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ٍد ، وعىل آ�ِه وصحبه .. نا  نبيِّ احلمُد هللاِ وحَدُه ، وصىلَّ اُهللا وسلَّم عىل    حممَّ

ا بعُد :    أمَّ
  

ُت   فقد مَ  البحَث  قرأ يِخ   األِخ   من   املـُقدَّ دُحم  بنِ  فراس  الشَّ فاعي  ندلَج  عيدَس   مَّ ،   الرِّ

ُملحٌق لطيٌف فيَمن انتقَد األشاعرَة  " ، ويليِه : "    توبة أعالم األشاعرةبـ "    واملوسومَ 

األربعة املذاهِب  ُفقهاِء  ،    من  املراجِع  بتوثيق  يمتاُز   ، نافًعا  جيًدا  بحثًا  فأ�فيتُُه   "                 

  ، األسلوِب  وُحْسِن   ، والتَّأصيِل  املعلوماِت  يف  ِة  قَّ ،والدِّ اللُّغِة  يف وَج   وسالمِة  ودةٍ 

تيِب ، وأَ  ـُه بَ التَّنظيِم والرتَّ ًة ،  رى أ�َّ حٌث َنفيٌس ، صالٌح للنَِّرش ، وُمفيٌد للمـُسلمَني عامَّ

ًة   خاصَّ الِعْلِم  ِب  َخ ،  وُطالَّ الباحَث  اُهللا  ،  َجزى  البحِث  هذا  بتأ�يِف  الِقياِم  عىل               ًريا 

  ـسلمني .ـُونفَع بِه اإلسالَم وامل
  

ٍد ، وعىل آ�ِه وأصحابِِه أمجعني .   وصىلَّ اُهللا وسلَّم وبارَك عىل نبيِّنا حممَّ

  

  أمالُه الَفقُري إىل َعفِو ربِّه 

حيمي ب صالح    ن سعد السُّ

  �ـ  ٨/٩/١٤٤٣
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ربِّ   احلمدُ  سيِّ   المُ والسَّ   الةُ والصَّ   ،  نيالعاملَ   هللا  املرَس عىل                                               ،   ني لِ د 

م إىل  رِهب ن سار عىل دَ ومَ   ، ه أمجعني  حبِ قني ... وعىل آ�ه وَص املتَّ   وإمامِ   ،بيني  م النَّوخاتَ 

الدِّ  أمَّ يوم   .. بعدُ ين  العَ   ةَ ـاإلسالميَّ   العقيدةَ   فإنَّ ؛    ا  يَ الَّ   قدُ ـهي  بربِّ   ُل ِص ذي                         ،  هِ العبَد 

  .  واحدةٍ  عىل عقيدةٍ  باالجتامعِ   رةً آمِ  ةُ ـعيَّ الرشَّ  صوُص النُّ وقد جاءِت 

  

    ِّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ   ّٰ  : ▐   هُ قولُ  ذلَك   نْ ومِ 

  ) ] ١٠٣(آل عمران [ 
  

أنَّ إالَّ  يف عقائدهم إىل    مونَ سلِ ُـ امل  َق يتفرَّ   أنْ   اقتضْت   قد   هلالج لج   اهللاِ   مةَ كْ حِ    

ئَق وطَ ،  ى  تَّ َش   ٍق َر ــفِ   اجيةُ النَّ  ، نيا  يف الدُّ   نصورةُ ـَامل  َي هِ   واحدةٌ   رقةٌ  فِ م إالَّ نهُ مِ   وليَس   ،   دٍ دَ قِ   را

لِّ  يف كُ   هُ وصحابتُ   ♀   بيُّ النَّ  عليهِ   ما كانَ   ثلِ عىل مِ   كانَ   نْ مَ   مْ وهُ   ،يف اآلخرة  

  . كانٍ ماٍن ومَ زَ 

  

طَ والرصِّ   ،  ليمَ السَّ   ريَق الطَّ   فِت تي خالَ ة الَّ اإلسالميَّ   ِق رَ الفِ   نَ مِ   وإنَّ  ؛   ستقيمَ ُـ امل  ا

بَ نَ   رقةً فِ  الثَّالِث اهلِجريِّ   دَ عْ شأْت  :،    الَقرِن  باسم    -   ةِ ـأو األشعريَّ   -  األشاعرةِ   ُتعَرُف 

  .  ♫  يِّ شعرِ األَ  نِ يب احلَس أَ إىل ها  َس فْ نَ  ُب ُس ْنوتَ 
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تَ   ةٌ ـإسالميَّ   رقةٌ فِ   ةُ ـواألشعريَّ  عىل  أصوُهلا  ُعقول  قامْت  ِس قديم  عىل  ُمؤسِّ يها 

واعْ   ةِ ـعيَّ الرشَّ   صوصِ النُّ عىل تَ ،  اْس   نطِق ـَوامل  المِ الكَ   مِ لْ عِ   مدْت  تي  الَّ   ا ِهت عقيدَ   تقاءِ يف 

بتْها مِ    . تزال االعْ ِل أه نْ ترشَّ
  

  ِب بحَس   عليهمْ   دَّ الرَّ  فِت وتكلَّ  ،  يف بعض هذه األصولِ   عتزلةَ ـُامل  فِت خالَ   ا  أهنَّ إالَّ 

  !  عليها تنيِ رقَ الفِ  مذهُب  شأَ تي نَ هم الَّ مبادئِ 
  

  عقائدَ   نْ وا فيه مِ لَ هلم فيام غَ   الفنيَ ُخم   ،تدالل  االْس   صولِ هلم يف أُ   وافقنيَ فكانوا مُ 

  )١( ! ›عتزلةِ ـُ امل  انيُث َخم   ةَ األشعريَّ   إنَّ  ‹  : يَل قِ  ولذلَك   ، باطلةٍ 
  

  ةِ ـعيَّ الرشَّ  صوصِ النُّ  وَق فَ   تبةٍ ه يف رُ علِ وَج ،    عند األشاعرةِ   قلِ العَ   قديسِ تَ   فمسأ�ةُ 

زالْت    –  ْت كان تَ الَّ   رِ العاِق   األمِّ   ةِ َمنزل ب  -وما                             فةَ خالِ ـُ امل   العقائدَ   تلَك   ْت بنَّ تي 

نِ القُ   يِح لَرص    ! ةِ ـ نَّ والسُّ   رآ
  

شكَّ  العَ لتلقِّ   ايفَ الصَّ   نبعَ ـَامل  أنَّ   وال  الكتاُب   حيحةِ الصَّ   ةِ ـاإلسالميَّ   قيدةِ ي    هو 

وليَس   ابتةُ الثَّ   ةُ ــنَّوالسُّ  صارَ الَّ   العقَل   ؛  عنِ فَ   ،  ةِ ـعيَّ الرشَّ   صوصِ بالنُّ  مُ تحكَّ يَ   ذي    ضًال 

  !  ريِق غْ اإلِ  فةِ الِس من فَ  دِ ستورَ ُـ امل نطِق ـَامل

  

  

  

 
يِخ  وذكر معناهاموضع من كتبه ، غري  ابن تيميَّـة ♫ يف  أوردهاهذه العبارة  )١  إلمام ُخراسان يف َعرصه ، الشَّ

  �   ١٤١٦) طبعة جممع امللك فهد ١٤/٣٤٩، انظر جمموع الفتاوى (أيب إسامعيل األ�صاري ♫ 
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،   طيُق ال يُ  ما  سلمِ ـُامل عىل وجبوا أَ  مأهنَّ  األشاعرةِ  عند العقائدِ  هذه  أ�طلِ  منْ  إنَّ و 

جباِت   َل أوَّ   فجعلوا    ظرِ والنَّ   ِث حْ البَ     وجوَب   ثمَّ   )١( اهللاِ   وجودِ   يف  كَّ الشَّ   ِف كلَّ ـُـامل  عىل  الوا

  ! )٢(ةـمنطقيَّ  ماٍت قدَّ ومُ ،   ةٍ ـعقليَّ  واعدَ عىل قَ  ناءً ه بِ جودِ وُ  باَت إثْ ثمَّ  ؛ اهللاِ   ملعرفةِ 

 
 إىل ا  هذا القولِ   نسبةَ   بعض الناس  ستنكرُ ) قد يَ ١

ِ
   ألشاعرة

ِ
ٌل   املعروُف   ؛ إذ عىل   ٍب جوا  َل أوَّ   ها أنَّ أشهرُ   عنهم أقوا

  فظيٌّ يف هذه األقوالِ اخلالُف لَ :  ، وقيَل  ظرِ إىل النَّ  صدُ القَ :  ، وقيَل  ظرُ النَّ:  ، وقيَل  املعرفةُ : املكلَّف 
ِ
، وكلُّها   الثَّالثة

 يَ 
ٍ
   دلُّ عىل يشء

ٍ
 ـإىل تلك الغاي  ا الوسيلةُ ه ُمه يإل  صدُ والقَ   ظرُ ، والنَّ هي الغايةُ   ؛ فاملعرفةُ   واحد

ِ
كِّ يف    ا كونُ وأمَّ ،    ة الشَّ

 
ِ
َل   اهللا    واجٍب   هو أوَّ

ِ
 عنِ   املعروُف فهو  ؛    عىل املكلَّف

ِ
َح    املـُعتزلة  يف أقوالِ   ُل واملتأمِّ ،  به أ�و هاشٍم اجلـُــبَّائيُّ    كام رصَّ

 
ِ
االعتزال    األشاعرة ِم 

ِ
ْن َرح

ِ
م التَّعبِري عنها بَني املعرفة والنَّظِر والَقصد    ،الَّتي َسقطْت  هم يف 

ِ
ثمَّ   إليهمَع اختالف  ،

 
ِ
 والنَّظر  اختالف

ِ
 إيامِن املكلَّف قبَل البحث

ِ
ة كِّ  تَ ها  كلَّ جيُدها    =   هم يف ِصحَّ  الشَّ

ِ
ى قال أ�و  حتَّ،  غري    ليَس دوُر يف َفَلك

 
ٍ
 بَ   برص ن مل ُي ، ومَ   بِرص ر مل يُ ن مل ينظُ ، ومَ   ر مل ينظُ   كَّ ُش يَ   مل ن  فمَ    ؛ إىل احلقِّ   وصلةُ ـُ هي امل   كوكُ الشُّ ‹   : الغزايلُّ  حامد

ِ
ي يف  ق

  ] � بتحقيق سليامن دنيا  ١٣٨٤مرص  -  طبعة دار املعارف )٤٠٩: "ميزان العمل" ( هُ كتابُ [     ›  !   الل مى والضَّ العَ 

َوا بام يمُأل الَفَم ، وَتقشعرُّ منها ُجلوُد أهِل اإلسالِم ، وَتص حزم ♫ : ‹   قال ابنُ         م َأ� ـة فإهنَّ   ُأ د وأما األشعريَّ

ريَن    - منها املـَسامُع ... فقالوا  
ِ
ق   - غَري ُمسات ا غَري ُمصدِّ  شاك�

ِ
ه

ِ
 حتَّى يكوَن بعَد ُبلوغ

ٍ
         " ! ›: "ال يصحُّ إِسالُم َأحد

َن  واالنسالِخ  ما َسمعنا قطُّ يف الُكفِر  : ‹  ♫  ثمَّ قال ابن حزم       
ِ
 م

ِ
ْن َقوِل هؤالء

ِ
  ›   اإلسالِم بأشنَع م

ن ) ٤/٤١( واألهواء والنَِّحل البن حزم يف امللل لْص [ الفَ    � ] ١٣٢١طبعة اخلانجي يف مطبعة التمدُّ

   انتفاءُ   مَ زِ لَ   ظر ؛ فإذا أوجبوهُ ام أوجبوا عليه النَّم إنَّ ألهنَّ ة  ♫ : ‹ ـال ابن تيميَّ ق       
ِ
  النَّاظرُ   باملدلول ؛ فيكونُ   مِ ْل الع

 
ِ
ا ؛ فصاروا ُيوجبونَ  يكونَ  أنْ  ؛ فيلزمُ   مِ ْل طالًبا للع كُّ  حتَّى َحيُصَل له   إيامُنهُ  ه ال يتمُّ أ�َّ  ُمسلمٍ  عىل كلِّ  شاك�   يف  الشَّ

ِ
          اهللا

 
ِ
ه
ِ
   بعدَ   ♀   ورسول

ِ
 ُبلوغ

ِ
ْن لوازم الواجِب   ، سواءٌ   ه

ِ
م قالوا : هو  أو   ، تعارض   [   ›   أوجُبوه  : "درء  كتاب 

                                 � بتحقيق حممد رشاد سامل ]١٤١١الرياض  -حممد بن سعود ) طبعة جامعة اإلمام ٧/٤٢١العقل والنقل" (

 ئل واُس وقد         
ِ
كُّ  ؟ قال :    ُس جْ ما الرِّ بن األسقع ◙ :   لةُ ث  عزَّ وجلَّ يف  الشَّ

ِ
  .  اهللا

يعة لآلجريِّ [       ] � بتحقيق عبد اهللا الدميجي ١٤٢٠الرياض  –طبعة دار الوطن  ) ١٦٩٨( الرشَّ

  ) ٤٠٨-٧/٤٠٧) انظر كتاب : ‹ درء تعارض العقل والنقل › (٢

) طبعة ٨٣-٨٢يجوري (للبَ   "عىل جوهرة التوحيد   حتفة املريد "يف كتاهبم :    جمموعةً   مأقواهلَ   -  إن شئَت   -وانظر  

 .حممد  الدكتور عيل مجعةبتحقيق � ١٤٢٢ القاهرة مرصالسالم دار 
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 مي خي حي  ّٰ     :    هِ يف كتابِ   القائلِ   اهللاِ   ةِ محرَ   ضييَق رادوا تَ أَ   األشاعرةَ   كأنَّ   ثمَّ               
 مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
] ١٧٢(األعراف  [    ِّ زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ نئىئ  (                 

 مس� خس جسحس مخ جخ� مح� جح مج مثحج  هت� مت� خت   ّٰ  :  والقائِلِ 
  ) ] ٣٠(الروم [  ِّمع� جع  مظ حط مض� خض حض جض خصمص  حص

هبا األشعريُّ    توصُل يَ ،    لسلةِ كالسِّ   تتابعةٍ مُ   مطالَب   علوا سبعةَ َج   األشاعرةَ   فإنَّ 

