فيه وكتابا القدر فيه كتانا 

ومحلرحتها®كتبه بعض فخرقت، نعم، قال: رأيك؟ هدا له• 
مقغغير فإنه بحديثه؛ يشتغل فلا البيع من صروب ®فته الجوزحاني: وقال 

حجة«س,ولا 

آ.الحديث،ار ®متروك ائي: النوقال 
المباركابن ترك الحديث،، متروك ®كدادِا الرازي• حاتم أبو وقال 

(.١٢٦)T/ والعدل، •الجرح (، ١١٨)الخامل، •مخمر 
.١( ٠ )ا/®المجروحض، 

(.١١٩)الخامل، ٠مختصر (، ١٢٦ءالجرحوالتعاللاا)لإ/ 
(.٣٦٣)ا/ الكبير، •التاريخ )ت( (. ١١٩)الخامل، "مختمر 

»مختمرالخامل«0أا(.
(.٢١٦ت ، ٢  ١٨الرحال،،)أحوال، في ءالتجرة 
٥(.)ُنح والمتروكين، •الضعفاء 



الدينأصول ق الأئمة إل 

حديثه((

ا.بنيءارأ ليس ٠٠ت الرازي زرعة أبو وقال 
فكلهميحنى ١;?؛، بن إبراهيم عن المدينة فقهاء الت م ٠٠المفضل: بن بشر وقال 

ذلكاا١نحو أو كداب، يقول: 
ْعويكذب جهم، كلام إلى ويذهب القدر يرى ابراهيم اركان حبان: ابن وقال 

.٢٤١٠الحديث،فى ذلك، 
،.متروك٠٠ر ٠١حجر: ابن الحافظ وقال 
يلى:ما لتا يظهر المابقة الصوص فمن 

تركهوقد الحديث، رواية في متهم يحيى أبي بن محمد بن إبراهيم أن أ- 
بنالله وعبد كمالك،، أحواله على والمهللعون له، العاصرون الكبار الأئمة 

المهنان.سعيد بن ويحيى البارك، 

علىنص وقد الحديث،، فى الكذابين ءا-اد فى وأدرحوْ الأئمة كذبه وكذلك، 
زرعةوأبو الرازي حاتم أبو والإمام معض، بن يحص والإمام أحمد، الإمام ذلك 

وغيرهم.حبان ابن والإمام ائي النوالإمام البخاري، والإمام الرازي، 

يحيىأبي بن إبراهيم أن وهو التكازيس، هذا سبب على أحمل الأمام نص وقل 
وأنموعاته ممن كانها يرويها كتب فى ويضعها الناس أحاديث، ياخذ كان هذا 

أعرضولذلك، لإبراهيم، الأئمة ث، تكذيبّثح لممر جرح وهذا منكرة، أحاديته 
الأئمة.عنه 

سنن ١١في ضل واحدا حديتا إلا اللهم حديثط، أي تة الالكتب، في له وليس 

١٢٧)Y/ ابق انالمدر )٣( )٢(، (. ١٢٦)U/  ٠٠والتعديل ٠االجرح )١( 
ا(ّرااوجروحين،ا)ا/ه«)ة(

(.٦٥)ا/ التهدب، )ث(ااتقريب 



التكلموننسها الش السائل 

.هذاايراهم وأعلوه بالوصع الأئمة عليه حكم حديث وهو ، ماحهاا ابن 
ولكنجهم رأى يرى كان أنه الأئمة ذكر فقد نحلته؛ في متهم إبراهيم أن ب~ 
الإمامعنه قال ولذلك فيه، البلاء هذا كل راقصا، أيصا وكان قدريا معتزلثا 
. ٠١فيه بلاء ®كل أحمد؛ 

اببالأنتمعروف وأنه المعتزلة، من إبراهيم أن على يدل نصا وجدت وقد 
عقيدتهم.واعتقاد إليهم 

الصنعانيهمام بن الرزاق عبد الحافظ الأمام عن نده بحبان ابن الحاظ أخرج 
أنبلغني إ بكر أبا يا فقال؛ يالمدينة الأسلمي يحيى أبي ابن ®التقيتح قال؛ 

المجد؟تدخل قال؛ منهم. أنلث، وبلغني ١ نعم قلّثح؛ ٠ كثير عندكم المعتزلة 
وحشيت• الرزاق همد قال • غلب لن الدين وليس ، صعيم، القلب فإن لا، ؛ ت، قل
ديني،،على يفد لا المجد معه أدخل أن 

المعتزلة.من بأنه له الرزاق عبد كلام من يتبرأ لم أنه كيف، فانفلر 
وأنههق، الله لصفات النافين القدرية المعتزلة من هذا إبراهيم أن يقيئا فثبت 

ّالجوزحاني قال كما البيع من لون غير جمع 

الشاة.القدرية من أنه يعلم إبراهيم، حال من هدا بملم لكن الشافعي والأمام 
®قالقال؛ سليمان بن الربيع عن ندء بعدى بن أحمد أبو الحافظ روى 

قدرئالأى.إيراهم كان الشافعي؛ 
وأطبق، معتزلنا قدريا الحال بهذ.ا الرجل هل.ا كان إذا مهم؛ موال يرد وهنا 

الزحاجةااممباح  ٠١في بالوصع عليه الحكم وانغلر ( ٥١٦— ٥١٥)ا/ ماجهء ابن لامتن )١( 
(.١٢٣الجوزي)؟/ لأبن وارالموضوعات،، (، ١٢١للوصيري)

يحنى-أبي بن إبراهم م والقائل الرزاق همد كنية هي )٢( 
١(.٧• - ١ ٦• )ا/ اااوجروحين« محاب )٤( المن. في أي: )٣( 
١(. ١٨)الكامل٠٠ ارمختمر )٥( 



الدينأصول ق امحربعة الأئمة إل 

علمهني الشافعي الإمام مثل عنه يروى فلماذا تكذيبه؛ على الأئمة جماهير 
وجلالته؟!

سبان:لها إبرامم عن الشافعي الإمام رواية أن لي يفلهر الذي 
عنسلمان بن الربع نقله الذي السابق الأثر من تقدم ما الأول؛ السبب 
كانقال; عنه؟ يروى أن على الشافعي حمل فما للربع؛ ارقك وفته؛ الشافعي، 

فيثقة وكان يكذب، أن من إليه أحب بعد من إبراهيم يخر لأن يقول؛ 
الحدث«لن.

الكذب.يتعمد لا وأنه الحديث في ثقة إبراهيم أن يرى كان فالشافعي 
منلغتر0 فلهر ما الرواية في إبرامم حال من له يظهر لم الشافعي الإمام فلعل 
الأئمة.

بعضعن المشتون المد.ءفون الأئمة بحض يروى فقد بغريب؛ هذا وليس 
ذلك:ومثال الأئمة، من لغيرهم ويظهر صعقه لهم يظهر ولم الضعفاء 

معروفالرجال ومعرفة الحديث علم في محله معين بن يحيى الحاففل الإمام 
مشهور-

فيكما الكوفي حاب بن يونس هو راو بتوثيق رواية معين بن يحص عن نقل 
.هدايونس في شديد بكلام الأئمة بقية تكلم فقد ذلك ْع ، التهذيباا تهذيب ١١

المهلان.معيد بن يحيى كذبه فقد 

.الحديث٠١ منكر ١١البخاري: عته وقال 

ممرولة(ا.شيعية فيه سوء اررجل الدارقهلني: عنه وقال 

.ر١صعيفااائي: النوقال 

مفترا،.ررظاب الجوزجاني: وقال 

(.ITW(.١١٨:ا(»مخصرامممل«)



التكلموننسيها الش السائل 

ابنعثمان أن يزعم لكن في غاليا سوء رجل ارلكن I حبان ابن وقال 
مذهبه،إلى داعية لكن لأنه عنه؛ الرواية يحل لا جلخن، الله رسول ابنتي قتل عفان 

التيالصحاح والأحاديث، الثقات، عن يرويها التي يالمناكير ينفرد ذلائج ْع ثم 
عنهم*فيرويها الأسان عن برقها 

فيممن ابن عن الرواية تلك مع الراوي هدا في الشديد الكلام هدا إلى فانفلر 
توثيقه.

بأحوالومعرفته الحجاج ين شعبة الحافهل الإمام مكانة يخفى لا ت آخر مثال 
كذبهوقد الحديث،، عنه فروى الرواة أحل حال عليه حفي فقد ذلالئ، ومع الرواة، 

الأئمة.من غيره 

المدني.الريدي عبيدة ين مومحى هو• الراوي وهدا 
عنها،الكتابة يحل لا الحديث، منكر ٠٠أحمد! الإمام عنه قال 

بحديثه".يحتج ررلأ معين: بن يحي وقال 

الحديث،"منكر  ٠٠ت الرازي حاتم أبو وقال 
ويعتمده.شعثة عنه يروى ذللثح ومع الأئمة، جمع وصعقه 

أنهْع هدا موسى عن شعثة الإمام رواية سي—، عن أحمد الإمام سئل ولما 
روىما لغيره بان ما لثعبة بان ارلو بقوله: أحمد الإمام أجاب، الحديث، منكر 

هداومن المتهمينا الرواة بعفس حال الأئمة بعمى على يخفى قد فإذن • ٠ عنه 
المذكور.إبراهيم عن الشافعي رواية الباب 

•المجروحمن••٨(، •مختمرْ•)٥ (، ٢٦٢٩لأبنعدتم،)U/ •الكامل• في الأمال، هن.ه انظر )١( 
(.٢٤ت ادمزحاني)'ه/ الرحال• >لأحوال (، ١٤•-  ١٣٩حبان،رم/ لأبن 

(.٢١٢)ت لاجوزجاني الرحال• •أحوال (، ٢٩١)U/ لاJخارتم، الكير• "التاريخ )٢( 
(.٢٣٤•اوجروحين«لأينح؛ان)آ/ (، ١٥٢)A/ لارازى والعديل• •الجرح )٣( 

(.١٥٢)a/ والتعالJلء •الجرح لالجوزحاني)هاأ(، الرحال• أحوال ش كجرة 



الدينأصول ق الأئمة إل 

يجالسكان الثافعي أن ت حبان ابن الحافظ ذكره ما فهو الثاني! بب الأما 
فيكالقش الصغر في والحفظ الصبي، حفظ عنه ويحفظ حداته، في إبراهيم 
المبوطةالكتب، يصنف وأحد عمرء آخر في ممر الشافعي لحل فلما الحجر، 

فمنحففله، من الكنمب، أويع ما فاكثر كتبه معه تكن ولم الأخبار، إلى احتاج 
يميهولا عنه كنى وربما عنه، روى ذللثح أحل 

وعمرءوغيرء مالك، هن والعلم الحدين، لسماع النبوية المدينة دخل والشافعي 
.حبان ابن فال كما عمره مقتبل في أي ، منة عثرة ثلاُث، 

بنمحمد بن إبراهيم كان لما المعتزلة فان المعتزلة، نعمته ما لتفنيد نأتي وهنا 
الأئمةأحد أن ووحدوا تقدم، كما وؤلريقتهم نحلتهم وعلى منهم، يحص أبي 

ذللمثجاصتغLلو١ هدا؛ إبراهيم مجن الحديث، سمع الشافعي وهو المشاهبثر الكبار 
العدلأو القدر ونفي الاعتزال إبراهيم من تلقى إنما الشافعي أن فزعموا 

تغرببمهدا وليس متهم، الشافعي جعلوا ولذللئؤ قولهم، حد على والتوحيد 
نزعمذللثج، من أعفلم هو ما يزعمون فإنهم المعتزلة، وافتراء تصرف، من 

الحلفاءوبقية طاب أبي بن علي إلى ينتهي الاعتزال في مذهبهم أن المعتزلة 
يزعموزأص،كما المعتزلة طبقات، من الأولى الهلثفة وهم الأربعة، الراشدين 
،.جقذزن١٤الخيبخ ابن وسعيد ه والحسين الحسن الثانية الطبقة في ويدخلون 

•وغيرهم البصري الحن • الثالثة وُي، 
مندوحةوحدوا وقد خصوصا إليهم، الشافعي يمموا أن إذن غرابة فلا 

وكلالمعتزلي، القدري يحنى أبي بن إبراهيم من الشافعي سماع وهو لذللئ،، 

.١( • ٧ / )١ المجروحين• ٠ كتاب )١( 
(.٥٦-  ٥٥)حجر لابن التاميس• "توالي انغلر: )٢( 
)٧(.المرمى لابن والأمل• "المنية انظر: )٣( 
الصدراوا؛ق)أأ)ء((. ١١-ابق)•؛ المدرال)ئ(



التكلموننسها الش السائل 

لادعىأ1وَقو\تإ؛ أئاس رالوبمر الله.ت رسول قال وقد له، قيمة لا ادعاء ذلك 
.، وأموالهم"ل رجال دماء أثاس 
ومنهمالمرجيء منهم مبتدعة، الحديث رواة من كثيرا أن المعلوم من إنه ثم 

ثقاتكانوا إذا عنهم الرواية على الأئمة اتفق بدلك وْع الشيعي، ومنهم القدرى 
الراوييكون لا وأن غليفلة، البدعة تكون ألا ائترمحل الأئمة وبعض صابهلين، 

ا.إربلعته١٢داعية 
يعنيلا المبتدعين الرواة أولئك من أحد عرن السنة أئمة من أحد روى وإذا 

فيمثله أصبح أنه عنه للحديث سماعه بمجرد وأنه عته، بل في يوافقه أنه ذلك 
ثقاتعن حدثنا ١١له! يقال الحجاج بن شعبة الحافغل الأمام فهدا البدعة، 

منيسير نفر عن أحدثكم فإنما أصحابي، ثقات عن حدثتكم إن فيقول أصحابك 
ومنصورثابت، أبي بن وحبيب كهيل، بن وملمة عتيبة، بن الحكم ■' الشيعة هده 
،.(!١٣المسمر ا؛ن 

فييروى الصححاا ررصاحب البخاري الله عبد أبو الحاففل الإمام وهدا 
عنه!قال أحمد الأمام أن مع الحبي، موسى بن الله عبيد شيخه عن ررصحيحها، 

موصوعةأحادث أي ، بهاٌ فحيت البلايا تلك وأخرج ، موء بأحاديث حدت  ١١
الرافضة.مدهم؟، تؤيد 

عنهروى صدوئا، شه في موسى بن الله عبيد رروكان الإسلام شخ قال 
يوافقما الثقات غير عن يروي لتشيعه فكان بالتثع معروف لكنه البخاري، 

ه"عتام، ابن حديث من ، ١٧/ ١ ١ لم مأخرجه )١( 
محاسن١٠(، ١٢٠)للخطب الميتيع عن الرواية مبحث، في للتفميل انفلر )٢( 

نمرتحقيق ففيه (، ٥٢-  ٤٢)ا/ للمعلْي ا"اككل« (، ٢٩٨)الملقن لأبن الاصطلاح" 
٠الموصؤع هذا عن 

(.٢٩٩)ه/ للدهي الملأء" أعلام ص ١١)٣( 
(.٥٢)U/ التهدب" تهذب ١١(، ٥٥٦)و/ البلاء" أعلام سير ١١)٤( 



الدينأصول ق i؛؛y_،،؛ الأئمة إل 

ماْ«ر'

الحديث؟منه سمع لأنه الله؛ عسي ببدعة متايرا البخاري الإمام يكون فهل 
أحل.يقوله لا هذا 

نصحاذكرها وقد بها، عارف إبراهيم ببدعة عالم فانه الشافعي الإمام فكذلك 
فثبتبدعة، فيهم ممن راو أى لحدث إمام أي كسماع للحديث وسماعه للأمة، 

الاعتزال،في بابراهيم اثره من المعتزلة إليه به نمما ه الشافعي الإمام براءة 
قدرهونفي تعالى الباري صفامحتج يفي المعتزلة عقائد من فة/قة براءته وبال-الي 

ذللثج.وغير 

الأئمةبعض وثقه مكة، فقيه الزنجي، حالي بن لم مفهو ت الثانيرالرجل وأما 
•حاتم وأبي المديني بن كعلي الأخر المص وصعقه ممن، بن كمي 
تراحمفى عليه منصوص هو كما الفقه عنه وتلقى الشافعي منه سمم وقد 

الشافعيلم7
لممأن I المرتضى ابن عنه نقل كما المعتزلي الجبار عبد القاصي ذكره ما أما 

الحقيقةتكذبه مفترى فكذب القدري الدمشقي غيلان أصحاب من حالي بن 
منةحدود إلى موجودا وكان المللئ، عبد بن هشام قتله غيلان أن وهي الواقعة، 

للبخاري؛،.الكبير« في"التاريخ كما ه  ١٠٧
بنحوغيلان بحد أي ه  ١٨٠منة فتوفي الزنجي حالل. بن لم مالفقيه وأما 

(.٣٥٦)ب/راالمهاجاا)ا(
(.١٨٣)A/ حاتم أبي لأبن والتعديل• •الجرح )٢( 
)•٧(.حجر لأبن التاص• •توالي انفلر: )٣( 

للرازيواكعديل• •الجرح (، ٢٦٨)؛/ الحاكم أحمد لأبي والكن« •الأمامي وانغلر: 
 /A(١٨٣.)

١(.•٣/٧ر٤()



التكلموننسها التي السائل 

الزمنيةالمدة هذه وبينهما غيلان أصحاب من كان فمتى عاما، وسبعين حمسة 
مماصغير؛ طفل وإما يخلق لم إما غيلان هلاك سنة لم مفيكون إ الطويلة؟ 

منالزنجي لم مأن من المعتزلة تزعمها التي المركبة الأخلوقة هذه يكدب 
.لم ممن الاعتزال تلقى الشافعي وأن غيلان أصحاب 
ومنالمزورة المعتزلة ادعاءات من الشافعي الإمام تعالى الله برأ فلقد ؛ وبعل 
بهاللائق الوجه على تعالى الله صفات يثبت طك فالشافعي المحرفة، عقائدها 

تعالىالله أقدار ن، ويثثتمثيل، ولا تكييف، ولا تاويل ولا تحريف دون وعلا حل 
الفردحفقس يناظر كان الذي وهو فءزلتة، عنه مشهور معلوم هو كما ينفيها ولا 

وأقاموقهلحه الشافعي فناظره القرآن حلق والزاعمين تعالى، لصفاته التافين أحد 
الموفق.والله ، مدون معروف، هو كما الحجة عليه 

اسمم:تال ■٣- 
إمامالأصفهاني علي بن وداود الشافعي منهم السنة أهل من ، طوائفرروذهست، 

ولايمير سميع الله أن إلى وغيرهم، الكناني لم مبن العزيز وعبد الذلاهر، أهل 
بميربذاته سِْح ولكن يقله، لم تعالى الله لأن ببصر؛ ولا بسمع نقول 

؛ذاته«لأ،.

لتمس،:ا ة

يميالله أن السابق الكلام في الشافعي الإمام إلى حزم ابن نّتإ أولا• 
وبصيربذاته سمح وإنما ا وبم سمعا له بان يوصفح لا ولكن بصيرا، سميعا 
؛اواته.

دلالتي الله بذايتح القائمة الصفة دون فقهل الأمم إثبات معناه القول وهذا 

ون( ٣٣٩)عساكر لأبن النترى« كذب راتسين في الفرد لحفص الشافعي ما>ة انفلر )١( 
٠بعدها 

(.٣٠٩رآ(»اافصل«^ا/ 



الدينأصول ق الأئمة إل 

منها.واشتق الأمم ذلك عليها 

ابناختاره الذي وهو المعتزلة، مذهب هو الصفات دون فقط الأصماء ؤإثبات 
•الأتية الفقرة من يتبين كما وشرحه ونصره حرم 

أنهوصفاته تعالى الله أسماء عن كتبه في حرم ابن قرره مما يظهر • ثانيا 
وملخمىالمعتزلة، لمال.هب وموافق والجماعة، السنة أهل لمذهتا ، مخالف
Iالأسس هذه على يقوم ذللث، في مذهبه 

أسمائهمن الكريم القرآن في ورد بما يسمى تعالى الله أن الأولى! الأساس 
أنعلى المسالمون رروأجمع I فيقول الإحماع ذللث، في حزم ابن وينقل الحسنى 

بصيرا؛سمح تعالى أنه من القرآن به حاء بما القول 
ذاتعلى تدل محضة أعلام مجرد تعالى الله أسماء جعل الثاني؛ الأماس 

منمشتقة الأسماء تكون أن ونفى تعالى، به قائمة صفات على تدل ولا الله؛ 
حزم.ابن كلام تأمل لمن ءلاهر وهن.ا الصفات، 

رازقا؟خلافا خالما الله يزل لم أتقولون: : قالوا»فإن حزم: ابن قال 
رازقاخلاقا خالما كان أنه على ينص لم تعالى الله لأن هذا؛ نقول لا : قلنا
يرزقولا يخلق لا تعالى الله يزل ولم الرزاق، الخلاق يزل لم نقول: لكنا رزاما، 

لولأنه مثتقة؛ لا أعلام أسماء أنها صروره يوجب، وهذا خلق، من ورزق خلق ثم 
ويزرقه®يخلقه يزل لم لكان ورزق؛ خلق من مشتقين ورازق خالق كان 

معيخاته، مللث، بذاته، غفور اته، . joعفو بذاته، رحيم تعالى هو بل  ٠٠وقال: 
لهأعلام أساء وهى كذلك، كان تعالى بانه الوارد الص 

اللهقول ذإل؛إ: برهان مشتقة، نتخ ليهكلها تعالى الله اروأسماء أيصا: وقال 
فيهصفات من مشتقة أسماؤه كانت، فلو ، ٢٦٥]"/؟I■' سعتاه لإ هتلر ءؤءنل تعالى: 

(.٣١٤/ Y)«i_(Y)(. ٣٠٩/ U1_(Yالمدر )١( 
Lالمدر )٣(  il  بق /Y(٣١٥.)



التكانموننسها ا|ش السائل 

وغيروالحياة والعلم الرحمة من أيقنا فيه صفة من اسم له اثنق من كل لكان 
نمارءرا/لل، ممئا ذلك 

هنفعن تعالى به أحبر وما أسمائه من عليه هق الله نص ما كل رروأن I وقال 
التعالى الله هو ذلك بكل المراد أن ونعلم يه، بالإقرار تعالى الله ندين حق فهو 

اللهغم شيء إلى منها !رجع ولا تعالى، عنه بها يمر أسماء كلها وأنها له، شريك 
غيره((آخر شيء معه يكون أن الله تعالى البتة 

واحد،بمعنى الله أسماء تقدم ما على بناء حزم ابن جعل الثالث؛ الأساس 
أعلامعنده لأنها أصلا؛ بينها فرق لا عنده، واحد والحليم والبصير السميع فمعنى 

ونسبةالقدماء، تعدد إلى يودى الصفات تعدد لأن متغايرة، صفات على تدل لا 
تعالى.الل إلى التكتر 

بصيرللألوان، سمع تعالى إنه I قائل قال لو إنه ت نقول ررثم حزم• ابن قال 
نلكامن مع ولما حائزا ذللئا لكان ؛ ؛iJ^، عالم أنه بمعنى بالأصوات، 
؛رئن«رص.

واحدا،بممى وعليما وسميعا ا بميت أن فصح  I١١ وقال 
متكثر،غير أحد وهو المثر، مع الهو ومنكم منا ؛،جملع تعالى ُُإنه وقال؛ 

وليسقلناه، الذي الوجه على إلا للأصوات البصير للألوان مع الإن نقول؛ ولا 
معلوماته،احتلفت وإنما ساقهل، أردتم قاليي البصير، غير مع الأن يوجب، 

هوبعلم لا بياته، كلها يعلمها واحد، كلها بها وعلمه واحد، تعالى هو وإنما 
الثتةاارْ،.غيره 

ولاعليم فى المعنى هو تعالى الله عن وبصير سمع في ارالمعنى وقال؛ 

(.٢٧٦-  ٢٧)؛،اءممادْا( يجب مما ارالدرة )١( 

(.٣١٣)٣(*القمل،)٢; (. ٣٢١رآ(*الفمل،)آ/ 
(.٣١٣ر؛،(*القمل(()أ/(. ٣١٣)٤(*الفصل،)أ/



الدينأصول ق الأئمة إل 

معنىوهو واحد، بمعنى ذلك كل ويدرك ويرى بسمع إنه ت رافنقول ت وفال 
ءرق«رآ/ولا يعلم 

خلافعلى يظاهرها تدل التي للنمحوص حزم ابن تاويل الرابع! الأساس 
السابقة.الأسس 

لوالثور، ®حجابه قجآI قوله في الواردة البصر صفة حزم ابن أول ت ذلك مثال 
حلقه*ل'آا.مى بصن0 اثتهى!لته ما وجهه نثحالمر لآ"مدش كشمه 

®ومعناهحزم• ابن قال حففله، بمعنى الحديث، هدا في ®يصرْ• حزم ابن أول 
كثفلو الخبرت هدا فمعنى . .الحففل.بمعنى اللغة في يستحمل فد المر أن 

ورعايتهحفظه إليه انتهى ما عظمته لأحرقت سهلوته دون حعل التي السترة تعالى 
.٢ حلقه٠٠ل من 

عائثةالمؤمنين أم قول في العالم بمعنى وجعلها المع صفة أول وكيلك 
الأصوات٠٠سمعه ومع الذ.ى لله ®الحمد ٠ ■تتييا 

ذلك،،كل وسع علمه أن بمعنى! هو ®إنما إ حزم ابن قال 
المنةأهل ومدهتا حزم ابن مذهب بين الواصحة المياينة تظهر تقدم ومما 

المعتزلة.هب لخل. حزم ابن س الظاهرة والموافقة والجماعة، 

صالأول الأصل في العتزلة تقرره ما وصفاته تعالى أسمائه بات في يقرر فهو 
الله،على تدل أعلام مجرد تعالى الله أسماء أن إثبات من التوحيد، وهو أصولها 

(.٣١٥)آ/ ®النمل• )٢( (. ٣١٤ا(«النمل«)أ/ 
٤(.• ١ — ٤ • • )؛/ ارالمث.• في وأحمي■ (، ١٩٥)ماجه وابن (، ١٧٩)لم مأحرجه ٣( 

باخممارسر.T\-\-T\o /Y)(tJ^I )؛(»
٧(./ ١٢)ارتميره• في الهلبري جرير ابن أحرجه ٥( 



المكلموننسها الش السائل 

القدماءتعدد يسمونه مما حدرا يه القائمة صفاته وتعطيل ونفى 

أعلامأنها على الأسماء إثبات في المعتزلة مذهب نب حزم ابن فإذن ت ثالئا 
الشافعيللإمام به نالأسماء، تلك عليها دلت التي الصفات وتعطيل ونفي 

باطلة.نسبة وهدم ، ،؛!٥٠ 

وصفاتهالحسنى الله أمماء يتبن وهو الكبار السنة أئمة أحد الشافعي فالإمام 
فيمذهبه تقرير تقدم كما تمثيل، أو تكييف ودون تعهليل، أو تأويل دون العلا 
شيءأي على أدرى ولا الابزرى، الفصل في ، iUiالخاص؛المحث، في ذلك، 

الشافعي!لهدمام به نفيما حزم ابن اعتمد 

تعقليلها،ونفي تعالى الله صفات إثبات في وقاطع صريح الشافعي وكلام 
أعلم.والله والموولة، المحعللة مدهن، وإ؛طال، 

الزركشي:إ؛-قال 

مقصوده،غير في يحمل فد الكلام فقالI التاويل في الباي-ج الشافعي فتح ؛اوقد 
مقمود0اارفي ويفصل 
للعشب،:ا\ 

نم،، واJؤول١٤الظاهر في عقده فصل في ال؛ق اعلأم الزركشي ذكر أولا: 
الأصوليين.تعريفات حب، لهما معريا عنهما تكلم 
التأويليدخله ما عنوانه: حعل فصلا بحده عقد مم 

للخاط•الانتصار• \ووتض)٦(، لأبن والأمل• »المِةن ذلك: في اشمزلأ ؛، joJLJانظر )١( 
نمدالخمسة• الأصول، »شرح (، ١٣٨- ١٣٧والوحي،)م العدل »رّاتل -٣٨<، )٢٨

كله(.الأول )الأصل الخثار 
(.٤٤٣المحيط•)T/ •البحر )٣( !□ب. ^امن ( ٢٣٤رص انظر: )٢( 
(.٤٣٦)م الأبق المدر )؛(

(؛٤٣٩)٣; الأبق المدر )٥( 



الدينأصول ق الأئمة إل 

مين!ثالتأويل يدحله ما م يثم 

وفاق.المرؤع في التاويل دخول إل ت وقال الفرؤع، I أحدهما 
الباريوصفات الديانات وأصول كالعقائد الأصول الثاني; والقسم 

فال.كزا ، الوه٠ة١١

علىالباري وصفات الأصول في التاويل دخول في اختلفوا الناس أن وذكر 
الزركثي:ذكره ما على وهي ذكرها ثم أقوال، ثلاثة 

يؤولولا محناهرها، على تجرى بل فيها، للتأويل مدخل لا أنه الأول؛ القول 
هوهدا أن شاك ولا ، الزركشي قال كدا المشبهة، مذهب وط؛ منها، شيء 

مشابهةعن الله تنزيه اعتمادهم مع والجماعة، نة الأهل والأئمة المسلم، مدهتإ 
الزركثي.قال كما المشبهة مذهب، وليس المخلوقين، 

الشبيهعن اعتقادنا تنزيه ْع عنه نمسلئخ ولكنا تاويلأ، لها أن الثاني: والقول 
المتكلمونبه ينالذي المعنى تفويقي وهذا لفح، الإلى هذا ونسسبط والتعهليل، 

ييانه.مر كما الملف إلى 

أبيبن كعلي الصحابة بعخى إلى التأويل تح ونمؤولة، أنها الئالث،: والقول 
ذلك.في الأصوليين لبعض كلأنا ونقل هاري، عود موابن طالم، 
يفهمهكما التقويفي هو الذي ~ ، لفالمذهب، القائل: قول ذكر يم 

الذيهو ح لفالمذهبح أن وبين أعلم، ، الخلفومذهب، أملم، ~ المتكلمون 
يتوهممن إيهام دفع فيها كان لما ، الخلفؤلريقة وأن العلم، من مزيد إلى يحتاج 
بةنفي للغزالي كلاما نقل ثم ، الملقط طريقة من أعلم كانتح يليق لا حملا 

(.٤٣٩الأبق)T/ المدر )٢( <. ٤٣٩الأبق)٣; المدر )١( 
«أأ(.)م(»المحرالممط«)م/

(.٤٤١الممءل«)r/ ش»الحر كلامه انفلر )٤( 



التكلموننسها التي السائل 

أحْدلا،.الإمام إر التأويل 
يتعلقفيما ورجحه الزركشي ذكره الذي التأويل أن كله تقدم مما فالذلاهر 

تصرفاللففل ظاهر يحتملها لا بعيدة معان تهللب هو الدين وأصول بالصفات 
ثمالكلاميين، حميع وعند عنده التأويل مصعنالح هو هدا إليها، الصفات نصوص 

هوبابه فتح من أول السابق الكلامي الاصعللاحي بالمعنى التأويل هدا أن يزعم 
.الشافعيالإمام إلى ذللث، ية نحعلورة تظهر هنا ومن الشافعي، الإمام 

علمويذم ويذمه، يرده بل بالتأويل، يقول لا الشافعي الإمام ت ثانيا 
كله.الكلام 

ولاتحريف، غير من تعالى به اللائق الوجه على جميعا تعالى صفاته شنا وهو 
فيذللئح في الشافعي الإمام كلام نفلتا وقد تحريم،، ولا تاويل ولا تععليل 

،.اuبق١٢الفصل 
تمثلأن العقول على حرام ١١ت قوله والتنبيه التأويل رد في أصرحها ومن 

أنالنفوس وعلى تقعير، أن الفلنون وعلى تعحده، أن الأوهام وعلى تعالى، الله 
أنالحقول وعلى تحيمحل، أن الخواطر وعلى تتعمق، أن الضمائر وعلى تفكر، 

قوا'رسوله لسان على أو ه نفبه وصفإ ما إلا تحفل 
عريحمل قد ،؛الكلام قوله: وهي للشافعي الزركشي عزّ التي العبارة 'الثا: 

منأدري ولا الإمام، كتبا في عليها أقف لم • مقصوده١١ في ويفصل مقصوده غير 
أعلم.والله الزركشي نقلها أين 

 I القرافي:قال - ٥

وحقالرحمن، الله وحق وقولما؛ والميثاق، والكفالة العهد الشافعي؛ رروقال 
القديمةالمعاني بين لترددها صرائح لا كنايات والجبار؛ العليم وحق الرحيم، 

اuب.هذا من ( ٢٣٤)ص انظر: )٢( (. ٤٤١)م/ السابق المصدر )١( 
١(. ٤٣>االكاوة•)٣; صمن قيامة لأبن التأويل" ا"ذم )٣( 



الدينأصول ق الأئمة إل 

قدالحقا؛ ٠٠لنقل لأن فلا؛ وإلا الكفارة وحثت القديمة نوى فان المحدثات، وبين 
منهم،المهللوبة والأفعال الطاعة من عباده على تعالى الله حق به و؛راد يطلق 
الذيتعالى الله حق وهو القديم، ينوى حتى كفارة بها يجب، فلا . . حادثة. وهي 

الشافعيقاله والذي . .عباده.على الموفلف التفاني ونهيه أمره هو 
ل. .متجه.