  تعاىل !  جود اهللاِ وُ  ثباِت إىل إِ 

املطالُب   ‹   :  األشعريُّ   يجوريُّ البَ   إبراهيمُ قال   يَ   بعةُ السَّ   وهذه  إالَّ عرُف ال    ها 

  › ! ملْ يف العِ   اسخونَ الرَّ 

ِب  ُف كلَّ ــ ُـو امل نجُ وهبا يَ ‹  :نويسُّ قال السَّ  : ‹ قاَل  ثمَّ     )١(! › بعةِ السَّ   همَ جنَّ   من أ�وا

  

النَّ   جاةَ النَّ  َرصَ َح   كيَف   ْل فتأمَّ  الرَّ   ارِ من  العِ   اسخنيَ يف  قولِهِ   ، م  لْ يف    أنَّ   والزُم 

غريِ العُ   صيِب نَ   نْ مِ   اهلالكَ  مُّ   مِ لْ العِ   الُب طُ ا  أمَّ و   ،  اسخنيَ الرَّ   لامء  ؛     سلمنيَ ـُامل  وعوا

  ) ٢(  !وأوىل أوىل  هم  فهالكُ 

  

  

  
  

 
 ) ٨٩( "حتفة املريد كتاهبم : ") ١

َلفيَني بالُغلوِّ والتَّـكفِري!٢  ) ثمَّ يتَّهموَن السَّ
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ُح   م  فإهنَّ   ،  صاِف نْ اإلِ   باِب   نْ ومِ  أمور االعتقادِ قلِّ ـُامل  كمِ قد اختلفوا يف    ،   د يف 

نويسُّ   َح بذلَك كام رصَّ   هُ ُر كفِّ يُ   نْ م مَ نهُ فمِ  هُ يَ   نْ ومنهم مَ   ،   السَّ   عَ دَ ى يَ ا حتَّ طلقً ا مُ عاصيً   را

ولكنَّ الَعجيَب يف  ،   د الالجته   هًال أَ   مل يكنْ   إنْ   هُ عذرِ ن يَ ومنهم مَ  ! ا  تهدً ُجم  صريَ ويَ  قليدَ التَّ 

م َج عَ  األمرِ  ائغِ عُلوه من اِخلالف ال دُم إنكاِر بعِضهم عىل بعٍض يف هذا ، وكأهنَّ   !  )١(سَّ

  

ُج عىل َش   قائًام   ةِ ـاألشعريَّ   قيدةِ عَ ال  نيانُ بُ   ا كانَ ـَّومل ًما ظُ   ؛ كانَ   هارٍ   ُرٍف فا    هورُ لزا

هبم إىل ما    احلاُل   ى وصَل حتَّ   ،  )٢( مهم وأعياِهن كبارِ   بني أوساطِ   لِ نقُّ والتَّ   كِّ والشَّ   يبةِ الرِّ 

مَ صفهُ وَ  به  حامدٍ ،  م  فيهِ   هًام تَّ مُ   ليَس   نْ م  أ�و                           :   ♫  قاَل   حيُث   ؛  الغزايلُّ   وهو 

  )٣( › المالكَ  أهُل   املوِت  ا عندَ ك� َش   اسِ النَّ  أكثرُ ‹ 

  

♫و  ‹  قال    بعقيدةِ   اسِ النَّ  عوامِّ   نْ قى مِ والتُّ   الِح الصَّ   أهلِ   عقيدةَ   ْس قِ فَ   : 

اعتقادَ فَرت ؛    جادلنيَ ـُوامل  منيَ تكلِّ ـُامل الثَّ   يِّ العامِّ   ى  ُحت   امِخ الشَّ   ودِ كالطَّ   باِت يف    هُ كُ رِّ ال 

والصَّ الدَّ  احلارسِ تكلِّ ـُ امل   وعقيدةَ ،  واعق  واهي    يطٍ كخَ   اجلدلِ   بتقسيامِت   هُ اعتقادَ   م 

ءِ   لٍ رَس مُ  اهلوا ، يف  مَ إالَّ ؛    هكذا  ةً ومرَّ ،  هكذا    ةً مرَّ   ياُح الرِّ   هُ ـ ئُ ــ فيْ تُ     دليَل   عَ مِ َس   نْ     منهم 

  ! )٤(›  ا ...تقليدً  االعتقادِ   َس نفْ  َف ا كام تلقَّ قليدً تَ  فهُ لقَّ فتَ ؛   االعتقادِ 

 
 .  �١٣١٦) طبعة جريدة اإلسالم بمرص ١٦-١٣نويس () انظر كتاهبم : "رشح العقيدة الكربى" للسَّ ١

 اخلـْلِق فلم َحيصْل منه ما َيمحو  ) قال الغزايلُّ ♫ عن عْلِم الكالِم : ‹  ٢
ِ

 يف اختالفات
ِ
 احلـََرية

ِ
 ُظلامت

ِ
ية   › !  بالكلَّ

بتحقيق الدكتور   �١٣٨٢  القاهرة  -  مكتبة األ�جلو املرصيةطبعة  )  ١٣٧(الل"  انظر كتاب الغزايل : "املنقذ من الضَّ 

  عبد احلليم حممود . 

 ١٣٧٠القاهرة مرص  –ة ـنة املحمديَّ ) مطبعة السُّ ٢٥ة (ـ) نقُض املنطق البن تيميَّ ٣
ِ
 قي .� بتحقيق حممد حامد الف

  .  �١٤٠٢لبنان  –طبعة دار املعرفة بريوت  )١/٩٤ين () إحياء علوم الدِّ ٤
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لبعض    وإيضاٍح   ،  عريف وتَ   ٍف ْش كَ   عن  الكالمُ   نفكُّ يَ   ال  ري مْ وَلعَ   ‹   :  ♫  وقال 

  ) ١(›  الكالم  نعةِ يف َص   ِق عمُّ التَّ   بَل قَ   مُ ُتفهَ   تكادُ   ةٍ ـ ليَّ جَ  يف أمورٍ   ،   دور عىل النُّ  األمور ولكنْ 

  ُق تتعلَّ   ةٍ ـأشعريَّ   قيدةٍ عىل عَ   بنيٌّ مَ   شكاٌل الم إِ بن عبد السَّ   زِّ عىل العِ   و�ا ُعرَض 

  ) ٢( › األشعريِّ   ذهِب مَ   عىل   دَ رَ وَ   إشكالٍ   لِ بأوَّ   هذا   ما  ‹ : ♫  قاَل  تعاىل اهللاِ  بكالم

  

شيُخ  ابنُ   وقال  ‹ م  عنهُ   ♫   ةَ ـتيميَّ   اإلسالم  أعظمَ هُ دُ َجت   :  ا  النَّ   م  شك� اس 

وأَ واْض   ، ًبا  ويَ عِ   اسِ النَّ   ضعَف طرا وإنَّ لًام   ... فضيلةُ قينًا  باقتدارِ هِ أحدِ   ام  عىل   هِ م 

ومنَ   لِ واجلدَ   دِح والقَ   االعرتاضِ                                      ،   مٍ بعلْ   ليَس   دَح والقَ   االعرتاَض   أنَّ   املعلومِ   ! 

  ! )٣( نفعة ›وال فيه مَ 

  

،   قيضنيِ النَّ عِ فْ رَ  أو بنيَ ،   قيضنيِ بني النَّ معُ م َجي هُ أحدَ  جتدُ   ‹ بْل   :  ♫   وقاَل 

     هُ صاحبَ   فيدُ يُ   هذا  بْل   ،  رتفعانِ يَ   وال  تمعانِ َجي   ال  فُي والنَّ  ثباُت اإلِ   مها  ذاناللَّ   قيضانِ والنَّ

بني    رتددُ ، كام يَ   فِي والنَّ  اإلثباِت   ؛  نيِ تناقَض ـُامل   عتقادينِ بني االْ   دُ رتدَّ فيَ   ،  والوقَف   كَّ الشَّ 

  . نيِ تَ تناقَض ـُامل  اإلرادتنيِ 

 
 ) ١/٩٧(ين إحياء علوم الدِّ ) ١

تيميَّ ــسعينيَّ ) الت٢ِّ � بتحقيق ١٤٢٠ة  ــعوديَّ ة السُّ ــياض اململكة العربيَّ الرِّ   ،  ) طبعة مكتبة املعارف٣/٩٥٢ة (ــة البن 

  د بن إبراهيم العجالن . كتور حممَّ الدُّ 

 ) ٤/٢٧ة (ـ) جمموع فتاوى ابن تيميَّ ٣
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اِق   وهذا هو حاُل   ازيِّ والرَّ   ستاينِّ هرَ والشَّ   عايل وأيب حامدٍ ـَكأيب امل،  هؤالء    ُحذَّ

ا ، واآلمديِّ  ًباو  َتناُقًضا فأعَظمُ  وأمثاُلهُ  ِسينا ابنُ  وأمَّ   )١(› ! اْضطِرا
  

 النٍ كفُ   هؤالءِ   أعيانِ   نْ عَ   ني يف هذا الباِب غَ عُت ما بلَ ولو َمج   : ‹  وقال ♫ 

  ! )٢(شيًئا كثًريا › لكانَ ؛  النٍ وفُ 

  

هرَ  تِح الفَ   أ�و وقال        َلَعْمِري  ‹  : ♫   شعريُّ األَ   ستاينُّ الشَّ

ُت          ها لِّ كُ   عاهدِ ـَ امل يف تلَك   ُت ُطفْ  لقد     عاِملِ ـَ امل  تلَك   بنيَ  ِيف َطرْ   وَسريَّ

ــائٍر          عــىل  ــــفَّ كَ   ــــًعاواِض   إالَّ   رَ َأ   فـــَلمْ                    ــاِرًعا   و أَ  َذَقنٍ   حــ   ) ٣(› ! ناِدمِ   ِسنَّ   قـ

  

ذَ  كُ   رْت كَ وقد  ُج تَ   مِ اجِ والرتَّ   اريِخ التَّ   تُب لنا  امل  عيانِ أَ   نْ مِ   كثريٍ   عَ را   ذهِب ـَهذا 

،    األشاعرةِ  ْلم الكالم ، وطريقةِ وبتَهم عن عِ ، وتَ  واجلامعةِ  ةِ نَّالسُّ  أهلِ  لعقيدةِ  خالِف ـُامل

عنهُ أ�باعِ   وَتنفريَ  أَ   نهمفمِ   .  اوعنه  هم  باعتقادِ َمن  كانَ   وىص  إِ   ما  نَّ  أهلِ   مامُ عليه    ةِ ـالسُّ

  . ♫   حنبلٍ  أمحُد بنُ   مامُ ، اإلِ  واجلامعةِ 

 
١  (  : تيميَّـة  " فدية  الصَّ "كتاب  تيميَّ ١/٢٩٤(   البن  مكتبة ابن  � بتحقيق الدكتور ١٤٠٦  مرص  القاهرة  –ة  ـ) طبعة 

  حممد رشاد سامل .

  ) ١/١٦٦) درء تعارض العقل والنقل (٢

٣  (  : للشَّ كتاب  الكالم  علم  عن  اإلقدام  (هرْس هناية  العلمية  ٧تاين  الكتب  دار  طبعة  لبنان    –)  � ١٤٢٥بريوت 

 دي .ي بتحقيق أمحد فريد املز
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دِيْ متَ   نْ مَ   نهمومِ  َخ الَّ   الِفطرةِ   نِ نَّى املوَت عىل  اُهللا يف عَ تي  بلدِ أَ   جائِزِ َلقها    هِ هِل 

  !  فيه  خاَض فيام  ْضنَ حيُث مل َخيُ 
  

مِ أَ   عن   ُرجوُعهُ   َر ُذكِ   نْ مَ   ومنهم دٍ  ،  ا  يف سائِل  َـ امل  نَ فرا األشعريَّة  فقً مُ لعقيدةِ  ا  وا

نَّ أهلِ  فيها عقيدةَ    .  واجلامعةِ   ةِ ـالسُّ
  

   )١(وُرجوعه هِ وبتِ ُتشُري إىل تَ  هِ ُعُمرِ  أشياُء يف آخرِ  ُذكرْت عنهُ   نْ مَ  ومنهم

  ومنهم ومنهم . 

  

   ها ...لامئِ ة وبعُ سالميَّ اإلِ   ةِ األمَّ   هِ هبذِ  هِ تِ َفضِل اهللاِ ورمحَ نْ وهذا مِ 

   ِّمم خم حم جم هل مل خل حل   ّٰ

  ) ] ٣١( ورالنُّ[ 

  

 │  

 
الفاريسُّ قال    )١ احلسن  أ  أ�و  ترمجة   يبيف 

ٍ
حامد ‹    الغزايلِّ      : َأ خاِمت   وكانْت ♫  إِ ُة   

ِ
َط   ُه قبالَ مِره  حَ   لِب عىل 

ِ
  ديث

 ، ومُ   ، وُجمالسةَ   ♀  صطفى ـُ امل 
ِ
حيحَ   طالعَة أهلِه ةُ ؛ اللَّ   سلمٍ ومُ   خاريِّ للبُ   نيِ الصَّ   ›  اإلسالم   ذين ُمها ُحجَّ

حقيق ت ب� ١٤٠٩ بريوت لبنان   - الكتب العلميةطبعة دار  )٧٤" (يسابورياق لتاريخ نَ "املنتخب من السِّ  :  كتاب[ 

  ] حممد أمحد عبد العزيز 

  ابنُ  قاَل و       
ِ
 إىل    ♫ وكذلَك الغزايلُّ زِّ احلنفيُّ ♫ : ‹ أيب الع

ِ
 ، انتهى آخُر أمِره

ِ
   الَوْقف

ِ
  املسائل   يف   واحلـَرية

ُرِق   تلَك   َعنْ   أعرَض   ثمَّ   ،   الكالميَّــة     عىل   وَأقبَل   ،   الطُّ
ِ

سولِ   أحاديث   اإلمامِ   وَصحيُح   فامَت   ؛   ♀   الرَّ

   عىل   الُبخاريِّ 
ِ
  ›   َصدِره

نان ، بتحقيق شعيب األرناؤوط بل - بريوت ،  مؤسسة الرسالة  ) ٢٤٤-٢٤٣( "العقيدة الطحاويةرشح [ كتاب : "

  كي .الرتُّ  اهللا وعبد 
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  : عالمِ األَ   الءِ ؤُ هَ   نْ مِ و 

  
  

  

ؒ شعريُّ األَ   نِ أ�و احلَس  )١ َ تُ   (  )   املذهب األشعريِّ   رأُس (     )  �  ٣٢٤  ويفِّ
 

احلافظُ  أليب  ‹:    ♫  هبيُّ الذَّ   قال  ليَف   أربعةَ   نِ احلَس   رأ�ُت    يف   توا

  كام   مرُّ ـُت"  :  فيها    وقال  ،  فاِت الصِّ   يف  َلِف السَّ   مذهِب   قواعدَ   فيها   ذكرُ ، يَ   صولِ األُ 

ُل  وال   ُن ، يْ َأدِ  وبهِ   قوُل ، أَ  َك وبذلِ ":  قاَل  ثمَّ   " ، ْت جاءَ    فيُؤَخذُ  دٍ َح أَ  وكلُّ " ...  ُتؤوَّ

  )١(›نا  رمحْواْ   هِدنااْ  ، �َّ  تعاىل  اهللاُ   مَ َعَص   َمنْ   إالَّ  ؛   وُيرتكُ   َقولِهِ   ِمن 
  

  

  ينُ َندِ  تي الَّ   يانتُنا ودِ   به ، قوُل نَ  ذي الَّ   قوُلنا ‹   : ♫   شعريُّ األَ   نِ قال أ�و احلَس 

نا  اهللاِ  بكتاِب  ُك مسُّ التَّ   هبا : ُروَي   وما  ،   ♀  دٍ مَّ ُحم   نبيِّنا  ةِ ـ نُّ وبُس  ،  وجلَّ  عزَّ  ربِّ

ادِة   عنِ  حابةِ   السَّ ةِ   ابعنيَ والتَّ   الصَّ وأئمَّ                                       ،          ُمعتصمونَ   بذلَك   ونحنُ   ،   احلديِث   ، 

دِ ُحم   بن  أمحدُ   اهللاِ   عبدِ   أ�و   به  قوُل يَ   كانَ   وبام َ   -  َحنبلٍ   بن   مَّ                 ،           وجَههُ   اهللاُ   نرضَّ

    . ُخمالِفونَ  َقوَلهُ   خالَف  ا ـمَ ـ ولِ   ،  قائُلونَ   - مثوبتَهُ  جزَل ، وأَ  جتهُ رَ دَ  ورفعَ 
  

  

  عندِ   من  بهِ   واؤُ جا   وبام  ،  هِ لِ ُس ورُ   هِ بِ تُ وكُ   هِ ومالئكتِ   باهللاِ   ُنقرُّ   أ�َّا:  قولِنا    وُمجلةُ ...  

  . شيئًا  ذلَك  من  َنردُّ  ال  ، ♀   اهللاِ   رسولِ  عن قاُت الثِّ  َرواهُ  وما  ، اهللاِ 
  

 
١  ("  : النبالءكتاب  أعالم  هبيسري  للذَّ الرِّ ١٥/٨٦(  "  مؤسسة  طبعة  بتحقيق ١٤٠٥لبنان    - بريوت    ،  سالة)   �

ف الشِّ    . ♫عيب األرناؤوط يخ ُش جمموعة من املحققني بإرشا
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                                 ،   قاَلهُ   ذي الَّ   الوْجهِ   عىل   رشِ العَ   عىل   وى استَ   تعاىل  اَهللا   وأنَّ ...  

  )١( .  أراَدهُ   ذيالَّ  وباملعنى 

  ) ٢( . كيف  بال  ًها جْ وَ   هُ ُسبحاَن   لهُ   وأنَّ ...  

  ) ] ٢٧(محن الرَّ [ ِّ يب ىب نب مب زب رب  ّٰ  :قاَل  كام

  ) ] ٧٥(ص [  ِّ مصجض خصّٰ : بحانه ُس  قال كام كيف  بال  نِ َيَديْ   هُ بحانَ ُس   لهُ  وأنَّ 

  ) ]٦٤(ا�ائدة [  ِّ خف حف جف ّٰ : قال  وكام 

  ) ] ١٤(القمر [ ِّ ىف يثّٰ   : هبحانَ ُس  قاَل  كام كيَف   بال   بحانه َعينَنيِ ُس   لهُ   وأنَّ 

  ضاال� .  كانَ  هُ َغريُ  اهللاِ   أسامءَ   أنَّ  مَ َزعَ  َمنْ   وأنَّ 

    ) ]١٦٦(ساء النِّ[    ِّ يلام ىل ّٰ :  قاَل  كام ِعلًام ، هللاِ   ... وأنَّ 

  ) ] ١١(فاطر [  ِّ جيحي ٰه مه جه هن من خن حن ّٰ  :  قاَل  وكام 

مْ  هللاِ   ُت وُنثبِ               رُج  ةُ ـواجلهميَّ  عتزلةُ ـُامل هُ َنفتْ  كام ذلَك  يفِ َننْ وال  ،َرصَ والبَ  عَ السَّ   . واخلوا

 
ُف معناها فتقوُل ١  ، وُحترِّ

ِ
ء " ! وهذا التَّحريُف مع كونه ال استوى بمعنى استوىل: " ) ُتنكر األشاعرُة صفَة االستوا

 
ِ
غة   َيصحُّ من جهة اللُّ

ِ
ليَّـةٌ  الكريُم ؛ فهو أ�ًضا عقيدةٌ  هبا الُقرآنُ  تي نزَل الَّ  العربيَّـة هم ثَ ورِ ،  اعتزا   !ها األشاعرُة عن أمِّ

   ‹ :  ♫قال أ�و احلسن األشعريُّ  
ِ

   ولِ يف َق   عتزلةُ ـُ امل   وقالت
ِ
  ِّ	ىف	يث	ىث	نث	ّٰ :    وجلَّ   عزَّ   اهللا

بريوت ،  املكتبة العرصية  طبعة  )  ١/٢٣٧(تاب : "مقاالت اإلسالميني" أليب احلسن األشعري  ك[  ›    وىل تَ يعني اْس 

  ] ين عبد احلميد الدِّ ي يد ُحم حممَّ قيق : حبت �١٤٠٠ لبنان

مل َيزْل ُمستوليـًـا    – عزَّ وجلَّ    – أل�َّه    ؛   رِش استيالًء ، كام قال أهُل الَقَدرِ عىل العَ   هُ ؤُ وليَس استوا وقال ♫ : ‹          

           املدينة   –طبعة مكتبة العلوم واحلكم   )٢٣٤-٢٣٣(  غر أليب احلسن األشعريِّ رسالة إىل أهل الثَّ [    ›   عىل كلِّ يشء 

  ] � بتحقيق عبد اهللا اجلنيدي ١٤٢٢ة ـبويَّ النَّ

   فُي نَ   املقصودُ   )٢
ِ
 ـم بالكيفيَّ لْ الع

ِ
   يطونَ ال ُحي   َق لْ ـَاخل  ؛ فإنَّ   ة

ِ
   باهللا

ِ
ا نَ لًام  ع    فُي وجودُ ، وأمَّ

ِ
دً   يَّــةالَكيف ا ؛              ا؛ فليَس ُمرا يقينً

 
ِ
 الَكيف

ِ
 ؛ فال َيصحُّ  يَّــةألنَّ َنفَي وجود

ِ
فة  الصِّ

ِ
 املعدوم بيستلزُم َنفَي ُوجود

ِ
  فتنبَّه ! ؛حاٍل أْن يكوَن الكالُم يف إثبات
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نِ القُ  ِق ْل بخَ   قاَل   نْ مَ  ، وأنَّ   لوٍق َخم   ريُ غَ   اهللاِ   كالمَ   إنَّ  قوُل وَن ...     .  كافرٌ   وَ فهُ   رآ

هُ ، يَ  رِ دْ الَب  ليلةَ  رُ مَ ، كام ُيرى القَ  �صارِ باألَ  ُيرى يف اآلخرةِ  اَهللا   بأنَّ  ينُ دِ وَن ...    را

  ) ١( . ♀   اهللاِ   سولِ عن رَ  واياُت الرِّ  كام جاءِت  ؤمنونَ ـُ امل

                  : بحانه ُس  ، كام قال ةِ يف اجلنَّ ؤمنونَ ُـ امل إذا رآهُ  هُ عنْ جوبونَ َحم   الكافرينَ  إنَّ  ونقوُل ... 

  ) ٢(› ) ]١٥(املطففني [  ِّ مك لك اك يق  ىق يف ّٰ 

           ؛    الكافرينَ   عىل  َغضبانَ   �بتناهُ أَ   متى  اُكنَّ  وإذا  ،  ِعْلمٌ   تعاىل  لهِ لَّ ف  ‹  :  ♫  وقاَل 

  . ٍب َض غَ  إثباِت  ِمن بدَّ  فال

  .  اِرًض  ثباِت إِ  من دَّ بُ  فال ؛ ؤمننيَ ـُامل عنِ  راضًيا أ�بتناهُ  إذا وكذلَك 

  ) ٣( ›  َرصٍ وبَ  عٍ مْ وَس  ياةٍ َح   إثباِت   من   بدَّ  فال صًريا ؛بَ  ميًعا َس   حي�ا  أ�بتناهُ  إذا   وكذلَك 

  

  

  

  

 │  

  

 
الن١َّ قال  َت سَرتوَن كم ــ إنَّ : «    ♀ بيُّ  )  ، كام  ـكم  ُتضامون يف ُرؤي روَن هذا القَ ربَّ  ــ مَر، ال 

ِ
 ت

ِ
:    ه » متفق عليه 

  . ¶) عن جابر بن عبد اهللا ٦٣٣) ومسلم (٥٥٤البخاري (

القاهرة    ،) طبعة دار األ�صار  ٢٦-٢٠( باختصار    أليب احلسن األشعريِّ   "يانةاإلبانة عن أصول الدِّ كتاب : "  )٢

  كتورة فوقية حسني حممود . � بتحقيق الدُّ ١٣٩٧مرص 

  ) ١٥٠(يانة اإلبانة عن أصول الدِّ ) ٣
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ينُّ   بكرٍ  أ�و   القايض )٢ َ تُ  ( الباقالَّ  ) �  ٤٠٣ ويفِّ

  

  بنيَ نتِس ـُ امل   منيَ تكلِّ ـُ امل   فضُل َأ   وهو  ‹ :    ♫ ة  ـتيميَّ   ابنُ   اإلسالمِ   قال عنه شيُخ 

  )١( › َبعَدهُ   وال   هُ َقبلَ   ، ال  ثُلهُ مِ  فيهم  ليَس   ،   األشعريِّ   إىل

  

ينُّ  قال ةُ  فام  " :قائٌل  قاَل  فإنْ  ‹ : ♫ الباقالَّ                      "   ؟ نِ يْ دَ ويَ   جًهاوَ   هللاِ  أنَّ   يف احلـُجَّ

  ) ] ٢٧(محن الرَّ [  ِّ يب ىب نب مب زب  رب  ّٰ : تعاىل  هُ ولُ قَ : له  قِيل

  ) ] ٧٥(ص [  ِّ مصجض خص حص مس خس حس جس ّٰ :  هُ وقولُ         

  . يندَ ويَ  جًهاوَ   هِ ِس فْ لنَ �بَت فأَ  
  

  هُ قَ خلَ  هُ ــأ�َّ ِّ مصجض خص ّٰ وله عنى يف قَ ـَامل  يكونَ  أنْ   مْ فام أ�كرتُ  "  : قالوا  فإنْ 

   . درةِ عنى القُ وبمَ   ،عمةِ عنى النِّبمَ   قد تكونُ  غةِ يف اللُّ  دَ اليَ  ألنَّ   ؛هِ متِ عْ أو بنِ  هِ درتِ بقُ 

دُ يُ   ،يضاءُ بَ  دٌ يَ  النٍ فُ  يل عندَ    :قاُل كام يُ    .  عمةٌ به نِ  را

،   هِ درتِ قُ   َت َحت   هُ ــبه أ�َّ  رادُ يُ    ،النٍ فُ   دِ يَ   َت وَحت ،    النٍ فُ   دِ يف يَ   ءُ هذا اليشَّ :    قاُل وكام يُ 

  .  هِ كِ لْ ويف مُ 

  . ارً قادِ  إذا كانَ ،  دٌ ــ�ِّ أَ  ٌل ُج رَ   :قاُل ويُ 

نَۡ�ٰٗما ىجس : عاىل تَ  اهللاُ   وكام قاَل            
َ
يِۡدينَآ �

َ
ا َعِملَۡت �   ) ] ٧١[ يس ( حمس َخلَۡقنَا �َُهم ّ�ِم�

  .  نادرتِ لنا بقُ مِ عَ  ريدُ يُ 

 
الرياض اململكة   – ميعي  ) طبعة دار الصُّ ٥٠٨-٥٠٧(   ؒةالبن تيميَّ   "ة الكربىـالفتوى احلمويَّ كتاب : ")  ١

 وجيري .كتور محد التُّ� بتحقيق الدُّ ١٤١٩ة ــعوديَّ ة السُّ ــالعربيَّ 
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بَ عُ  اهالقَّ تَ         دِ جْ ـَمل ْت فعِ رُ  إذا ما رايةٌ  :  اعرُ وقال الشَّ    منيِ باليَ   ةُ را

  "  ؟!  تيعمَ نِ  أو دريتبقُ  عنييَ  ِّ مصجض خص ّٰ  هُ قولُ  فكذلَك 
  

؛    له  ةٌ فَ ا ِص ُمه   نِ يْ دَ يَ   قتيض إثباَت يَ   ِّمصجضّٰ   هُ ولَ قَ   ألنَّ   ؛  هذا باطٌل   :  قال هلم يُ 

  !  درتانِ قُ  هُ لَ  يكونَ  أنْ  َب َج وَ لَ  ؛ درةَ هبام القُ  رادُ ـُامل  فلو كانَ 

تَ   مْ وأ�ُت  ؛ واحد   درةً قُ   -   هُ بحانَ ُس   - ي  للبارِ   أنَّ   زعمونَ ال                 أنْ   وزُ َجي   فكيَف   ًة 

  ؟!  نيِ تَ درَ وا له ُق تِ ــ ثب تُ 

  يكونَ  أنْ  وزُ ال َجي  هُ ــ هلا عىل أ�َّ  افنيَ والنَّ فاِت ثبتي الصِّ مُ   نْ مِ   سلمونَ ـُامل  أمجعَ  وقدْ 

  !  ملُت ما قُ   َل َط فبَ   ؛ درتانِ له تعاىل ُق 

عاىل عىل  تَ  اهللاِ   مَ عَ نِ  ألنَّ ؛  تنيِ عمَ بنِ  آدمَ   َق لَ تعاىل َخ  اهللاُ  يكونَ  أنْ   وزُ ال َجي  وكذلَك 