ثطسطتا إ

،uUأعثر لم ^، ٧١الص في الشافعي م القرافي عزاه الذي الكلام أولا: 
غيرها.ولا الأمام كتب في 

المرافئ.نقله الذي التفصيل هذا مثل عنه أحد ذكر ولا 
البيهقي:عنه روى كما قوله وهو آخر، تفصيل الشافعي الإمام عن المنقول بل 

مخلوق،غير الله اسم لأن الكفارة؛ فعليه فحنث، الله أسماء من باسم حلفا من  ٠١
غيروذاك مخلوق لأنه التكفارة؛ عليه فليس والمروة بالصفا أو بالكعبة حلفا ومن 

٠، مخلوق،اؤ

السنةأهل أصول على مبني واضح تفعيل وهو الإمام، ذكره ما هو فهذا 
وأسمائهتعالى بالله كان ما هى المنعقدة المحيحة الأيمان جعل من والجماعة 

محفلمةكانن، ولو حتى المخلوقات، من تعالى بغيره الحلف، ومنع وصفاته، 
منعقدة.غير أيمائا ذللئ، وحعل والمروة، والصفا كالكعبة 

قولهوهو آخر، سيئا الشافعي الأمام إلى القرافي نسآا السابق النص في ثانيا؛ 
عندالكلام صفة به المراد هذا فإن الفسانياا، ونهيه ااأمره النص؛ آخر في 

واحدمعنى وهو قديمة، نفسية صفة الله كلام يجعلون فهم والكلابية، الأناعره 
عنه،الله نهى ما كل عن والهي به، أمر ما بكل الأمر وهو الله، بذات قائم قديم 

 )١: /r(»٣٨»الفروق .) )(.٢٨ا/ اعرى(<)٠ »الن )٢



المكلموننسمها التي السائل 

منوأول والكلابية، الأئاعرة مذهب فهدا ا؛ عنه الله أحبر ما كل عن والخبر 
.الشافعي الإمام وفاة يعد وذلك ، كلاب ابن هو الإسلام في ائتيعه 

كقولالله كلام صفة ز وقوله المنة أنمت مءت فهو ه المافص الأئ، أئ 
القرآنمالة في الفرد حفصا نافلر الذي وهو كثير، ذلك في وكلامه الأنمة، بقية 

أعلم.والله ، ذكره مر كما الحجة ذللث، في وألزمه 
الأسماءباب ق مسائل من أحمي. الإمام إل نسب ما الرابع: لمبحث ال 

واك^ائتة

حزم:ابن ■١-قال 

حاتموأبا الكريم عبد بن الله عبيد زرعة وأيا حنبل بن أحمد إن : قالوارافان 
هؤلاءإن لهم■ قلنا المسمى، هو الاسم إن يقولون: الحنفللي إدريس بن محمد 

منمعصومين فليسوا أنمتنا؛ ومن المنة أهل من كانوا وإن 
التعقيب:'٣ 

تحديةالمائل الممن المسمى عير أو الممى هو هل الاسم: في القول 
حنيفةوأبو وءاللئ، الشافعي قبله: ومن حنثل بن أحمد الأربعة: الأنمة بعد 

الله.رحمهم 

غيرولمثة محصا ط إلا يكون لا إثباتا أو نما إليهم ذلك في قول أي فنسبة 
صححة.

- ٩١)A/ للايجي المواقف• اشرح الكلام: صفة ني والأثاعرة الكلأبا لذب انغلر )١( 
وغيرئ.(، ١٨٤-  ١٧٣)لارازى ٠الأربحين• (، ٨٣- )٣٧ للخزالي االأقمماد« (، ١٠٤

.البحث،هذا من ( ٢٥٥)ص انغلر بالتفصيل ذلك، بيان مر ند )٢( 
القمل.هذا من ( ٢٣٥)ص في الكلام صفة إئات ني الثّانعي 5لأم اننلر )٣( 

(.١٤٥-  ١٤٤)إ(»الفهل«)ه/ 



الدينأصول ق ا؛ذربعة الأئمة إل 

الفصلهذا من الثاني المبحث فى المالة هازْ تحرير مر وقد 

الأو غيره؟ أو هو هو هل والممى ءالامم ت تيمية ابن الإسلام نخ قال 
قدالناس فان ذلك؟ في يفصل أو له؟ هو أو عيره؟ هو يقال ولا هو، هو يقال 

والذيوغيره، أحمد بعد الأئمة، بعد ذللثح في انتهر والزنع ذلك، في تنازعوا 
تيقولون الذين الجهمية على الإنكار ~ وغيره أحمد المنة أئمة عند معروقا كان 

مخلوقة٠٠الله أسماء 

أيصا؛حرم ابن وقال ٢" ؛٦-، 

وحاءI معتا0 إنما ربقاه وجاء ؤ I قال أنه حنبل بن أحمد عن روينا ءاوقد 
دك.'■".آم 
•اتطسب ؤّ ا '

الإمامعن مروي أحمد الأمام عن حرم ابن ذكره الدى التأويل هدا دلا' أه 
لهاء المحنة لا كتاب في أحمد الأمام عم ابن إسحاق ين حنبل حلريق من 

أحمرتالأمام عن حنبل رواه ما نص وهدا 
المماكبن عمرو أبي عن الحاكم عن البيهقي »روى كثير: ابن الحافظ قال أ- 

حاءأنه ربقاه ^^١٠ تعالى: الله قول لأول حنبل ن أحمد أن نبل، حن  عن

محوا

ربايوجاء ؤ • قوله في حنز رواية في أحمد قال ؛اوقد يعلى: أبو وقال ب،" 

النمل.سءذا ( ٢٦٢)ص انغلر: :١( 
(.٣٠٨)أ/ •النمل٠٠)٣( (. ١٨٥)I/ الفاوى،؛•مجموع :٢( 

فيهوليس نغش، محمد ٠ د بتحقيق ْلع إسحاق، بن لحنز احمدا؛ الأمام محنة كتاب'ذكر ( ٤ِ 
منهالثاني الجزء على إلا يعثر لم أنه المحقق ذكر فمد يكمل لم الكتاب لكن الرواية، هده 

المفقود.الجزء في الرواية هده فلعل فمهل؛ 
(.٣٢٧ا/:ه(»اوداةوالهاة«)• 



المكلموننسبها الش السائل 

قدرته((ت قال 

منجمع الأبة لهده أحمد ناويل في حنبل عن الرواية هذه نقل وكيلك 
وغيرهما.١^٣،، وابن ابن الإسلام كثيخ اساء؛ 
متعددة:وجوه من الرواية هالْ عن الجواب انثا: ثه 

ينفردمماريي له ثقته على وحنبل حنبل، من غالط الرواية هده أن الأول! الوجه 
ويغرب•بها 

ويغربءز؛،.ويتمرد أحمد، عن كثيرة ائل مراله الذهبي: الحاففل عنه قال 
شكلا حنبل من غلط ررهذا قوله؛ ثاقلأ بن إسحاق أبي عن يعلى أبو نمل 

فه«

المخالفةالمفاريد كثير وهو عنه، بها تمرد حنبلأ ارفإن القيم: ابن وقال 
عبدوصاحبه فالحلال عنه؛ المشهور يخالف، بما تفرد وإذا مدهبه، من للمشهور 

رواية،ذللئ، يثبتون وغيره حامد بن الله عبد وأبو رواية، ذللث، يثبتون لا العزيز 
ائلممن ذللئ، كان إذا هذا طهبه، لجادة مخالفة شاذة رواية أنها واكحقيث، 

ر ١١الة؟!المهل.ْ في فكيف الفرؤع؛ 
بخلقالقول فتنة وهى ~ أحمد للإمام وقعت التي المحنة بآن هذا ويتايد 

معروفة.مشهورة فتنة — القرأن 

أبيوصاحبه الله عبد وابنه صالح ابنه من كل بتفاصيلها الأمام عن رواها وقد 
وإغرائهحنبل تفرد يؤكد فهذا التأويل، ذللث، من شيئا يذكروا فلم المروذي، بكر 

•الرواية هدْ فى 

(.٧٤ءالاسقامة*)١; محاب )٢( (. ١٣٢التأويلات،)ا/ #إبطال )١( 
(.٢٦•اورّااةاا)آ/ الصواعق ارمخمحر )٣(

(١٣٢)٥(»إيطالالتأويلات،)١; (. ٥٢/ ١٣)٤(»سرأعلامالبلاء،)
(.٢٦•المرملة،)آ/ الصواعق ؛رمختمر )٦( 



الدينأصول ق الأربعة الأئمة إل 

عنكتبوا لما المحققون العلماء من كير الرواية هذه ذكر عن اعرضي ولذلك 
أحمد.للإمام وقعت التي الحنة 

محنةعن حافلا كتاثا جهع المقدمي الواحد عبد بن الغتي عبد الحاففل فهدا 
عنسئا يذكر ولم وتفصيلأت أمور من بها يتعلق ما كل فيه ذكر أحمد، الإمام 

الروايةهذه 

أعلامامير كتاب في أحمد للإمام الحافالة ترحمته في الذهي الحاففل وكذلك 
الروايةهذْ عن شيئا يذكر ولم الحنة بامر يتعلق ما كل ذكر فقئ النبلاء®؛ 

منأحمد الإمام عن التواتر للمشهور مخالفة الرواية هذه أن I الثاني الوجه 
.وإبهلاله التأويل ورد الصفات بجمح الإقرار وجوب 
يناقضأحمد عن المتواتر المتقول أن رب لا رر تيمية؛ ابن الإسلام شخ قال 

ينكرهو بل أمره، وينزل وياني يجيء الرب إن ت يقول لا أنه ومحن الرواية، هذه 
ذلك(ارم.يقول من على 

منأحل يقل لم مبتدعة، التأويلات هذه جميع أن لأوالموات أيقنا! وقال 
المعروفحلاف وهي باحان، لهم التابعين من أحد ولا منها، شيئا الصحابة 
ولكنالمنة، أئمة من وغيره حنبل بن أحمل والحدبث، المنة أئمة عن التواتر 

وتكونالأئمة يعفى عن تنقل بألفاظ يتثبث، الفاسدة بالتأويلات الخائفين بعض 
.٢٤محرفة® أو غلطا إما 

لهدءإثباته في روايايتؤ أحمد الإمام عن نقل قد ه نفحنبلأ أن ؛ الثالث، الوجه 
ذمهعنه ونقل ونحوها، ؟ . ؟ والنزول كالمجيء الاختيارية؛ الفعلية الصفات 

د.ضقيق مطبؤع المقاومحي، الغني عد للحاففل حنل* بن أحمد الإمام محنة ٠ كتاب )؛(انظر؛ 
التركي.الله عد 

بعدط.ون ( ٢٣٢؛/ )١ أعلام "سر انظر: )٢( 
(.٦٢النزول®)حليّّثا ثرح ١١)٤( (. ٥٧النزول®)حدسئ، مرح ١١)٣( 



التهكلموننسها الش السائل 

ماءالإلى هث الله ينزل الله؛ عبد لأبي ررقلت حنبل؛ قال علم، بغير فيها للكلام 
وغضب. هدا عن اسكت ت فمال بماذا؟ أم بعالمه نزوله ت قلت . نعم قال؛ الدنيا؟ 

لروى" ما على الحديث أمض أ ولهذا؟ لك ما ت وقال 
وزجروالإتيان المجيء جنس من وهي الزول صمة الإمام أثبت كيف فانفلر 

ذلك،نحو أو علمه ينزل أي• المنة، تاويل إلى يفضى موالا سأله لما حنبلأ 
.تحريف، ولا له تأويل دون الحديث بالمقل بالإقرار وأمره ذللئح من وغض، 

الجمع،في التأويل ترك مذهبه من المشهورة راوالرواية ؛ القيم ابن قال 
يرنمعن سأله لما فانه صريحا، التأويل ترك عنه نقل ممن ه نفحنبلأ إن حتى 

ءنهاارنهاه ماذا، أم أمره هو هل النزول! 
الرزاق،عبد نا ألى، حدثنا  ١١أحمدت الأمام ابن الله عبد قال I الراع الوجه 

بنم ف، أممه ئآيهم أف إلا ثْلررف ^٥^، ت تعالى قوله في قتادة عن معمر، عن 
ولأتيهمالغمام من ؤنلل في ه الله اتيهم قال: [ ٢١•]كة; وأدلدهئه< 'ألغثاءِ 

الموت((عند الملائكة 

تعالىلله الإتيان إثبات في قتادة عن الأثر هذا أحمد الإمام يروي ، كيففانظر 
لهدهتأويل لأي أثر لا أنه على ل يل• مما المنة®  ١١كتاب، فى ابنه وشته تأويل، ؛ا-ون 

هئزفة.الأمام عند الصفة 
إلاتظمون وهل ت طالب، أبى رواية في أحمد قال رروقد يعلى: أبو قال وكدللث، 

وهصما صما وألملكؤ ربف، ووجاء رإلفهقئه<، اي أتيتنبى ف؛لتم أّب يمحهم أف 
.كفر((ففد ثرى لا الله إن قال: فمن [، ٢٢]١١^: 

علىبدلك احتج لأنه ذاته؛ مجيء أو؟تا أحمد أن هدا ررو٠لاهر يعلى: أبو قال 

(،٤٥٣السنة(()r/ أهل اسماي أصول وءئرح (، ٢٦• يعلى)ا/ لأبي التأويلات،(( ((إبطال )١( 
(.١١١الخى)لعبد و(االأةمماد« 

(.١١٧•إ«ه، (ّ)٣(ا)المة(ا)٢/ ٢٦٠)\ا اورّاة(االصواعق )٢(ا(مخصر 



الJاينأصول ق ا؛ئردعة الأئمة إل 

مضائاوالمجيء الإتيان كان إذا رويته جواز على بذلك يحنج ؤإنما رويته، جواز 
الدات«لا،.إلى 

كنتقال حنبل ين أحمد بن الله عبد عن لاوروينا محي؛ المقل الغني عبد وقال 
كانإذا فقال! النزول بحديث يقص قاصا فسمع المجد، في عابرين وأبي أنا 

ولاانتقال ولا زوال بلا الدنيا ماء الإلى هق الله ينزل ثعبان من النصف ليلة 

Iقال ثم سكن حتى وأمكنه يدي، ولزم لونه واصفر أبي فارتعد حال؛ تغير 
ريهعلى أغير الله رسول هذا! يا ت قال حاذاه فلما المتخوصى، هدا على نا بش 
واضرف«ل^.ه! الله رسول ىل كما قل ك، مه 

كلامهمن يلزم الذي القاص ذلك كلام سمع لما الإمام حال هذا كان فإذا 
كلامسمع التي الصفة هذه جنس من أخرى صفة هو يؤول فكيف الصفة؛ تأويل 

احاله؟ وتغير ذلك من وغضب فيها القاص 

لهافإن أحمد، الأمام عن الرواية هذه ثبوت، فرض على أنه السادس! الوجه 
الأمام•ص■ اذ ت4 ٠ نّت ما اJة ٠ ال هذه , تناقض لا ;حث، ، أخ اثا حه العلماء عند 

٠

معالمناظرة معرض في الأمام قاله الكلام هدا أن ت الجواب هذا وهالخص 
وهؤلاءالإمام بين المناظرة فإن شمها؛ الروايه مدلول هو كما الجهميه، خصومه 
ذكرواأنهم الجهمية أولئك عليه به احتج مما فكان القرآن، في كانت الجهمية 
طيرمن فرقان أو غيايتان أو غمامتان كأنهما عمران وآل البقرة ررتجيء حديث! 
صفاتمن المجيء إن أحمد! للإمام فقالوا ، صاحبهمالإر عن تحاجان صواف 

٠محلوق القرآن فإذن المخلوق 

(.١٣٢اكاويلأت«)ا/ لاإبهلال )ا(

١)المقدسي الغنى عبد للحافهل الاعتقادء فى ااالأقصاد )٢(  ١٠

(.٣٦١)ه/ في وأحمد (، ٢٥٢)مسلم أحرجه )٣( 



التكلهوننسها التي السائل 

للهيالمبة الاخيارية الفعالية الصفات تعهليل في أصلهم عالي بناء قالوه وهذا 
تعالى.

كنتمإذا انه أصولهم، على بناء لهم الإلزام هيئة على أحمد الإمام عليهم فرد 
فيكونهنا، هذا يلزمكم فكذلك أمره؛ جاء I أي رتلئ،ه< ^^٠١٠ • تعالى قوله تتأولون 
كلامفهو القرآن؛ أما عمران، آل محوره وثواب البقرة محورة ثواب يجيء ت المعنى 

بأصولهمالخصوم على والرد المناظرة، فى المزل سيل على وهذا يجيء، لا الله 
علىيدل مما يتناقضون بل مهلردة، أصول على يسيرون لا وأنهم تناقضهم، لبيان 
الأنفس.تهوى وما الفلن يتبعون إنما أنهم 

نبيسلكه ولقد صحح، محروق أسلوب الناظرة في الخصوم مع والتزل 
فيبذللتج عنه الله أحبر كما قومه، ْع واللام الصلاة عليه إبراهيم وخليله الله 

ريى-«*هه؛ذ.ا ثاد ثجآ رءا آيل عيه جل ^^١ •' تعالى قوله في لقومه مناظرته 
[.٨٣-٧٠]الأنام: الأيات 

هذافي كان واللام الصلاة عليه إبراهيم أن ااوالحق كثير؛ ابن الحافغل قال 
الهياكلعبادة من عليه كانوا ما بعللأن لهم مبينا لقومه، مناظنا المقام 

مناظراالمقام هذا في كان قم' إبراهيم أن تقرير في القول هل. يثم . والأصتاماا 
١لقومه 

عليهمليقهلع معهم تنزلا خصومه مع الناظرة سبيل إذن محلك أحمل. فالإمام 
•شبهاتهم 

له؛للمنازعين إلزاما ذلك قال إنما قوم■ رروقال تيمية؛ ابن الإسلام ثيح قال 
كادمهمجيء ؛ قولوافكذ.لك قال؛ أمره. بمجيء الرب مجيء يتاولون فإنهم 
،.ر ا( قريب وهلءا ثوابه، مجيء 

ثموحففله نقاله ما حنبل صبعل بل أخرى؛ طائفة رروقالت، القيم؛ ابن وقال 

(.٧٥ااالأّتةامةاا)\إ )٢( (. ١٥١العفلم«)Y/ القرآن «مير ;١( 



الدينأصول ق امحربعة الأئمة إل 

سيلعلى أحمد قاله إنما منهم؛ طائفة فقالت النص، هذا تخريج في اختلفوا 
والمجيءالإتيان من القرآن في ما يناولون كانوا القوم فإن لهم؛ المعارصة 

المجيءإليه نسب من أن على يدل ما ذلك في يكن ولم بحانه، أمره بمجيء 
مثلهو والمجيء بالإتيان كلامه سبحانه الله وصف، فكذلك مخلوق، والإتيان 

علىالقرآن مجيء بحمل مخلوق كلامه أن على يدل فلا بدللاح؛ ه نفوصفه 
وبأسه.أمره مجيء على وإتيانه سبحانه مجيئه حملتم كما نوابه، مجيء 

نفليرفي يعقدونه بما لخصومه والإلزام المعارصة سيل على ذللثح ذكر فاحمد 
العارضاعتقاد تستلزم لا والمعارصة ، ذللث، يعتقد أنه لا عليه به احتجوا ما 

؛4هعارصن ما صحة 

الصفايتحفي له أن أو ، بالتأويل يقول الإمام أن على إذن الرواية بهذه يعتد فلا 
الإقرارهوت عنه انتهر الذي عنه ، العروققوله بل — التأويل وهو ~ ثانتا قولا 

•أعلم والله منها، ثيء تأويل وعدم تعالى صفاته بجميع 
الغزالي؛حامد أبو قال — ٣ا 

الثقامتحمعتا ا،ففد عاليه، الله رحمة حنبل بن أحمد التناويل عن الناس فا؛عل.  ١١
ثلاثةبنأويل صرح حنبل بن أحمد إن يقولون؛ ببغداد الحنابلة ئمة أس 

؛فقهل أحاديث، 

•الأرض* ق الله يمين الأموي الحجر * • ه قوله ؛ أحدها 
الرحمن*.أصاع من إصعين بين المؤمن ,ءه؛،ائل_، قوله الثاني؛ 

.اليمن* قبل من الرحمن نفس لأجد ااإني ه؛قوله ؛ والئالن، 
وإما. ١ ظاهره. استحالة على عنده البرهان قام حيث، هذا، أول ، كيففانغلر 

عندهتغلهر لم لأنه الثلاثة؛ الأحاديثح هذه تأويل على تيثجن حنبل بن أحمل اقتصر 

(.٢٦*)؟/ الممحلت• الصواعق ءرمختمر !١( 



المكلموننسها الش السائل 

لهلظهر أمعن ولو العقلي، النظر في ممعنا يكن لم لأنه القدر؛ هذا في إلا الاستحالة 
يتأوله((لم مما وغيره فوق بجهة الاختصاص في ذلك 

وذكر،، التةاليساار )اأساس كتابه في الرازي الغزار عن الكلام هذا نقل وقد 
.ذكرني® من حاليس ررأنا ت قوله وهو آخر حديثا الثالث الحدث بدل 

وأيدهالزركثي أيصا الغزار عن ونقله 
العينين®ررجلأء كتابه في الألومي نعمان أيصا ونقالها 

الأحاديثلهذه أحمد الإمام عن التأويل هذا نمل على حميعا هؤلاء توارد ففد 
عنذلك ذكر من أول فهو الغزار، حامد أبي عن ذلك ينقل وكلهم الثلاثة، 

أحمد.الإمام 
أحوبة:بعدة الغزال ذكره اليتم، هدا عن انملماء أحاب وقئ هذا  ٣٠

كذبهو بل يصح، لا باطل أحمد الإمام عن الغزار الذي ^ا أن ت أولا 
الإمام.على موضع 

زمنيةمسافة أحمد والأمام الغزار وبين أحبره من يذكر لم والغزار 
يعتمدلا عواهنه على الملقى النقل ^ا فمثل زمانية، قرون نادثة من أكثر بعيدة 
عليه.

عنهأحد ينقلها لم .،..، ٠٢١على الحكاية ^٥ ١٠تيمية! ابن الإسلام شخ قال 
أبوعنه ذكر الذي الحنبلي وهذا عنه، ذلك نقل أصحابه من أحد يعرف ولا باسناد 
قال®فيما صدقه ولا قال بما عالمه لا يحرف، لا مجهول حامل 

(،٨٤-  ٨٣الغزار®)٣; مجموعة»رّائل صمن والزندقة(( الإسلام بين الفرقة »فيصل )١( 
١(. ٠٣الدين")١; علوم في»إح؛اء ومحولك 
(.٤٤٢الممْل")T/ »ال؛حر انفلر: )٣( )آ()م\-ا(. 

(.٥٥الرول(()حديث »نرح )٥( (. ٣٥٩))٤( 



الدينأصول ق امحردعة الأئمة إل 

منالصحيح وتمييز والمقولأت الرواية بعلم له معرفة لا ه؛ والغرالي 
•غيره في ولا النوى الحديث في لا الضعيف 

لا؛ مزحاة الحديث علم في ُُوبضاعتي ه• نفعن قال وقد 
الموصوعةالمكذوبة المقولات من كتبه في ررولهدا • الإسلام شخ عنه وقال 

مجهولعن نقاله فانه أحمل، عن نقاله الذي النقل هذا ذلك، ومن . . الله. ثاء ما 
أحمد، يعرفمن يتنانع ولا أحمد، عن إرسالا أرسله المجهول وذللث، يعرف، لا 

والخواترالإثبات بنقل عنه المقولة ونصوصه عليه، مفترى كذب،، هذا أن وكلامه 
عنها؛نقله الذي الهذيان هذا يرد عنه 

حديثأشأن في الغزالي عنه نقله ما خلاف، أحمد الإمام عن ثبت، أنه ثانيا! 
.أصاح من إصبعين بين انماد ررقلوبه 
تأويله.من ومغ لله صمة الأصاح إثبات من هره ١١٥؛أحمد الإمام قال فقد 
آدموررحلق إصبعين®، بين العبد ررهال_، ; طاو.اأبي رواية في أحمد الأمام قال 
بهقلنا هدأا مثل الحديث، حاء وكلما بيده®، 

قالهما فأين لتاويله، يتعرض ولم ءلاهره على الحديث، أحرى كيف فانفلر 
الحديثج؟إ^ا تأول أنه الغزالي 

الإحراز:الحديثان أما 'التا: 

حديث،فهو الأرض® في الله يمين الأموي ررالحجر حديث،: وهو فالأول: 
إصعم

١(.٠ • اكأسس«)V/ )٢( (. ٢٤٦التأويل®)ارئانون، )١( 
٤ّ( يعر)٥ لأبي اكأويلأت« )٤( (. ١٧لم)مرواه )٣( 
عمرو.ين الله عبد حديث من (؛ ٢٢١)؛/ خزيمة والن (، ٤٥٧)ا/ الحاكم أخرجه )د( 

أنس.حديث من ( ٢٥٨الفردوس،؛)٦! لإمسند في الديلمي وأحرجه 
جابر.حديث من ( ٣٣٦ارالكاملءأ)ا/ في عدي ابن وأحرجه 



التكلبموننسها التي السائل 

■امله.لمن بقه بين فهو 'اويل، إلى يحتاج لا فهو ذلك: ومع 
أنهله تبين المقول اللففل تدبر ٠من فقال: ل؛قفة الإسلام شيخ ذلك أوصح وقد 

فقيدهالأرضءا، في الله اربمين قال: فإنه يتدبره، لم من على إلا فيه إثأكأل لا 
يخالفالقيد اللففل وحكم الله، يمين فيقول: يْللق ولم الأرضرٌ ررش ■ بقوله 
،بمينه" وقبل الله صافح فكأنما ومله صافحه اءفمن قال: نم المهللق، اللففل حكم 

يمينيصافح لم الصافح أن في صريح وهزا به، الشبه غير المشبه أن ومعلوم 
الحجرأن يبين وآخره الحديث فاءول الله، يصافح بمن شبه ولكن أصلا، الله 

عاقلااكل عند معلوم هو كما الله صفات من ليس 

فإك.أحمد إلى وتب، الُزالي فهم كما لتاويله حاجة من هناك ليس فإذن 
،،ادمن*ل نل من الرحمن نفس أجد ®إني قوله: وهو الثاني: الحديث وأما 

تحتاجحتى لله صفة الوحمزا، نفس ؛٠١الراد ليس أنه على يدل ما الحديث ففي 
فأيالراد، يبين اليمين قبل من قوله فإن الغزالي، زعم كما ناول إلى 

بالنفسالراد وإنما تعالى، لله صفة إليها تنسبا بأن اليمن لجهة اختصاصي 
العلماء.فهمه كما ا والتفرج التنفيس 

بنصريهكربي عن وتنفيه عني الله تفرج أجد إني ٠ - ٠ معناه را ت يعلى أبو قال 
اليمن"أهل بمدح كان ما كيرا وكان • • المن• أهل نل من إياي 

الحل.بث،،مقصود يبين اايمناا ®من رافقوله: تيمية: ابن الإسلام شيح وقال 

/للألباني)١  ١١الضعيفة الأحاديث ارصا!ساوة I انفلر ٠ حلرقه جمح من صعقه العلماء بين قد و —
٢٥٧.)