  .  ىصال ُحت  - هِ ريِ وعىل غَ  -  آدمَ 

 هُ يتُ ولَّ أو تَ ،   يَّ يدَ بِ  هُ ضعتُ أو وَ ،   ديَّ يَ بِ   ءَ اليشَّ   ُت فعْ رَ   يقوَل   أنْ  وزُ ال َجي   القائَل   وألنَّ 

   ! هُ ـتَ عمَ عني نِ و يَ وهُ ..  يَّ يدَ بِ 

   . تنيِ عمَ عني نِ يَ ،  دانِ يَ  النٍ فُ   يل عندَ :  قاُل يُ  أنْ  وزُ ال َجي  وكذلَك 

   .يضاوانِ بَ  دانِ يَ  هُ يل عندَ  :   قاُل ام يُ وإنَّ 

   . اِت للذَّ  ةٌ فَ تي هي ِص الَّ  دِ  يف اليَ إالَّ   ستعمُل ال يُ  ›  دٌ يَ  ‹  وَل القَ  ألنَّ 

  نْ عَ   ْل ـغفُ مل يَ   ،   عىل ما قالوهُ   األمرُ   ه لو كانَ أ�ُّ  -ا أ�ًض   - مْ هِ تأويلِ  سادِ عىل فَ  ويدلُّ 

ا  وأ�ا أ�ًض   ،هُ لَ   دَ سجُ أَ  أنْ  ِيض قَت يَ  عيلَّ  آلدمَ  لٍ ْض فَ   وأيُّ " :   قوَل يَ  أنْ   نْ وعَ ،  بليُس إِ   ذلَك 

  ! "نيلقَت َخ  َك عمتِ وبنِ   ،  َك درتُ تي هي قُ الَّ  ، ني  تَ لقْ َخ   كَ دِ يَ بِ 
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  .  وهُ ساد ما قالُ عىل َف   دليٌل  هِ يْ دَ بيَ   هِ قِ ْل عليه بخَ   آدمَ   َل ضَّ تعاىل فَ   اهللاَ  بأنَّ   مِ ْل ويف العِ 
  

  دَ يَ  لوا مل َتعقِ  منتُ كُ  إذْ ؛   جارحةً  ويُدهُ  جُههُ وَ  يكونَ  أنْ  مأ�كرتُ   مَ فلِ  :قائٌل  قاَل  فإنْ 

  ؟!  حةً جارِ  إالَّ  .. ةٍ فَ ِص  هَ ْج ووَ ،  ةٍ فَ ِص 

                 ،   مـًاْس جِ   إالَّ   قادًرا   عاملـًا  حي�ا   ْل عقِ نَ   مل  اإذ   ُب َجي   ال  كام ،    ذلك  ُب َجي   ال:    ُيقال له 

  .  تعاىل بذلَك  اهللاِ   عىل مْ وأ�تُ   نحنُ  قِيضَ نَ  أنْ 

  دْ جِ مل نَ   مْ اكُ ا وإيَّ أل�َّ ؛  ا  ـسمً ا أو جِ وهرً َج   يكونَ   أنْ   هِ  بذاتِ قائًام   تى كانَ مَ   ُب كام ال َجي 

  !  كذلَك نا إالَّ دِ يف شاهِ   هِ ِس فْ  بنَ قائامً 

ُب  وكذلَك    ُر وسائِ ..    وكالُمهُ   ياُتهُ وَح   ُمهُ لْ عِ   يكونَ   أنْ   جُب فيَ :  قالوا    إنْ   هلم  اجلوا

ًض أَ  هِ لذاتِ  هِ فاتِ ِص    ةً تاَج أو ُحم  ،  فيهِ  ةً أو حالَّ   ، ا لهأو أغيارً   ،أو حوادَث ، ا أجناًس أو ،  ا عرا

  )١(›  ! وا بالوجودِ واعتلُّ ..  ٍب لْ له إىل قَ 
  

الدَّ : "    قائٌل   قاَل   فإنْ   ‹:    ♫ وقال   وُ   ليُل فام  َحم   هِ ؤيتِ رُ   جوِب عىل  يف    ةَ الَ ال 

  ىجس   إِ�َٰ� َر�َِّها نَاِظَرةٞ  ٢٢ يَۡوَم�ِٖذ ن�اِ�َ�ٌة وُُجوهٞ  حمس : تعاىل هُ قولُ  : هُ لَ  يَل قِ   ؟ " اآلخرةِ 
  ) ] ٢٣-٢٢[ القيامة (

  

  ةٍ بيَل إىل قَ   ِه رِ كْ بذِ   نَ رِ ذي ُق الَّ   هُ الوجْ   ِف َض ومل يُ    ،هِ جْ بالوَ   نَ رِ إذا ُق   العرِب   يف كالمِ   رُ ـَظ والنَّ        

  ريُ ال غَ   َرصِ بالبَ   ظرُ به النَّ   رادُ ـُ فامل   ؛  نيِ فعولَ إىل مَ   دَّ عَ ومل يُ ،    رِّ اجل   ِف رْ بحَ   َي دِّ وعُ ،    ةٍ شريَ وال عَ 

  )٢(› ؟ َك جهِ وَ  يف تيالَّ  نيِ بالعَ  ونَ عنُيَ  " َك هِ ْج بوَ  يدٍ زَ  إىل رانظُ  " : وهلمْ قَ  إىل رىتَ  أَال  ! ذلَك 

 
١"  : كتاب  الدَّ )  تلخيص  يف  األوائل  للباقالينِّ الئلمتهيد  الثقافية  ) ٢٩٨-٢٩٥(  "  الكتب  مؤسسة                        ،   طبعة 

  .  ين أمحد حيدرعامد الدِّ � بتحقيق ١٤٠٧لبنان  بريوت

  )٣٠٣( الئلمتهيد األوائل يف تلخيص الدَّ ) ٢
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،  واجلامعة ةِ ـنَّالسُّ   أهلِ  عندَ  له كالمٌ    ،مٌ تكلِّ مُ   تعاىل اهللاَ   أنَّ  مْ اعلَ  ‹:   ♫وقال               

  نْ مِ   ةٌ فَ ِص ،  قديمٌ  هُ كالمُ   ، بْل  ٍث دَ ، وال ُحم  عولٍ ، وال َجم  خلوٍق بمَ   ليَس  ديمٌ قَ  هُ كالمَ   وأنَّ 

  .  اِت الذَّ   فاِت ِص  نْ مِ  ونحو ذلَك ..   هِ وإرادتِ   هِ رتِ دْ وقُ   هِ مِ لْ ، كعِ  هِ ذاتِ   فاِت ِص 

  ) ١(›!  ةٌ ــ كايَ وال حِ    ، عبارةٌ   اهللاِ  كالمُ :    قاَل يُ   أنْ   وزُ وال َجي 
  

  ؟!  مكانٍ  كلِّ   يف هُ إنَّ :   قولونَ تَ :  يَل قِ  فإنْ  ‹  : ♫   وقال 

  : فقاَل  هِ كتابِ   يف   خربَ أَ  كام   الَعرشِ  عىل   وٍ ُمسَت   وَ هُ  بْل !  اهللاِ   َمعاذَ :  له  قيَل 

  ) ] ٥( طه  [ ِّ ىف يث ىث نث ّٰ                                       

 ) ] ١٠(فاطر [  ِّ جعمع مظ حط مض خض حض جض ّٰ :  وقاَل            

  ) ]١٦(امللك [  ِّ ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ :   وقاَل          
  

              ،   شوشِ ـُاحليف  و   ،  هِ مِ وفَ   اإلنسانِ   نِ طْ بَ   يف  لكانَ   ؛  مكانٍ   كلِّ   يف  كانَ   ولو

،كُ يَ   مل  ما  منها  َق ُخلِ   إذا  مكنةِ األَ   ةِ بزيادِ   َيزيدَ   أنْ   َب َج وَلوَ    إىل   إليهِ   ُيرَغَب   أنْ   حُّ ِص يَ و   ْن 

  .!. ِشاملِناو   مينِنايَ و   ِفناَخلْ  وإىل  ، رضِ األَ   وِ حْ نَ 
  

  ) ٢(› هِ قائلِ   ةِ ، وَختطئَ   ِخالفِهِ  عىل   سلمونَ ـُامل   أمجعَ   دَق   وهذا 

  

 
� ١٤٢١  ، مرص  ) طبعة املكتبة األزهرية٦٧به " للباقالين (  اجلهُل   ه وال جيوزُ اعتقادُ   كتاب : " اإلنصاف فيام جيُب )  ١

  اهد الكوثري .ز بتحقيق حممد 

ار" (   لوُّ يف كتابه : "العُ   هبيُّ الذَّ   احلافظُ   نقله من كتاب " اإلبانة" للباقالينِّ )  ٢ ) طبعة مكتبة أضواء ٢٣٨للعيلِّ الغفَّ

َلف    � بتحقيق أرشف بن عبد املقصود . ١٤١٦ياض الرِّ  -السَّ
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ُل يَ   وال ،    ْل زَ يَ   مل  تيالَّ   ذاتِهِ   فاُت ِص   ‹  :  ♫   وقاَل                          :   وهي   ،   هبا   َموصوًفا   زا

 ، والُقدْ   مُ ْل والعِ   احلياُة  معُ   ،   رةُ ،  والبَ   والسَّ والوَ   رادةُ واإلِ   ،   المُ والكَ   ،   َرصُ ،            ،   هُ جْ ، 

  )١(› ضاوالرِّ   ُب ، َض والغَ   ،  ينانِ والعَ ،    واليَدانِ 
  

  

                              يف   طَّرهُ َس   ذيالَّ   نِ احلَس   أيب  ذهَب ومَ   ذهبَنامَ   أنَّ   واعلموا   ‹:    ♫   وقاَل 

ِت ختَ ـُوامل  بارِ الكِ   بهِ ُكتُ   سائرِ   عليه  َمىض  ، وما   ةِ ـاألمَّ   ِف لَ وَس   اجلامعِة ،  مذهُب   هو  ،  رصا

                                         ،         ُحمَدٍث   غريُ   ،  ذاتِهِ   فاِت ِص   نْ مِ   فةٌ ِص   اهللاِ   كالمَ   أنَّ   نْ مِ "  :    ةِ األئمَّ   نَ مِ   احلونَ الصَّ 

ة وَذكَر  " ُمتكلًِّام  َيزْل   مل  ه وأ�َّ   َخملوٍق ،   وال    ذلك .   يف احلـُجَّ
  

  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ   سولِ رَ  عن  رويِّ ـَ امل مجيعِ   يف  قوُلنا  وكذلَك   "  :  ♫قال    أن  إىل

  ينَني والعَ   ،   واليَدينِ   ،   هُ لَ   ْجهِ الوَ   ثباِت إِ   نْ مِ ،    وايةُ الرِّ   بذلَك   بتْت ثَ   إذا   تعاىل   اهللاِ   صفاِت 

  .  تاُب الكِ  هبام   َق ــ طَ َن   تنيِ اللَّ 

  ) ] ٢٧محن ([ الرَّ  ىجس حمسَو�َبَۡ�ٰ� وَۡجُه َر�َِّك ذُو ٱ�ۡ�ََ�ِٰل َوٱ�ِۡ�ۡكَرامِ  : تعاىل اهللاُ  قاَل 

  ) ] ٨٨(صص القَ [  ِّ رنزن مم ام يل ىل ّٰ  : وقاَل  

  ) ] ٧٥(ص [  ِّ مصجض خص حص مس خس حس جس ّٰ  : إلبليَس  وقاَل 

  ) ] ٦٤(ا�ائدة [  ِّ خف حف جف ّٰ :  وقاَل 

  ) ] ٣٩(طه [  ِّ ٌّ ٰى ٰر ّٰ : تعاىل  وقاَل 

  ) ] ١٤( القمر [ ِّ ىف يث ّٰ : تعاىل  وقاَل 

  .  ينِ دَ واليَ   نيِ ينَ والعَ   هَ جْ الوَ :   هِ تابِ كِ   صِّ َن   يف  هِ ِس فْ لنَ   �بَت فَأ   

 
ار ) ١   ) ٢٣٨( ♫ هبيِّ للذَّ العلوُّ للعيلِّ الغفَّ
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  َر كَ ذَ   ♀ النَّبيَّ   أنَّ   ¶   مرَ عُ   ابنِ   وايةِ رِ   نْ مِ   ِث احلديْ   يف  وُروَي 

  )١( » بأعورَ   ليَس   كم ـ ربَّ   إنَّ  « : وقاَل   ، عورُ أَ  هوأ�َّ  جاَل ،الدَّ 

تِ ِص   يف  ُخمتلٍف   غريُ   حديٌث   ِني ، وهذاينَالعَ   له  فأ�بَت    ،   باحلديِث   لامءالعُ   عند  هِ حَّ

  . " يِّ خارِ البُ   يِح حِ َص "  يف و وهُ 
  

   )٢( » َيمنيٌ   هِ ــ َيديْ   وكِلتا  : « ةِ شهورَ َـ امل األخبارِ  من  عنهُ  ُروَي  فيام:  وقاَل 

رُ   ال - هُ ُسبحانَ  - هأ�َّ ♀  عنييَ    ،   باألخرى   يأيت  ما  داُمها بإْح  هِ عليْ   َيتعذَّ

ر  ذيكالَّ    .  هِ نِ ــميبيَ  يأيت ما �َرسِ األَ  عىل َيتعذَّ
  

    ِّ حك  جك مق حق مف ّٰ   يامةِ القِ  يومَ  يأيت هإنَّ : ونقوُل          

  ) ] ٢١٠(البقرة [ 

نُ القُ  بذلَك  نطَق  كام    .  رآ
  

نيا  امءِ َس   إىل   َينزُل «  :  وجلَّ    عزَّ   هوأ�َّ                            ،   فيُعَطى   لٍ سائِ   نْ مِ   ْل هَ :    فيقوُل ؛    الدُّ

   )٣(احلديَث »  له  فيُغَفرَ  ُمستغِفرٍ   أو
  

  .   هِ رِش عَ   عىل   وٍ ُمسَت   -  هُ ناؤُ ثَ   جلَّ  -   هوأ�َّ 

  ) ] ٥(طه [  ِّ ىف يث ىث نث ّٰ   :تعاىل  قاَل  كام

  ) ] ٥٤(األعراف [  ِّ مكىك لك اك يق ّٰ    : وقاَل            

 
  ) ١٦٩) ومسلم (٣٠٥٧فق عليه : البخاري () مت١َّ

  .  ¶) عن عبد اهللا بن عمرو ١٨٢٧) صحيح مسلم (٢

  . ◙عن أيب هريرة  )٧٥٨) ومسلم (١١٤٥فق عليه : البخاري () مت٣َّ
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،   كام جاءْت  مرُّ ُـ ت فاِت الصِّ   هذهِ   أنَّ : ِة ـنَّالسُّ  هلِ وأَ   ةِ األئمَّ  نَ ودِيْ   نادِينَ  أنَّ  بينَّا دوقَ 

  . احلديُث   هبا جاءَ   كام بْل   ؛ صويرٍ تَ  ، وال سيمٍ َجت   ، وال ديدٍ َحت  وال  تكييٍف ، ريِ غَ  نْ مِ 
  

ِرها إِ  جوِب وُ  يف  احلديِث   ةِ أئمَّ   نْ مِ  وغِريهِ   ريِّ هْ الزُّ  هاٍب ِش   ابنِ  عن  ُروي  وكام    مرا

  .  تكييٍف  ريغَ  نْ مِ  احلديُث  هِ بِ  جاءَ  ما  عىل
  

  :تعاىل  هِ ولِ قَ  نْ عَ  هُ سأ�َ  ًال سائِ  ، أنَّ  مالٍك  ن عَ  قاُت الثِّ  وَروى

   ؟ ِّ ىف يث ىث نث ّٰ  

  

ءُ االْس :    فقاَل  ،   غريُ   توا ،   به   واإليامنُ   ،   عقولٍ مَ   غريُ   يُف والكَ   َجمهوٍل    واجٌب 

  ) ١( › ةٌ دعَ بِ   عنهُ   ؤاُل والسُّ 
  

  

  

  

  

  

  

 │  

 
١(  "  : اإلسالميَّ كتاب  اجليوش  (  "ةـاجتامع  اجلوزية  قيم  الفرزدق  ٣٠٢-٢/٣٠١البن  مطابع  طبعة  الرياض   ،) 

  � بتحقيق عواد عبد اهللا املعتق . ١٤٠٨اململكة العربية السعودية 
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َ تُ ( يُّ احلَرمني أ�و املعايل اجلوْين  إمامُ  )٣  ) � ٤٧٨ ويفِّ

  

ارِ   عنهُ   قاَل  النَّجَّ ،   َرشًقا   قهاءِ الفُ   مامُ إِ   ‹:    ♫  ابُن  مُ   وَغرًبا    ا ـمً جْ عُ   م هُ وُمقدَّ

  ) ١( › قًال ــ َن   هِ كِسريتِ   اآلذانُ  عِ َتسمَ   وملَ    ،َفضًال   ِمثَلهُ  الُعيونُ   رَ ــ تَ   مل  َمنْ   ًبا ، رْ ــوعُ 
  

  

املعايل  قال               ، استدبرُت    ما  مري أَ   نْ مِ   استقبلُت   لو  ‹ :    ♫   اجلوينيُّ   أ�و 

  ! )٢(› المبالكَ   تغلُت اْش  ما 
  

  لقد   ‹:    يقوُل   اجلوينيُّ   املعايل  أ�و  كانَ   ‹:    ♫  اجلوزيِّ   ابنُ   ِج َر قال أ�و الفَ و 

  َهنوا   ذي الَّ   يف   ُت ، وُغْص   األعظمَ   رَ حْ بَ ـ ال   بُت ـ كِ ، ورَ   لوَمهموعُ   ةً ولَ َج   اإلسالمِ  هَل أَ  ُت ُجْل 

  .   قليدِ التَّ  نَ مِ   ، وَهرًبا  احلقِّ  ِب َل طَ   يف  ذلَك  ، كلُّ   عنهُ 

  .  احلقِّ   كلمةِ  إىل   لِّ الكُ   نِ عَ   جعُت رَ   فقد  واآلنَ 
  

  . جائزِ العَ  نِ بِديْ  مْ عليكُ 
  

هِ  بَلطيِف   احلقُّ  ُيدرْكني  مل  فإنْ    مري أَ  عاقبةُ  وُخيتَمَ  ،   جائزِ العَ  دِينِ  عىل  فأموَت   بِرِّ

  !   وينيِّ ُـ اجل  يُل البنِ ؛ فالوَ  خالصِ اإلِ   بكلمةِ  حيلِ الرَّ  عندَ 

  

 
� ١٤٠٦بريوت لبنان  ، سالةسة الرِّ مؤسَّ ) طبعة ٢١/١٣٠( مياطيللدِّ   "تاريخ بغداديل املستفاد من ذَ كتاب : ") ١

فحممَّ  بتحقيق د . الدُّ  د مولود خلف ، وإرشا   كتور بشار عوا

٢ 
ِ

  ) ١٨/٤٧٣بالء ( أعالم النَُّري ) س
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ال   ناـَ حاب أْص   يا  :  هِ صحابِ ألَ   يقوُل   وكانَ  فَل   المِ بالكَ   وا شتغُل تَ   !    أنَّ   رفُت عَ   و ؛ 

  ! )١( › هِ ــ بِ   شاغلُت تَ   ما   ،  بلغَ   ما   يب  غُ بُل يَ   المَ الكَ 

  

  ؛   هِ رِض مَ   يف   املعايل  أيب  عىل  خلُت دَ ‹    :  ♫   قيهُ الفَ   ربيُّ الطَّ   الفتح  وقال أ�و 

َلَف   ُختالُف  قالةٍ مَ   كلِّ   ن عَ   جعُت رَ   دْ قَ   أينِّ  عيلَّ   هدوا اْش ‹  : فقاَل    ما  عىل موُت أَ  وأينِّ   ، السَّ

   )٢(›َنيسابور !   َعجائُز  عليهِ  َمتوُت 

  

  واهرِ الظَّ   يف  لامءِ العُ   مسالُك   ْت اختلفَ وقد    ‹:     ؒ أ�و املعايل اجلوينيُّ وقاَل 

ؤُ ، حواها  فَ   اعتقادُ   احلقِّ  هلِ أَ   عىل   تنعَ وامْ  ،  ةِ ـنَّوالسُّ  تاِب الكِ   يف   ردْت وَ   تي الَّ  ها عىل وإجرا

  . نها مِ  سانِ اللِّ  رباِب أَ  فهامُ أَ   هُ بتدرُ ما تَ  ِب وَج مُ 

  

ى  مَ والتِ  ،  ها تأويلَ   همْ بعُض   فرأ   نِ نَُس   نْ مِ  حُّ ِص يَ   وما ،   تاِب الكِ  آِي   يف   ِج نهَ ـَهذا امل  زا

  .  ☻   سولِ الرَّ 

  

  

  

  

 
  � ١٤٠٣بريوت لبنان  ،) طبعة دار القلم ٨٣( اجلوزيِّ  البنِ  "تلبيس إبليسكتاب : ") ١

                         � بتحقيق١٤٢٤بريوت لبنان    ،) طبعة دار الغرب اإلسالمي  ١٠/٤٢٧(  هبيِّ للذَّ   "تاريخ اإلسالمكتاب : ")  ٢

د . الدُّ   كتور بشار عوا
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ءِ وإِ   ،  أويلِ التَّ   نْ عَ   فاِف كِ االنْ   إىل   ِف لَ السَّ   ةُ ئمَّ أَ   هَب وذَ  هِ الظَّ   جرا               عىل   رِ وا

رِ مَ    ) ١( . تعاىل بِّ الرَّ   إىل عانيها مَ  ضِ فويِ وتَ   ، ها دِ وا

 
َلُف من الصَّ  )١ ضونَ بِ تَ   فَمنْ  ╚حابة  السَّ فات ، ويُ ــكيفيَّ  عهم كانوا يفوِّ بمعانيها عىل ما تقتضيه  ؤمنونَ ة الصِّ

نَّ تي هي لغُة الَّ  غة العرِب لُ   ــالقرآن والسُّ
ِ
 تَ  صطحبنيَ مُ  ،  ة

ِ
  مشاهبة نع ▐ نزيَه اهللا

ِ
:   تعاىل قوله فقوَ  عىل ، خْلقه

مِيُع ٱ�َۡ�ِص�ُ� ىجسحمس لَ�َۡس   َوُهَو ٱ�س� َ�ۡ�ءۖٞ     ؛ فقد وفَّقهم اهللاُ     ) ]١١ورى ([ الشُّ   َكمۡ�ِِ�ۦ 
ٍ

التَّ  إىل إثبات  مَع 
ِ
 ا نسبةُ ، وأمَّ   نزيه

 لَ عقيدة السَّ 
ِ

 إىل تفويض معاين الصِّ   ف
ِ
َف قَ   لطٌ بمعناها ؛ فغَ   اجلهلِ   ، معَ   فات إىل اهللا  قهُ لْ َخ   طًعا ؛ فاُهللا ▐ عرَّ

 
ِ
 بصفات

ِ
  غبةً ، ورَ  وًفا منهُ له ، وَخ  بةً م َحم يف قلوِهب  اإليامنُ  ثمرَ ليُ ؛  ه

ِ
 ليَــْقرُؤوها ...  إليه

ِ
فات العظيمة ومل ُخيْربُهم هبذه الصِّ

وهاُحروًفا بال معاين ،    وَيعدُّ
ِ
  احلروَف املـُقطَّعَة يف القرآن ! بمنزلة

وا القُ  ؒمِ القيِّ  قال ابنُ         حابُة والتَّابعوَن فرسَّ   رآن ، وعلُِموا املرادَ  : ‹ الصَّ
ِ

  بآ�ات
ِ

فات د  الصِّ ، كام علموا املرا

؛ كام عَ   هِي من آيات األمر والنَّ ما أخرب اهللاُ لِ ، وإْن مل يعلموا الكيفيَّـة   به يف اجلنَّ  موا معاين 
ِ
موا مل يعلَ   ، وإنْ   والنَّارِ   ة

  حقيقةَ 
ِ
 وكيفيَّ  ُكنِْهه

ِ
  ؛ فَمنْ  ته

ِ
 لَ السَّ  نَ قال م

ِ
 تشابِ ـُتأويل امل : "إنَّ  ف

ِ
ا مَ إالَّ اهللاُ  هُ علمُ ال يَ  ه ن " هبذا املعنى ؛ فهو حقٌّ ، وأمَّ

 ـُامل  ، وبيانُ   هُ فسريُ ذي هو تَ أويل الَّ التَّ  قال : إنَّ 
ِ
د حابة والتَّابعون ، ومجهور   إالَّ اهللاُ   ، ال يعلمهُ   منهُ   را ؛ فهذا غلٌط ، والصَّ

 األمَّ 
ِ
  ة

ِ
 عىل خ

ِ
 الف

ِ
  . ه

   ¶    عباسٍ   عىل ابنِ   َعرضُت املصحَف : "   اهدٌ قال ُجم      
ِ
 م

ِ
 ن فاحتت

ِ
   ه

ِ
 َأ    ، إىل خامتته

ِ
   عند كلِّ   هُ فُ ق

ٍ
  " عنها  هُ وأسأ�ُ    ، آية

   ما يف كتاِب " :   ؓاهللا بن مسعود وقال عبدُ     
ِ
  " لْت �زِ أُ   فيمَ   مُ إالَّ وأ�ا أعَل   آيةٌ   اهللا

  " هبا   ما أرادَ   مَ ُيعلَ   أنْ   بُّ إالَّ وهو ُحي   آيةً   اهللاُ   ما أ�زَل " : ♫  رصيُّ البِ  نُ وقال احلَس      

 مَّ ُحم   أصحاَب   سأُل ما نَ " :  ♫  رسوٌق وقال مَ      
ٍ
 عَ   ☺ د

ِ
 إالَّ وع

ٍ
 يف القُ   ُه مُ ْل ن يشء

ِ
   ، ولكنَّ   رآن

ِ
  " عنه  ُرصَ نا قَ لمَ ع

   دعًة إالَّ ويف كتاِب وٌم بِ َق   ما ابتدعَ " :  عبيُّ وقال الشَّ      
ِ
  ›  "ا بياُهن   اهللا

� بتحقيق ١٤٤٢بريوت لبنان    ،) طبعة دار ابن حزم  ٥٧٢- ١/٥٧١م (لة" البن القيِّ واعق املرَس [ كتاب : "الصَّ 

  حسني بن عكاشة بن رمضان ] 

 الواجُب علينا أن  وري ؒ : ‹ نيقتيبة الدِّ  وقال ابنُ 
ِ

 َننتهي يف ص
ِ

   فات
ِ
 ، أو حيُث انتهى    اهللا

ِ
فته

ِ
حيُث انتهى يف ص

 تعِرُفُه  عامَّ  اللَّفَظ    ، وال نُزيَل   ♀  رسوُلهُ 
ِ

وى ذلك عامَّ   َك العرُب ، وَتضعُه عليه ، وُنمس
ِ

  ›    س

  � بتحقيق عمر بن حممود ]١٤١٢الرياض  ،اية ) طبعة دار الرَّ ٤٤فظ" البن قتيبة ([ كتاب : "االختالف يف اللَّ 

 ===  
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  باعُ وىل االتِّ ؛ فاألَ  ةِ مَّ األُ   ِف لَ َس  باعُ اتِّ  :  قًال عَ  هِ بِ  اَهللا   نُ يْ دِ ، وَن  ا أ�ً رَ  هِ ضيْ رتَ ذي َن والَّ 

  . داعِ االبتِ   ركُ وتَ 

  دُ ستنَو مُ وهُ ،    ةٌ بعَ تَّ ــمُ   ةٌ جَّ ُح   ةِ مَّ األُ   مجاعَ إِ   أنَّ    :يف ذلَك   عُ القاطِ   يُّ عِ مْ السَّ   ليُل والدَّ 

،يعةِ الرشَّ   مِ عظَ مُ  دَ     تَ   ♀   اهللاِ   سولِ رَ   ُب حْ َص   َج رَ وقد    ضِ عرُّ التَّ   ركِ عىل 

ودَ   ها يْ عانِ ـَمل فيها   كِ رْ ،  وهُ   ما  و   المِ اإلْس   فوةُ َص   مْ ،                        ،  يعةِ الرشَّ   بأعباءِ   ونَ ستقلُّ ُـ امل، 