التعارض•)ه/ردرء في مفصل أحر كلام وله (، ٣٩٨~  ٣٩٧الفتاوى،)،"/ رمجمؤع )١( 
٢٣٦.)

(.٥٤١ند•)آ/ رالمفي أحمد الإمام أخرجه )٢( 
مة.وهو إ ثبيبا غير • الصحيح ٠ رحال رحاله (؛ ٥٦الزراىلاا)*ا/ رمجمع في الهيثمي ال فو 

(.٢٥٣-  ٢٥٢)اكأويلأت« )٣( 



الدينأصول ق امحر>عة الأئمة إل 

حاءمنها ولكن ذلك، يقلن حتى تعالى الله بصفات اختصاص لليمن ليس فإنه 
منيأثث ثؤ منف دييدء ص يم تبث ؤ*، فيهم: قال الذين ويحبونه، يحبهم الذين 

؛l[،)]0_؛: وثعتوئدآه ! ؛؛٠٠٠

ودينه،رسوله بهم الله نصر الذين والخزرج، الأوس هم الذين والأنصار 
هؤلاءأصحابه، س والمهاجرين والسلام الصلاة عليه نبيه عن بهم ونفس 

الأنساب.في معروف، هو كما اليمن، إلى نسبهم يرجع الأنصار 
وغيرهم؛بالأنصار نبيه عن وتنفيه الله تفريج هو المقصود أن يؤيد ومما 

فيالجهاد وأن والتمكين، الرفعة أعفلم جهادهم في ف،كان معه، جاهدوا لأنهم 
والتمكن.التنفيس ليبقى الأمة في ماض باق الله سيل 

صمنالحلسث، هن.ا الكبيرا؛ ررالمعجم في الطبراني عند ستا أنه ت ذللث، يوضح 
الكونينقيل بن المة ّعن لفظه; وهذا الأمة، في وبقائه الجهاد عن ه كلامه 

رسوليا ت فقلت، فخذه ان تمركبتاي كادت حتى ه الله رمحول س دنوت قال؛ 
قتال.لا أن أقوام وزعم السلاح، وألقي الخيل ركت الله، 

ظاهرةالحق، على قائمة أمة أمش من تزال لا القتال، جاء الأن كذبوا، ٠٠فقال؛ 
إلىظهره وهومول، وقال: - منهم لينالوا قاتلوهم قوم قلوب الله يزيغ الناس، على 

ملسث،غير إلئ أوحي ولقد هاهنا، س الرحمن مس أجد إني - اليمن 
معانونوأهلها القيامة يوم إلى الخير نواصيها فى معقود والخيل أفتادا، و.ثبعوني 

ءليهاا،ر

(.٣٩٨الفتاوى،)،"/ »مجموع )١( 
٠ائي النية رو١ في كما ٠ مقبوصن ْل • ومعناها كدا، ( ٢ ) 

ااالمد(اش أحمد ص الحديث، وأصل (، ٦٣٥٨)( ٥٢للطراني)U/ اممّر، ر>الهجم )٣( 
١)ة/  إلىفلهرْ مول وهو ®ونال؛ قول؛ دون ( ٢١٤)،"/ "الس، فى ائى والن(، ٠٤

.،..اليمض.





الدينأصول ق الأئمة إل 

أحبرناI قال موسى بن الله عبيد حدثنا قال؛ الفطواتي زياد أبي بن الله عبد 
Iفقالت ه البي امرأة أتت ت قال خليفة بن الله عبد عن إسحاق أبي عن إسرائيل 

وسعكرسيه إن قال; ثم ذكره، تعالى الرب فعفلم الجنة، يدخلني أن الله انع 
قالثم ~ أصاح أربع مقدار منه يفضل فما عليه ليقعد وإنه والأرض، السمواين، 

.، ثقله٠٠١ من ركب إذا الجديد الرحل كاًءليهل أؤليطا له وإن ~ فجمعها بأصابعه 
عنهقال مجهول، ت انى الهمي هو ين، الحل هذا راوي خليفة بن الله فعبد 

فالحديثوغثرْ؛ عمر عن يروي ناص م نم ،/٧ يكاد لا الذهى؛ 

والضعف.بالنكارة الحديث، هدا على العلماء حكم ولذللث، 

Iفةّفئ فقال الحديث،، وصعق ند الهذا اذقهلاع خزيمة ابن الحاففل وبين 
هذافي تحتج نا لالإسناد، متصل غير لأنه شرطنا؛ من الخبر هذا راوليس 
أنيمأكن لا الغيبية المسالة هذه فمثل المنقaلحاتطاا ؛المراسيل العلم من الجنس 

المنكرة.المنقهلحة الضعيفة الرواية هذه بمثل تتبتذ 

منكرهو بل إ الصحة؟ للحديث، فأتى I١٠ الله وفقه الألباني الشيح وقال 
ءندىاال٤؛

كلامهفي الكرمي مرعي إليه به نمما الله إلى برئ أحمد الأمام أن ت ثانيا 
منشيء في يخرجه ولم أصلا الحديث، هذا يرو لم طبق أحمد فالإمام السابق، 

غيره.في ولا المني في لا كتبه، 

جماعةالأئمة من رواه الحديث، هذا إن الكرمي مرعي يقول حق أو علم فبأي 
.إ أحمد؟ الأمام منهم 

الكبري٠٠ااالإ؛انة كتابه؛ في عنه فتشت، فقد بهلة، ابن يروه لم وكزللث، 

(.٤١٥الاعدال")■؟/ )أ(»مزان (. ٥٧٩٧)( ١٢ااحاْعاواناار'آ/ را(
(.٢٥٧الضعيفة(،)٢; الأحايين، »ااة )٤( ١(.  ٠٦)ا)الوحدا،كتاب )٣( 



التكالموننسها الش السائل ٣٣٢

أثر.على ث الحي. لهذا أعثر فلم ل4 وررالصغرى•( 
الإمامابن الله عبد ولا تة* ®الفي الخلال اللفظ بهيا يخرجه لم وكذلك 

.أحمد 

فيولا اكفاتاا ااكتاب في الدارقطني الحاففل مهللقا يخرجه لم وكذلك 
.كتابااالزولاا

هؤلاءإلى الحديث هذا رواية نسبة من الكرمي مرعي زعمه ما جمع فبهلل 
ومنهومقوؤله؛ ينكارته لعلمهم إلا له ذكرهم وعدم عنه إعراصهم وما الأئمة، 

الحديثهذا إن قوله؛ بهللأن وكذلك زعم، فيما الكرمي مرعي خطا شدة نعلم 
عنه.ؤإعراصهم عاليه العلماء حكم علمنا وقد ثان، 

الإماميقل لم معروفة، كثيرة الصفات في أحمد الإمام عن الروايات ثالثا؛ 
منهيفضّل إنه فهل؛ يقل ولم العرش، على — اللففل بهذا ~ يفعل- الله إن قمل؛ 

ولاأصحابه، وكبار تلأمازته من أحد قهل ذلك، يقل لم كالللئح أصاح، أرح مقدار 
منشيئا إليهم نسب فمن السنة، أهل عموم من أحد ولا الحنابلة أئمة من أحد 

.زوراإليهم ونب كل-با، عليهم افترى فقد ذللثح 

فكلامالهجرة، من الألف، بعد جاء متاحر حنبلي بكلام الحنابلة على يعتل- ولا 
مابهللأن بين—؛؛< وقد كلامه، تبعة يتحمل الذي هو ، وحدْ عليه عهدته الكرمي 

هو.إلا إله لا الموفق والله عموما! ويالحنابلة أحمد بالإمام ألصقه 
النفي؛المعين أبو قال ~ ٠ْ 

متركيحتعالى أنه وزعم المركب، به وعنى "■ الجم ~ الاسم ^ا أطلق فمن 
والجواليقيةكالجواربية الرافضة من وكثير اليهود إليه ذهبا كما متجزئ متبعص 

المحنىفي لنا مخالفح فهو جميعا الله أخزاهم الحنابلة وكل-ا والهاشمية 
م'".رالأّ

(.١٣٧التوحيد(؛)لقواعد ءالتمهيد 



٣٣٣الدينأصول ق الأربعة الأئمة إل 

الخالقفي يعتقدوا أن إلى الإسلام أهل من كثير صار ارولهدا رشدت ابن وقال 
١١اتبعهم ممن وكثير الحنابم هذا وعلى الأجسام، سائر يثبه لا جم أنه 

جهتين:من السابق كلامه فى الحنابلة على المفى افترى لقد 

جمأنه تعالى الله على يطلقون أنهم - وحاثاهم - إليهم نسب أنه جهة: من 
بهتانهدا سبحاك وبهتان، افتراء محص وهدا ومتبعض متركب، تعالى وأنه 

فيه.ما بيان وسيأتي عفليم، 
أشباهوْع رسله وأعداء الله أعداء اليهود مع الحنابالة حشر أنه جهة؛ ومن 

،الرافضي الحكم بن هشام أتباع مئة كالهثا الرافضة؛ غلاة من اليهود 
داودأتباع والجواربية ، الجواليقي سالم بن هشام أتبلغ والجواليقية 

التشبيهفى لليهود المشابهين الرافضة غلاة من وهؤلاء ، الجواربى 
•بالخرى جمعا علهم دعا ثم والجم، 

القول؛لهدا مناقشة يلي فيما وه 
أنهمذهبه ١^٤ من أحد عن ولا أحمد الأمام عن مهللما يثب لم ولا؛ أه 
العالمينرب الله تعالى متبحض أنه أو مركبا، أنه أو جسم، أنه الله على أؤللق 

.كبيراعلوا الجاهلون يقول عما 

يزعمهما فيها أين أصحابه، كتب وهذه ورواياته، أحمد الإمام كتب وهذه 
إويدعيانه؟ رشد وابن في الن

ولانما لا تعالى الله حق في — الجم — اللففل بهذا يتكلم لم أحمد فالإمام 

(.١٧١)الأدلة١١ )ا(»ماهج 
(.٣٣- )١٣ للأشعري الأّلأمضاا "مقالات اكثيهي مذهبه وعن عنه انفلر )٢( 
(.>االقالأتا()٤٣ْدهبه عن انثلر )٣( 
والمشركين١٠الملمين فرق و٠ااءتمادات (، ١٧٢)الفرقاا بين ءالفرق مذهبه عن انفلر )٤( 

للرازي)•؟(.



المكلموننسها ا)ش السائل 

أثبتهما إثبات على يقتصر وكان المحدثة، والاصطلاحات الألفاظ من لأنه إثيائا؛ 
ه^،رسوله عنه ونفاه ه نفعن الله نفاه ما وينفى ج^، رمحوله له وأثبته لنفسه الله 

.ذلك! عدا عما ويسكت< 

منت منهم ، ا الهلوالفبقية في ما فتهم ااوالحنابلة ت تنمية ابن الإسلام شتخ قال 
الالله على اللففل هدا يهللقون لا الأئمة، من وأمثاله ؛، ٠٢١الإمام طريفة على هو 

أحمدأنكر ومما ، بدعق نفيه أن كما بدعق إثباته إن I يقولون بل ، إثبائا ولا نفئا 
هوكما نفيه، على الموافقة من وامثغ ، اللقفل هدا نفى الجهمية على وغيره 
منالمحفة والسنة الحديث، وأهل والأئمة ، لفوال. . . إثباته إطلاق، عن ممتنع 
رسوله،به وصفه أو ه نفبه وصف، بما إلا الله يصفون لا ، الهلوائفجمح 

منكان فما معانيها، بتبيان إلا ينفونها ولا يثبتونها لا المبتدعة المجمالة والألفاظ 
Iيعللقون فلا نفوه، ^٧؛، مخالما كان وما ، أثبتوه والسنة للكتاب، موافئا معانيها 

ل ٠٠جوهر ولا بجم ليس يقولون• ولا جوهر، ولا جم هو 
قولين:عر الجم لفقد من المومم، في الخابلة انثا: '0 

إطلاق،عن يمسكون وطريقته، الإمام منهج على هو من منهم الأول،: القول، 
تقدم.كما مبتيع لفغل لأنه إثباته؛ عن يمسكون كما اللففل هدا 

اللهعلى إطلاقه ويمح صراحة اللففل هدا ينفي من ومنهم الثاني: القول، 
وغيرهم،وأتباعه يحلى أبى والقاصي بيته، وأهل التميمي الحسن لكبجب تعال، 

٠والتمل التشبيه رد ه دللمن ومقعدهم 

اللهعلى الجسم لفظ يمرح؛اطلأف، من — الله بحمد — الحنابلة في فليس 
رشد.ابن وكدا في النزعمه ما فثعلل البتة. 

(٣)الجملفظ أطلق من الحنايلة في ليس لآةِذنث: تيمية ابن الإسلام شيخ قال، 

باختمار.٢( ٥ ٩ — ٢  ٥٧/ والنقل®)'١ الفل تعارض اردر•، )١( 
(.٢٥.).ا/ )*ا(اااللرءا((. ٢٥٨ابق).١/ اسرالانفلر: )٢( 



الدينأصول ؤ، الأربعة الأئمة إل 

إلىالمقالة هد0 سبة من هؤلاء ينعمه فيما المثب الإسلام نخ بين وقد 
منأشهر من — لإمامهم تبنا ~ الحنايالة كان لما هو• المبب وهدا الحنابلة، 

ذريعةذلك خصومهم اتخذ والمنة، الكتاب في الثابتة تعالى الله صفاين، يثبن، 
مجسمة.أنهم إلى بوهم فنفيهم، القدح إلى 

وأتباعهمالجهمية من التعطل أهل فإن بالحنابلة، خاصا ذلك وليس 
لأنه؛ ذلالن، إلى والجماعة المنة وأهل لفح الجمع بون ينوأفراحهم والفلاسفة 

لها.النفاه على والرد اكفايتح باثثات للحنايالة خصوصية لا 

مجماأثبتها من كل يسمون الصفامت، نفاة ُلكن ذللتح؛ مبينا الإسلام شيخ قال 
لأنهموذلك بجم، إلا تقوم لا الصفة إن ت يهولون كانوا إذا اللزوم، بطريق 

فىالجم فإن اللغة، في العروق، المعنى غير على الجم معنى في اصطلحوا 
أنقولهم على فلزم حما، إليه يثار ما كل يسمون وهؤلاء البدن، هو؛ اللغة 

ّلفحعليه اتفق وما عباده، عليه الله فهلر وما والمنة، الكناب به حاء ما يكون 
بلغيرهم، ولا الحنابلة لا طائفة، يختمر لا وهذا نجيما، وأئمتها الأمة 

جرتلما ولكن . . كلهم. اللفح أتيغ على والشبهة المجسمة لفغل يهللقون 
أحمدالأمام عهد في مجسما أثبتها من وسموا الصفايتح نفاة الجهمية محنة 

أحمدالإمام قام ذللثح، ونحو يرى لا إنه وقالوا؛ • • • مخلوث، القرآن إن ؛ وقالوا
هدامن والمنة الكتاب في حاء ما وإثباين، والمحقان، المنة إظهار من حنبل بن 

الأJبارتامن أصحابه في يفلهر فصار • • الأئمة. من غيره إليه يحتج لم بما الماب 
ا.البابا،ر هذا في نصوصهم كثرة بسسبح غيرهم، في يفلهر لا ما 

رند•وابن السقي زعم ما بطلان سن الموجز الرد وبهذا 
 Iتالثيرازي إسحاق أبو قال — ٦

لأنبهم، يعتل فلا الأصل. حنبلية الهمع شافعية نحن الجهلة! قول وأما ٠١

باختصار.( ٢٥١- ٢٥٠ا/ )ا(ااالللأرءا<)'
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التكالبموننسها الش السائل ٣٣٦

شيءذلك في عنه ينقل ولم الأصول، في كتابا يصنف لم صك حنبل بن أحمد 
القولفى الموافقة إلى المعتزلة دعاه حين والحبس الضرب على صبره من أكثر 

صنم،بمن فالاقتداء يناظر. فلم المناظرة إلى ودعي يوافق، ولم القرآن، بخلق 
أولىالباهرة والحجج القاطعة بالأدلة المبتدعة وقمع فيه وتكلم ذللث،، في 

عليهل يل. كما الأشعري، الحسّن أبا المبتدعة وقمع ألف، الذي بهيا يقصل. وهو 
.الكلام سياق 

الحقأهل اعتقاد من إليه أشرنا ما غير اءتقال رافمن •' السابق كلامه قبل قال فانه 
.,(٢)لكفر"رآ،•فهو الأشعري الحسن أبي الإمام إلى المتبين 

التعقنس:ي

أحه،د.الأمام ثان تهوين فيه الذي الكلام هدا مثل يصدر أن حما المؤلم لم إنه 
الشيرازيإسحاق أبي مثل من المحنة فى وصبره السنة عن ودفاعه لعلمه وجحد 

.وءلمهأ٣، فقاله في 
تعليهما والرد بيانهما يلى فيما اثنين، أمرين السابق كلامه تضمن ولقد 

يرولم بل الدين، أصول في شيئا يولف، لم أحمد الإمام أن زعمه ت الأول الأمر 
أصلا.ذللث، فى شيء عنه 

ذللثح،على بناء الدين أصول في أحمد بالامام يقتدي لا أنه I الثاني والأمر 
وناظروصنف، ألفى لكونه الدين؛ أصول في الأشعري الحصن بابي يقتدي وإنما 
ذلك*ونحو ٠ . ' والبراهين القاهرة بالحجج عليهم ورد البيع أهل وقمع 

عبدتحقيق ( ١١٥)١/ الال<عأا نرح ١٠كتايه صمن مطبوعة الشيرازي إمححاق أبي عقيدة )١( 
ه(. M-A)الأولى ْل/ تركي، المجيد 

(.١١١المدرالأبق)ا/ )ما(

(.٤٥٢)\/ا/ البلأءااأعلام ااّير في انفلرترحمته )٠١( 



الدينأصول ق الأئمة إل 

برتبما ضض الأٌرين هذبن عن والجواب 
الكتب،من شيئا الدين أصول في يصف لم أحمد الإمام أن زعمه أما ت أولا 

منيصدر أن يليق لا مردود فكلام الدين؛ أصول في العلم من شيء عنه يرو ولم 
له.الله غفر إسحاق أبي 

الرواياتمن عنه وروى الدين، أصول في ألف قد أحمد الإمام أن وذللن، 
منأخر إمام أي عن يرو لم ما الدين أصول ائل مشتى في المتنوعة الكثيرة 
غيرهم.عن ولا الأربعة الأئمة 

الدينأصول مسائل أن أو الأئمة بقية من أعلم أحمد الأمام لأن ذلك وليس 
بخالقالقول ومحنة الحقايت، نفاة الجهمية فتنة عاصر لأنه بل ت،، فحمهو تخصه 

وقنيبادلته، الحق وبين وجادل وأسس ونافلر فصر ذللث، بسب وابتلي القرآن، 
والدين،العالم في يحتذي إماما وصار علمه، وفلهر اسمه، اشتهر حتى الخصوم 

•فذفة السمة، أهل إمام ت لسان كل على له فيقال باسمه، مقترنة السمة وأصمحمنج 
الةمن إليه انتهى لما هؤ أحمد ارالإمام ت تيمية ابن الإسلام شيخ قال 

علىوالرد بالمحنة وابتلي غيرْ، إلى انتهى مما أكثر ه الله رسول ونصوص 
فصارغيرء، من أكثر الباب هدا في وعلمه كلامه كان غيره، من أكثر اليع أهل 

-المغاربة شيوخ بعض قاله كما فالأمر وإلا غيره، من أمحلهر السنة في إماما 
حنبل،بن لأحمد والغلهور والشافعي، ، ilUلماالماوهّ_إ ت قال ~ الصلحاء العلماء 

منلبعضهم كان وإن الإسلام، أئمة حمع عليه أحمل عليه كان الذي أن ي*نيى 
لبعضءأليس ما الا٠لل وديع الحمح، وإظهار والثيان العلم زيادة 

كثيرهليمتؤ الباب هذا في الإمام هذا عن المنقول  ١١ت ؛قءزئة الذ.هي الحاففل وقال 
أهلمن بأنه والمشهود المحنة، في والمابر السنة لواء حامل فهو فيه، ميارك 

وإثبامحتحمنزله، حل العظيم القرآن بخلق قال من تكفير عنه تواتر ففد الجنة، 

(.١٧••مج.موعاكاوى،)آ/ 



التاكال٠وننسيها الش السائل 

٠. ٠ وينفتس يريد الإيمان وأن الشيخين وتقديم والقدر، والعلو والصمات الروية 
٠شرحه(( يطول مما الديانة عقود من ذلك غير إلى 

جدا،كثيرة الدين أصول في عنه والمرويات ورسائله الإمام مؤلفات إن ؛ ثانيا 
أذكرمنها، الكثير مذهبه وأتباع وأصحابه تلامذته جمع وقد حصرها يصعب قد 

تالإيجاز سبل على منها 

ائلمفي أحمد الإمام لعلم الكتب أجمع من وهو للخلأل، رراوسنةاا كتاب أ~ 
ابنالإسلام شخ ، JUكا ، ١^٢٢أصول 

ابنذكر حدا كبير كتاب وهو للخلأل أحمدا، الإمام لعلوم ارالجامع كتاب ب~ 
بأحكاميتعلق مجلدين في حزء منه طح وقد ، محفزا عشرين من أكثر أنه القيم 
.، والفرائص الصلاة وتارك والزنادقة والردة الملل أهل 

الإمامعن كثيرة روايات وفيه أحمد، الإمام ابن الله لعبد نة،، ررالكتاب ~ ج 
الديزن،.أصول ائل ممن متنوعة ائل مفي 

القرآنمتشابه من فيه ثكتط فيما والجهمية،، الزنادقة على »الرد كتاب - د 
اللهعبد ابنه عنه رواه الإمام، مصنفات من الكتاب وهدا تأويله، غير على وأولته 

اينس>".
فيرمحالة منها ت فكثيرة الأمام عن المروية الديانة أصول في الرمائل أما ~ ه 

إسماعيلبن الحسن ورماله العهلار، مالك بن عيدوص رواية السنة، أصول 

(.١٨٩)العالولإ مختصر رر )١( 

٠الزهراني عتيق بن ععلية الدكتور تحقيق دكتوراه، رمحمالة طع )٢( 
(.٢٩را/ ر؛(»إعلأمالموقعينء (. ٣٩٠الالفتاوى*ا)يم انظر: )٣( 
يالرياصر,المعارف مكتبة / حل الاهلان، حمد بن إبراهيم د. بتحقيق طبع رى 
بالدمام.القيم ابن دار القحطاني، سعيد محمد د. بتحقيق حزين في طبع )٦( 
والطاليي.المشار جمع المالف(( ررعقاند في انغلره مرارا، طبع معروف كتاب )٧( 



الدينأصول ق الأئمة إل 

الطائيعوف بن محمد ورماله الريعي، 

أيصا.كثيرة فهي عنه تلامذته رواها التي المائل أما و~ 
الجتاني.داود أبي رواية أحمد، الإمام ائل م؛ منها

هانئ.ان رواية أحمد، الإمام ومسائل 
الكومج.إسحاق رواية أحمد، الإمام ائل وم

أحمللن صالح ابنه رواية أحمد، الإمام ومسائل 
مرويةمتفرقة كثيرة ائل ميعلى أبي لأبن  ٠٠الحنابلة طفاين،  ٠١كتاب وفي ~ ز 
الإمام•عن 

فيأقواله على ائتملت التي والولفايتح أحمد الإمام مؤلفات من حملة هده 
يكونأن الإمام عن ينفي أل الشيرازي إسحاق لأبي بمحق هذا يعد فهل الاعتقاد، 

•الدين أصولط في شيء عنه روي أو صنف 
القرآنبخلق وقولهم للصفات نفيهم في والمعتزلة للجهمية مناحلراته أما ؛ ثالثا

مجلسفي الجهمية من وخصومه الإمام بين حرت معلومة، مافلرات فهي 
رسوله.وكلام الله كلام من الحجج وألزمهم الأمام وقهلعهم المعتصم، الخليفة 
وتلامذته.أبنائه من الإمام محنة عن تكلم من كل المنانلرات تلك روى وفل 
معالمناؤلرات من للإمام حرى مما صالح ابنه ذكره ما المثال؛ سبيل على منها 

أحمد٠١الإمام كتاب'اسيرة في ذللن، ذكر المعتصم، مجلس في الجهمية 

*oJUaxIIفي أحمد الإمام عن المروية والماثل االرماثل كتاب الرسائل بهدم يتعلق ما اننلر  ٢١١

(.٣١— ٣٠)ا/ ابق المدرالمنها وماًلح ائل المهدم انظرعن  ٢٢١
ط/النعم، عبد فواد د' بتحقتق مطبؤع وهو الكتاب، هذا من بعدها وما ( ٧٣)انفلر )٣( 

الدعوت.دار الثانية، 



التكلموننسها التي السائل 

حنبلا؛بن أحمد الإمام محنة  ١١كتاب قي الغني عبد الحافظ وذكرها 
الأمام^ترحمة في الذهيي الحافظ أيقنا وذكرها 

والمحبربالحق والقيام العلم من الله وهبه لما أصبح أحمد الإمام إن رائعات 
ائلممن الحق معرفة في يحتدى ونموذجا به، يمتدى إماما أصبح البلاء، على 

بتركالشيرازي يطالب الذي ه نفالأشعري الحز أبا إن حتى الدين، أصول 
.ونافلر ، صنفلأنه أحمد الإمام عن بدلا به والاقتداء أحمد، بالامام الاقتداء 

الدين،أصول في طريقته على وأنه أحمد، للإمام متابمته أعلن ه نفالأشعري 
ذللث،.في به يقتدي الذي الأمام هو وأنه 

فقالالديانة" أصول عن ءالابانة كتابه أوائل في الأشعري ذلك على نص وقد 
والحروريةوالجهمية والقدرية المعتزلة قول أنكرتم قد I قائل لنا قال ررفان I فة-فة 

تدينون.بها التي وديانتكم تقولون الذي قولكم فعرفونا والمرحتة، والرافعة 
سنربنا ؛كتاب التمسك، بها! ندين التي وديانتنا به قول الذي قولتا • له قيل 

؛ذللث،ونحن الحدين،، وأئمة والتابعين المحابة عن روي وما ه، نبينا نة وب
اللهنضر ~ حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو به يقول كان وبما معتصمون، 

لأنهمجانبون؛ قوله حالفط ولن قائلون، ~ مثوبته وأجزل درجته ورفع وجهه، 
الغلال،به ودفع الحق، به الله أبان الذي الكامل، والرئيس الفاصل، الإمام 

الشاكين،وثلث، الزائغين، وزيغ المبتلعين، بيع به وقمع المهاج، به وأوضح 
أئمةجمح وعلى مفخم، وكبير معظم، وجليل مقدم، إمام من عليه الله فرحمة 

لمين«رم.ال
أهلبإمام اقتدائه في الأشعري لإمامه الكلام هذا بعد الشيرازي يقول فماذا 

وما)٣٧( الماظرات"  ١١وانفلر التركي، الله عبد د. بتحقيق مقلبؤع )١( 
بعدها.ون ( ٢٤٢)١\/ البلأء« أعلام »ستر )٢( 
(.١٥٨)المفترياا كدب رانيين فى عساكر ابن محه ونقله (، ١٧)ااالإ؛انةا< )٣( 



الدينأصول ق الاربعات الأئمة إل 

إعليه؟ العاطر وثنائه فك، حنبل بن أحمد السنة 

فيبه يفتدى الذي هو وأنه أحمد، الإمام إمامة مبينا الطيري الإمام ويقول 
عنأعلمه فيه أثر فلا بالقرآن; العباد ألفافل في راوالقول ت الدين أصول ائل م

اللهرحمة والغناء الشفاء قوله فى عمن إلا قفى تابعي عن ولا مضى، صحابي 
الأولى;الأئمة مقام لدينا يقوم ومن والهدى، الرند اتباعه وفي ورضوانه، عليه 

حنبل١٠بن محمد بن أحمد الله عبد أبو 
أحمدالأمام جعل وحادلة، وقفلا علما هو من وهو الطري، الإمام لهذا 

النقاءفيه الدين أصول ائل مفي قوله وأن والهدى، الرشد اتباعه في إماما 
الألي.الأئمة مقام قام وأنه والكفاية، 

بهياالاقتداء بترك السابق عرفه الشيرازي إسحاق أبي من ذلك بعد يقبل فهل 
إبغيره؟ الاقتداء على وحثه العفليم، الإمام 

أنعلى تدل عبارة تيمية ابن الإسلام شخ عنه نقل نمه الشيرازي إسحاق وأبو 
أحمدالإمام إلى انتسبوا لما إلا الناس، عند قبول لهم يكن لم أشهم الأشاعرة 
ومذهبه.

الأشعريةنفقت إنما يقول; إسحاق أبو الشيخ كان ررولهذا الإسلام; شيح قال 
كتبهمفي أصحابه أئمة وعلى عليه فناهر وهل.ا الحنابلة. إلى بانتابهم الناس عند 

عساكربن القاسم أبو قال ولهذا ببغداد، ، المشيرية؛ الفتنة وقؤع قبل وممنفاتهم 
مفترقين،غير متفقين الدهر قديم في والأشاعرة الحنابلة زالت، ءاما : ررمناقبهاافي 

القشيريااابن فتنة حدثن، حتى 

(.١٨٥)\إ والجماءةاا المة أهل اعتقاد أصول رانرح )١( 
الكريمعبد ين الرحيم عبد نمر أبو سببها كان والأثاعرة الحنابلة بين المثيرية الفتنة )٢( 

/١ )٩ النبلاء١٠ أعلام ®صير * انُلر ٠ الحنابلة على وحتله للأثاعرة تعميه ب، ببالقشيري، 
٤٢٥.)