يأْ  َض هدً ُج   ونَ �ُ وكانوا ال  ِيصْ والتَّ ،    ةِ لَّ املِ   دِ واعِ قَ   بطِ ا يف  وتَ   هاظِ فْ بحِ   وا ما    اسِ النَّ  عليمِ ، 

  أنْ  َك وَش ألَ ؛  ا  تومً ا وَحم غً سوَّ مُ  رِ واهِ الظَّ اآلِي و  هذِه  تأويُل   فلو كانَ  ؛ نها إليه مِ  تاجونَ َحي 

فَ   مْ هُ اهتاممُ   يكونَ    ْرصُ وعَ     مْ هُ رصُ عَ   مَ َرصَ انْ إذا  و   ،  يعةِ الرشَّ   روعِ بفُ   مْ هِ اهتاممِ   وَق هبا 

ِب عىل اإلِ   ابعنيَ التَّ    ) ١(› عُ َب ـــ تَّ ــ ُه املـُ جْ الوَ   هُ ــ ًعا بأ�َّ قاطِ   ذلَك  كانَ    ؛ أويلِ التَّ  نِ عَ   رضا
  

َلِف .  فاِت ، وَيرِجُع إىل السَّ أُ ِمْن تأويِل األشاعرِة يف الصِّ ل كيَف يتربَّ   فتأمَّ
  

 
 فْ اُهللا به عن َن   ة ما أخربَ ــ علُم كيفيَّ إنَّا ال َن    : ‹  ؒشونِ ا�اجِ  قال ابنُ و=== 

ِ
 س

ِ
  ›  عناهُ ومَ   هُ فسريَ تَ   كنَّا نعلمُ   ، وإنْ   ه

  ]  ) ١/٥٧١لة (واعق املرَس [ الصَّ 

 لَ السَّ  طريقةُ : "   قاَل  نْ مَ  قوُل جر ؒ : ‹ قال احلافظ ابن َح و
ِ

 اخلَل  وطريقةُ ،  مُ أسلَ  ف
ِ

  ستقيمٍ بمُ  ليَس  " مُ أحكَ  ف

 َل السَّ   طريقةَ   أنَّ   ه ظنَّ أل�َّ 
ِ

   دُ رَّ ُجم   ف
ِ
   اإليامن

ِ
 القُ   بأ�فاظ

ِ
ن    رآ

ِ
   واحلديث

ِ
   ريِ غَ   نْ م

ِ
 قْ ف

ٍ
، يف ذلَك   ه  اخلَل   طريقةَ   وأنَّ    

ِ
هي    ف

ُج   رصوَف ـَ امل   صوصِ النُّ   معاين   استخرا
ِ
 ـَ امل   بأ�واع   حقائقها   عن   ة

ِ
   اجلهلِ   بنيَ   القائُل   هذا   فجمعَ   ؛   جازات

ِ
 َل السَّ   بطريقة

ِ
  ،   ف

 والدَّ 
ِ
طريقة يف   اخللَ   عوى 

ِ
، ف ظَ   األمرُ   وليَس     ؛ نَّ كام     ُف لَ السَّ   بلِ    

ِ
غاية    يف 

ِ
يليُق   املعرفة    بام 

ِ
   ،   تعاىل   باهللا

ِ
          ويف غاية

 رِ ألمْ   واخلضوعِ   ،   له   عظيمِ التَّ 
ِ
 ـُ مل   سليمِ والتَّ    ، ه

ِ
د  را

ِ
 اخلَل   طريَق   َك َل َس  نْ مَ   وليَس    ، ه

ِ
دُ ـُ هو امل   هُ لُ ذي يتأوَّ الَّ  ا بأنَّ واثقً   ف ،    را

 بصحَّ   عُ ْط القَ   هُ مكنُ وال ُي 
ِ
 تأويلِ   ة

ِ
  › !   ه

ف ُحم ١٣٩٠بريوت لبنان  ،) طبعة دار املعرفة ١٣/٣٥٢( "فتح الباريكتاب : " [       ]ين اخلطيب الدِّ  بِّ � بإرشا

القاهرة   ، للرتاث  ةـ) طبعة املكتبة األزهريَّ ٣٣- ٣٢( ة" للجوينيِّ ـة يف األركان اإلسالميَّ ـظاميِّ "العقيدة النِّ ) كتاب : ١

  د زاهد الكوثري .كتور حممَّ � بتحقيق الدُّ ١٤١٢مرص 
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َ تُ  ( ازيُّ الرَّ  رُ خْ الفَ  )٤   .  ومَ اليَ  شاعرةِ األَ   مدةُ وهو عُ    ) �  ٦٠٦ ويفِّ
  

‹  هِ تارخيِ   يف   ♫   ُأصيبعةَ   أيب   بنُ   أمحدُ   قاملوفَّ   قال    اآلفاِق   يف   رشْت انتَ   : 

  قهاءُ فُ  تلميذٍ  ثالثمئةِ  وُ حْ نَ   وَلهَح  َمشى  َب كِ رَ  إذا  وكانَ   ، وتالمذُتهُ  ينِ الدِّ  رِ خْ فَ  فاُت ُمصنَّ

ا  صِ رْ احلِ   شديدَ   وكانَ   ،  إليه  يأيت  شاه   مُ وارزْ ُخ   وكانَ   م ،هُ ريُ وغَ  عيَّ   لومالعُ   يف  جد�   ةـالرشَّ

  ،  دِب باألَ  ًفا عارِ  ، بِّ الطِّ  ناعةِ ِص  يف ظرِ النَّ ويَّ قَ  ،  اعةِ الَرب   كثريَ  ،  نِ هْ الذِّ  حادَّ  ، ةـواِحلَكميَّ 

  . )١( › ريبِّ والعَ   بالفاريسِّ   رٌ عْ ِش  له

  لُّ دُ تَ   ةٍ يَّ ِص بوَ   ىص وْ وأَ   ‹:    ازيِّ للرِّ   هِ رمجتِ تَ   عندَ   ♫   رٍ جَ َح   ابنُ   وقال احلافظُ 

  ! )*٢( › هُ تقادُ اعْ   نَ ُس َح   هُ ــ أ�َّ  عىل 
  

الِح   بنُ ا  مروِ عَ   �و أَ   اإلمامُ   وقاَل    تنيِ مرَّ   وغاينُّ الطُّ   الُقطُب   نيثَ حدَّ   : ‹   ♫   الصَّ

  !  كىوبَ   الِم ، بالكَ   ْل شتغِ َأ  مل   نييتَ لَ :  يقوُل  ازيَّ الرَّ   خرالفَ   عَ مِ َس  هأ�َّ
  

لطانِ   عندِ  ةً َمرَّ  ظَ َوعَ  ازيَّ الرَّ   رَ خْ الفَ   إنَّ :   وقيَل    :  فقاَل  ينِ الدِّ  هاِب ِش  السُّ

   َيبقى !  ازيِّ الرَّ  لبيُس تَ  وال   بقى ، يَ   لطاُنَك ُس   ال!  العاملَ   لطانَ ُس  يا

      ) ]٤٣(غافر [  ِّ مب زب رب يئ ّٰ 

ْل   كى�ْ فَأ    )٣( › طانَ السُّ

 
  . هبي : يعني باحلكمة : الفلسفة ) وقال الذَّ ١٣/١٣٧) تاريخ اإلسالم (١

  دة . اح أ�و غُ ـعبد الفتَّ� بتحقيق  ١٤٢٣بريوت لبنان  ، ةـدار البشائر اإلسالميَّ طبعة  ) ٦/٣٢١) لسان امليزان (٢

   وهذه اجلملة أقرُب إىل ُحْسنِ * 
ِ
   اعتقاد

ِ
ْل   ؛↓  ازيِّ اعتقاد الرَّ   نِ ْس منها إىل حُ   جرٍ ابن حَ   احلافظ   ! فتأمَّ

 ) ١٣/١٤٢اإلسالم ( ) تاريُخ ٣
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الفَ و  تأمَّ ‹    :  ♫  ازيُّ الرَّ   خرُ قال  ، الكالميَّ     َق رُ ــالطُّ     ُت لْ لقد    َج ناهِ ـَ وامل   ة 

ريقَة  َط   ِق رُ ــالطُّ   قرَب أ�ُت َأ ورَ !    ليًال روي غَ  ، وال تُ ليًال في عَ �ُتها َتْش فام  رأَ   ؛  ةَ ـ لسفيَّ الفَ 

  ) ] ٥( طه [  ِّىف يث ىث نث ّٰ :  ثباِت يف اإلِ  قرأُ أَ  : رآنِ القُ 

  ) ] ١٠(فاطر [  ِّ مض خض حض جض ّٰ                                                  

  ) ] ١١(الشورى [  ِّ حي جي  يه مهىه جه ين   ّٰ :  فِي يف النَّ وأقرأُ                   

َب َج   وَمنْ                       ! )١( › َفتيَمعرِ   َل ــ ْث مِ  َف رَ عَ   تيبَ َجترِ   ثَل مِ  رَّ
  

  

    : ♫   - أ�ًضا  –  وقاَل 

ـــُة إقْ ـــ َ اي ِهن   ‹ ــ ـــق ــــ عُ ــال  دامِ ـ ــ ـــق ــــ وِل عِ ـ ـــــــ وأك        اُل    ـــــ   الُل َني َض املَ ـــ عــ عِي ال ــ ُر َس ـــــ ث ـــ

ـــــــ وحَ       نا    ُجسومِ   نْ ٍة مِ حَش واُحنا يف وَ رْ وَأ  ـــى وَوب ذً ا َأ ـان ــي ــــ ُل ُدن ـــاِص ـــ   اُل ـــ

عنا فيهِ ِسوى أَ      ِرنا        َل ُعمْ وْ حثِنا طُ بَ   ْد ِمنْ ستفِ  نَ وملَ      ! )٢( وا ›ِقيَل وقالُ   ْن َمجَ
  

  

   ‹ يا فالنُ   :  هُ لَ   فقاَل   عليهِ   َل َخ وقد دَ   ،  ازيِّ الرَّ   ذِ تالمي  دُ َح أَ   وهذا اخلرسوشاهيُّ 

تَ                دُركَ وَص   ،  بذاكَ   مٌ جازِ   وأ�َت :    قاَل   ،  املـُسلمونَ   عتقُدهُ يَ   ما  عتقدُ أَ :    فقاَل   ؟   عتقدُ ما 

  يدرِ َأ   ما   واهللاِ  ي لكنِّ:    وقاَل   هظنُّأَ   يًام ،ظِ عَ   ديًداَش   كاءً بُ   فبكى:    عمْ نَ :  ُت  لْ ؟ قُ   هُ لَ   ٌح نرشِ مُ 

   )٣(! › أعتقدُ   ما ي درِ أَ  ما  واهللاِ   يلكنِّ  ، عتقدُ أَ   ما ي درِ َأ  ما   واهللاِ   يلكنِّ   ،  عتقدُ أَ  ما 

 
  ) ٢١/٥٠١بالء (عالم النُّأ) سري ١

٢  ("  :    "ةــالطحاويَّ العقيدة  رشح  كتاب 
ِ
الع أيب  الرِّ ١/٢٤٤(  احلنفيِّ   زِّ البن  مؤسسة  طبعة                             بريوت  ،سالة  ) 

  كي .� بتحقيق شعيب األرناؤوط ، وعبد اهللا بن عبد املحسن الرتُّ ١٤١٧لبنان 

  ) ٢٠٢-٢٠١ة (ــسعينيَّ ) الت٣ِّ
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َ تُ  ( ♫ وويُّ النَّ  اإلمامُ  )٥   ) �  ٦٧٦ ويفِّ
  

  تتعلَُّق   يف مسأ�ةٍ    األشاعرةِ  َل وْ قَ دَّ فيها  ، رَ   ياتِهِ سالًة ُخمترصًة يف آخر َح رِ   أ�ََّف فقد  

  عزَّ وجلَّ . اهللاِ   المِ بكَ 
  

  ةِ وُسنَّ   وجلَّ   عزَّ   اهللاِ   تاِب بكِ   التَّمسُك :    ِدينِنا  نْ مِ   حنُ ونَ ‹   : ♫  النَّوويُّ   قال

حابةِ   نِ عَ   َي ُروِ   ، وما ♀ نبيِّنا ةِ   والتَّابعنيَ   الصَّ   . شهورينَ ـَ امل  احلديِث   ، وأئمَّ
  

فاِت   حاديِث َأ   ميعِ بجَ   وُنؤمنُ    ،  شيئًا   منهُ   ُص َننقُ   وال   ،   شيئًا   ذلك   عىل   َنزيدُ   ال   ،   الصِّ

ةِ قِ  ديِث كحَ  جالِ  صَّ   ) ١( » عورَ بَأ   ليَس   م كُ ـربَّ   وإنَّ  «:  فيه هِ ولِ وقَ   الدَّ

  

نيا  امءِ َس  إىل زولِ النُّ وحديِث    )٢( . الدُّ
  

ءِ االْس   حديِث وكَ    ) ٤( ،   صابعهِ َأ   نْ مِ   نيِ ُأصبعَ   بنيَ   لوَب القُ   وأنَّ   ،   )٣( رشِ العَ   عىل   توا

امواِت  عُ َض يَ   هوأ�َّ    )٥( . ُأصبعٍ   عىل  نيَ ، واألَرِض   ُأصبعٍ   عىل  السَّ
  

ِج املِ   ديِث َح  يِق صدِ بتَ  قوُل ونَ  واياِت   نَ مِ  فيهِ   ما  َصحيِح وبِ   ، عرا   )٦( . الرِّ

 
  ) عن ابن عمر ¶ . ١٦٩) ومسلم (٣٠٥٧البخاري ( فق عليه :) مت١َّ

  ) عن أيب هريرة ◙ .٧٥٨) ومسلم (١١٤٥فق عليه : البخاري () مت٢َّ

 : إنَّ َرَمحتي َسبقْت َغَضبي: «   ☺بيِّ ) لعله أراد قول الن٣َّ
ِ
ه

ِ
ا َقىض اخلْلَق ، َكتَب عنَده فوَق َعرش   »  إنَّ اَهللا �

  ) عن أيب هريرة ◙ ] ٧٤٢٢البخاري ( [ صحيح

  ) عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ¶ . ٢٦٥٤احلديث رواه مسلم يف صحيحه ( )٤

  ) عن عبد اهللا بن مسعود ◙ . ٢٧٨٦) ومسلم (٤٨١١فٌق عليه ، البخاري (احلديث متَّ )٥

  ) عن مالك بن صعصعة ◙ . ١٦٤) ومسلم (٣٨٨٧فٌق عليه ، البخاري (احلديث متَّ )٦
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  . الُقلوِب   ُمقلُِّب   اهللاَ  أنَّ   وَندينُ 
  

  نْ عَ   ٍف ْش كَ   ريِ غَ   نْ مِ   ،  وايةُ الرِّ   هبا   جاءْت   كام   ،   هامجيعَ   األحاديَث   هذه  أشبهَ   وما

ها ُنمِ  وأنْ  ،  هاتأويلِ    ) ١( ›  ْت جاءَ  كام  رَّ

  

ه  ، وأ�َّ ريمِ الكَ   يف الُقرآنِ  حَدَث ـُقوَهلم امل األشاعرةِ   ردُّ عىلو يَ وهُ   ♫ وقال  

ُ يَ   هُ إنَّ :    آيةً   َيقرأُ   ٍئ لقارِ   يَل ِق   لو : ‹ !  الِم اهللاِ كَ  نْ ِعبارٌة أو ِحكايٌة عَ    ُخيطَّأُ   ال:    اهللاِ  كالمَ   قرأ

  النَّاُس   مجعَ ألَ :    اهللاِ   المَ كَ  ال   ،  اهللاِ   المِ كَ   ةَ بارَ عِ   َيقرأُ :    ِقيَل   ، ولو  باإلمجاعِ  الَقضيةِ   هذه   يف

  ! )٢( › بديِعهوتَ   َضاللِهِ  عىل 

  

َمعرِ   ♫   وقاَل  هِ رَ   ضِ يف  ِب   نْ مِ   باٍب   همِّ أَ   يف   شاعرةِ األَ   عىل  دِّ                  أ�وا

فاِت  ةَ األَ   رَ َذكَ   أنْ   دَ عْ وبَ   ،  الصِّ                   :   قاَل   وٍت وَص   ٍف رْ حَ بِ   هُ ــوأ�َّ  ،  اهللاِ   كالمُ   الُقرآنَ   أنَّ   عىل  دلَّ

                                                     ،   هِ ــ بيِّ َن   عىل   ٌل ُمنزَ :    اهللاِ   المَ كَ   بأنَّ   ونةٌ َمشحُ   شاعرةِ األَ   َب ُت كُ   أنَّ   ُب جَ والعَ   ‹

               وهُ   نَزُل ـُ امل :  قولوَن  يَ   ثمَّ ،    ةِ احلقيقَ   عىل   باأللسنةِ   وَمتلوٌّ   ،  ِف صاحِ ـَ امل   يف  كتوٌب ومَ 

  !  التِّالوةِ  ريُ غَ   وُّ تلُ ـَ وامل   ! تابةِ الكِ   ريُ غَ   وُب كُت ـَ وامل  !  الِعبارةُ 
  

  !  ركيكة باردةٍ  وَتعقباٍت  ، رةٍ ظاهِ  ضاٍت ُمناقَ  يف  ونَ عَ وَيرش

  

 
١  ("  : السَّ كتاب  اعتقاد  ذكر  فيه   لَ جزء 

ِ
واألصوات  ف احلروف  (للنَّ  "يف  األ�صار٦٨-٦٧ووي  مكتبة  طبعة   (   ،  

  .مياطي بتحقيق أمحد بن عيل الدِّ  ، القاهرة مرص

 ) ١٤١٢٩) ميكرو فيلم (٢١٣ة برقم (املخطوط يف دار الكتب املرصيَّ   هُ وأصلُ 

 لَ اعتقاد السَّ ) ٢
ِ

 ) ٤٧-٤٦(يف احلروف واألصوات  ف
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؛                    به   التَّرصيِح   عىل   ونَ َيستطيعُ   ال  م وُهن كَ   ؛   املـُعتقدِ   هذا  ضِ َدحْ   يف  ي ويكفِ 

ءِ   نَ مِ  وٍ َنحْ  عىل   فيهِ  ُهمْ  بل    )١(! › املِرا

  

َترجَم   أيبوعندما  اخلطايبِّ   للفقيِه  َمعرض   -نقَل    ♫  سليامِن    الثَّناءِ   يف 

رِ اإلِ و  ين" فقاَل كتابه "ِش   نْ مِ   -   قرا َح بأ�َّ   ‹ :    ♫ النَّوويُّ   عار الدِّ   ▐ ه  ورصَّ

ءِ عنى االْس هم أنَّ مَ عُض بَ   مَ عَ : زَ   ، وقاَل   امءِ يف السَّ  يٍت  بَ فيه بِ   زعَ ! ونَ    االستيالءُ هُ�   توا

  )٢( › ! صحُّ االحتجاُج بَقولهِ َيُقْلُه َمن يَ َجمهوٍل َمل  

  

       :   ه لو قاَل وأ�َّ   ‹ :    الكافرِ   نعقُد فيها إيامنُ تي يَ الَّ   األلفاظِ   بيان   يف   ♫ وقال  

   .  ا ؤمنً مُ  كانَ   "  امء السَّ   ِك لِ  مَ إالَّ : " أو  " امءِ ذي يف السَّ الَّ  ُك لِ ـــ َ امل   اهللاُ إالَّ   ال إ�َ " 

َ�ٓءِ حمس:  تعاىل  قال اهللاُ  � �ِ� ٱ��� �� �ُ��ِ�
  )٣(› ) ]١٦[ امللك ( جمس َءأَ

  

  
  

 │  

 
 لَ اعتقاد السَّ ) ١

ِ
  )٣٩(يف احلروف واألصوات  ف

) طبعة دار البشائر ١/٤٧٠ووي (بتهذيب وترتيب اإلمام النَّ "الح ة البن الصَّ ــافعيَّ طبقات الفقهاء الشَّ كتاب : ") ٢

  ين عيل نجيب .يي الدِّ � بتحقيق ُحم ١٤١٣بريوت لبنان  ،ة ـاإلسالميَّ 

٣  ("  : الطَّ كتاب  اإلسالمي)  ١٠/٨٥(  ♫  وويللنَّ  "البنيروضة  املكتب  لبنان      ،  طبعة  � ١٤١٢بريوت 

ف زهري الشَّ    اويش .بإرشا
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  نبيهٌ تَ 

  

  ْلمِ وا يف عِ خاُض   عَد أنْ بَ   كانَ   لامءِ العُ   ُرجوَع هؤالءِ   إىل أنَّ   اإلشارةِ   نَ وال بدَّ مِ 

فاِت   وا فيهِ أ�َّفُ   ، وبعَد أنْ   المِ الكَ  ُل  ومنا هذا ،  زاُل إىل يَ تي ال تَ ، الَّ   ديدةَ العَ   املـُؤلَّ وال َيزا

إِ َينُس  األشاعرُة  الوقْ ليْ بُها  يف   ، كانَ الَّ   ِت هم  عليْ الواجِ   ذي  إتالفَ هِ ُب  ودَ م  ... فنَها                         ها 

  .  كمُة البالغةُ احلِ  هللاِ و 
  

  

  عظيمةٌ  ِحمنةٌ   مْ وآثاِرهِ   بِهمْ تُ وكُ  كالِمهمْ  بقاءَ  لكنَّ  ‹ :  ♫  المِ ْس قال شيُخ اإلِ 

  )١(›باهللا   إالَّ   ةَ قوَّ  وال  حوَل   ، وال فيها رَ َنظَ  نْ ـَمل عظيمةٌ  وفِتنةٌ ،  ةِ األمَّ  يف
  

  

،   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ورسولِهِ   نِ عَ  ما جاءَ  ها أنَّ تِ عرفَ مَ  نْ دَّ مِ تي ال بُ الَّ  مورِ األُ   وكذلَك ِمنَ 

ن  الُغنيُة والِكفايُة عَ   ِل = فيهِ مَ قادِ والعَ تِ موِر االعْ أُ   نْ مِ   ╚ حابُة  الصَّ   هُ عىل ما َفهمَ 

  .   مِريهِ غَ  ْلمِ ، أو عِ  تكلِّمنيَ ـُعْلِم امل
  

  

نَّ   تاِب بالكِ   ُمستغننيَ   ا ُكنَّ  وإنْ   ‹ :    ♫ اإلسالمِ   قال شيُخ    َلِف السَّ   وآثارِ   ةِ ـ والسُّ

  ٌل قْ عَ   هُ لَ   يكونُ   بحيُث   وإيامًنا   مةً كْ حِ   بدِ للعَ   اهللاُ   َب َهيَ   أنْ   رِ مْ األَ   ، وِمالكُ   َكالمٍ   كلِّ   نْ عَ 

  َن . يْ دِ ــويَ   يفهمَ  ىودِيٌن حتَّ 

  

 
الرياض اململكة   ،) طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  ٨٠-٧٩ة (ــالبن تيميَّ   "االستقامةكتاب : ")  ١

 د رشاد سامل .كتور حممَّ بتحقيق الدُّ � ١٤٠٣ة  ـعوديَّ ة السُّ ــالعربيَّ 
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نَّ  تاِب الكِ   ُنورُ   ثمَّ  ؛َيش   كلِّ   نعَ   هِ ُيغنيْ   ةـوالسُّ                         قد   النَّاسِ   نَ مِ   كثًريا   ولكنَّ   ٍء 

ئِف   بعض   إىل   ًباُمنتِس   صار للظَّ   ،  تكلِّمنيَ ـُامل  طوا                       ،  ِريهمْ غَ   دونَ   هبمْ   نِّ وُحمِسنًا 

مْ   امً ـوُمتوهِّ  قوا   أهنَّ   ى حتَّ  َعها َتبِ  ما  آيةٍ  لِّ كُ بِ  ُأيتَ   و فلَ   ؛  ُهمْ غريُ  ْقهُ ُحيقِّ  مل ما  الباِب   هذا   يف  حقَّ

   )١(›!  همكالمِ   نْ مِ   بيشءٍ  ُيؤَتى 

  

ِمنْ  بهِ   مَ علَ تَ   أنْ :    هِ دايتِ وهِ   اهللاِ   وفيِق تَ   وإنَّ  اشتغَل  الكَ أَ   أنَّ ما    ا ترَكهُ ممَّ   المِ هُل 

النَّ العِ   ╚و    ♀ بيِّ  أصحاُب  يف  زيادًة  عي    مةِ كْ واحلِ   ْلمِ ليَس  َيدَّ كام 

  !   )٢( › حَكمُ وأَ   عَلمُ ، وِعْلُم اخلـََلِف َأ   سَلمُ َلِف أَ ْلُم السَّ عِ  ‹وُم ؛ فيقولوَن :  القَ 

  

حُّ أْن يكوَن  ِص فكيَف يَ   ا ؛ها وُبطالِهن َفسادِ   في يف بيانِ كْ ـتَ   بارةِ العِ   فِحكايُة هذه

َف   نْ ْلُم مَ عِ  ى  ْلِم َمْن تَ عِ  نْ َم مِ كَ حْ َم وأَ عَل .. َأ  ونَ وأفالطُ  راطَ قْ و وُس ُط ْس رِ وَم َأ لُ عُ  تلقَّ لقَّ

ا طَ العِ  ا عَ ْلَم َغض�          ؟!   ♀  سول اهللاِ رَ   نْ ري�

            

وا  ُأمرُ  م َمنْ هِ فتِ خالَ ـُ مل  ا ؛ حاِهب ْص َأ  ليٌل عىل َفساِد ُعلومِ ا دَ ِة أهنَّ بارَ قيقُة هذه العِ فحَ 

باِعهِ   مْ ِهبِ   داءِ تِ باالْق    ! مْ واتِّ

  

  

  

  

 
  ) ٥١١ة (ـ) الفتوى احلمويَّ ١

 ) ١٥٦( : "حتفة املريد" مكتاهبهذه القاعدة الفاسدة يف  تقريرُ  - إن شئَت  –) انظر ٢
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حابةَ  أنَّ   عُ قَط أَ  �اأَ : ‹    ♫  َعقيلٍ   بنُ   فاءِ الوَ   أ�و  قاَل    ما وَ  ماُتوا   ╚  الصَّ

  .   َرَض ــوالعَ   رَ ــوهَ ـَاجل  وا ُف َعرَ 

  .   فُكنْ  م ثَلهُ مِ   تكونَ   نْ أَ  َت يْ ِض رَ   فإنْ           

  !  أ�َت رَ   ما  َس ئْ فبِ   = وُعمرَ   بكرٍ   أيب   ريقةِ طَ   ِمنْ   َأوىل   منيَ تكلِّ ـُ امل   ريقةَ طَ   أنَّ  أ�َت رَ   وإنْ           

  

كوكِ  إىل  بأهلِهِ  المُ الكَ  فىضأَ  وقد   َح َروائِ  َتشمُّ  ، حلادِ اإلِ  إىل  منهُ مِ  ثريٍ وبكَ  ، الشُّ

  ) ١(› تكلِّمنيَ ـُ امل   المِ كَ   َلتاِت َف   ِمنْ  حلادِ اإلِ 

  

  

املعايل   وهذا ُر   نيُّ ويْ ُـ اجل  أ�و                                       ونَ رُ املـُتأخِّ   فيهِ   خاَض   عامَّ   النَّاَس   ُينفِّ

حابةِ   ةَ ريقَ طَ   أنَّ   وَيشهدُ   ،  المِ الكَ   هُل وأَ    عَلمُ أَ و    َلمُ ْس أَ   مَقهُ وافَ   وَمنْ   ╚   الصَّ

حابة    هُ أ�َّفَ  كتاٍب   آخرِ   يف   م عنهُ   فيقوُل ؛    حَكمُ أَ و  ونَ   وا كانُ   ما وَ : ‹ عن الصَّ ╚   َينكفُّ

َض  عامَّ  رِ ـُامل هُ لَ  َتعرَّ ئِ   يف وَتبلُّدٍ ،   وَحَرصٍ   ِعيٍّ  َعنْ  ونَ تأخِّ   . َهيهات..  ِح الَقرا
  

  اْقتحامَ  أنَّ  يَقنوا اسَت   ولكنَّهمُ  ،   ياًنابَ   َحُهمَج رْ وأَ   ،  هاًناذْ أَ   ِق الئِ ـَاخل  كىذْ أَ   وا كانُ   دْ قَ 

ُبهاِت  ياِت الغَ  ، َداعيةُ   الشُّ الالِت   ُب وَسبَ   ،  وا   )٢( › الضَّ

  

  