(.١٧الخاوي•)أ/ارمجموع )٣( 



التنمكالموننسها التي السائل 

فيمايصب لم الشيرازي إسحاق أبا أن يتبين الموجز والبيان العرصى وبهذا 
تردهمرسلا كلاما كان بل والتحري، البحت، على قائما يكن لم قوله وأن قال، 

الحقيقة.

:حزم ابن قال - ٠٧ 
وهومخلوق، غير وهو يزل لم عالمه هو تعالى الله كلام إن ت السنة أهل رروقال 

وغيره*أحنبل بن أحمد الإمام قول 
صفةالكلام أن عندهم — أحمد الإمام ومنهم "" جميعهم والجماعة السنة أهل 

.العلم صفة غير تعالى لله 

أنهوأخبر كتابه، في ه نفبها الله وصف التي الجليلة الله صفات من فالعلم 
ذللئجمن أصغر ولا الأرض في ولا السماوات في ذرة مثقال علمه عن يحزمحتح لا 

مض.كاب ني إلا أم دلا 
هنفبها وصفح التي الله صفات من حليلة أحرى صفة الكلام صفة وكذلكؤ 

^١•رسوله بها ووصفه 

اللهكلام يجعلون أنهم من السنة ولأهل أحمد للإمام وعزاه حزم ابن ذكره وما 
وهذاالحلم، صفة ها نفهي وجعلها لها وإلغاء الكلام لصفة تأويل هذا علمه، هو 

وغيره.أحمد الإمام السنة؛ أهل يرده باطل تأول 
متكالئالأ؟/ L^uالله يزل *لم أحمد: الإمام قال 

غفوتا«رم.متكئا عالنا الله يزل ءلم أخرى: رواية في وقال 
اللهمن ! ' ٦٤لاس; .ه هفياتا اممه ^^٤^ ١١: أخرى رواية في وقال 

٢.الخالقين،ال أحن الله تبارك عالما متكلما يزل ولم يقينا، موسى سمع 

(.١٥٧)ق للخلأل أآ(»اوة« )(. ١١)ا(»النمل«)م 
(.٢٩)إ(راطقاتالخابالة«)ا/ . ١(  ٩٧)يعلى لأبى ١كاويلأتا( )٣( 



الدينأصول ؤ امحًربعة الأئمة إل 

كثرتها؛على غيرها دون أحمد الإمام كلام من الروايات هده اخترت وإنما 
هوالله كلام بجعل أحمد الإمام أن من حزم ابن زعمه لما صريحا ردا فيها لأن 

الصفتينهاتين بين أحمد الأمام جمع كيف السابقة الروايات في فاتنلر علمه، 
متكلما.عالما يزل لم I فمال بهما، متهما تعالى يزل لم لله صفتان أنهما على 

بها.متصئا الله يزل لم صفة فالعلم 
بها.متمما الله يزل لم أحرى صفة والكلام 
صفةوكيلك، العلم، صفة ومنها تعالى، الله صفات يتبن، أحمد فالإمام 

الثابتة.تعالى صفاته السنة أهل من غيره ولا أحمد الأمام يؤول ولا الكلام، 
السنة.أهل بقية وعن أحمل الأمام عن حزم ابن ذكره ما فبطل 
A I ~ الألومى!ممحمود قال

إثارةكيف بلا ثاء وإذا ثاء كيف متكلما الله يزل لم ٠٠أحمد! الأمام وقول 
إرممح«:

^١:®إذاكقوله له، مظهر إلى والنزل التجلي مرتة في كلامه إلى فالأولى؛ 
سلسالهكأثه لموله حصعائا أجنحتها الملائكه صزكتخ الثناء ش الأمر الله قصي 
الحديث،.صموان...* عر 

التزلأت،مراتب، توابع من الكيف إذ القسي؛ الكلام مرتبة إر داكار: 
بارتفاعيا®الكيف فارتنمر المائة، عن مجرد الذات مرتبة ر النفي والكلام 

تعارلله الكلام صفة ر أحمد الإمام كلام الألومي به سرح الذي الكلام هدا 
كثير.شيء يحتمل لا ما الكلام وتحميل الخلهل من وفيه بج، غريكلام 

وإذاثاء كيف متكلما الله يزل رالم بقوله! يهصن. أحمد الأمام أن منه ويفلهر 
!مرتبتين؛؛كيف، بلا شاء 

المعانى٠١راروح 



التكلموننسها الش السائل 

اللهيزل  ٢١١٠قوله; وهي كلامه، من الأولى الجملأ، عليه دلت ما هي الأولى: 
فيكالمهم،مثلا للملائكة الله يتجلى عندما التجلي مرتبة هذه شاء® كيف متكلما 

بأنهالحدث في شبه فقد كيف له دام وما كيف، له المرتبة هذه في الكلام فهدا 
صفوان.على لة كل

وهيأحمد الأمام كلام من الثانية الجملة عليه دلت، ما هي الثانية! والمرتبة 
ذاتيكلام القي والكلام القي، الكلام مرتبة وهي كيف® بلا ثاء ؛اوإذا قوله؛ 

عته.مرتفع فالكيف تعالى؛ بالباري قائم 

كلامه؛عن. — فقال ذكرته ما إلى يؤول بما المابق كلامه الألومحي محرح وقد 
ومننجلى حيث من بالكلام وموصوقا متكلما الله يزل لم فالحاصل!  ٠٠ت المابق 

اقتضاهبما يتكلم لم شاء وإذا كيف، لكلامه مفلهر في تجليه حيث ضن لا، حيث 
النقنا كلائا أي: يزل«را، ولم كان كما كيف بلا متكلما فيكون تجليه مفلهر 

تعلمه.ولا الملائكة نسمعه 

تقدم.ما إلى يؤول يما الكلام في الأشعري مذهب، الألومحي نرح ئم 
إثباتفي الأشعري وبين أحمد الإمام بين حلاف لا يقول: أن يريد وكأنه 

كيف،.له الذي الممؤع اللكدم وبين له كيف لا الدي القي الكلام 

عليه:والرد الألومحي كلام لمحوى بيان اتي وفيما 
السابقشرحه عليها وبني أحمد للإمام الألومحي عزاها التي العبارة فأولا: 

•وأحر فيها فدم محرفة عبارة 
ثاءوإذا ثاء ؤ كيفمتكلما الله يزل االم العبارة: هده الإمام إلى عزا فالألوسي 

التركيب،.بهيا أحمد الأمام عن ينقل لم فهلءا كيف® بلا 
بمامتكلما الله يزل لم ١٠قوله: هو عدة روايات من عنه الثابت، المتقول وإنما 

؛ا(.اومدرالابق)ا/:ا(



الدينأصول ق ا؛دربعة الأئمة إل 

.٢١١شاء((إذا شاء، كف شاء، 

وهوله، كيف لا بكلام تكلم شاء ؤإذا كيف، له بكلام يتكلم الله أن فيه فليس 
القسي.الكلام 

شاء((وكيف شاء بما متكلما يزل لم تعالى ®انه أحمدت الإمام قول إن ! ثانثا
والكيفيةالحقيقة وهدم وكيفية، حقيقة لها تعالى لله الكلام صفة أن على يدل 

هو.إلا هو كيف يعلم فلا وعلا، جل هو إلا يعلمها لا للخلهم،، بالنسبة مجهولة 
والفعليةالدانية تعالى صفاته جمح بل فحسب، الكلام بصفة خاصا هلءا وليس 

يثبتونلفح الفإن ولذللئح لنا؛ معلومة غير مجهولة ولكنها وكيفيات،، حقائق لها 
الأمامقال كما تعالى؛ الله إلى كيفياتها ويفوصون بها ويؤمنون وعلا جل صفاته 
مجهول،والكيفط معلوم، راالاستواء العرش! على الاستواء صفة فى هاللئح 

الشاءرا وكيفط شاء بما يتكلم الله ررإن ت الأمام قول معنى فهدا واج-حاا به والإيمان 
لكلامهيكون فعتا.ها له، مفلهر في التجلي مرتبة في ذللئح بان الألوسي زعم كما 

كيف.

منقويمة، ية نفوصفة نفي كلام تعالى الله كلام بأن القول أن ثالثا! 
المبتاوعة.المحل.وا'ّت، 

المتوفىكلأُب بن سعيد بن الله عبد هو — بها وقال الأمة في أحينها من وأول 
نحريرءمر كما ه(  ٢٤٠)منة حدود فى 

إبطالو، ، ( ٦٨)لحنبل ءالمحتة(( كتاب في الكلام صفة في أحمي. الإمام عن الروايات I انظر ( ١) 
وانظر:)٣٨( القيم لأبن الأّلأم؛ة« الجيوش واا•مح٠اع ٢(، ١ )١ يعلى لأيي ١^٨"^ 

الكوكحوالثرح (، ٢٨٩~  ٢٨٧)ل/ أحمد الإمام عن المروية اثل(( والمءاالرسائل كتاب 
(،٣٣)T/ تيمية لأبن والسائل(( الرسائل و»مجموءة ١(، ٣• )أ/ الجار لأبن الميرا( 

وغيرها.(، ٢٨٦)؟/ السنة،( وا(منهاج 
النمل.ا (من٠ا٢٥١j٠اننلر))٢(



التا9كالموننسها التي السائل 

المحدثة.البلع من وعده وذمه القول هذا أحمد الإمام أنكر وقد 
عنحكاية أو عبارة القرآن بان الكلأيية قول إبطال في الإمام كلام نص وهذا 

تعالى.بالباري القائمة بة القالصفة 

؛الحكايةالقول نرى ولا مخلوق، غير فهو تمرق كيف، القرآن ٠ ! قال 
٠وجهل غلط فقد الله كلام عن عبارة القرآن إن ت قال ومن والعبارة، 

لم؛اوعة هذه ؛ وقال والحكاية، العمارة دون الله كتاب، في والمنوح والاسخ 
.، يعودارأ وإليه بدأ منه الحكاية يبطل ^ؤة٩ءفايما٤بم .' تعالى وقوله • لف اليقلها 

حكايةالقرآن بأن القائلين الكلابية لمذهب أحمد الأمام من صريح إنكار فهذا 
مايبطل وبه تعالى، الله ؛دا'ّتج قائمة قديمة ية نقصفة هو اللءى الله، كلام عن 

إليهعزاها الي بعبارته القسي، الكلام قصد أحمّد الإمام أن من الألومي زعمه 
أوإ؛هلاله؟ بانكاره صرح ما إليه ينب، فكيف، ، الألومحي 

جميعا.والأئمة السلفج مذهِح هو أحمد الأمام قال ما بل 
الحسنأبو وهو ~ الشافعية أئمة أحد عن تيمية ان الإسلام شيخ نقل فقد 
يزلراولم له؛ كتاب في قال أنه ~ ، الثافعير الكرحي الللئ، عبد ن محمي. 
بنيمما ويتبروون الأشعري، إلى بوا ينأن ويتتكفون يانفون الشافعية الأئمة 

أبونقل ثم حواليه، الحوم عن وأحبابهم أصحابهم وينهون عليه، مذهبه الأشعري 
إمامالأسفراييني طاهر أبي ن أحمد حامد أبي الأمام عن الكرجي الحسن 

غيرالله كلام القرآن بان علي اشهدوا •' يقول كان أنه عصره في الشافعية 
٠.الباقلأني*أ يقوله كما لا حنبل، بن أحمد الإمام قاله كما مخلوق، 

ذلكمل وقال: •٤( المنير•)أ/ الكوكب، »ثرح في الملي المجاد ابن الرواة هدْ ممل )١( 
المتدش*.٠^١^ في حملءان ابن 

(.١٣٧بكي)٦! للالكبرى، الثافعية في؛رطبقات مترحم الثافعة، أئمة أحد هو )٢( 
(.٩٦)Y/ والقل، العقل نعارض •درء )٣( 



٣٤٧الدينأصول ؤر الآراعة الأئمة إل 

منوأمثاله حامد أبي الشيخ عن المقول ®هذا ذلك! يعد الإسلام شيح قال ثم 
منوغيره الشافعي مخالفة بينوا • • كتبهم في معروف . . الشافعي. أصحاب أنمة 

كلابابن بها امتاز التي الكلام مسالة في والأشعري كلاب ابن لفول الأئمة 
عليهوافقه ولا أحد ذلك، إلى كلاب ابن بق يلم فإنه . . غيرهما. عن والأشعرى 

الءلواف،الرووس من أحد 

تعالى.الله رحمه أحمل الإمام إلى الألومحي به نما دقة عدم يتبين بهذا 
تالرازي عمر بن م«حمل قال — ٩ا 

الحروفإلا ليس تعالى الله كلام ت الحنابلة قالت، عشرة! السابعة ®المسألة 
جحدقالوه الذين أن على العقلاء حميع وأطبق أزلية، قديمة وص والأصوات، 

٢.للفرورواتحا(أ 

العقائدثرح في الدواني الجلال عن نقلا العينيزا؛ ®جلاء كتاب صاحب، وقال 
وهيوأصوات، حروف تعالى الله كلام أن إلى ذهبوا ®والحنابلة قوله! العضدية 

.، و١لغلأفاا١ الجلد بقدم بعضهم قال بل . . قديمة. 
1فرق الكلام صفة في الخالق، ®ئم ا؛ المايره ثرح ®المسامرة كتاب وفي 

وهوبياته تقوم وأصوات، حروق تعالى كلامه ت قالوا الحنابلة مبتدعة متهم 
عنفضلا قديمان والخلاف الجلد ت جهلا بعضهم قال حتى وبالخوا قديم، 

■؛ بالضرورة" باطل قول وهدا الصحم،. 

باخممار.( ٩٩-  ٩٨)Y/ اتابق المدر )١( 

(.٦٣)الدين" أصول ®معالم )٢( 
(.٢٦٣)ين« الأحمد محاكمة ر انمنن ®جلاء )٣( 
العقائد®شرح في التفتازاني العد كلام ؛ كدللث، وانفلر )٨٧( المسايرة" ثرح ®المسامرة )٤( 

(.٦٨)للغنيمي العلحاوية" ١لحمدة وُُترح (، ٩١النفيه")



التكلموننسها الش السائل 

التعصب:'ه 

أمور:ثلاثة تتضمن الكلامية ااكتس، بعض عن السابقة لقولان اه 

حروفالله كلام أن يعتمدون أنهم الحنابلة إلى نسبت أنها الأول: الأمر 
قديمة.وأنها وأصوات 

الأمة.جمع بين من بذلك انمردوا الحنابلة أن الثاني: والأمر 
فيهالذي والغلاف الجلد بميم فمال بالغ الحنابلة بعض أن • الثالث الأمر 

المصحف.

وحطا:صواب من آنتضمته وما الثلاثة الأمور لهذه بيان ير لقيما 
الحقهو وصوت بحرف تعار الله كلام بأن فالاعتماد الأول: الأمر ما أ٠ 
والسنة.انتحاب من الشرعية الدلائل عليه دلت الذي 

وسنةتحار الله كاب عليه دل الذي الحق إلا ذك ر يعتمدوا لم فالحنابلة 
يجأ.نبيه 

[.١٦٤،: ]IJLئأ=كدتاه ثوّبى آث، بذكؤ تعار: الله قال 
اللهكلم لما • يقولون قوم عن طنؤ ٌأبي أك' ّأحمد الإمام ابن الله عبد قال 

هذهبصوت، تكلم هث ربك إن بر أبي• فقال بموت، يتكلم لم موسى هق 
جاءت®كما نرويها الأحاديث 

بصوت؟يتكلم لم الله أن زعم عمرن أحمد الإمام ررمئل أحرى: رواية ور 
بصوت®سبحانه تكلم بر قال: 

منحرها قرأ ررمن • هآ الله رمحول قال قال: بجثك ممعود بن الله عبد وعن 
ألف>و.نممذ الم أقول: لا أئثابجا، نشر خته،زالس يه قلث الله كثان 

(.٤١٥)آ(»طقاتالخااة«)\/(. ٥٣٣، ٢٨•;ا(كتات»المة«)ا/



الدينأصول ق امح/بعة الأئمة إل 

خنف«را،.زمني زش زلأم ه، 
بها.الله تكلم حروف القران أن على نص فهدا 
كأحمدالأئمة فاله ما يقال أن الواجب أن فتبين ر؛ ت تيمية ابن الإسلام سخ مال 
مخلوقغير والقرأن ومعانيه، حروفه ت مخلوق كله الإنسان كلام إن ت وغيره 

.، ومعانيهاال حروفه 

الثناءثي الأمر اللت قصي قال:*إدا ه المي به سلغ يئمحت هريرة أبي وعن 
عنهرغ قإدا صموان، عر سلسلا كأيه لموله حصعاعا الملايكه صريت، 
اي«خ.اس زم التق مالوا: زهر؟ مال ناذا : 'ئالواملوبمي 

ميمول:إ آدم يا الثه: تمول، ١٠ه:الض قال قال" '؛كقئ الخدركاسعيد أبي وعن 
إرتئثا دويتك من حرج أ0 بأمرك الله إف منون: منادتم، ونعديلث،. لثك 

النار«رن.

اافيناديا،؛اوفر هءزفل: حجر ابن الحاففل قال الدال، بكر هو : اافينادىاا قوله: 
الدالا،رْ،.بكسر للأءكثر مضبوطا 

اللهنحشر  ١١يقول:جهآ الله رسول ٌمعت قال: أنيس بن الله عبد بن جابر وعن 
أثا، الملالث، أثا مرب: من يسمنه كنا بمد من يسمنه يصومتف هتناديهم العباد 

سيئا،الماواُن، أهل سمع بالوحي الله نكلم راوذا قال: مقت عود مابن وعن 

صحح.حن •اه'آ(وقالت ، ١٧٥نن،)ه/ رالفي الترمذي أحرجه )١( 
-هإ(.ا/ ١٢المجموعالختاوى٠))٢(
(.١٧٣الخارتم،)ا،/ أخرجه )٤( (■ ١٧٣-  ١٧٢الخارتم،)(،/ أخرجه )٣( 
(.٢٤٩/ I_»(YAاانح )ه(
)حمرفوعا موصولا المغرد*؛ ارالأدب في وأحرجه (، ١٧٢)آ/ معلما البخاري أخرجه )٦( 

(.٣٩٥)م »الد« ش أحمد وأخرجه (، ٩٧٠



التكالموننسبؤا الش السائل 

ربكم؟قال ماذا ! ونادواالحق، أنه عرفوا الصوت ومكن قلوبهم عن فنع فإذا 
الحق«را/: قالوا

وأنهالله إل الصوت ينبه التصرح فيها الصحيحة الشريفة الأحاديث فهذه 
الأحاديثلهذه تبعا والحنايلة أحمد الإمام أثبته ما وهذا بصوت، يتكلم تعار 

.الشريفة 

إدا٠ رٌكمحت مسعود ابن حديث I أيي ررقال أحمدI الأمام ابن الله عبد قال 
٠الصفوان(( عر السلسلة كجر صوت له سمع جق الله تكلم 

الناس،عر يموهوا أن يريدون كفار هؤلاء تنكره، الجهمية رروهذا أبي* قال 
جاءت،الآا.كما الأحادث نروى أنا إلا كافر، فهو بمكلم لم ه الاه أن زعم من 

خاصأمر وصوت بحروف يتكلم الله أن إثبات فليس الثاني؛ الأم أما وا 
جماهيربه وقال والجماعة، المنة أهل من الأئمة جمع معتقد هو بل ؛الحنابلة، 

صفاتمشابهة عن الله صفة تنزيه مع وصحتها، بدكره الأحاديث لثبوت العلماء 
المخلوقين.

عمرانءرص.بن موسى الله ءاكلم أنس: بن ماللئ، الإمام قال 
إلهلا قول: وفي شيء، كل في ، ٤١٠١١، مخالف®أنا ! الشافعي الإمام وقال 

mموص كلم الذي الاه، إلا إله لا أقول: أظ يقول، كما أقول لست الله، إلا 
أسمعهكلاما حلق الذي الله إلا إله لا يقول: وذاك حجاب،، وراء من تكليما 

عن( ٤٧٣٨)أ/ ااالمن« في داود أم وأخرجه موقوئا؛ ( ١٧٢معلقا)ا،/ الخاري أ>جه )١( 
صحح.وسده مرخوعا، عود مابن 

(.٥٣٤، ٢٨٨)ا/)آ(»الة« 

الثالثاعاب ط لأبن ورالإبانة• (، ٥٣٢، ٢٨•أحمد)ا/ الإمام ابن الله نمد »المة« )٣( 
 A(٤٩١، ٣١٩.)

٠القرآن بخلق القائلين الجهمية رووس احد علية، ابن إمجاعيل بن إبراهيم به: المقصود )٤( 



الدينأصول ق الأربعة إل 

،حجابا'ل وراء من موسى 
المعاليأبى والد الشافعي، الجويني يومغط بن الله عبد محمد أبو وقال 
قدتعالى الله فان المساق، هدا اق فتوالصوت الحرف مسألة اروأما I الجويني 

توقال ١[، االمْ: ه ه ^١^ تعالى! فقال حروفه وبجمع المجيد بالقران تكلم 
فيجاء وكيلك ١[، اق: الجده ءألم»اتي وقال؛ ١[، لالأمام: روه ؤاو؛ص 

وفي. يرب؛؛ من سننه كنا بمد مى سمنه عصومحت، القيامة يوم ااهثنادى I الحدين، 
حندإ(ا،وميلم خمأئ ولأم حرن، ألم، ولكن حزي،، الم أنول؛ ررلأ الحديث،؛ 

؛فقالواالمخلوقين، كلام من فهموه ما إلا تعالى الله كلام من فهموا ما فهؤلاء 
قلناإذا وكدللث، واللهوات، بالجوارح القول إلى يودي ذلك فإن بالحروف قلنا إن 

عملواكما التخبهل من هذا في وعملوا والحنجرة، الحلق إلى ذلك أدى بالصوت 
.الصفات من تقدم فيما 

فانهوعقلته؛ بجلاله يليق كما بالحروف تكلم قد تعالى الله أن هو والتحقيق؛ 
يليقكما صوت له وكدللث، لهوات، إلى ولا جوارح إلى يحتاج لا والقادر قادر، 

اللهكلام والحنجرة، الحلق إلى القدس الصوت ذللئ، يفتقر ولا يسمع به، 
كلامهعن والصوت الحرف ننفى ولا به، يليق كما وصوته به، يليق كما تعالى 

التعالى الحق جناب، من فإنهما واللهوات؛ الجوارح إلى منا لأفتقارهما سبحانه 
ن،التعمن به الإنسان بح ويستر له الصدر ينشرح وهدا ذلك،، إلى يفتقران 

،والتكالفح١٢
كانإنه بل ، الشافعي الخزهب، أئمة س وهو الإمام هدا كلام إلى فانغلر 

(.)٩٧البر عبد لأبن "الانتقاء، )١( 
صمنالمجيد القرآن فى والموت الحرف ومسألة والفوقية الاستواء إئبات في رصالة )٢( 

(.١٨٤إ  ١١الخيرية، الرسائل "مجموعة 
(.٧٣)ه/ بكي للاتتمرى« الشافعية "طبقات في مترجم )٣( 



التكلموننسها الش السائل 

بحرفيتكلم لا الله وأن تعالى، الله صناتر تأويل في ، الأشعريةأ العقيدة على 
وصوت.

وتجردبإنصاف والسنة الكتاب من الشرعية الموصى طالع لما ٤^٥ ولكنه 
تلقاهالذي الحق فانع مدلولها، عن صرما ولا تاويلأ تحتمل لا صريحة وجدها 

يريدالذي الصادق للعالم حئا مثالا بذلك ليعهلى ه؛ رسوله وسنة الله كتاب من 
.أبدايتجاوزه لم وحده فإذا عنه، ويبحث، الحق 

اللهلصفات الأناعرة اويلأت بعض الذكر الأنفة رسالته أوائل فى ذكر فقد 
منزلة؛صدري في لهم قوم وبعضها الأقوال هذه إلى ذهب، رروممن قال; ثم تعالى 

نيئمحذ،الشافعي مدم، على لأني الشافعيين؛ الأشعرية فقهاء من ٠لائفة ت مثل 
مثلإلى يذهبون الأحلة الشيوخ هؤلاء مثل فاحد وأحكامه، ديني فرائض عرمتج 

معإنني ثم وعلمهم، لفضلهم التام الاعتقاد فيهم ولي شيوخي وهم الأقوال، هذه 
الكدروأحد إليها قلبي يهلمئن لا حزازات التأويلات هذه من قلي في أحد ذللئ، 

كالمتحيرفكنت، بها، مقروئا انشراحه وعدم الصدر صيق وأحد منها، والظلمة 
طالعن،فإذا ذللث، ومع وتغيره، تقله في قلبه من المتململ تحيره في المضهلرب 

حقائقإلى تثير نصوصا أحدها رسوله وسنة الله كتاب فى الواردة النصوصي 
ثم. . . بهاله واصما ربه ىلجو'\عن بها صرح قد الرسول وأحد المعاني، هذه 

مماءلاهنا ولا نصا لا بها، ربه يصف كان التي الصوصي تلك يحفي، شيئا أحد لا 
هؤلأء،اتاوله كما ويؤوب حقائقها عن يصرفها 

الشرعيةالضومحى بأن صرح فقد ؛ جقف؛« قلاني العحجر ابن الحاففل وكذللثج 
أئمةكلام بعض ذكر فإنه تعالى، لله والصوت الحرف إثبات في صريحة 

منكلام حاصل وهذا ذللث،! بعد قال ثم والصوت، الحرف نفي في الأشاعرة 

.٢(  ٥٧)المفتري® كدب 'انبض في الأشعري أصحاب فمن في عساكر ابن له ترحم ولدللثخ )١( 
(.١٧٧-  ١٧٦الميرية«)١; ارالرمائل صمن والفومة الأضواء إنات في رسالة )٢( 



الدينأصول ق ا؛ثردعة الأئمة إل 

ورسلهملائكته من أحدا سمع لم الله أن منه ويلزم الأئمة، من الصوت ينفي 
علىالماس إلى الرجؤئ للنفي الاحتجاج وحاصل إياْ، ألهمهم بل كلامه، 
إذفيه؛ ما يخفى ولا مخاؤج، دان أنها عهد التي لأنها * المخلوقين أصوات 
المذكور،المياس نمع لكن سلمنا • • مخارج. غير س يكون قد الموت 
بهدهالموت ذكر لبت وإذا المخلوق، صفة على تقاس لا الخالق وصفات 

به((الإيمان وجب الصحيحة الأحاديث، 

يتكلمالله أن شن، أن يد فلا بتجرد؛ الشرعية النصوص طالع ص كل فإذن 
المتكلمون.أولثلث، يزعم كما بالحنايلة إذن خاصة المسالة فليس بموت، 
سقبله وس أحمد الإسلام أئمة نص رروفل تيمية! ابن الإسلام سخ وقال، 

القرآنوأن بموت ينادي الله أن س والمنة، الكتايح به نطق ما على الأئمة 
وصوت١٠؛حرف، يه تكلم كلامه 

أحمدكالإمام — الأمة سلفج عليه الذي اروالموابؤ أيقنا وقال( 
سلفطوإحماع الثابتة النصوص اتباع ~ ويعدهم قبلهم الأئمة وسائر والبخاري 

بهجاءت كما بموت يتكلم تعالى الله وأن . . الله. كلام القرآن أن وهو الأمة، 
العبادا؛كأصوات ذللث، وليس الصحاح، الأحاديث، 

المللثفعبد بن محمد الحسس أبو المخ ذكر ءاوقد فك! الإسلام شح وقال، 
أباالإمام ممعنط قالا الأصول٠٠ في لفصول ١١١صماه الذي كتابه في الكرجي 
هبىمل. يقول؛ الإسفرائينى حامد أبا يمهن يقول! أحجل. بن محمد منصور 

•قال وس مخلوق، غير الله كلام القرآن أن I الأمصار وفقهاء الخافعي ومن.ه_، 

(.٥٨٤)Y؛/ الفتاوى(، مجموع ر) )٢( (. ٢٤٦/ YA)ابري(ا ))فح )١( 
بسر.باختصار ( ٢٤٤-  ٢٤٣; ١٢)الفتاوى(( )امجموع )٣( 
عصره.في الشافعية إمام هو )٤( 

(١٩٣٠البلاء(()'؛ا/ أعلام و»سر (، ٦١الكبرى(()٤; في»طقاتالشافعية ترجمت انفلر 



المكلموننسها الش السائل 

منسمعه جئت والض الله، من مسموعا جبريل حمله والقرآن كافر، فهو مخلوق 
٠•جيرُل  صدورنافى وما الدفشن بمن وفما نتنا يالؤحن نلوه الذي ومو ٠ 

غيرالله كلام كله والتاء كالباء منه حرف وكل ومحفوظا، ومكتوبا مسموعا 
أ.مخالوق*ر 

بالغالحنابلة بعض أن من المتكلمون أولثك زعمه ما وهو ، الثالث، الأمر ما أ٠ 
.المصحف، فيه الذي والغلافح الجلد بقدم فقال 

ولاالحنابلة من لا والجماعة السنة أهل من ممللما أحد مله لم باطل فول فهذا 
مطلئا.غيرهم من 

السنةأهل من غيرهم أو الحنابلة من أحد امم يذكروا أن أولثلئج كل ويعجز 
السنةأهل من لأحد كتاب، ذكر عن كذللثج ويعجزون والغلاف،، الجلد بقدم يقول 

.والمداد والورق والغلاف، الجلد قدم على نص فيه غيرهم أو الحنابلة 
بهقصدوا ^^٠، ٥٠كذب، الحنابلة لبعفى المتكلمون أولئلئؤ عزاه الذي فهذا 
.إليهم الفاحش القول ية ونمنهم والتنفير الحنابلة على التثنح 

فقالفيها، الصواب، وبيان المقالة هذْ ايهئال على ه نفأحمد الإمام نمس وقد 
ومحمعباللسان، وتلاوة يالقلمتج، حففل I أوجه حمسة على يتصرف، راالقرآن نطإم؛ 
بيد.وحْل بعين، وبصر باذن، 

غيربه والمتلو مخلوق واللسان مخلوق، غير به والمحفوظ مخلوق فالقلب، 
بهاوالمخهلوظ مخلوقة واليد مخلوق غير بها مؤع والممخلوقة والأذن مخلوق، 

مخلوق٠غير إليه والمنفلور مخلوقة والحين مخلوق، غير 

(.٣٠٦)ا(اامجموعالختاوى«)آا/ 
وذكرعا(، ٦٩)القرآن• في اامسألة في الحنبلي عميل بن علي الوفاء أبو الرواية عذْ ذكر )٢( 

القيمابن وذكرها (، ٤٤٩-  ٤٤٨)Y/ بيان في في الأصبهاني السنة قوام 
(.٣١٤-  ٣١٣)Y/ الرّلة• الصواعق رمخممر في 



الدينأصول ق الأئمة إل 

نةألأما بمخلوق، فليس مرق حث القران بأن اكرح الرواية هدم ففي 
مخلوقة.كلها وكتابتهم خطوض وكيلك وقلوبهم العباد 

المصحففي الذي المداد بأن القول اءوأما تيميةI ابن الإسلام شح وقال 
رجلعن أحد نقله ولا الإسلام، حلواف من أحد كتاب في رأبماه ما فهدا قديم؛ 

منه®سمعه أنه الحلماء من معروف 

قالمعروما قائلا علمنا فما قديم المكتوب المداد بان القول ®أما أيصاI وقال 
ولاحنيفة، أبي أصحاب من لا الصنفين، من أحد كتاب في ذلك رأينا وما به، 

منالصنفين من طائفة كتسا في رأينا بل أحمد، ولا الشافعي، ولا مالك، 
نقلمن وتكذبي، قديم المداد بأن القول إنكار وأحمد والشافعي مالك، أصحاب 

ذلك«رى.

فيالذي المداد أن اعتقد من نقول أن المختصر ®والتفصيل أيصا وقال 
والمنةللكتاب ، مخالفمخهلن، صال فهو أزلية قديمة الحبال وأصوات، ، الصحف
علماءمن قهل أحد يقل ولم الإسلام، علماء وسائر الأولين المابقين وإجماع 

نقلمن غيرهم، من ولا أحمد الأمام أصحاب من لا قديم، ذللئح إن المسالمين: 
هذافي مخهلث فهو ونحوهم أحمد الأمام أصحاب علماء من أحد عن ذللثح قدم 

اّ.ادأن العلماء يعفس عن يحكي من ذللث، من وأقبح . . لكذب. متعمد أو النقل 
أنكرواوغيرهم أحمد الإمام أصحاب أئمة وحميع قديم، الصحف، في الذي 
الأكرادمن الجهال بعض عن يبلغنا ما إلا ذللثح يقول عالما أن علمتح وما ذلك، 

ونحوهم®

ذللثإوأن للحنابلة وعروه ونقلوه قالوه فيما التكلمين أولئلث، حقنأ يظهر وبهذا 
للصواب.بإ مجانكله 

١٧٩/ ١٢)ايابق انمدر )٢( (. ١٦٧)Y\/ اكاوى« اا.ج٠وع )١( 
(.٢٣٨-  ٢٣٧; ١٢الفتاوى،)®مجموع )٣( 



التكلموننسها الش السائل 

قولفر أنه الفراء يعلى أبي القاصي عن الحشلي الجار ابن نقل - ١ * ا 
;أحمد الإمام 

أنأي: ناء، *إذا نوله: القاصي: قال شاء،ا، إذا ،تكلنا زل لم الله »إن 
٠،ا 

التعصب:'١١٦ رآ 

الكلام،صفة في والجماعة السنة أهل وجمح أحمد الأمام عن الثات ت أولا 
وبحرفبه يقوم بكلام ، ثاء وكيف ثاء ومتى ثاء إذا متكلما يزل لم تعالى الله أن 

وصوت

يزللم لكنه فنيثا، شيئا وقدرته يمثيثته الكلام منه يسر أنه ذللئ،: ومعنى 
الحليثvأصحاب أئمة يقوله كما به متمئا 
بمثئتهفاعلا كونه ودوام متكلما كونه بدوام رروالقول الإسلام: شخ قال 
والبخاريحنبل بن وأحمد المبارك كابن • • • الملمين وأئمة السلف عن منقول 

وغيرهم®الدارمي سعيد بن وعثمان 

يزل*لم الجملة: لهذه يعلى أبي القاصي ير نفيكون تقدم: ما على بناء ثانيا: 
البعيدالتاويؤر من صريبج هدا يكون يسمعنا، أن شاء إذا أي* شاءلا إذا متكلما 
وفيالاختيارية، الصفات تعالى تقوم؛الله أن نفي موداه الذي أحمد الإمام لكلام 

منبريء أحمد والإمام الكلام، صفة في كلامحبح ابن لدهسإ ظاهرة موافقة ذللث، 
التاويلاuطل.هذا 

أنالأئمة من وغيره هو صرح قد *وأحمد هة: تيمية ابن الإسلام شخ قال 

١(.• ٤ المير•)Y/ الكوكب اشرح )١( 
وءنرح(، ٢٩٣-  ٢٨٦)٢; الصواعق" وامخصر (، ٢٦٣المة«)Y/ امهاج انغلر: )٢( 

(.١٢٣الطحاوية")

(.٣٨٦الابق>أ/ المدر )٤( (. ١٣٧٩المنة")Y/ »رئهاج انفلر: )٣( 



٣٥٧الدينأصول ق الأئمة إل 

ابنأتبيع ولكن بمشيئته، يتكلم الله أن وصرح شاء، إذا متكلما يزل لم الله 
الإسماع؛شاء إذا بدلك: أراد أنه عر كلامه -اولوا وغير، ك1كاصيلا، كلاب؛ 

وقدرته٠٠يمشيئته يتكلم لم عدهم لأنه 
وفلهرعليه، أحمد الأمام كلام وحمل يعر أبو أوله الذي التأويل ذلك، فبطل 

الصفاتنفي في كلاب ابن بمذهب يعر أبي ناثر هو التأويل ذلك >__، أن 
الاختيارية.

ذللئ،بعد فإنه متهدما؛ كان يحر أبي من التأويل هذا أن ر يظهر الذي ت ثالثا 
ااإ؛هلالالمشهور كتابه ذلك ر ه وصنفالصفات وأنت التأويل عن رحع 

التأويل،ورد الإثبات على هدا كتابه ر وحرى الصفات؛؛، لأحبار التأويلات 
ررتأويلI كتابه هو التأويل ر كتابا ألف الذي فورك ابن عر الرد ر صنفه ولقد 

صحةفي الدقة يولع لم رهءزفق يعر أبو كان وإن وبيانه؛،، الحديث، مشكل 
صفاتإثبات عليها ويبنى موصوعة أحاديث، أورد فلريما يوردها، التي الأحاديث، 

تعار.لله 

وعظمواوالأثار الأحاديث، سمعوا ثالث،I ارونؤخ نهءزفة الإسلام ثخ قال 
يكنولم الباقية، أصولهم بعض في الجهمية المتكلمين وشاركوا اللمؤ طهّ_، 

جهةمن لا والحديث،، السنة لأئمة ما والأتار والحديث، بالقرآن الخبرة من لهم 
فلنواوقد لمعانيها، الفهم حهة من ولا وصعيفها، صحيحها بين والتمييز المعرفة 

وهذاالتعارض. من بينهما ما ورأوا الجهمية، للنفاة العقلية الأصول بعض صحة 
وأمثالهم.؟ . . عقيل وابن يحر أبي والقاصي فورك بن بكر أبي حال 

٠. فورك. ابن فعله كما التأويل، أهل طريقة يختارون تارة هؤلاء كان ولهوا 
أبوالقاصي فعله كما ظواهرها، على تجري ويقولون! معانيها يفوصون وتارة 

بمُلءا•أمح، القاصي، ؛ أتما، ١ ر 
(.٨٦-  ٨٥)آآ/ الفتاوى؛؛ ءمجموع صمن آدم على أنزلت، التي الأحرف مسألة )٢( 



اكككوننسها الش السائل 

هوما المشكلة الأحاديث فى يدخلون قد وهؤلاء . . ذلك. فى وأمثاله يعلى 
موصؤع((أنه يعرفون ولا موصؤع 

 I الملي!صالح قال — ١ ١

وخصام،لغط بل الكلام، تحقيق عدم على يدلك ما مناخلوتهم حكايات اروفي 
فقالالبارحة. مات ه أحدآثه هو مح عزوتي قال أحمد أن روى حتى 

تفقال المخلوق. حمانص من لا الحي خصائص من الموت المأمون; له 
فيالنافلر أيها حديثك على قعدت لو فقال السالم،. وسع ما يحني 

يد.ونالتخيهلامت تلل سحكون فإنهم عرهم، عن قفلا لأحمل. المموبن كتنب 
المعتزلة٠٠على بالتسجيل لشغفهم انتباه 
،Jالأئلئب

إلىبها ونالضحكة الأكلءوبة بهذه القبلي حاء أين من أدري لا أولا• 
إلأحمد؟ المصوبين كتب في وأنها أحمد، الإمام 
ولاالمنة، كتب من ولا التراحم، كتب من كتاب أي في أثر أي لها ليس أنه مع 

له؛وقعن، التي الحنة تفاصيل وذكرت أحمّد لإلمام ترحمت التي الكتب، في 
ّالمقبلى كتان فى إلا وحوي أي المكدوبة الحكاية لهذه فليس 

هدهفيه وردت المنة أهل كتب من كتابا يذكر أن وغيره القبلي ويعجز 
وضعها.على يدل مما الحكاية؛ 

الاعتزاليمذهبه بذللثخ لينصر "" وضحها — أقول أن أريد ولا المهبلي فتخْلفها 
فدهب،لميه دليل ولا له حجة لا بأنه ظف أحمد الإمام وليفلهر خفي، ؤئرف من 

آحتد؟ه.أف هو عزوني ت يقول 

 /U(الدرءاا«)باخصاربم.(٣٥-٣٤)١
(.١٧٠) ٠٠الشامخ ءالعالم )٢( 



الدينأصول ؤ الاربعاق الأئمة إل 

أحمدالإمام أن فتها أن ووصعها الأخلوفة هذْ كدب على يدل مما وإن ت ناسا 
بقوله؛عليه رد المأمون وأن المأمون، الخليفة يناظر وهو الكلام ذللث، قال 

الحي.خصائص من الموين، 

يرهولم مهللما، بالمأمون يلتق لم أحمد الأمام أن التاريخية الخمانق من وإنه 
القرآنبخلق القول إلى دعا المامون الخليفة فإن يناظره، أن عن فضلا أصلا، 

أنقبل السنة تللث، نفس في ومات ه(،  ٢١٨)منة في يدللث، العلماء وامتحان 
بطرموسمقيما وقتها المأمون وكان ، أحمد بالإمام يلتقي 

.. القرآن. محنة في بائر ه(  ٢١٨)منة ®وفي ؛ الذهبيالحاففل قال 
منبإحضار وكتب . . . العلماء يمتحن كتابا . . العراق. على ناتيه إلى وكب 

وصممطائفة فتلكأ ، عد٥ في ٠ الوليد، بن وسّر حنثل بن أحمد • ٠ منهم. امتنع 
،.الماموزا؛؛ موت تلقاهم الرقة يلغا فلما بهما، وبعثا فقيدا نوح، وابن أحمد 

أي؛— ؛حمالهما طرموس من كتاب ورد ررتم I أحمد الإمام ابن صالح وقال 
أخرجاوملن ممدن نوح بن ومحمد أبي فحمل ~ نوح ن ومحمد أحمد الأمام 

حوففي وذللثح منها، ورحلنا ،، أذنة؛ إلى صرنا فلما أبي• قال • • بغداد• من 
فقال!داخل وهو الباب من خارجون ونحن رجل لقينا بابها، لنا فتح الليل 

١^٤،.مات فقد البشرى؛ 
أراه«رْ،.لا أنى الله أدعو وكنت، أبى: ئل 

الفرات.ناحية من للشام مجاوره بلدة ت ًلرسوص )١( 
(.١٩٢الأسماءواساتا)آ/ •تهدبب اننلر: 

باخممار.( ٢٨٨-  ٢٨٧ا/ اولأء«)• •اسرأعلام )٢( 
٠العباس بن الله عبد بن علي بن صالح مر بأ ه(  ١٤١منق)بتت الميمة، قرب بلدة أذنة؛ )"٢( 

(.١٣٢)ا/ اامعجماولد1ن« 
المأمون.أي;)٤( 

•ه(؛احممار.~  ٤٩)صالح لابنه ٠ أحمل الإمام ة مير رد(® 



التكلموننسها الش السائل 

سمعت! البوسمرإبراهيم بن معحمد ®قال ت للدهى الملأ•،، أعلام *سير وفي 
سيبمجمع لا أن الله دعوت يعونتن: في الإجابة سنت يقول؛ حنل بن أحمد 
المأمول،أر فلم • • • المأمون وبين 

يره؛ولم باليامون قهل يلتق لم أحمد الإمام أن التاربحيةت الحقيقة هي هده 
وعدموالخصام اللخل فاين إ القبلي؟ بها يثغ التي الناظرة هذه ناظره فمتى 

المقبلي؟!عند ي التحقيق؟! 
تعارالله كتاب من القاطعة الكثيرة الحجج من ذكر أحمد الأئ، إن ثالثا: 

الجهميةشبه به قطع ما والتابعين الصحابة عن الإثار ومن يجأ رسوله سنة ومن 
فيمحروق ذلك في وكلامه القرآن بخلق والقائلين الصمات نفاة والمعتزلة 
مواضعه.

كثيرةحججا فيه وساق الجهمية، على ارالرد في كتابه ذلك في صنف فقد 
باهرة.

المعتصم.مجلس في للجهمية مناظرته في وكذلك 
الكثيرة.وفتاويه المتعددة رسائله في وكيلك 

بهيضرت سارا مثلا صار أحمل الإمام ارفان تنمية؛ ابن الإسلام شخ قال 
.. لائم. لومة الله في لأحده تكن لم وأنه الحق، على والصبر المحنة في المثل 

منومعهم غربها، إر الأرض ثرق من لطون مالخلفاء من ثلاثة تداوله وقد 
إلايحصيهم لا ما والولاة والأمراء والمعاة والوزراء والقضاة المتكلين العلماء 

حاءعما رجع وما منه، ظلوم مما واحدة كلمة يعطهم لم ذلك ْع ومو • • • الله 
رسولسنة أظهر قد بل التقية، استحمل ولا العلم، كتم ولا والمنة، الكتاب به 

منلعالم مثله يتأت لم U لذلك المخالفة البدع من ودفع وآثاره، M الله 

(باخمار.٢٤١٢- ٢٤١)ا(»المر«)اا/ 



الدينأصول ق الأئمة إل 

،.١١((نظرائه 

أسدمن وحدها الباب هدا قي أحمد الإمام نصوص تامل ارومن أيقنا؛ وقال 
البيان«رأا،.وأتم الكلام 

نالكيدكر فيذهب الحجج، عليه تعز قفله وذللث، علمه وهدا حاله هدا فمن 
اللهفرحم يقبل، ولا يعقل لا هدا أحسده، آلدئ هو ;-^٥؛^ عزوني I الأصحوكة 

السنة.عن ودفاعه صبره على الثواب له وأجزل أحمد الأمام 
أيضا:القلي -قال ١٢ا

أنهْع التوحيد عديل كانه القرآن حلق جعل كتف أحمد الأمام إلى وانغلر 
،•تحقنهمال غير على منه جمود 
•الطئ^ئب نآ 

قولإن الامحزالية: لزعته المنتصر المنة، أئمة على المتجرئ لهاوا يقال أولا: 
لأنبه؛ القائمة الله صمايت، تعقليل حقيقته إنما القرآن بخلق والمعتزلة الجهمية 

بهتقوم ولا الكلام به يقوم ولا يتكلم لا تعالى أنه أي مخلوق القرآن بان القول 
عهللتاإذا بقي توحيد فأي للتوحيد، ونقص محض تعهليل وهدا الصفات، 

وعلا؟!جل الباري صفات 

وشرحوه.وذكروْ الأمر هدا إلى الأئمة تفطن وقد هدا، 

القرآنأن اختلاف العالم أهل بين »ليس راهويه; بن إسحاق الحافغل الأئ، قال 
ولوأ مخالوقا؟ ذكره عز الرب من شيء يكون وكيف، وليس؛مخلوق، الله كلام 
قالوافان مخلوقة، ومشيئته وقدرته الله عالم ت يقولوا أن لزمهم قالوا كما كان 

وهومئيثة، ولا قدرة ولا علم ولا اسمه تبارك الله كان ؛ يقولواأن لزمهم ذللئ، 

باختصار.( ٤٣٩)؟ا/ »الفتاوىااررالكيلأنة<اصمن )١( 
(.٣٤الثاْخء)٠ ءالعلمم )٣( (. ٣٩٥)؟ا/ الأبق السير )٢( 



التككوننسها التي السائل 

حلقه،قي والقدرة المنيثة له متكلما، عالما الله يزل لم الواصح المحص الكفر 
كافرافهو مخلوق، أته زعم قس بمخلوق، وليس الله كلام والقرآن 
عدة!فوائد راهويه بن إسحاق الإمام قاله الذي العظيم الكلام هذا في فه 

ليسالله كلام القرآن أن على العلماء إجماع بقل أنه الأولى: الفائدة 
٠J.خلوق

تعطلثمرة وأنه القرآن، يخلى القول حهلورة إلى تنبيهه الثانية؛ الفائدة 
ولامثيئة ولا قدرة ولا علم ولا كان الله أن لدللث، والتيجة تعالى؛ الله صفاين، 
كلام.

منأبلغ كفر وأي بل؛ال٠عدومارتح، بالجمادات تعالى لله تنبيه ذللئ، ففي 
هدا؟!

التعطلهذا  Jjuيبقى توحيد فأي ، الصريح الكفر هو ذللث، أن ؛ الثالثة الفائدة 
إالمحض؟ 

بخلقالقول جعل أحمد الأمام أن ويزعم المقبلي يقصده الذي التوحيد فأين 
إتحقيق؟ غير على منه حمود وأنه التوحيد، عدل القرآن 

وأنههؤلاء مذهب حقيقة السلف فهم *ولما ^?1؛^ تيمية ابن الإسلام مخ نال 
تعطليقتضى ز الله، كلام ليبلغوا بعثوا إنما الرمل فإن الرسالة؛ تعطل يقتضى 

المن ز كالموات٠، هو حياة ولا علم به يقوم ولا يتكلم لا س فإن التوحيد؛ 
فيتقديرها يمكن إنها لها صفة لا ذايتج إذ محض؛ عدم فهو الصفاث، به تقوم 

فولفكان يتخصص، ولا يتعين لا معللق وحوي كتقدير الخارج؛ في لا الذهن 
مطلماوحويا الربح وحول يجعلون الذين الدهرية لمة المتفلقول مضاهيا هؤلاء 
فيإلا يوحد لا الاْللاق بثرط انمللق أن علم وقد له، صفة لا الإْللاق بشرط 

مجمؤعء الكرماني إّماعل ين لحرب ءالتهء كتابح من الإسلام ثخ النصس هدا نقل )١( 
(.٥١٧-٠١٦اكاوى«)آ؛/



ا1اوينأصول ق الاربعاق الأئمة إل 

الاوهن«لأ/
بينمن انفرد أحمد الإمام أن يصور أن السابق كلامه في المملى يريد ثانيا• 

تحقيق.غير على وجمود منه غلو وأنه بذلك الأئمة جمح 
ذلك.خلاف الأمر وحقيقة 

ذلك،عالي مجمعون الأئمة أن راهويه ين إسحاق الإمام كلام في تقدم ففد 
•خلاف ذلك في بينهم ليس 

بخلققال لن تكفيرهم في الكبار الإسلام لأئمة كثيرة نصوصا هنا ومحاذكر 
لصفاتتعطيل القرآن بخلق القول أن على منهم د'لثل التكفير وهذا القرآن، 
تيميةابن الإسلام وشيخ راهويه بن إسحاق الأمام ذلك ئرح كما الباري، 
Iالله رحمهما 

ابنالله عبد الإمام عن نده بالعبادا؛ أفعال ررحلق كتاب، في البخاري روى أ~ 
القرآنت يقولون قوم في تقول ما محمد، أبا يا ت فقال رجل حاءه ررأنه ت إدريس 

فمنقال: لا. قال: الخارى؟ فْن قال: لا. قال: اليهود؟ أمن فقال: مخلوق؟ 
منهؤلاء ليس قال: التوحيد. أهل من قال: فمن؟ قال: لا. قال: الجوس؟ 

اللهأن زعم فقل. مخلوق؛ القرآن أن زعم من زنادقة، هؤلاء التوحيل.، أهل 
٠١مخلوق 

قال:من هو: إلا إله لا الن.ى بالله هارون بن يزيل. وحلف ٠٠البخاري: قال ب~ 

٠٠قتل وإلا تاب فإن تتاب، ويزنديق فهو مخلوق القرآن إن 

ابنالله وعبد الثوري وسفيان عياش بن بكر أبي عن الخاري الإمام ونقل ج" 
بنويحنى أوص أبي بن وإسماعيل الديك( بن وعلي، عام بن وسعيد المالك 

بنوسلام عيينة ين وسفيان الهليالي الوليد وأبي لم مبن وعفان القهل١ن سعيد 

ه(ؤأثر ،  ١٣العباد،)أفعال »خلق )٢( (. ٥١٦/ ١٢الفتاوى،)ااْجموع )١( 
٧(.أنر البو)إا، المدر )٣( 



ا1تكاموننسها التي السائل 

الهاشميداود بن وسلمان مهدى بن الرحمن وهمد الجراح بن ووكع مهلع أي 
كافورا،.فهو مخلوق القرآن قال: من أن همهم نقل وغيرهم، الأئمة من وعدد 

كلهمأكثر أو شنا ين وحممئة خص أسماء اللألكائي الحاففل محاق وقد — د 
كافر.فهو مخلوق ت قال ومن مخلوق غير الله كلام القرآن يقولون; 

مح،أتبإعالتابمن من أم أو نمنا وحمون مئة حمس ررفهولأء I اللألكائي قال 
ومضيالأعمار اختلاف على الخيرين الصحابة محوي المرضيين والأئمة التابعين 

وندبوابقولهم الناس أحد ممن إمام مئة من نحو وفتهم والأعوام، السنين 
ال. . كثيرة. ألوقا أمحماوهم لبلغت المحدثين قول بنقل اشتغلت ولو بمذاهبهم، 

صلبه١١أو نميه أو بقتله أمروا أو استتابوه قولهم أنكر ومن منكر، عليهم ينكر 
الأولىالقرون أهل من المتواتر الإحماع هدا بعد المقثلي يقول فماذا 

تحقيق؟!غير على حموثا كلامهم كان الأئمة هزلأء كل هل الفضلة؟ 
لمفإذا التحقيق، همن هو الأعمار واختلاف القرون تتاح على كلامهم إن بل 

اهو؟ فاءين هؤلاء عند الحق كن 
قل.ره؟اونماه تعالى الله صفا>تا نماه والمعتزلة الجهمية محي أيكون 

قوللنصرة يائسة ومحاولة اعتزالية نزعة كان القبلي كلام أن تقال.م بما فظهر 
الهلريق.عن والحيدة الجمود هو وهدا الجهمية، من أسلافه 

عليهفيمب الأئمة بقية بين من أحمد الإمام القبلي يخص لاذا ولكن I ثالثا 
مكانته؟!هز ~ همئا ~ ويحاول غضبه 

حنثل؛بن أحمل. الإمام ءوأما ت هءآفة الإسلام شيخ قاله ما هو ت الجواب، 
الجهمية؛هؤلاء بمحنة اشتهر الذي وهو متواتر، مشهور هن،ا مثل فى فكلامه 

،٣٤، ٣١•٣، ، ٢٥، ٢٢اا،دا، ٩، ، العباد،)أثر٨ أفعال ٠^ في عيجم انفلر )١( 
ا،هوغترها(.، ٥١، ٤٤، ٤١، ٣٦

(.٣١٢والجماعة،()٦! السة أهل اعمماد أصول »ئرح )٢( 



الدينأصول ق ا؛ذربعة الأئمة إل 

القرآنوأن أسمائه، وحقائق تعالى، الله صفايت، يانكار القول أظهروا فإنهم 
ذلك،إلى الناس ودعوا هفؤ الخالق تعطيل قولهم حقيقة صار حتى مخلوق، 

بهالله أحمد حتى أحمد الإمام تعالى الله شت، . . يجبهم. لم س وعاقبوا 
بعدوأحمالهم الحز، بحد وأذلهم عليهم، والسنة الأيمان أهل ونمر باطلهم، 
مخلوق،غير الله كلام القرآن أن وعوامها الأمة خواص عند واشتهر الشهرة، 
كفرْفقد مخلوق إنه I قال س أن القول وإطلاق 

القبلي؟!أغضب الذي ما - الي أيها - علمت فهل 

يسير.احتصار ( ٥٠٩)آا/ الفتاوى،، لامجمؤع ,١( 





الدينأصول ق امحرا؛عة الأئمة إل 

مسولما )!يأب 

الصادوأفعال القدر 

امحررلعالمىلِع 

ومراتبهتعريفه القدر 

لغة:القدر الأول؛ المبحث 

وهووالحكم، القضاء ت والقدر المدر I سده ابن ارقال ت في — ١ 
الأْورُارا،•من به ويحكم القضاء من هد الله يقدره ما 

،.النيءارر ومبالغ والحكم، المضاء ارالفدر! ت الفاموس  ٠٠وفي ٢— 
لعه٠اl٠١الشيء! وقدر تقديره. وقدره! الله قدر ٠٠! المغرب؛ا١١وفي — ٣ 

ومنتهاه.الشيء ومبلغ والحكم، القضاء بمعنى اللغة! في فالقدر 
بالعلم،الكاتن القدور وعلى القدرة، على يدل، بوضعه ®القدر ! الراغب، قال، 

،.والقووارل والإرادة العلم يوافهم، حال وعلى وقت في شيء وحول وحاصله 
وتقدير؛علم عن ذللث، ويكون الواغ، والحكم المبرم القضاء معناه! فالقدر 

ومبلغه.الواغ الشيء مقدار معرفة تميد القدر كلمة لأن 
الشيءقدرت يقال! قادر، فعل عن مقدرا صدر لما اسم ®والقدر! • البيهقي، قال 
ومقدرا؛مقدور أك،• قدر، فهو ~ ، والتخفيف؛التشديد "" وقدرته 

(.٧٤)ه/ العوب؛؛ "لسان )١( 
)م(»المغرباا)اا"ا(.

(.٥٤- ٥٣)راالأءممادا، نحات )٥( 

١٨اJح؛ءل،ا)٢/ )مآ(»االقاموس 
(.١٨٩)ر؛(ااالفرداتاا 



المكلموننسها )لش السائل 

المقدر،به يراد وقد التقدير، يه يراد قد ®القدرا؛ I ولفظ  ١١ت الإسلام شخ وقال 
.. . ومشيئته وكلامه علمه هو الذي الله تقدير نفس العباد أفعال أن أرديت، فإذا 

فهذاتعالى لله مقدرة أنها أردت ؤإن باطل، غلهل فهذا صفاته من ذلك ونحو 
مقدرة((المخلوقات سائر أن كما مقدرة كانت فإنها حق، 

.ررالقدر،ايراد وما اللغوية القدر محاني بهذا ففلهر 

:٤٠٣١١ق القاJر ١^^؛،: الميحت !٩٧ 
الثّرعفي معناه يفيد بما العلماء عرفه فقد الشرعي؛ التعريف في القدر أما 

مراتس،من يتضمنه وبما الحنيفأ 

بماسبحانه الله علم بتقدم الإيمان هو بالقدر رروالايمان ظنك! البيهقي قال ~ ١ 
منه،تقدير عن حميحها وصدور المخلوقات من وغيرها الخلق أكابح من يكون 
وشرها((أحيرها لها وخلق 
الأشياءمقادير علم تعالى الله أن رروالمراد؛ ت فمحق حجر ابن الحاففل وقال ٢" 

صادرمحديثح فكل يوجد، أنه علمه في سق ما أوحد ثم إيجادها، قبل وأزمانها 
ؤارادته؛؛وقدرته علمه عن 

الإجمالي.التعريف، هو فهذا 

الأيمانيتممن بالقدر الأيمان أن الحياء ذكر فقد التفصيلي؛ التعريف، أما 
•بمق رسوله وستة الله كتاب، من أدلتها عليها مرتبة كل مراتب،، بأربع 

قبلوكتب، يكتس،، أن قبل علم هذ الله 'رإن فةّئة؛ المدني حازم أبو قال 
وكتابه١٠الله علم على الخلق فمضى يخلق، أن 

٤١)ا(»مجموعاكاوى«)م/  )■آ(»الأءمماد«)أه(.(. ٠
(.١١٨اuرياا)ا/ »ذح )٣( 
ديناربن سلمة اسمه الل.نيث حازم وأبو (• ٥٩)ءالاعتقاد® في البيهقي شنه رواه )٤( 

(.٩٦)٦/ لير٠٠ ١١١انفلرت التابعين. أئمة من المدني مولاهم المخزومي، 



٣٦٩الدينأصول ق الأربعة الأئمة إل 

السنةأهل ~ الثاجية المرق رروتؤس • فقءفة تيمية ابن الإسلام شيخ محال 
تتضمناندرحتض على بالقدر والإيمان وشره، حيره بالقدر ~ والجماعة 

((لا/ثئ-

•المراتب يكر ثم 

بهايؤمن لم من التي والقدر القضاء مراتب محي العاشر ارالباب القيمI ابن ومحال 
بحانهسالرب علم • الأولى المرتبة مراتب؛ أرع وهي والقدر، بالقضاء يؤمن لم 

كونها.محيل لها كتابته الثانيةI والمرتبة كونها. محبل بالأشياء 
لها((حلقه ت والرابعة لها. مشيئته الئالئة والمرتبة 

الأرع؛المراسي، لهن•، موجز تفصيل وهذا 
.كونهاقبل بالأشياء السابق الله علم الأولى: الرنة 

يكون.كيف كان لو يكن لم وما يكون وما كان ما علم الله فإن 
الخلقما علم تعالى الله بأن الإيمان الأولى: الدرجة ا؛ الإسلام: شيح قال 

منأحوالهم جمح وعلم أزلا، به موصوف هو ١^^٠، القل.يم بعلمه عاملون 
،.والآجال«١٣والأرزاق والعاصي اظاعاصح 
الرسلعليه اتفق فقن• السابق، العلم وهي الأولى: ااالرتبة القيم؛ ابن وقال 

الأمة((ر؛/من تبعهم ومن الصحابة حميع عليه واتفق خاتمهم إلى أولهم من 
متعددة:أدلة ذلك، على دل وقد 

بجاأنحنو داو١ غيثه آ'مح ق ظ إق لمكمح لِئك رَقاد ^ تعالى: قال 
الما آعلم ءاؤآ ، ١١٥أك وئتزس ثتندك دتجح وعئ ُالنتآ» وئنفق، بجا يمسذ من 

.١(  ٤٨)م/ اااكتاوى^(( صمن الواطة« اااسوة )١( 
!٤٨)م/ )االفتاوتم^اا صمن ا)الواطة(( )٣( (. ٦١)العلل(( ا)شفاء )٢( 

اس)اآ(.رث(»ثفاء 



التكلموننسها التي السائل 

•■٣[ اامحْ■  ٠٤ثلعؤن 
لهاءوحلفه المعصية إبليس من ارعلم قال؛ أنه مجاهد عن الطبري روى 

أنبياءالخليفة ذلك من سيكون أنه الله علم في ارفكان فال: أنه قادة عن وروى 
الجتة٠٠وساكنو صالحون وقوم ورسل 

الخلائق،مقادير من شيء كل الذكر في كتب تعالى أنه وهي الثانيةI والمرتبة 
مض-إمام في وعلا جل أحمام قد شيء فكل 

.الخلق٠٠١٨مقادير حفوفل J١اللوح في الله كتب ر>ثم الإسلام: شيخ قال 
كثيرة:نصوص عليها دل وقد 

تمادى_وةك الأيتن أق آلدؤ بمد بن آلتحي ؤ، ًكتكثا تعالى؛ قال 
.[ ١ • ٦ ١، • ه ;-،،: ]١١١.ه عشدعن بمي تلنغا هندا ي إن . آلم؛داء»ول 

قالهما ذلك: في بالصواب عندي الأقوال راوأولى فنإقؤ؛ الطبري الإمام قال 
فيكتبنا ولقد معناه; أن من ذلك في بقولهما قال ومن ومجاهد حبير بن سعيد 

السماواتخلق قبل فيه كائن هو ما كل الله كتب الذي الكتاب أم بعد من الكتب 
■ُالأ/ض' 

والأرصزالئماوارتا تحلق أف قبل الحلائق نقاديز الله افب ه: النك، وقال 
سنة٠٠ألم، بخمسين 

واسر،هو ما لكل الشاملة وإرادته النافن٠ الله مشينة فهي الثالثة؛ المرتبة أما 
وشاءه.الله أرائه وقد إلا مهللما شيء يحمل فلا 

وقدرتهالنافذة الله مشيئة فهي الثانية؛ الدرجة ءوأما الإسلام؛ شيح قال 

(.٢٥٠)آ(ااحاْعالب؛ان،ا)؛/ (. ٢٤٩البيان،)؛/ ااحاُع )؛(
(.٩٨ااحامعاوان،ا)و/ )؛((. ١٤٨ jxمحمن»اكتاوى«)ءالواطيان،، )٣( 
هالعاص بن عمرو بن الله يد حوبث من ( ٢٦٥٤، ٢٠٤٥مسالم)؛/ أخرجه )٥( 



الدينأصول ق امحر1عة الأئمة إل 

فيما وأنه يكن، لم يشأ لم وما كان الله شاء ما بان الإيمان وهي الشاملة، 
ملكهفي كون لا هأ، الله بمشيئة إلا سأكون ولا حركة من والأرض السماوات 

يريدلأ^،.إلاما

منالمزلة الكب وحمح آخرهم، إلى أولهم من الرسل إجماع علها دل، وند 
.٢٢واJيانرالعقول وأدلة حلقه عليها الله فهلر التي والفءلرْ الله عند 

كثيرة:وأدلتها 

[.٢٩.اه آممهق رب آثث ِدثات أئن إلأ يثلاوف ؤون\ تعالى؛ قال 
.I ٤ ■ أ؛ل ئثاءه ما يثمل أثل تعالى وقال 

افإلآ . ^١ د;إلكث ثاعل إل يشأى؛ يملن ■' تعالى وقال 
.؛٢[ ٢٣'ءبم: الئأه 

العباد،حلق الذي فهو شيء، كل خالق الله أن وهي، الرابعة■ المرتبة وأما 
تعالى.غيره حالق لا أعمالهم خلؤ، الذي وهو 

خالقهالله إلا ماء الفي ولا الأرض في مخلوي، من ،افما الإسلام! شخ نال 
محواها؛وب ولا غيره حالق لا سبحانه، 

عليهمتعالى الله صلؤ، الرمل محن، عليه متم، أمر "وهذا ت القيم ابن وقال 
والاعتبارءأ؛،.والعقول والفهلر الإلهية الكتب اتفقت وعليه وملم، 

٠قتخن" رسوله وسنة الله كتاب في كثيرة المرتبة هده ونصوصن 
[.٩٦اانماُات: .ه سليث وما ئء >ؤنأإة؛ تعالى! نال 

.[٦٢]١١>^ م ثؤ ^١،^ نعالك،! وقال 

(.١٤١ااالفاوجا>ا)y/ صمن ءالواثة، )١( 
(.٩٢العلل،)،ثناء !^ )٢(
•العليل،)٨ اشفاء )٤( (. D١٤٩/ ءالفتاوتمء، صمن االواّاط؛ة، )٣( 



التكالموننسها الش السائل 

صاخكل نصع الله إل ١١ت هآ الله رسول قال I قال ُنحؤه حديقة وعن 
وصننته«لا،.

الأدلةمن فيه جمع مستقل، بمصنف المرتبة هده البخاري الإمام أفرد ولقد 
الشيءوالأئمة الصحابة أقوال مرن فيه وذكر الكثير، الشيء والسنة الكتاب من 

العباد،،أفعال اا-حالق كتاب وهو الكثير، 

بالقدر،التام الأيمان يحصل بها بالأيمان التي الأربع القدر مراتب هي فهدم 
جميعا.لها إنكار منها شيء وإنكار منها، بد لا التي الأيمان أركان أحد هو الذي 

صحيح ١١وقال؛ (، ٣١والحاكم)ا/ ١(،  ١٧، العباد،ا)٩٣أفعال اخش في البخاري أحرجه ( ١ ) 
الذهني•ووافقه الشيخين،، نرحل على 

محقماوطبع ا، ١ ١ )٥ الطالي وعمار الشار محامى 'على جمع السلف،، عقائد صمن مطبؤع )٢( 
.ه(  ١٤٠٥)الأولى الطعة لفئة، الار الد لبدر، ١ بدر بتحقيق 



الدينأصول ق ؛ Lsjy؛؛؛إل 

التازِعالممل 

عندانميأد وأفعال القدر 

حنيفة:أبي الإمام عند المباد وأفعال التدر الإول؛ المبحث ؟.، 
خالقه،في الله مر القدر وأن للقدر، المثشن من ظه حنيفة أبو الإمام 
العبادفعل وهي تعالى، لله مخلوقة العباد أفعال وأن السابق، الله بعلم والإيمان 
*وكبهم 

ارأماله: فقال القدر، في يجادله تءلن؛ة حنيفة أبي الأمام إلى رحل حاء ١" 
يزداد^١ ازداد كلما الشمس عين في كالا> القدر في اإنا> أن علت 

تحينا«لا/

سبيللا حلقه في الله مر القدر أن على يدل ٤^^٠ الإمام من الجواب فهدا 
العغليمر الهدا وراء ما لمعرفة ؛^،^١ فيهالاءلر ازداد كلما وأنه إليه، للعقول 

عبيه.صرر إلا يستفيد لا الشمس لعين كالا٠لر نحلاله، وعغلم حيرته زادُت، 

بتومع.وصاحبيه حنيفة أبي عن الطحاوي نقله الأمام من الكلام وهدا 
ملكذلك على يهللع لم حلقه، في تعالى الله مر القدر ®وأصل ت ه فقال 

وملمالخذلان، ذريعة ذللثا في والفر والعمق مرمل، بي ولا مقرب 
ووسوسة؛وفكرا ^١ نأك، من الحذر كل فالحذر الهلغيان، ودرحة الحرمان، 

فيتعالى قال كما مرامه، عن ونهاهم أنامه، على القدر علم طوي تعالى الله فإن 
ردفقد فعل؟ لم : مال فمن ، [ ٢٣]^w،: معل هما ثثن ^لأ ت كتابه 
الكافريزارمن كان الكتاب حكم رد ومن الكتاب، حكم 

اليمضعمان بن العليم عبد القاسم لأبي العمان، حنيفة أبى مناقب في العميان عقود انلائد )١( 
(.٥٢)١ ا حنيفة أش الإمام عند الدين ااأصول كتاب عن نقلا (، ٧٧)ق الحنفي 

(.٥٨)T/ اصاوة« ااصمن والجماعة« المنة أهل اعفاد »يان )٢( 



اككلموننسها التي السائل 

حنيفةأبي واjباع عود مين الله عبد راقول ! اللألكائي الحافظ قال — ٢ 
.له١٠ الحسن بن ومحمد 

وفيه:يوما...* أربعين ارحم ش النطفة اتكون عود؛ مابن حديث روى ثم 
رزقه؟*ما سعيد؟ أو ثقي أش؟ أو ذكر إ رب يا ®فيقول؛ 

حنيفة؛أبو ياخذ كان ويه ناخذ، وبهذا الحسن؛ بن محمد ءاقال قال؛ ثم 
وعظ؛غيرْاالأ،.من عيد والأمه، بهلن في شقي من الشقي 

عبادهعلى الله كتبه ولما المابق، للقدر وأصحابه الإمام إنبات على يدل فهذا 
صائرونالخلق جمع وأن الدنيا، الحياة إلى خروجه قبل والمائة النقاء من 
الصحف،.وجمنن، الأقلام رفعت عليهم، الله كتبه ما إلى 

®والمعيدفقال؛ وصاحبيه الإمام عن نقاله فيما الطحاوي الأمام قررْ ما وهذا 
بقضائه٠٠ثقي من والشقي تعالى، الله بقضاء معد من 

والخالفينوالتابعين الصحابة إجماع من نقل راما اللألكائي؛ الحاففل قال — ٣
طاعاتهاهن، لله مخلوقة كلها العباد أفعال أن الأمة؛ عالخاء من لهم 

ل ٠٠ومعاصيها 

.. الكوفة. أهل ومن ١١ومنهم؛ والعياء والتابعين الصحابة أسماء سرد نم 
٠٠الحن بن ومحمد يوسما وأبو تابّتنا بن النعمان حنيفة وأبو 

مخلوقةالعباد أفعال أن على والجماعة المنة أهل إجماع ْع أبوحنيفة فالإمام 
العبادؤإلى حلما تعالى الله إلى سب، فهي لها، الفاعلون هم والعباد تعالى، لله 

(.٢٦٤٣)ح وسالم (، ١٥٢)A/ الخاري طولا أخرجه الحدين، )١( 
•٧(.٤ )؛/ والجماعة• الة أعل امماد أمحول اشرح )٢( 
(.٥٧)م/ »الكماوةا محمى والجماعة• المة أهل اعتقاد »يان )٣( 
(.٥٣٤والجماعة•)٣; المة أهل اعمماد أصول راشرح )٤( 
(.٥٣٧المابق)م/انمدر )٥( 



الدينأصول ق امحًراعة الأئمة إل 

فعلا.

وصاحبيه،حنيفة أبي الإمام عن قله فيما الطحاوي الإمام وصحه ما وهذا 
ماإلا يكلفهم لا العباد، من وكِج الله، خلق العباد ءاوافعال الهلحاوي! ففالط 

؛هءركلفهم ما إلا طيقون ولا بملتقون، 
تيميةابن الإسلام شخ العباد أفعال( خلق على الأئمة إحماع قل وكدللت، 

سائرذك على نص كما وأئمتها، الأمة سلف، باتفاق مخلوقة العباد ارأفعالا ت فقال( 
؛عدْااومجن قبله ومن أحمد الإمام ت الإسلام أئمة 

في^١ كلأنا ه محيفة أبي م إلى التوبة الكب نقمن، ٤- 
والجماعة،السنة أهل عليه لما موافق( حق، منه كثير العباد، وأفحال( القدر موضع 

ابنالإسلام شيخ قال( وإنللئا القدر، نفاة القدرية على الرد مقام في خصوصا 
وبمدهبهبه المعرفة أهل باتفاق بالقدر المقرين من حنيفة أبا اءالن I تيمية

فيالحجج بسهل ومحل الأكبرا،، ررالفقه في معروف القدرية، على الرد في وكلامه 
أن(على مفقون( وأتباعه الكاب، هدا في غيرهم على سهله لم بما عليهم الرد 
له١١المتبعين الحنفية مدهس( وهو مذهبه، هو هذا 

وأنهالعباد، وأفحال( القدر مسالة من وموقفه الإمام مذهب، قدم مما فغلهر 
عنهيحكى ما فكل والجماعة، السنة أهل عند مقرر هو لما ذللث، كل في موافق 
■فث؛تغ.إليه ب، ينأئن يصح لا أنه نعلم ذللئج خلاف 

٠ه ٠ 

(.٦٨ا>اعماوةاا)r/ صمن والجماعة١١ الة أهل اعتقاد رابيان زا( 
(.٦٣٩)م/ ، liJi"منهاج )٣( (. ٤٠٦اكاوى،ا)A/ "مجموع ( ٢١



التمكلموننسها الش السائل 

مالك:الإمام عند الصاد وأفعال القدر ١^١^: لمبحث او 
عنسألتني لرحل! يقول مالكا راسمعت I قال وهب بن الله عبد عن ~ ١ 

هدينهاممى َلأر لأنما ثقا I يقول تعالى الله إن قال؛ نعم• قال؛ اكدر؟ 
[؛١٣]_؛: .ه ايعوك\ رإلنا؛ّل آلحثذ مى جهثعر لأملأة ثي ألمل -ص ؤثين 

القدرية®مالك يقصد قلت؛ تعالى. الله قال ما يكون أن بد فلا 

أهلمن هو بمن السابق الأزلي الحلم إثات فيه هءزهة مالك من الكلام وهن.ا 
حصولهمن بد فلا وقدره وشاءه الله علمه ما وأل المار، أهل من هو ومن الجنة، 

وتحققه.

قال:النار؟ أقل من الينة أئل أم ثل: لما جه فوله ذك، طى 
لث«لق.يق لخا يثن »كل قال: اكاملول؟ ثمن قمم قين: م. 

لمالله إن يقولون: ااالذين فقال: هم؟ من ت الادرية عن ماللث، الإمام سئل ٢— 
آ.المحاصيرارل يخلق 

الالله إن يقولون: الذين هم القدرية *إن مالك!: عن نقل آخر حوامحتح وفي 
كونه®قبل الشيء يعلم 

إليهم:الأستهلاءة إن يقولون: الأين هم ااالقدرية ماللثح: قال آحر جواب وفى 
عمرا<أثاووا وإن أؤناعوا، ثاروا إن 

رثدلأبن والمحمل® «اوان وانغلر: ( ٣٢٦)٦; الأصهاني نمم لأيي الأوبء، احلمة )١( 
(.٥٠٣; ١٧القرطي)

(.٢٦٤٩ومسلم)ح (، ١٥٣- ١٥٢البخاري)A/ أخرجه )٢( 
المدارك،ورتريب، )أ/ للأللكتي والجمامة، المنة أهل اعمماد أصول »شرح )٣( 

(.٤٨عياض)y/ للقاصى 
•٧(.١ للألكاتي)؛/ المنة® أهل اعتقاد أصول »شرح )٤( 
(.٤٨عياض)٦! للقاضي المدارك® ررترس )٥( 



٣٧٧الدينأصول ق الأربعة الأئمة إل 

القدرةنفاة القدرية بمذاهب مالك معرفة ت منها يوحد الإمام عن الإثار وهده 
أوالخلائق حلق قبل السابق الله لعلم النافون منهم الغلاة مواء وأهوالهم، 
أفعاليخلق لا الله بان القاتلون أو الله، مشينة دون للعباد المشيئة أن الزاعمون 

.العباد 

نصير،ؤإليه القدر على نتكل أن نومر *لم • ظإذة ماللث، قال ٣" 
للإنسانحجة ليس القدر أن بيان فيه عفلثم كلام ماللث، الأمام من الكلام وهنا 

وهوواختياره، بإرادته يفعل ما يفعل ان الأنفإن والمعاصي؛ الذنوب فعل في 
اللهعلم في سق ما إلى صائرين حميعا الخلق كان وإن فعل، ما على يواحد 

٢٠٠١ ■
#لا،فقال: التل؟ ودغ محانا غش محل ك له: قيل ن ه المي قال كما 

ءت يئن فكل ١^^١؛ 
الشافعي:الإمام عند الصاد وأضال القدر الثالث،: المبح،ث، آا 

هالله يلقى ررلأن ت يقول الشافعي سمعن، I قال سليمان بن الربح عن ١" 
الأهواء،هده من بثيء يلقاه أن من له حير بالله الشرك حلا ما ب، ذنبكل العبد 

تالشافعي فقال يديه، بين بالقدر يتجادلون قوما رأى أنه وذللن، 
•قك الله يقول الله، إرادة والخشيثة حلقه، دون له المشينة الله كتاب في 

يتبن،وكان - له المشينة أن حلقه فاعلم [، ٢٩أاكمض: ئشا•؛■ أن إلا دثاءُوف 
القدر«ر^.

العبادمشينة وأن شيء، لكل الله مشيثة وعموم القدر يثبن، وك، فالشافعي 
.تعالى الله لمثيثة تابعة 

(.٢٦٤٧)ح ،« Jl»ارصحح )٢( . ٩( ٢ ٤ أثر ، ٥ ٥ )١ للغلال ء )١( 
والجمائأ<الة أهل اعظاد أصول زاثرح (، ٦٢٦٢! اكاني، )الكتاب بملة لأبن »الإبانة« )٣( 

(.٥٧•رإ/ 



التكلموننسيها التي السائل 

فأنشأالقدر، وذكر الشافعي عند حالنا كنت،  I٠١ سليمان بن الربح وقال ٢" 
يقول;

يكنلم تشأ لم إن ثئت، وما أشأ لم وإن كان نئن ما 
والمنالفتى يجري العلم ففي علمتؤ ما على العباد حلمت، 

تعنلم وذا أعشت، وهذا حذلت، وهذا مننت، ذا على 
حن®دمنهم قيح دمنهم سعيد ومنهم شقي فمنهم 

ولاتعالى، الله إلى هي العباد مشيئة ءإن )غإكت الشافعي الإمام قال ٣" 
حلقوهي أعمالهم، يخلقوا لم الناس فإن العالمين، رمح الله يشاء أن إلا يثاوون 

تعارارلالله من وشره خيره القدر ؤإن . . تعالى. الله حلق من 
هوه الله وأن أعمالهم، يخاإقوا لم العباد أن على الشافعي نص فهدا 

تعالى.الله من وشرم حيره اسر وأن الحبال، أفعال حالق 

يخلقلم الله إن ت يقول الن>ي القدرى؟ من ررتدري •' هنّ الشافعي قال 
،.يعمل؛ه«أ حتى الشيء 

حتىالمعاصي يعلم لا الله إن يقولون! الدين رااإفدريهث أيصا! وقال 
تكون«لى.

القدر.نقاء القدرية يمداهّت، ويق!،، الأمام معرفة على يدل فهدا 
وهمحصولها، نبل بالأشياء السابق الله علم حتى ينفون الذين غلاتهم فدكر 

أهلامماد أمحول وااشرح (، ٤١٢)ا/ للبيهقى الشافعي* _، في«^lJالأيان، هدْ انفلر )١( 
(.٧٠٢للأعائي)أ/ والجماعة، المنة 

(.٤١٥الثافعي«بيرا/ )آ(أ.نافب 
•٧(.١ للاعاثي)٤; والجماعة٠ الة أهل اعتقاد أمحول •شرح )٣( 
- V'T)أإ الة« أهل امحقاد أمحول ٧؛^ (، ٤١٣للبيهقي)١; الشافعي* •رماقب )٤( 

.)U•؛



الدينأصول ق \لأود الأئمة إل 

الأولى.القدرية 

القدريةالمعتزلة مدمسا وهو العباد، لأعمال الله حلق يفون الدين وذكر 
أَ.والله الثانية، 

أحمد:الإمام عند العباد وأفعال القدر الرابع: المبحث ٦، 

لم- حملة منها ترك من التي اللازمة السنة ررومن ;كإظ؛ أحمد الإمام قال ~ ١ 
والتصديقوشره، خيره بالقدر الإيمان أهلهات من يكن لم - بها ويومن شلها 

والأيمانالتصديق هو إنما كيف،، ولا لم I يقال لا بها، والإيمان فته، بالأحاديث، 
بها«ااأ.

Iالملة وأركان الدين أصول من أن ببين ذ؟ققة أحمد فالإمام 
وشره.حيره كله! بالقدر الإيمان 

.، وشروارأ حير؛ ياأماا"د ُردتؤثر، • .؛ جبريل حديث، في ^^٥■ قوله عليه دل كما 
لمينالموإحملع الأمر رأس الله؛ عبد أبا ُُيا أحمد؛ للإمام رجل قال ٢" 

يقضائه؟والرضا لأمره والتسليم ومره، حلوه وشره، حيره بالقدر الإيمان أن على 
نعمI٠١١ الله عبد أبو فقال 

بلللث<والتسليم وشره، حيره كله بالقدر الإيمان أن على يوافق هنا فالإمام 
فقدحالفها من وأن مخالفتها، يجوز لا المسلمين، عند ١جماعيه مسألة به والرضا 

لمين.المسبيل غير تولى 

العبادااأ؛آ.على الله قدره ءالقدرت I فقال القدر عن أحمد الإمام وسئل ٣" 

السنةأهل اعتقاد اأصول ضمن انمتار مالك بن عبدوس رمحالة وهي نة؛اإ الأصول ٠ )١( 
(.١٥٧للألكائي)ا/ والجماعة،٠ 

(.١٥٦)Y/ ابن انل »م)٣( ١(. ح ، ٦٣)ا/ الم<ا مارمحح )٢( 
)الكتاب،بملة لأبن ااالإباذة'ا I وانغلر ( ١٥٥)Y/ عانئ® بن إبرامم بن إسحاق انل رام)٤( 

(.YIY /Yالثاني، 



ه

التكالموننسها الش السائل 

إنماالقدر حقيقة أن ين إذ فهمه؛ ودقة الإمام علم سعة على يدل الكلام وهدا 
يسروأن تعالى، الله يمغالبة زعم القدر بنفي الزعم لأن العباد؛ على الله قدرة هي 
•يفدر ولم يشأ لم ما كونه في 

أحمدالأمام ررإن ت وقال الأمام من الكلام هذا عميل بن الوفاء أبو عفلم ولقد 
معان*وشمول يان ذات وهي بلففله، القلوب ثنى 

علىيدل ارهدا ونال! جدا، الكلام هدا عقيل ابن رروامتحن ت القثم ابن وقال 
فإنالوفاء؛ أبو قال كما وهو الدين، أصول محرفة في وتبحره أحمد علم دقة 

وتقديرها((وكتابتها الأعمال حلق على الرب لقدرة إنكار القدر انكار 

بقضاءمفضية العباد وأفاعيل مخلوقة، العباد راأفاعيل أحمد! الإمام قال ٤" 
)٣(

•ولدر 

العبادأفاعيل I قلت، الله عبد أبا ررمألت، قال؛ حنبل عن أحرى رواية وفي 
عادة*والبالشقاء عليهم مقدرة نعم، قال• مخلوقة؟ 

أهلمدهب، هو كما تعالى، لله مخلوقة العباد أفعال أن على الأمام نص فهدا 
العبد،فعل يخلق لا الله بأن الزاعمين المعتزلة للقدرية حلائا والجماعة، السنة 

.ً ه نفلفعل تا المحل هو العبد بل 

حبرالله إن يقول؛ رحل I الله عبد لأبي ارقلت، قال! المروذي بكر أبي عن ٥~ 
منويهدى يشاء من يفل I وقال هدا وأنكر نقول. لا هكذا فقال؛ الحبال. 

؛٦١

ساء*

(.٢٨)الخليل* «شفا، )٢( (. ٩١)ا/ للهراس الونية* »نرح )١( 
(.١٨٨٥^، ٥٣٦)للحلال ا>الة(( )أ(أرم'بم(ّ ، ٥٤٤)للحلال )م(»الة« 

(،٣٢٣)اتجار نمد الخسة* الأصول »ثرح الخاد: أفعال في انمزلة لذهب انظر )٥( 
(.٤٣٩باككلم،*)الحط 'و،ا٣(، )A/ له و»اسيى« 

(.٩٢•أ; ، ٥٥للحلال)•)أ(>االة« 



الدينأصول ق الأئمة إل 

علىالماد حر لم الله إن قدري: رحل ررقال قال: للمروذي رواية وفي 
القدر،إثبات أراد؛ذللث، العباد جبر الله إل رجاء؛ بن أحمد عليه فرد المعاصى، 

بالهمةفاحبرته الله عبد أبي على فادحلته فيه، يحتج كتابا علي بن أحمد فوصع 
قال!حين رجاء ابن على جميعا عليهما الله عبد أبو وأنكر إ كتابا؟ ويضع فقال؛ 

علىيجب لي؛ وقال • • العباد. يجبر لم قال؛ الذي القدري وعلى العباد، جر 
الجوابفما الله! عبد لأبى فقالت، العباد. جمر قال؛ لما ربه يستغفر أل رجاء ابن 
ا"ا[اارا،.]الدر: يشاءه ش وبهيتم، ئثآء عن >ؤتحل فقال؛ المسالة؟ هذه في 

يردلم التي الألفاظ يستخدم من على ينكر الإمام أن الأثرين هذين ففي 
الجبركان فلما الشرعية، الألفاظ ويستخدم إثباثا، ولا نفيا لا سنة، ولا كتاب بها 

علىأحمد الإمام أكر واللام الصلاة عليه نبيه ومنة الله كتاب في أصل له ليس 
يتضمنالطلق والإثبات النفي من كلأ لأن أثبته؛ من على أكر كما نفاْ، من 

خطآ.

عليهم،الله قفاه ما إلى صائرون العباد وأن القدر، نفي نفيه يتضمن فالمافي 
استخدامالإمام أكر لذللث، واختياره؛ قدرته العبد ملب إثباته يتضمن والئست، 

أعلم.والله اكريمة. الأية إلى عنه وعدل المبتيع اللفظ هذا 

ءءيؤءي وه 

(.٩٢٥أن ،  ٥٥٢)للخلأل اااوة«



اككلموننسها التي السائل ۴٨٢

اكالتالفمك 

القدرباب ق مسائل من الأربعة الأئمة إل نسب ما 

حنيفة:أبي الإمام إل نسب ما ا؛ذول: المبحث ا1ع 
الطاعن;قوة في القول هذا أهل اختلف راثم ت الماتريدي منصور أبو قال أ~ 
قولوهو جميعا، للأمرين نملح هي ت جماعة قال لا؟ أم للمعمسن تصالح أهي 
وحماعته((حنيفة أيى 

القدريةعلى الرد في كتاب له حنفة أيا ( jU»البغاJادى; القاهر عبد قال ب- 
الامحتطاعةإل ت السنة أهل قول نصرة فى أملاها رّسالة وله الأكبرا؛، ررالفقه ّمماه 

أصحابنا"من قوم هذا وعلى • للمدين تملح إنها ت قال لكنه الفعل، مع 
الأكبر"®الفقه سماه الذي كتابه في حنيفة أبو رد ®وقد I آخر موضع في وقال 

معالاستطاعة أن وفي الأفعال، خلق في السنة أهل قول فيه ونمر المعتزلة، على 
أصحابناءبعض قول وهذا للضدين. تملح ت قال أنه إلا الفعل 

الواحدةالقدرة إن ت حنيفة أبي قول أن ®على في النالعين أبو وقال ج~ 
نملح

•حنيفة أبي للإمام مسالة ية نعلى المتكلون هؤلاء توارد 
الفعلْع نتكون أفعاله العبد بها يفعل التي الأستتئاعق أن هي المسالة: وهذه 

سواء.حد على والحمية الهتاعن لفعل نملح واحدة استهلاءة وهي له، مقارنة 
معالاطاعة أن على النص فيه أن الأتمر" ®الفقه إلى قنب البغدادي وزاد 

(.٣٠٨الدينء)*أصول كتاب )٢( (. ٢٦٣®الوحيد«)محاب )١( 
(.٢٧١الوحيد،)لقواعد ®المهيد محاب )٤( (. ٣١٢)السابق انمدر )٣( 



الدينأصول ق امحًراعة الأئمة إل 

للضدين.ملح وأنها الفعل 
فيها؛حنيفة أبي ومذهب المسألة لهذه عرضر يلي دبا 

الطؤع،من »اسفاءالة بأنها: الاستطاعة الأصبهانير الراغب عرف قاولا؛ 
يتمكنالتي للمعاني اسم المحقمتن وعند ممكنا، الْعل، به يصر ما وجود وذلك 
فعل؛؛إحداث من، يريده مما بها المرء 

بهيفعل الحيوان فير الله يخلقه عرض ®هي، ؛ للجرحاني،®التعريفات، وفي، 
الأختيارية«لما،.الأفعال 

يتمكنبها صفة عن ررعبارة ت المتكلمين عرف فى الاستطاعة أن أيصا وفيه 
والترلألأ؟/النمل من الحيوان 

منه.وتمكنه المحل، علير العبد فدرة فالأستهلاءة 

معه؟أو الفعل، قط، همر وهل، الامتهناعن، هذه فى، الهلوائف أقوال واختلفت 
لا؟أو الفعل إيجاد في تامحر لها وهل 

قبللا  ipLiiUollأي للعبد لسر، أنه الشر الجهمية رأسها وعلى، الجبرية هبن، فل. 
لهمنيره لا أعمال، من، منهم بمدر ما على مجورون العباد وأن معه، ولا الفعل 

اختيارر؛،.ولا إرادة ولا 

استطاعةللإنسان أ-محلؤر قد تعالى الله أن إلى تابعهم ومن المعتزلة وذمت 
للفعلامتطاعة وهم، الفعل،، قبل الامتهناعق وهذه الفعل، من ومكنه وقدره 

اللهإن ٠ قال من، وأن سواهم، محدث ولا لها فاعل لا العباد وأفعال ولضده، 

(.١٢»اكربما-ت،«))٢( (. ٣١>• «اوهمدا'ت،« )١( 
انز،)؟ا(ّالمدر )٣( 

والنحر،ءوااال٠الر، (، ٢٧٩)للأشعري ءالمقالأتء ت الجهمية الجبرية لمناهّ_ا انغلر )٤( 
(.١٥٨)للغدادي الفرق، ين، وارالفرق )٧٨(، لالشهرساز، 



التكانموننسها التي السائل 

ا.حطؤءر عظم ففد العباد أفعال خالق 
تتقدمأن يجوز لا الفعل مع الاستطاعة أن إلى وافقهم ومن ة الاثاعر وذهبت 

فيلها تاثير لا الاستطاعة وهده للفعل، مقارنة فهي عنه، حر نتأ ولا أبدا عليه 
،.الفعل١٢إحداث 

قصدءتوجه حال فيه تعالى الله يخلقها قدرة للعبد أن إلى الماتريدية وذمنا 
إيجادفي القدرة تلك توثر لم وإن مصمما، قصدا الأفعال من لفعل ؤإرادته 
ذللئ،إيجاد في شيء يقاومها لا التي الله قدرة تعلق وهو لمانع وذلك الفعل؛ 

اشُلص•
أولئكبه نU في بالتامل نم السائقة، الفرق أقوال في بالتأمل إنه ي: 

أبيالإمام إلى بوا نالمتكلمين أن يفلهر هؤ حنيفة أبي الإمام إلى المتكلمون 
•مذهبين من حليهل هو مذهتا حنيفة 

مذهبهو وهذا عليه، تتقدم لا له مقارنة الفعل ْع الأستaلاءق أن إليه فنسبوا 
قريبا*مذمهم نقل مر كما الأثاعرة 

لفعلتصالح؛ فهي للمدين، تملح الأ>>ستهلاءة هذْ أن أيقنا إليه ونسبوا 
نقلهمر كما المعتزلة مذهب، هو وهذا سواء، حد على المعمية ولفعل الهلاعة 

قرنا.

،٨ )a/ أحمد بن الجبار لعبد والتوحيد® العدل أبواب خى ،^، ٠١١٠المعتزلة؛ دهب، لانظر )١( 
والقدر،الجبر من البشر (، ٣٩٨، ٣٣٦)له الخمسة، الأصول وءشرح (، ٤٣، ١ ٦ 

أصولني وارالمختصر '٣(، ١ )ا/ والتوحيد، العدل رارسائل صمن المرتضى للشريف، 
(.٢٤٦)؛/ والتوحيد، العدل ءرساتل صمن الجبار لعبد الدين، 

وءرمعالم(، ١٩٧)للجويتي وءالإرشاد، (، ٧٨— )٢٧ للثهرمتاني الإقدام، 'نهاية ا؛فلر؛ )٢( 
)٣٨(.مازتم، الدينء أصول 

النقية،الحقائد وررنرح (، ٨٣- )٢٨ القارى لحلي الأكبر، الفقه نرح  ١٠انظر: )٣( 
 (.٨٨- )٦٨



الدينأصول ق امحراعة الأئمة إل 

■متناقضتن مذهبين من ملفئا مذهثا الإمام إلى نسبوا المتكلمون أولئك فيكون 
لقولمناقض وهو الأثاعرة، قول وهدا الفعل. هع الاستطاعة أن إليه بوا ن

.المعتزلة 

مذهبوهو صده، وعلى الفحل عالي قدرة الاصتهناعق؛ أن أيقنا إليه بوا ون
كماوذاك، هذا من بريء وش، حنيفة وأبو الأثاعرة. لمذهب المناقفس المعتزلة 

التالية.الفقرة فى بيانه ياتى 

مذهبهو الحبال أفعال وفى الأّتهلاءة فى حنيفة أبى الإمام مذهب إن ت ثالثا 
هذهفي الإمام مذهب لمعرفة إليه يرجع مرجع وأوثق والجماعة، السنة أهل 

فقهاءمذهب على والجماعة السنة أهل اعتقاد رابيان هو أيقنا غيرها وفى المسالة 
إبراهيمابن يعقوب يوسف، دأمح، الكومح، ثان بن العمان حنيفة أبى الخلة 

الدينأصول فى يعتقدون وما النيبانى الحز بن محمد الله عبد وأبي الجر 
الطحاويمحمل ابن أحمد جعفر أبو الإمام ألفه الذي العالميزا، رب به ويدينون 

لآدِمح.

وأفعالالاستطاعة في حنيفة أبي الإمام مذهب صور ه، المحلحاوي فإن 
ه:فقال يقيما، تموينا العباد 

يوصفأن يجوز لا الذي الوفيق نحو من الفحل بها يجب الض اروالاصتهلماعق 
والتمكنوالوسع الصحة جهة من الامتهناعق وأما الفعل، مع تكون به المخلوق 
^لأتعارت قال كما وهو الخطاب، يتعلق وبها الفحل، قبل فهي الألأت وسلامة 

ا-ااآ[«أا،.|النرن: ونئنهأه إلا سا أثث يكنف 
ويتضحالإشكال يزول به الذي للأمتaلاءة، الدقيق التفصيل هذا إلى فانفلر 

الائطاعة.فى والجماعق المنة أهل مذهب وهو الحق، 

!٢٦)الطحاوةاا العقيدة ارشرح 



التهكلموننسيها الش السائل 

قسمين:إلى الأس3لاءة مم فإنه 

الفعل.ْع ونم الأعضاء، وسلامة التمكن وهو الفعل: نبل فم 
يةِتة،الشح ذكره كما مسمّن إلى الامتهناعي م وتق ٠٠: الشارح قال 

الأمرمتاط هي قدرة للعيد أن ٠ ٠ الوسط. وهو السنة، أهل عامة قول وهو 
الالفعل بها التي والقدرة معه، تكون أن يجس، لا ، ٠؛^'^ تكون قد وهذه والهي، 

JU  معدومة((بقدرة الفحل يوجد أن يجوز لا الفعل، مع تكون أن
الاسطاعةوأن الفصل، هو الاسطاعة في حنيفة أبي الإمام مذهب أن فنلهر 
نمان:

والمكن.الصحة وهو * الفُل على متقدم مم 
للفعل.مقارن وقم 
الأستهلاعقجعله من الإمام إلى المتكلمون أوكلئح به نما يناقض وهدا 
للفحل.المقارنة هي واحا.ة، 

للمدين:صالحة للفعل المقارنة الأّتهلاءة هده أن الأمام: إلى نسبوه ما وأما 
أيصا،باطل ا فهل. المّحتزلة، من.هس، هو كما سواء، حد على والمعصية للهلاعة 

المعز.هدا على تدل واحل-ة كلمة ذللثح في الإمام عن يشت ولم 
وإذكارالعتزلة على الرد حنيفة أبي إلى الخوب الأكرُ »الفقه كتاب ي فز 
علىينكر فكيف، السابق، كلامه في الثغاوادى ذلل؛، على نص كما وإ؛هلاله، قولهم 

إبقولهم؟ ويقول يوافقهم، ثم علمهم، ويرد قولهم المعتزلة 
يقولون:الفحل حين إلا تكون لا القدرة إن قال: ارومن الهلحاوية: سارح قال 

للضاJين.تصلح لا اسرة إن 

الله متلزمة وهم، الفعل، لن-للئ، إلا تصلح لا للفعل المقارنة القدرة فإن 

:٤٢٦اكلحاوية،()ر(شرح )٢( الفعل. نل أي: :١( 



٣٨٧الدينأصول ق امحربعة الأئمة إل 

للمؤمنالله إمحدار وهو الفاسد، أصلهم على بناء القدرية يالته وما بدونه، توجد 
باعانةالمهليع المؤمن خص الله إن I يقولون فلا سواء، والفاجر والبر والكافر 

العصية؛رجح ه ينفوهدا اله؛لاعة، رجح بنفسه هدا بل الإيمان، بها حصل 
وهذاالله، سيل في به جاهد فهدا سيئا؛ بنيه من واحد كل أععلى الذي كالوالد 

الطريق•به قطع 
متفقونفإنهم للقدر، الثبتين والجماعة المنة أهل باتفاق فاسد القول وهذا 

علىأعانه وأنه الكافر، دون بها خصه دينية نعمة المطع عبده على لله أن على 
.٢١١الكافر((بها يص لم إعانة الهلاءة 

أعانالله أن على النص الإمام إلى المنسوب الأيرا؛ ررالفقه كتاب في بل 
ففيه:يوفقه؛ ولم يعنه فلم الكافر وخذل والهداية، بالتوفيق وخمه المؤمن 

منوآمن إياه، تعالى الله بخذلان الحق وجحوده وإنكاره بفعله كفر من فكفر 
،.له«ل ونصرته إياه تعالى الله بتوفيق وتصديقه وإقراره يفعله آمن 

البراءة،كل منه براءته وثبت الأمام، إلى المتكلمون به نما جميع بهذا فبطل 
جميعها.القدر ائل مفي المنة أهل إجماع ْع طك وأنه 

 Bتالغزالي حامد أبو قال " ٢
حنيفةأبو عليه ما البحس، هذا في يعتقد أن فعليه ذللئ،؛ يتلق لم ارؤإن 

واستعمالالله، فعل العبد في الأستتلهاعق إحدامحئ، : قالواحيث، وأصحابه، 
مجاراورلا حقيقة العبد فعل المحدثة الأستتئاعق 

قدرةخلق الله إن صحح: كلام حنيفة أبي إلى به ونالغزالي ذكره الذي هذا 
أفعاله.العبد يقحل بها التي واستهلاءته العبد 

اكارى(ا)٣٧(.علي شرح الأكبر »الفقه )٢( (. ٤٢٨-  ٤٢٧اس>او.بةاا)ءرشرح )١( 
اللين«)اا(.أصول في ارالأربعض )٣( 



التكلموننسبها الش السائل 

مذهبهو الذي حنيفة أبي الإمام مذهب يصور ولا ناقمى الكلام هذا ولكن 
كاملا.ا تمحوين المسنة أهل 

المعتزلةعاليه توافق حنيفة أبي إلى وعزاه الغزالي ذكره الأي القدر هذا فإن 
به.وتقول وتؤيده 

ومكنه،العلل عنه وأزاح العبد أقدر الذي هو الله أن عندهم المعتزلة فان 
فعلفى ذلك بعد لله فليس منفكة، والجهة حقيقة لفعله الحدث هو والعبد 

والهداية،التوفيق بمزيد المؤمنين حصى ولا بل تقدير، ولا إرادة ولا حلق العمد 
يدلهم.ولم يعنهم فلم الكافرين خذل ولا 

والامتطاعقاسرْ وعز جل الله أعطى إذا اافكن.للث، ؛ أحمد بن الجبار عبد قال 
والطاعة،الخير بها يفعل أن منه ويمح أجمع، الأفعال من بها مكنه فقد للعبد 

علىمقدمة إنها قلنات فلذلك والعصية؛ الثّر بها يفعل أن يمكنه كما 
،.١١الفعل"

العلة،وأزاح الاسطاعة، وندم ؛الطاعن، ااأمرنا I المرتضى الشريف، وقال 
.، الأدلة١٠ل ونمب 

الفاعلهو ررفالعبد العتزلة! زعيم  tliapبن واصل عن الشهرستاني ونقل 
علىأقدره تعالى والرب . . والعصية. والطاعة والاكفر والإيمان والشر للخير 

'أ،.ذللثحكلهااأ'

ذكروهذا المعتزلة، تقوله ما هو حنيفة أبئر إلى معزوا الغزالي، ذكرْ فالذي 
إنيقال! أن ~ حنيفة أبو ومنهم ~ المنة أهل قول هو كما وتمامه الحق، لبعفى 

(.٢٤٦)؛/ والتوحيد٠٠ العدل ارمحاتل صمن الدين" أصول في ٠المختمر )١( 
•رسائلومح، (، ٠١٣٥٤)النجف، اراعي، مطمن ٤( )• المروالقدر" من الثر •إنقاذ )٢( 

(.٢٩٥)ا/ والتوحيد" الخيل 

(.٥١)والمحل" )م(«اكل 



الدينأصول ق الأر،عة الأئمة إل 

العبادأنعال خالق هو تعالى الله وأن للفعل، مقارنة أخرى استطاعة هناك 
وذمامدحا فعلهم أثر عليهم ويعود لأفعالهم، الفاعلون هم العباد وأن جميعها، 

منه.وتفر تنكره بل المعتزلة تقوله لا وطا وعقابا، وثوابا 

العبادارمن ب، وكالله خلق هي العباد ااوأذحال ت الهلحاوي الإمام قال 
للهمخلوق ولكنه حقيقة، له فعل العبد فعل أن ررفالحاصل; ت الشارح وقال 

والمفعول،الفعل بين ففرق الله، فعل نفس هو ليس تعالى، له ومفعول تعالى، 
والمخلوق٠٠لوالخلق 

منقوص.غير كاملا القدر في حنيفة أبي مدهب هو فهدا 
فىحن ابن الله عبد القاصى سماه من عن نقلا اليماني الوزير ابن قال " ٠٣ 
Iنصه ما الخلاصة تعليق 

أبيبن وحماد التابعي، جبير بن سعيد بالعدل: القائلين الفقهاء ارومن 
فنقفح،منثحارصة الوعيد آي إن قال: من ومنهم وأصحابه، حنيفة وأبو سليمان، 

حنيفة®أبو منهم جماعف عن مررتما وهذا 
سيب:اك 

المعتثزلة،مصهللخات من ارالعدلا، المصِهللح هذا أن المعلوم من أولا؛ 
تعالىعدله مقتضى ذلك وأن العباد، لأفعال الله خلق ونفي القدر نفير به ويعنون 

والتوحيد.العدل وأهل العدلية، أنمهم ويسمون 
يسمونفلنا: فقل أسماؤهم؛ رأمأ المعتزلي: المرتضى بن أحمد قال 

.٢٤وحكمنه٠٠^الله بعدل لقولهم والحدلية . . المعنزلة. 

(.٤٣٩)س انمدر )٢( (. ٤٣اليحاوية،)••شرح )١( 
(.٣٧٦والقوامم،)A/ •العواصم )٣( 
٣(.أرنلد، توما تصحيح المعتزلة، ذكر باب والنحل' الملل ثرح والأمل •المنية )٤( 



المكلموننسهل الش السائل 

والتوحيد٠٠العدل أصحاب ااووسمون الشهرستانيت وقال 
والتوحيد٠١العدل وأهل بالعدلية، ها نفالمعتزلة ®وتمي ت المقبلي وقال 

العدلأهل هم أنفيسمون المعتزلة إن  ٠٠ ٠٠الأعشى صح  ١١كتاب وفي 
للهتنزيها أفعاله موحد الإنسان بأن والقول القدر نفي بالعدل ويعنون والتوحيد، 

،.الثر٠٠١٣إليه يضاف أن تعالى 
لأفعالالله حلق ونفي القدر نفي به المراد اعتزالي مصطلح إذن فالعدل 

العباد.

القانلنمن حميفة أيا جعل الوزير ابن عن المقول السابق النص في ثانيا؛ 
القدر.نفي يعني اعتزالي مصعللح وهو بالعدل، 

سليمان.أبي بن حماد شيخه حنيفة أبي مع أصاف بل بدلك، يكتفا ولم 
■جبير بن معيد المشهور التابعي الأمام معهما أصاف ثم 
أصحابه.جمح حنيفة بأبي ألحق نم 

~المعتزلة طريقة على بالعدل يقولون الأئمة هؤلاء أن أراد أنه على يدل ومما 
ئمالاعتزال، أشل من القدر نفاة رووس قبلهم ذكر أنه - المعتزلة من إنهم أي؛ 

فقال:الفقهاء، هؤلاء إليهم أصاف 
اكمشقيوغيلان نّسِا بن ومحمل . . ١ تي الالقاسم أبو العدل أهل ُ'فمن 

واسمه— والرقاشي قبة وصالح ثمر وأبو عمران بن وموص المعتزلة رأس 
وبشر• • • والخالدي - عمرو بن صالح واسمه - والصالحي - عيسى بن الفضل 

بالعدلالقاتلين الفقهاء ااوس ت قال ذلائ، بحد ثم ، " والعتا؛ياا المريمي غيايث، بن 

'"آ(لأامحاا)-الث.اااكلم )أ(>ااواللوالحلاا)،مأ(. )ا(
(.٢٥١الأنشاااسثؤندى)ما/ صناض ش الأعشى »صح )٣( 

(.٣٧٦والمواصما،)اا/ )أ(ااالعواصم 



الدينأصول ق امحًربعة الأئمة إل 

حنفة«.وأبي سليمان أبي بن وحماد جبير بن سعيد 
للقدرالنافين المعتزلة رووس ْع السنة أهل من الأئمة هؤلاء حشر كيف فانفلر 

ذكرهم.السابق 

طبقاتفي تراحمهم نراءْ من يفلهر كما المعتزلة رووس أسماء تلك فإن 
وغيرها.المعتزلة 

الذيالاعتزالي بالعدل القاتلن من أنهم س الأئمة هزلأء إلى ب ما ثاث: 
للقدرالمثبتين السنة أهل أئمة من هم بل منه، براء فهم باطل؛ ~ القدر نفي موداْ 

وغيرهم.معتزلة من القدر نفاه القدرية لقول النافضين 

منأنه إلى ينب وجه بأي أدرى فما ؛ جبير بن سعيد التابعي الإمام فأما 
بالعدل.القاطين 

بنسعيد بعد جاءت إنما موسسيها وكبار مصهللحاتها بجمح جميعها والمعتزلة 
طويل•بزمن جثر 

بدايةكان والمعتزلة ه(ر  ٩٥)ستة الثقفي الحجاج فتله طك سعيدا فإن 
المعتزلة،رأسا وهما عبيد بن وعمرو الغزال عطاء بن واصل يد على ظهورها 
قتلسنة سنهما فيكون ، ه■( ؤ٠٨ ستة في إلا يولدا لم كلاهما وعجرو وواصل 

فقتل.سنة عشرة حمى جبير بن معيد الإمام 
الأولالقرن تمام بحد وذلك يديهما، على إلا ينشا لم الاعتزالي والمدهبا 

طويلة.بمدة سعيد بحد وذلك الثاني، القرن أوائل وُي 
الغزال،واصل الاعتزال في تكالم من ®أول علية! ابن إسماعيل الإمام قال 

(.٣٤١للدمى)؛/ اااور« انظر: :١( 

»الير«عبيد: بن عمرو وعن (، ٤٦٤)م/ للذهبي التبلأ،" أعلام »سر واصل: عن انظر ;٢( 
•١(يم٤/٦>أيضا 





الدينأصول ق الأئمة إل 

فيالوزير ابن ذكرْ كما القدر، ئغاة بالمعتزلة علاقة أي له ليس العباد، لأفعال، 
السابق.كلامه 

تالكي الدين تاج قال " ٤ا 

شما— يالله والعياذ — ينهلم، ثم سعيدا، يكون راقد يقول؛ حنيفة وأبو 
والعكس((

التعقيب؛٦ إ. 

ذكرهالذي هدا إلى تنير حنيفة أبي الإمام عن رواية أي أجد لم أولا• 
بذلك.نص فيه ليس الإمام إلى المنموب الأكثر« »الفقه أن كما المكي، 
تفصيل!فيها المسالة هده ثانيا؛ 

عليهمكتبه وما عباده أحوال، من تعالى الله علم به سبق ما أن المراد كان فان 
ب،ينقلمعيدا وكتبه معيدا الله علمه فمن يتغير، ذللثح أن أمهاتهم يهلون في وهم 

هوبل يصحح، ذللثح فليس معيدا، ^lJc مما وكتبه شما علمه ومن شقيا، 
رعية.الالموصس ترده ياحلل 

تيتبال.ل، ولا يتغير لا وكتابه عله يه وسبق الله علمه فما 

شما.يكون لا معيدا الله كتبه من فالعيد 

.معيدايكون لا شقيا الله كتبه من والشقي 

أئلمن الخثة أئل ابجر الإ زنوق ثا قيل: فال: حصين. ين عمران فعن 
؛.٢١^((ء لما ئينئ قال:»لك لخااو0؟ قال:»ننلماا ١^؟ 

ماأحد، مى امامنكم هؤ؛ الله رسول قال I قال لبايمحئ أبي ين علي وعن 
أنسمه كست، وقد وإلا والنار الجنة مى مكائها الله كثي، إلا منموسة مس من 

(.٣٨٤الكبرى")٣; الناشة)ا(ا)ًلبقاّت،

(.٢٦٤٩لم)وم(، ١٥٣البخاري)A/ أخرجه )٢( 



ا1تكالموننسيها الض السائل 

العمل؟ونيع محاينا على قكل أفلا إ الله رسول يا I رجل فقال نميدة* 
وأناالئنادة، أئل لعتل فسيسئروذ السعادة أنل أنا ميسر، فكل اراءنلوا ت فمال 
الشهاوةااأنل لمثل مسثنونى اليمان؛ أنل 

*إف• المصدوق الصادق ونو هآ الله رسول حدثا ت قال محقق عود مابن وعن 
تكوذم دلك، بثل علفه يكوف م يوما، أرتجص أمه بطن في حلمه بمغ أحدكم 
وررقهوأجله عمله مكتب كلنات، بأرع تلكا الله ينف ثم ذلك، مئل مضغه 
ماحى الجنؤ أنل بننل ليننل أحدكم إ0 عيره، إله لا لموض نعيد، أن يتقي 
مذخايا،م أنل بمل _،سز ظه إلاذذغ،ميق زتها ثن نكوذ 

إلأذناغ،فييقمحمضنا;قون:تثز:تفا نإن 
يذخمحا«ل^/اتجه م بمل محن امحثاب 
علميه سبق ْا أن على الواصحة الدلالة فيها الشريفة النيوية الأحاديث فهنْ 

الأمه بش في وهو عليه وكتبه المحقرحل اللوح في عبده عر وكته تعار، الله 
٠فيهم الله علم به سبق وما كتابهم به سبق ما إلى صائرون الخلق وأن يتغيرا 

صائرونالخلق وأن تتغير لا الكتابة هده أن حنيفة؛ أبو الأمام يعتقد٥ ما وهدا 
الها■

ذكرهبعد — حنيفة أبي صاحب ~ الشيباني الحسن ن محمد الإمام قال 
التقىت حنيفة أبو ياخذ كان وبه نأخذ، ءاوبهذا ت قال السابق عود مان لحديث، 

بغترْ"ل'اا•وعقل من والسعيد أمه، طن في نفي من 
قدسعيد؛ أنه الله علم في وسبق كمح الذي الإنسان أن المراد كان إن أما 
ه،نفعلى مرمحا ا فاحن أو كافنا يكون ففد النار أهل بعمل أمره أول قمح، بعمل 

(.٢٦٤٧)لم وم(، ١٥٤)A/ البخاري أخرجه )١( 
(.٢٦٤٣)لم وم(، ١٥٢)A/ المخاري أخرجه )٢( 

خ-'آا(.، ٧٠٤للأللكتي)٤; والجطءة« المة أعل اعمماد أصول )٣(»شرح 



الدينأصول ق الأربعة الأئمة إل 

—ثم طائعا لما ميكون قد والعكس حاله، وبملح ويتوب يؤمن ذللثح بعد ثم 
مشاهد،واغ وهو صحيح، فهدا ويفجر يفق أو ويرتد يكفر قد ~ بالله عيادا 
الأمه بعلن في وهو الإنسان على كتب الذي الكتاب أن من سق ما يؤكد وهدا 

بعمليحمل أمره بادئ في كان وإن كتابه، إلى يصير سعيدا كتب كان فإذا يتغير، 
يعملأمره بادئ في كان ؤإن كتابه إلى يمير فنما كتب، كان وإن الثقاوه، أهل 

العادة.أهل بعمل 

ذلكتبين ارإذا ت له وجه موال جواب في وه تيمية ابن الإسلام ثيح قال 
قدرمن ت أي صحيح، كلام عد، يلا والشقي يشفى لا حيي الالسائل! قفول 

الوالشقي بها، عد يجعله التي بالأعمال لكن معيدا، يكون سعيدا يكون أن الله 
القدرعلى الاتكال جملتها من التي يشفى، جعلته التي بالأعمال إلا شما يكون 
الواجبةا^١،.الأعمال وترك 

الموفق.والله الأمر. يتضح التفصيل فبهذا 
ماللث،:الإمام إل نس، ما الثاف؛ الميمث، ٦.، 

:٤^؛^ القرطبي قال - ١ ء 

أهلعلى أشدها راما الأية! هال،0 في تعالى الله رحمه أنى بن ماللئ، ارقال 
يموت!(أن إلى كاتن هو وبما أمرْ، من قضى بما غقفّ عيي أحبر القلءر، 

وحهين:من بمكون القر.طيي ذكره ما على الظلام 

إلامالك الأمام عن الكلام هذا ذكر مرجع أي أجد لم الأول! الوجه 
الأئبيلي•عطة كابن عنه نقل ومن الفرطي، 

(.٢٨٢- ٢٨١)M الخاوي اامجموع )ا(
٢(٩ ا/ ١ ) زارالمحروالوجيز،، محلية ابن محه ونقاله V(، • ا/ ١ ) القرآن،، لأحكام ءالجاْع )٢( 

الآياتما....ه ن.ثنني آلكثث ءاثؤ أثب عند إ4 وقاد ؛ عنى عن تعالى نوله والأية 
[.٣.٣٢ ورء; نماه نقارا ووم نوله؛ إلى 



التكلموننسها الض السائل 

فالمالمنثور والدر الهلبري كتفسير بالماثور؛ التفسير كتب في عنه بحثت فلقد 
الأر.هدا أجد 

الاعتقاد،فى والأنمة السلف ألفاظ تنقل التي السنة كتب راجعت وكيلك 
والإبانةللأجرى والشريعة للألكائي، والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول كنرح 

الأثر.هدا أجد فلم ونحوها، . . . بطة لابن 
والأياتصحيح، كلام مالك الإمام إلى المنسوب الكلام ت الثاني الأمر 

قبليالأسياء الله علم وسبق القدر، إئبايت، على نص مريم مورْ من المذكورة 
حصولها.

تقبلمفي أمره من سيكون بما قومه أحير واللام الصلاة عليه فالمسيح 
وباراكان، أينما مباركا وجعله نبثا جعله من الله؛ قضاء في سبق وبما الأيام، 

.شقياجبارا ولم بوالدته، 

السابقالله علم إثبايت، فيها لأن ؛ شلئ، بلا القدر أهل على صحيحة حجة فالأية 
وأحوال.أمور من سيكون بما 

أثبتوهفإن ، بالعالم القدرية ءناظروا قال أنه الشافعي الإمام عن صح وقد 
كفروا((أنكروه وإن حمموا، 

الشافعي:الإمام إل نسب ما ١^١^،: الميحمث، ِآاا 

الحنلي:النجار ابن أا-ئال 

كالجمعالعقلي؛ المستحيل وهو لذاته بمحال ذلك، من التكليف يصح "ولا 
عندالماء على والمشي الهواء في كالهليران عادة بمحال ولا المدين، بين 

٢.النافعي١١ل نص وحكى الأكثر، 

(.١١١)حجر لأبن اكا'سساا "توالي ( ١ر 
(.٤٨٦-  ٤٨٥)\إ الخير٠ الكرف »نرح )٢( 



الدينأصول ق الأئمة إل 

تتجاذبهامسألة وهى القدر، مسالة فرؤع من يْئاق لا ما تكليف مسالة ت أولا 
أصولها.حب المحتلمة الهلوائف 

الأعمىكتكليف، مهللئا؛ طاق لا ما تكليف جواز عندهم الجبرية فالجهمية 
لهقدرة لا العبد وأن القدر، باب، في أصلهم على بناء وهدا ذللئج، ونحو البصر 

لمنه يصدر ما كل على مجبور هو بل فعل، ولا اختيار ولا امتهناعق ولا 
أنفي أصلهم على بناء طاق؛ لا ما ا تكليفجواز عدم إلى ذهبتا والمعتزلة 

مزرآ،.كما الفعل على متقدمة الامتهئاعق 
مانؤع تحديد في على)،ص؛لأت يطاق لا ما تكليفا بجواز يقولون والأناعرة 

ذلاك،رص.في بينهم اختلافات وعلى يتئاق لا 
أصول؛عدة على إنزاله فيمكن والجماعة المنة أهل ميما أما ثانيا؛ 

الأمورمن إثبائا أو نفيا يطاق لا ما ه بتكليفالقول إطلاق أن • الأول الأصل 
السلفا.أئمة من أحد منها شيئا يطلق لم التي الإسلام، في الحادثة 
مابتكليف القول فإطلاق هدا؛ عرف راوإذا ؛ تيمية ابن الإسلام شيح قال 

علىمجبورون العباد ان القول كاطادق الإسلام؛ في الحادثة البيع من يطاق لا 
قصدؤإن يعللمه من وذم ذلك، إنكار على وأئمتها الأمة ، سلفاتفق وقد أفعالهم، 

بالفاسد،الفاصد وقابل بثدعق، بدءة رد هدا ؛ وقالوا. . القدرية. على الرد به 
واuطل؛الباطولأن.

فيهالأئمة طلق لم يهناق، لا ما يتكليف، القول أيقنا؛ ا١وكدللث، أيقنا؛ وقال 

(.٢٩٧)A/ تمة ابن الإسلام لشخ الفتاوى؛• »مجموع انفلر: )١( 
صمنالجبار، لعبد الدين؛؛ أصول في المختصر وا؛ (، ٣٩٦)ة؛• الخمالأصول •اشرح )٢( 

(.٢٣٢والتوحيد؛؛)؛/ العدل »رّانل 
وغيرها.( ٨٦— )٥٨ للرازي الدين؛' أصول وا١معالم (، ٢٢٦)لاجوض ؛؛الارثاد؛؛ انفلر؛ )٣( 
سر.باحممار ( ٦٥)؛/ والقل؛؛العقل تعارض درء ا؛ )٤( 



التهكلموننسها التي السائل 

الطرذن"لا،•من واحدا 
التفصيليب أنولع نحها يدحل جملة يهلاق لا ما تكليف أن •" الثاني الأصل 

Iيقبل وما يرد ما لمعرفة 

جاتز.ونؤح السنة، أهل أصول على ممنوعان نوعان ت ثلاثة الأنولع رهذه 
فهماالمنوعان النوعان فأما 

وجعلالقيضن، بين كالجْع الذاتي؛ الحال وهو لذاته، الممتع الأول! 
ذلك.ونحو . . . محدئا والفدبم قديما، الحدث 

البصرالأعمى وتكاليف_ح المشي، الرمن كتكاليف عادة؛ الممتع والثاني! 
ذلك.ونحو . . . الكلام والأحرس 
اللهوأن وقوعهما وعدم منعهما على والجماعة السنة أهل اتفق النوعان فهذان 

ّبهما أحدا يكلم، لم 
[.٢٨٦]١^٠": ونتنهاه إلا نحا اس يمحل ^لأ تعالى! قال 

فلايعها، بما إلا فعبل.ها نقنا الله يكلف ®لا ظض! الطري الإمام قال 
يجهدها"ولا عيها ضيق 

لأبنقلت ت قال عكرمة عن ندم بالشافعي الإمام هلريق من المهقي وروى 
يحاستكرأو أذئساءغم ؤ،" ما نبدوأ وإن ؛ؤ الإية! هذْ تلا عمر ابن رُإن • عباس 

ابنفقال لهلكن. بها الله أخذنا لثن والله قال! ثم فبكى [ ٢٨٠;؛: ]١٧ه ألأم يه 
وحاووا،ما نزلت، حين منها الملمون وجد قد الرحمن، عبد أبا الله يرحم عباس! 
القولس وناذهاه إلأ مسثا آس > يتممن>ؤلأ فنزلن،! ه الله لرسول ذللث، فذكروا 

،.ر ا، أحل عليه يقدر ولا أحد، يملك، لا مما القس حديث، وكان والعمل، 

(.١٥٤)T/ البيان" )آ(»جامع (. ٢٩٤)ا(»مجموعاكاوى«)ح/ 
(.٥٣)للبيهقي القرآن" ءاحكام )٣( 



الدينأصول ق امحرب،هة الأئمة إل 

والعمل.الفول من به لها طاقة لا ما شنا _ ji5؛لا الله أن عباس ابن فبين 
ماالمسلمين على فرض >افزا ت فقال الشافعي الإمام ذلك على نص ولقد 
قتالعن كفوا أن باس فلا أطاقوء؛ ما منه كلفوا فإنما عنه عجزوا فإذا أطاقوْ، 

يهادنوهموأن المشركين س الفريقين 
ولايهليقون، ما إلا تعالى الله يكلفهم راولم ت فءزفه الطحاوي الأمام وقال 
كلفهماا؛آ،.ما إلا يطيقون 

مقدورغير أنه على الناس اتفق فيما الثاني *والأصل الإسلام• شيخ وقال 
تنوعان وهو كليفه، جواز فى وتنازعوا للعبد، 

ذلك.ونحو . . . والهليران الوجه على لكلمشي عادة! ممتغ هو ما 

ثلاثةعقلا جوازه في فهل-ا الضدين، بين لكلجمع ت ه نففي ممتغ هو وما 
حملةاتفق فقد شرعا؛ وجوازه الشريعة في وقوعه وأما ، تقدم١ كما أقوال 

علىالأجماع انعقاد حكى وقد الشريعة، في بواقع ليس هن■؛ مثل أن على الشريعة 
،.٤١٠٠واحد غير ذلك 

لاستحالتهلا الممتع فهو الشريعة؛ في وقوعه الجائز وهو الثالث، الؤئ وأما 
تكليف،مثل وذلكا بضده، انشغالا عنه والإعراض لتركه ولكن عنه، للعجز ولا 

وعقلا.شرعا واقع فهدا كفره، حال بالإيمان الكافر 
.يهلاو، لا ما عليق، أنه النؤع هن-ا على يطلق أن من العلماء أكثر منع ولدللثج 

بضدهانشغالا عنه معرهمر ولكنه عنه، عاجز غير الإيمان س متمكن الكافر فإن 
وهذاللإيمان. يوفقه ولم صدره يشرح ولم له خن■ هك الله كان وإن الكفر، من 

القدرية.المعتزلة أصول على ممنؤع 

(.٤٣٩)الطحاوين، »ثرح )٢( (. ٤٠٢)لاو؛هةيى الةرأن« ااأحك1م )١( 
(.٢٩٦-  ٢٩٤)A/ "بوع ني الثلأنة انفلر )٣( 
٣ّ( • ١ )a/ الفتاوى® رامجمؤع )٤( 



التكلموننسها الش السائل 

اليطاق لا ما لاتكليف له؛ مؤيدا الزاغوني ابن عن قلا الإسلام شيخ وقال 
نحبيلا أنه علمه في سق الذي الكافر يكلف أن مثل العجز• من صده لوجود 

جائزا،فهدا وأمثالهم؛ . . . جهل وأيي عون كفر التكليف؛ 
هدهفي ؛^•٥ الشافعي عليه نص وما السنة أهل عليه ما سسن الفصيل فبهذا 
السألة.

أحمد:الإمام إل نسب ما الرابع: المبمث ..٥ 

الحبالى:اتجار ابن قال ■١- 

منهمالة أهل أكثر هد ثرغا ولا ضلا لا يجب أاولأ 
وكرمه،،ورحمته بفضله المطع يثيب بل أحمل، الإمام 
لتعقيب:ا\ 

طرفانفيها الناس لا؟ أم شيء تعالى الله على يجب هل مسالة؛ المسالة هذْ 
القدر.ائل مفروع من وهي ووسعل، 

العاصينوتوعد بالثواب المطيعين وعد تعالى الله أن إلى المعتزلة فذهبت 
علىالثواب على يحصل المهلع وأن ووعيده، وعده إنفاذ عليه فيجب بالخقاب، 

الظلمنغلير تعالى منه الغللم وأن الله، من التفضل سبيل على لا الاستحقاق طريق 
منيمح وما منه، يحن انماد من يحن ما وأن لعض، بعضهم الآدمثتن من 

منه.يقبح العباد 

بدفلا الناقة الأفعال كلفنا إذا تعالى الله أن »اءالم أحمد: بن الجبار عبد قال 
يبلمرحتى القدر هذا يكفي لا بل • • • يقابله ما الثواب من مقابلها في يكون أن من 
التكليفيحسن لا كان وإلا به، التفضل ولا بمئله الابتداء يجوز لا حدا الكثرة فى 

:٥١٥)ا/ المنر« الكوكب ص )٢( (. T-y- •٣ ١ الفتاوى،،)A/ ،امجموع :١( 



الدينأصول ق امحًردعة الأئمة أل 

لأحاه«لا؛.

أثدهء ش خ ت تعار قوله تمسثر في الرمخنرى محمود ويقول 
حقيقةإن إذ عليه؛ ثوابه وجب ففد الله، على أجرم وير ا'فمد ا[يقولت '']الا،إ

وذلائ،شبه، كثف الله علم فمد ت والمعنى . . . والفوط الوقؤع I الوجوب 
ضه((رأ/واجب 

الوجودممكن غير ممتع الظلم أن إلى كالأشاعرة وافقه ومن الجهمية وذهبت، 
عاليهوبناء شيء، كل له والله الغير، ملك في التصرف هو الغللم لأن لله؛ بة يالت

فرغا.ولا ظ لا شيء الله على يجب، لا 
ظلم.منه ذللث، يكن لم العاصثن ونعم المْلثعثن عذب فلو 
ذللث،يكن لم والكفار الخياطين واض ء والملائكة ء الأنبياء عذب فلو 

.٢٣١أبداظلنامنه 

يهللقونولا المذهبين، هذين بين متوسهلون فهم والجماعة المنة أهل وأما 
حلفه.بأفعال تعالى أفعاله ينبهون ولا الإطلأiاان٠ تمللثج من نيئا 

تيميةابن الإسلام شح هو الخالة هذه في المنة أهل مذهب، يصور من وحير 
الله.رحمهما القيم ابن وتلمينْ 

وقوعهكان بشيء عثادْ وعد إذا تعالى الله أن على "واتفقوا الإسلام: شيخ قال 
علىواتفقوا الميعاد، يخلف، لا الذي حبره في الصادق فإنه وعده، بحكم واجبا 

أخبرلار؛،.كما الجة يدخلهم بل المالحين، عباده ولا أنبياءه يعذب لا أنه 

(.٥٥٨)\إ »الكناف« )٢( (. ٦١٤الخمن«)الأصول »شرح )١( 
وانهاية(، ٢٢٨-  ٢٢٤)للامدي اJرام٠ و"غاة (، ٢٨٧)للجويى "الارثاد• انفلر: )٣( 

UL.j؛؛(اامهاجالة«شخالإ%م)ا/ وانفلركدللثح: للثهرسانى)يى؛(، الأقلاماا
.بعدها 

(.٤٤٨اامهاجاوة«)ا/ )ة(



التكلموننسها الش السائل 

لعبادهحما نفسه على جعل الله أن ريب ررلأ ت آخر موصع في ظغ وقال 
الصادق،الله يوعد يجب ما وجوب عالي العلماء اتفق وقد ٠ ٠ المؤمنين* 

عاليه؟ نفعلى ه ينفويحرم نفسه على يشسه الله يوجب هل ت وتنازعوا 
.٠ . ومليكه وربه شيء كل خالق بحانه أته على متفقون السنة وأهل ٠ ٠ * قولين 

فهوحير، يكل العيال على المنعم هو الله فإن شيئا؛ عليه يوجبون لا العباد وأن 
والعملالإيمان لهم المسر وهو الرسل، إلهم المرمل وهو لهم، الخالق 
فضلهمن به مى بما إلا إليه الوسيلة تكن لم كيلك كان وإذا • • • الصالح 

ولاالمعاوصة باب من ليس وإحسانه فضله من هو لعباده الذي والحق ؤإحانه، 
ذلكااعن يتعالى سبحانه فإنه عاليه، غيره أوحيه ما باب من 

إثابةمن ه نفعلى سبحانه أحقه ما هدا بانى ررولأ • القيم ابن وقال 
وحولهوبره كرمه بمحض ه نفعلى أحقه حق ذلك، فإن وإكرامهم؛ عابديه 

بأعمالهم١١عليه أوحبوه وألهم العبيد، باستحقاق لا وإحسانه، 
الأنه ورحمته فضله بمقتضى ه نفعلى أوجب، لكن  ٠٠ت ااالهلحاويةاا شارح وقال 

رحمتهإلا الخلائق يسع فلا الرحمة، ه نفعلى كتبا وقد تاب، من يعدب 
الجنة،ايدخل أو النار من به ينجو أن منهم أحد عمل يبلغ ولا ، وعفوه 

شارحقال كما الجبرية وقول المعتزلة قول بين وسهل السنة أهل فمدهب، 
يقتضيالعباد فللم عن ه نفالله تنزيه من القرآن عليه دل ارالدي ت ررالهلحاويةاا

لوالجبرية(ار القدرية قولي بين وسعنا قولا 
عقلالا شيء عليه يجب لا الله بأن القول إؤللاق من النجار ابن ذكره ما ت ثانثا 

الأثاعرهمن المتكلمين قول هو بل الاؤللاق، بهذا صحيح غير قول شرعا ولا 

باختصار.٤( ١ • - ٤ • )٩ المقيم١٠ المرايل »اقضاء )١( 
:٤٤٦الطحاويةأا)»ئرح )٣( (. ٣٣٨السالكن«)Y/ )٢(الْدارج 

(.٤٤٣المدرازبق))؛(



الدينأصول ق ا؛ذربعة الأئمة إل 

وغيرهم•
الأربعة.الأئمة إلى المنتسن بعض به وقال 

اللهعلى يجب لا بأنه الفول إ٠لالآق أن القيم ابن وكدا الإسلام شخ ذكر وفد 
الأئمةأصحاب هن السنة إلى المنتسن يعفى به قال قول شرعا ولا عقلا شيء 

الأئمةمن أحد قول هو وليس الإؤللاق، بهيا صحيح غير قول وأنه الأربعة، 
•الأربعة 

بانهتعالى الله يوصم، هل I تنازعوا الثانية ألة ررالمI ويقتؤ الإسلام شخ قال 
ولابوقوعه، إخباره إلا للوجوب معنى لا أو ه، نفعلى وحرم ه نفعلى أوجب 

يمحللقمن قول وهو الثاني، بالقول طائفة ^، ١١٥٥وقوعه؟ بعدم إخباره إلا للتحريم 
.شيء٠٠ عليه يحرم ولا شيء عليه يجب، لا الله أن 

الذيبعينه وهو الأئمة إلى بين المتنمن طائفة به قال الذي القول هو فهزا 
الصححالقول ولكن السابق، المر في كما أحمد الإمام إلى النجار ابن به ن

.هذاغير قول والسنة ازكتاب عليه دل الني 

رروقالت،فقال! مباشره الساق كلامه ؛*L- الإسلام شخ ذكره الذي وهو 
والسنةالكتاب نطق؛ذللئ، كما نفسه، على وحرم ه نفعلى أوجب، هو بل طائفة 

وقوله:؛د[، ]١'^: آلبمنهه< يمسي عيي حلإ' ')وكتب تعالى؛ قوله مثل في 
الإلهيالحديث فى وقوله .!، ٤٧ل"مرم؛ ممم عثنا ثما يجوعك 

.٢ ،٠٠أ م«ممااالبينكم مسي على الظلم ^٠٠؛، إر إ عبادي رريا الصجح؛ 
مفترقهو الذي الموصع هل.ا في بالفرقان ارفعليلئ، ؛ القيم ابن وقال 

(.٤٥٢- ٤٥١اامنهاجالسة«)ا/ )ئ(
(،١٩٩٤ ft)ملم أخرجه وقد تعالى، ربه عن هئأ المي عن ذر أبو يرويه قدسى حديث، هو ( ٢ ) 

(.٧١١^، ١٦•، ١٥٤وأحمد)ه/ (، ٦٨- ٦٧والرمدى)؛/ (، ١٤٢٢وا؛نشجه)أ/ 
(.٤٥٢)ا/ <االمنة )ّآ(»مهاج 



التكلموننسها التي السائل 

Iفرق ثلاث فته والناس الطرق، 

يجبلا ت فقالت، حما ربه على يوجبا أن س وأعجز أفل العبد أن رأت فرقة 
ه.نفعلى أوجبح ما وجوبق وأنكرت ألبتة، شيء الله على 

أوجبهاالعبد أن فظت ، لحثل.ْ أمورا ه نفعلى أوجبا سبحانه أنه رأت وفرقة 
غالطتان((را،.والفرفتان الإيجاب، لهذا سبثا كانت أعماله وأن اعماله، عليه 

وهو~ أحدهما الدين القولين كلأ على بالغالهلء القيم ابن حكم كيف فانظر 
الأنه على ^-3، مما أحمد؛ الأمام إلى الجار ابن به نالذي القول، هو ~ الأول، 
القولهل.ا بغلط مذب اعادم حكم وقد الأمام، أقوال من يكون أن يمكن 

إليه.المنسوب 

أهلI الثالثة ااوالفرقة ت المسألة هذه في الحق القول مبينا القيم ابن قال ئم 
ولافلاحا، ولا نجاة بسعيه الله على العبد يتوجب، لا ت قالت، والصواب، الهل.ى 
وكرمهيفضله تعالى والله الار، من ينجيه ولا أبدا الجنة عمله أحدا يدخل 

سبحانهعليه لعبده أوجب، بأن وبره وحوله إحسانه أكل وإحسانه حوله ومحض 
ابنقال ولهذا ، ولعل؛؛ ولو؛ررعى إيجاب الكريم وعد فإن الوعد؛ بمقتفى حما 

أعلم.والله واج٢ااال٢ا٠ الله من عى: ه: عباس 

(٣٣٩-  ٣٣٨الالكين»)Y/ ااْا.ارج )١( 
(.٣٣٩ابق)'ا/ الماورال)٢( 



الدينأصول ق امحردعة الأئمة إل 

اوخ1سق

الله.رسول على والسلام والصلاة لله، الحمد 

النتائجيبعفى خرجت قد فإني الدراسة؛ هده لإتمام هق الله وفقني أن ويعد 
تالملحة والتوصيات المهمة 

وهموالجماعة السنة أهل أئمة كبار ْن الله رحمهم الأربعة الأئمة إن ت قاولا 
ولمامدافعون وعنها مقررون لها الصالح، السلم، وطريقة عقيدة على حميعا 
مجانبون,-خالفها 

الخاصة.ظروفه ولدللثح الأيمان مسألة في حنيفة أبي عن نقل ما إلا اللهم 
عقائدفي المتخصصة البحوُث، بإثراء توصية النتيجة هده أصمن فإلي ولذللئ، 

والاستدلال.التلقي في مناهجهم وفي الأربعة الأئمة 
الحديث،وشرح كالتفسير العلم؛ فنون حميع في ألفوا ند المتكلمين إن ثانيا؛ 

فانالأئمة، إلى المنسوبة المائل محن كثير نشر على ساعد مما وأصوله، والفقه 
بعئصومن الفقه أصول كتب من استخرجتها قد المسائل من بالقليل ليس عددا 

التفاسير.

وعلومهالتفسير فى للمتخصصين توصية التيجة هده أصمن فإني ولدللث، 
وذللث،به، اللائقة أهميته الجانس، هدا يولوا أن وأصوله والفقه وعلومه والحلسيثا 

٠والمحدثات البيع من إليها ونسب بها ألصق مما الأئمة ومذاهب مناهج لتصفية 
بزمنهم بعل حدم، إنما الأئمة إلى المنسوبة الخاتل من كثيرا إن • ثالئا 
الجامح.هدا في الكلام أهل مارسه الذي التلفيق شدة على يدل مما طويل؛ 

تصحلا الأربعة الأئمة إلى المسوية والرسائل الكتب من ا كثين إن رابئا: 



المكلموننسها التي السائل 

•إليهم تجها 
الأئمة.عقائد منها توحد مصادر اعتمادها عدم ينبغي لذ.لك 
الحمد.ولله كفاية، الأئمة عن الثابتة بالأسانيد نقل وفيما 

٠وتوصيات نتائج من به خرجت ما يعص هنءا 
وصحبهإله وعلى محمد نبينا على وأسالم وأصلي وأحيئا، أولا لله والحمد 

أجمعض-

ه٠ ه 



الدينأصول ق الأئمة إل 

افهاد1؛اثفهرس 
اكمحةرنم الحديث،طرف 

الأنصارحب الابمان آة 
بأحنحتهاالملأتكة نحرت الموات في بالأمر الله قضى إذا 

.. أصاع أربعة مقدار إلا منه يقفل فما العرش على امتوى 
ميسرفكل اعمالوا 

•قرئن وبمن إحدى ءر الهود انترنت 
مزمنةفإنها اعممها 

عامليكانوا بما أعلم الله 
■التأويل وعلمه الدين في فقهه اللهم 

الرحمنص أجد إني 
المننل من الرحمن ص لأجد إني 
.. , . . نطفة يوئا أربعين أمه بطن في حلقه يجمع أحدكم إن 
...................وصنعته صاع كل يصغ الله إن 
دوريمن جلس انا 

.....الله إلا إله لا أن يشهدوا حش الماص أنال أن أوت 
..................يتولوا حش الماص أنار أن أمرت 

شعبةوستون بقع الإبمان 
.. ١ . ٠ ٠ . . . . ٠ ، . ٠ غمامتان كأنهما عمران وآل القرة تأتي 

يرماأربعن الرحم في الطمة تكون 
■الأرض في الله يمن الأموي الحجر 
المورحجابه 

نلاثعن القلم رفع 
أصبعينبين العبد قالب 
أصحثنمحن المزمن قلب 

.. . . ١ . ١ . . . ٠ . ١ . الله أمجاع ص أصبعين بين العيال تلوب 
القالحاء الأن كذبوا 
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المكلموننسها التي السائل 

الغطرةعر يولد مولود كل 
الخلائقمقادير الله كب 

ب. ..ب.ب. ب. ز. ت. ر خلق ن يثر كل 
مرفكل اعملوا لا، 

............الحق ض أض من طائفة ■زال لا 
يونسض تفضلوني، لا 
يقولأن لعبد ينبغى لا 
...................بدعواهم أناس يض لو 

ّ. . . ّ ٠ ء ■ ٠ والعلم الهدى من به الله بعش محا مثل 
والنارالجنة من مكانا< له وكتب، إلا أحل- من منكم ما 

.................الله ياب، من حرما نرأ من 
وشرممره بالقدر ينومن 

يمنيدلأ وكلتا 

نفسيعر الظلم حرت إني همادى، يا 
فناديهمالعباد الله يحشر 

ربهمن أحدكم يدنو 
............المار يعث أحرج آدم يا الله؛ يقول 
لثلةكل دبنا ينزل 

....١٢٨

... .٣٧٠

٣٩٣، ٣٧٦

... .٣٧٧

... .٩

٢٧٨، ٢٧٤

... .٢٧٩

'٢٢

۴٠٨

١٩٢

٣٩٣

٣٤٨

٣٧٩

٢٣٨

٤٠٣

٣٤٩

٩١

٣٤٩

٢٦٩



الدينأصول ق ا؛ذربعة الأئمة إل 

ا1هاوف،هظ،محفهرس 

الصفحةالموضع 

٣المقيئ 

هالبحث مهج 
٦البحث جهلة 

٩البحث لهدا العام المدخل 
٣٠. ...................الأربعة الأنمة إلى المشوبة والرسائل الكب الأول: الباب 
٣٠تمهيد 

٣٦. ................حنيفة أبي الإمام إلى المنسوبة والرسائل الكتب المخ 
۴٦. ...............ابيه* عن حنيفة أبي ين حماد برواية الأكر ُالفقه الأول؛ الكتاب 
٠٨والمتعالمرا لعالم ١٠كتاب الثاني: الكتاب 
٦١ءالوصية• كتاب الثالث: الكتاب 

٦٤البتي، ضان إلى حنيفة أبي ررمالة الرابع: الكتاب 
٠٦٧ ّ . . ٠ . ٠ ٠ ٠ . . ٠ ٠ ء . . هظ ، iUUالاط، ار المشربة والرسائل الكتب اكانء الهمث 
٦٧القدرية! عر والرد المدر ني •رسالة الأول: الكتاب 
٦٩ر! •الكتاب الثار: الكتاب 

٧۴. ..قٌّ.....ه..ه..,ممتن الثاض للأمام افّة او^إ,

٧٣. ................الأكر! •الفف الأول: الكتاب 
٧٦الثانعى عقيدة ر حز، الثار: الكتاب 

٧٩. ..........٠ . ٠ . .ّ ض أحمد الأuم إر المنوية والرائل الكتب ارإ>عً ايبمث 
٧٩. ٠ . . ٠ . . . . ٠ . . . البق س أنها عر أحمد الأuم إر المشربة الكتب الأول: الطلب 
١ ٠٠٧ . ٠ . ٠ . أحمد الاط، عقيدة ألها عر الحنابلة: بعض ألفها التي الكتب الثار: الطلب 

١١٩المعرفة الثار: الباب 
١١٩تمهيد 

١١٩للمعرفة الخنوي اكريف 
١١٩الاصطلاحى التعرف 

١٢١الأربعة الألمة عند انمرفة اُدرك: الخملع 



التكلموننسها التي السائل 

٢١تمهيد 

٢١حنيفة أبي الإمام عند المعرفة ت الأول المحش 
٢٣مالك الإئ، عند المعرفة الثاني: المحث 
٢٥الشافص الأمام عند المعرفة الثالث: المحث 
٢٧أحمد الأمام عند المعرفة الراح■ المبحث 
٢٩. ........................ اس هدا في الأئمة إر نسب مجا المان: اكض 
٢٩حنيفة أبي الأمام إلى نسب مجا الأول: البحث 
٣٣مالك الأمام إلى نسب مجا الثاني: المبحث 
٤٠الشافعي الأمام إلى نسب مجا الثالث: المبحث 
٤٢. ...٠ . ٠ ١ . ...٠ . .........ؤحنبل بن أحمد الأمام إلى نسب ما الراح: المبحث 

٠٩الأيمان فى الإرجاء الثالث: الثاب 
٥٩والخرحثة الأرجاء تعريف امدرك؛ النمل 

٥٩للإرجاء اللغري التعريف الأول: المبحث 
٦٠للمرجثة الاصعللاحي المعنى الثاني: البحث 

٦٢المكلمين لمرجئة نم الفقهاء لخرجتة مجوجر تفصل يلي وقتما 
٧١الأرجاء من الأربعة الأئمة موقف س.• النمل 
٠٧١ . ٠ ٠ . .........٠ . ...٠ الإرجاء من ;تززئث حنيفة أبي الأمام موقف الأول: البحث 
٧٦الأرجاء من u_ الأمام موقف الثاني: المحث 
٧٩الأرجاء من الشافعي الأمام موقف الثالث: البحث 
٨١الأرجاء من ئف أحمل الأمام مجوتف الرابع: البحث 
٨٦اuب هدا فى الأئمة إلى نسب U اكالثء القمل 
٠....;ةقئ؛ن حنيفة ايي الإمام إلى سب مجا الأول؛ البحث  ٨٦. .................٠
٩٧مالك الأمام إلى نسب ما الثاني: البحث 
٩٩الشافعي الأمام إلى تب ما الثالث: المبحث 
٠٦أحمد الإمام إلى نسب ما الراح: البحث 

٠٩تحار الله صفات ر والتفويض التأويل ■ الراح اياب 
٠٩. . ٠ . . ٠ ٠ ٠ . . ٠ . . . . ٠ . تعار الله صفات في والتفويض التأويل مض اهمإ-ركأ النمل 
٠٩واصطلاحا لغه التاويل معنى الأول: البحث 
٠٩التاويل لكلمة اللغوي التعريف الأول: الطلب 
١٠للتأويل الاصعللاحي المعنى الثاني: الخللب 
١٤واصعللاحا لغه التفويض محنى الثاني؛ البحث 



الدينأصول ق الأئمة إل 

٢١٤التفويض لكلمة اللغري المعتى الأول: الطلب 
٢١٦الاصْللاحي المص الثاني: المللب 

٢١٦والأنمة لف الس المموض أولا: 
٢١٩المتكلض اْظادح في الممرض ثاتا: 

٢٢٥والتفويض التأويل من وموقفهم تعالى الله لصفات الأربعة الأئمة إنبات • التانؤيع القمل 
٢٢٥والتفويفى التاويل من وموقفه تعالى الله لصفات حنيفة أيى الإمام إثبات الأول: البحت 
٢٣١. . والتفويض التأويل من وموقفه تعالى الله لصفات مالك الإمام إثبات الثاني: البحث 
٢٣٤والتفويض التأويل مجن وموقفه تعالى الله لصفات ,حمته الشافعي الإمام إثبات الثالث: المبحث 
٢٣٧والتفويض التأويل مجن وموقفه تعالى الله لصفات ;آق؛ت* أحمد الأمام إثبات الرائع: المبحث 
٢٤١..والصفات الأ،ماء بات مسائل من الأربعة الأئمة إر المتكلمون به نU اكالث: القمل 
٢٤١؛؛؛u• حنيفة أبي الأمام إلى ب نما الأول: المحل 
٢٦١تعالى الله صفات بات ني اثل ممن كك مالك الإمام إلى ب ن ١٠الثاني: المبحث 
٢٩٣. . , تعالى الله صفات باب في ائل ممن الشافعي الأمام إلى ب ثما الثالث: المبحد 
٣١٨. ...٠ والصفات الأمماء باب في مسائل من أحمد الأئ، إلى ب نU الراح: البحث 

٣٦٧العباد وأفعال القدر الخامس: الباب 
٣٦٧ومراب تعريفه القدر اُزرل: القمل 
٣٦٧لنة القدر الأول: البحث 
٣٦٨ادئ في القدر الثاني: المبحّل 
٣٧٣الأربعة الأئمة عند العباد وأفعال القدر ايانى: القمل 
٣٧٣. ....................حنيفة أبي الأمام عند العباد وأفعال القدر الأول: المبحث 
٣٧٦م الاط، عند العباد وأفعال القدر الثاز: المبحث 
٣٧٧. ....................الشافعي ١لأuم عند العباد وأفعال القدر الثالث: المبحث 
٣٧٩أحمد الأمام مند العباد وأفعال القدر الراح: المحل 
٣٨٢. ...........القدر باب في مساثل من الأربعة الأئمة إر نسب U الخالث: القمل 
٣٨٢حنيفة أبي الاط، إر نسب U الأول: المبحث 
٣٩٥مالك الأمام إلى ب نمجا الثاني: الح،ثا 
٣٩٦الشافعي الازم إلى نسب U الثالث: البحث 
٤٠أحمل. الأمام إلى ب مجا الراح: المحل  ٠
٤٠٥الخاتمة 

٤٠٧الأحاديث فهرس 
٤٠٩الموضوعات فهرس 
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