 
 )٨٣) تلبيس إبليس (١

٢(  "  : ياُث األُ كتاب 
ِ
مصطفى بتحقيق الدُّ   ،  ة مرصــاإلسكندريَّ   ،عوة  ) طبعة دار الدَّ ١٤١للجويني (  "ممغ كتور 

  كتور فؤاد عبد املنعم أمحد . حلمي ، والدُّ 
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ابنُ   وقاَل    مُ عليهِ   �بياءِ األَ   ْلمِ عِ   بنيَ   عَ مْ ـَاجل   امَ رَ   فَمنْ   ‹   :   ♫   رٍ َحجَ   احلافُظ 

، هِ كائِ بذَ   ةِ فَ الِس الفَ   مِ ْل عِ   ، وبنيَ   المُ السَّ  بُ     وَمنْ   وهؤالءِ   هؤالءِ   ُخيالَف   وأنْ   دَّ ال    فَّ كَ   ، 

وملَ   وا قُ طَل أَ   ما  طالِق إِ   ِمنْ   ُل ُس الرُّ   هِ بِ   ْت جاءَ   ما  ْلَف َخ   وَمشى ؛ عَ   وال   ْق لَ تحذْ يَ   ،  ق                   مَّ

ُت َل َص   -   مْ فإهنَّ  قُ عَ   ا مَ وَ   وا قُ طَل أَ   -  مْ عليهِ   اهللاِ   وا ؛ مَّ لَ   َق ريْ َط   َك َسلَ   دْ قَ َف   وا                    ِف السَّ

المةَ   اهللاَ  سأُل .. نَ   هُ ـ قينُ ــ ويَ   هُ ــ ِدينُ   هُ لَ  لِمَ ، وَس   ِح الِ الصَّ  ينِ   يف  السَّ     )١( › الدِّ

  

عَ   دْ قَ وَ   ‹ :    ♫   وقاَل  َر   َمنْ   َتوسَّ   غالِب   يف   اِضلةِ الفَ   الثَّالثةِ   الُقرونِ   نِ عَ   تأخَّ

ةُ أَ   ها �كرَ أَ   تيالَّ   مورِ األُ  وملَ   مْ هِ �باعِ وأَ   ابعنيَ التَّ   ئمَّ   َل سائِ مَ   َمزُجوا   ى حتَّ   بذلَك   ُعوا نِ َيقتَ   ، 

ونَ ُر ــيَ   صًال أَ   ةِ فَ الِس الفَ   المَ كَ   وا لُ ، وَجعَ   اليُونانِ   المِ بكَ   ةِ يانَ الدِّ    اآلثارِ   نَ مِ   خاَلَفهُ   ما   إليهِ   دُّ

! تكرَ ُمْس   كانَ   و ولَ   لِ أويْ بالتَّ  حتَّ   بذلَك   وا فُ كتَ يَ   ملَ   ثمَّ   ًها  بوهُ   ذيالَّ   أنَّ   وا مُ َزعَ   ى ،                         َرتَّ

                                ؛  عليهِ  وا حُ لَ طَ اْص  ما ْل عمِ ستَ يَ  ملَ  َمنْ  وأنَّ  ،  يلِ بالتَّحِص  هاَال وْ وأَ   لومِ العُ  ُف ْرشَ أَ   وَ هُ 

  جاهٌل!  يٌّ عامِّ وَ هُ فَ 

َك   َمنْ   عيدُ فالسَّ  َلُف  هِ عليْ   كانَ   بام   َمتسَّ   ) ٢( ›   َلُف ـَ اخل  َدَثهُ ْح أَ   ما تنََب ، واجْ   السَّ

  

  

  

 │  

 
  ) ٥/٥٦١) لسان امليزان (١

  ) ١٣/٢٥٣) فتح الباري (٢
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   ... قاظٌ وإيْ   نبيهٌ تَ 

  

العَ األشاعرة    بعُض   مُ زعُ يَ  هذا    نَ مِ   عظمُ األَ   وادُ السَّ   مُ هُ   شاعرةَ األَ   أنَّ   ْرصِ يف 

هذا    أنَّ   كَّ وال َش   !   ةِ شعريَّ األَ   ةِ قيدَ وا عىل العَ كانُ   المِ ْس اإلِ   لامءِ عُ   َب غالِ   وأنَّ   ،  سلمنيَ ـُامل

  !  الميِّ ْس اإلِ   اريِخ التَّ   قِّ حَ بِ   البُهتانِ   نَ ومِ   ، المِ ْس اإلِ   لامءِ عىل عُ  رتاءِ االفْ   نَ مِ 

  

  :  تصارٍ باْخ  َطَرًفا منها   وٍه ، َأذُكرُ ِمْن ُوُج   ذلَك عىل دُّ والرَّ 

  

ُل  م  هِ هبِ ذْ وَم إىل مَ رُة اليَ شاعِ األَ   بُهمُ َينُس   ذينَ الَّ   الُعلامءِ   نَ : أنَّ كثًريا مِ   الوْجُه األوَّ

آِخ   -َبريئوَن      ُهمْ  وعِ ْش األَ   نَ مِ   -  مْ ياِهتِ َح   رِ يف  بَ الكَ   ْلمِ عريَِّة  ءَ الِم  الذِ را َدِم  َة  ِمْن                                ْئِب 

  !  ♥   ُيوُسَف 

ذلَك  عىل  ُبرهاٍن  هذهِ   مْ هُ أسامؤُ   ْت رَ كِ ذُ   َمنْ   وأوضُح  باِر  كِ   نْ مِ   ةِ سالَ الرِّ   يف 

  ُريهم َكثري ! ، وغَ قيدةِ ه العَ َني إىل هذ املـَنسوبِ 

  

الثَّاين فَ :    الوْجُه  الَكثْ حَّ ِص   ضِ رْ عىل  املرَ ِة  ُيعرَ   احلقَّ   فإنَّ ؛    ةِ زعومَ َـ ةِ                      ُف ال 

  .  حيِح الصَّ  هِ ليلِ بدَ    احلقُّ ام ُيعرُف ؛ وإنَّ   اسِ النَّ   ةِ ثرَ بكَ 

  مِّ وًنا بالذَّ ُر قْ مَ   كانَ   ةِ رَ ثْ يف الكَ   َر كِ ما ذُ   َب غالِ   أنَّ   دَ َج وَ   عاىلتَ   اهللاَ   تاَب كِ   َقرأَ   نْ ومَ 

  .  ناءِ ثَّ ِح والدْ َـ قروًنا باملمَ كاَن   ةِ لَّ القِ يف  رَ ما ُذكِ   ؛ وغالَب  ِخ والتَّوبيْ 

  !  هُ و َرؤُ ــم فاق �ديكُ بَني َأ  كمْ ــ وهذا كِتاُب ربِّ 
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الَكثرَ سأ�َ مَ يف    حقيُق ا التَّ وأمَّ  دًدا  عَ   فوقونَ يَ   واجلامعةِ   ةِ ـنَّالسُّ   لِ هْ أَ   لامءَ عُ   فإنَّ   ؛  ةِ ِة 

عَ   انَ ك ن  مَ  وملَ   ضاعفةٍ مُ   بأضعاٍف   ريِّ عَ ْش األَ   ةِ قيدَ عىل  تَ ؛                           ،  اَهت قيدَ عَ   ةُ ــشعريَّ األَ   طِ بُس  

بِ إالَّ ؛    نِ مَ الزَّ   نَ مِ   حقاٍب أَ ها يف  تُ وكَ َش   وَ قْ تَ   ملَ و  ءِ واألُ   فاءِ لَ ـُاخل  ي بعضِ بنِّ تَ   ِب بَ َس   هلذه    مرا

ذوا  ؛  مْ هِ مرِ بوا عىل أَ َل ذين غَ الَّ حاِل   كَ إالَّ   حاُهلمُ َس يْ لَ فَ ؛    قيدةِ العَ    بورِ ًدا عىل ُق جِ ْس مَ فاختَّ

  !  ِف هْ الكَ  حاِب ْص أَ 

  

؛ واجلامعةِ   ةِ ـنَّالسُّ   هلِ أَ   لامءِ عُ   فرةِ ووَ   ثرةِ كَ   نْ مِ   َق تحقَّ يَ   نْ أَ   رادَ أَ   نْ ومَ                       

 مِ قيِّ  ابنُ  مامُ اإلِ  مُ هُ رَ ذكَ   نَ فيمَ   مْ دهُ دَ عَ   صِ حْ يُ ولْ  مْ رهُ نظُ يَ ؛ فلْ   شاعرةِ األَ   ريقةِ لطَ   نيَ خالف ـُامل

يف    هبيُّ الذَّ   احلافظُ   مامُ اإلِ  مُ هُ َر ذكَ  نْ ومَ   "  ةِ ـ سالميَّ اإلِ   يوشِ ـُ اجل   اجتامعِ : "  هِ تابِ يف كِ   ةِ ـاجلوزيَّ 

"  هِ تابِ كِ  الغَ ِيلِّ للعَ   لوِّ العُ :  ارِ   فإهنَّ فَّ نَ "  عَ قَ ام               ابعنيَ والتَّ   ةِ حابَ الصَّ   نَ مِ   فريٍ غَ   عٍ َمجْ   نْ ال 

  .  ةُ ـريَّ شعَ األَ  هِ ليْ ما عَ  الِف عىل ِخ  وا كانُ  نْ ممَّ  نيِ فَ ؤلِّ ُـ امل دِ هْ إىل عَ   م ؛عيهِ وتابِ 

  

  فيهِ   دَّ ذي رَ الَّ   هِ تابِ يف كِ   َكرَ ذَ   َقدْ   ♫   ياهلادِ   عبدِ   ابنُ مُة  العالَّ   قيهُ الفَ   وكذلَك 

  انبونَ ُجم  همْ لُّ كُ  ، وعاملٍ   دٍ ؛ وعابِ  قيهٍ وفَ   ٍث دِّ ُحم   بنيَ ،  ربعمئةٍ أَ  نْ مِ  كثَر أَ   نْ عَ  َر ساكِ عَ  عىل ابنِ 

  . مْ هِ ريقتِ وطَ   شاعرةِ لألَ 

نا ،  رْ كَ ذَ  نْ ممِّ   نا أكثرُ ركْ ا تَ ـَ مل   ،  واهللاِ   ثمَّ   واهللاِ   ثمَّ   واهللاِ ‹  :  ذلَك   ♫ بعدَ   قاَل  مَّ ثُ             

َن ولو ذَ  اآلنَ   مْ هِ ومِ يَ   نْ م مِ هُ جانبَ   نْ مَ   لَّ كُ   عُ تتبَّ ونَ   قِيصْ سَت هبنا  دُ ؛    وإىل  عَ لزا   ةِ َرش وا عىل 

  )١(›!  سٍ فْ َن   آالِف 
  

 
  . القحطاين حسني � بتحقيق١٤٣٩املدينة النبوية  ، ) طبعة دار العقيدة٣٢٠( "ساكرمجع اجليوش والدَّ " : كتاب) ١
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الثَّالُِث  فَ   الوْجُه  لقد  األَ ــ:  َق  لِف رَّ السَّ بَني  فَجعلُ   واخلَلِف   شاعرُة  مَ ؛  ذهَب  وا 

ومَ   سَلمَ أَ   َلِف السَّ  أَ ـَاخل  َب ذهَ ،  ثمَّ   حَكمَ وأَ   عَلمَ َلِف  احلفُ تلَ اْخ   ،  يف   بَني  َـ وا  الفاِصِل  دِّ 

َلِف    :  ننيِ اثْ   وَلنيِ عىل قَ  واخلَلِف  السَّ
  

لَ  : أنَّ  ُل األوَّ    .   َلُف ِمْن َبعِدهمْ ـَاخل  مَّ وىل ، ثُ األُ   ةُ مَس َـ اخل  الُقرونُ   ُهمُ   َف السَّ

أنَّ   اينالثَّ  َلَف   :  ،  األُ   ةُ الثَ الثَّ   الُقرونُ   مُ هُ   السَّ والتَّ وىل  حابُة  وتابِ الصَّ   و ع ابعوَن 

ثمَّ   ابعنيَ التَّ  اخل   ،  بَ ـَيكوُن  وذَ عْ َلُف   ، ذلَك  القَ كُر َد  األوَّ وْ وا  أ�َّ  َل َل  هُ عىل  القَ ه               وُل و 

  .  )١( رجوُح َـ وُل امله القَ عىل أ�َّ اينَ وَل الثَّ ُح ، والقَ اجِ الرَّ 
  

َلُف   أَ األُ   ةُ مَس ـَاخل  الُقرونُ ُهم    -شاعرةِ  األَ   عندَ   - فالسَّ  ،   ةُ الثَ الثَّ   رونُ القُ   وِ وىل 

  عىل َأ�ُفِسِهْم !  مْ ِسهِ �فُ أَ  شاعرةِ هادُة األَ َش  َي هِ  األوىل ؛ وهذهِ 
  

ْل ف النَّبيِّ  قَ   تأمَّ ،  اسِ النَّ   ريُ َخ   «:    ♀ وَل                       ،   َيلوَهنمْ   ذينَ الَّ   ثمَّ   َقرين 

ثمَّ   م َيلوَهن   ذينَ الَّ   ثمَّ                       ،   هُ ــ َيمينَ   حِدِهمْ أَ   هادةُ َش   ُق بِ َتْس   َخْلٌف   مْ عِدهِ بَ   ِمنْ   تخلَُّف يَ   ، 

  )٢( »  هُ ـ هادتَ َش   هُ ـــ مينُ ويَ 
  

  ؟!  أم يف آخِرهِ  لِهِ وَّ يف أَ أديِث ، َـ شاعرةِ يف هذا احلَع األَ وقِ مَ  دْ َجتِ  فأ�نَ 

  

  

 
 . )١٥٦" ("حتفة املريد : كتاهبم ) انظر ١

 ) عن ابن مسعود ◙ ، واللفظ ملسلم . ٢٥٣٣) ومسلم (٢٥٦٢) متفق عليه : أخرجه البخاري (٢
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أنَّ  كيَف  َل  ،  أَ   وتأمَّ الُقروِن  ها وأَ ها  وَخريَ فضَل  والَّ   �رَّ أئمَّ ..  فيها  اجتمَع  ُة  تي 

مِ  اشديَن    لفاءِ ـُاخل  نَ املـُسلمَني  حابةِ ،  الرَّ الصَّ وسائِر   ، وعيلٍّ  وُعثامَن  وُعمَر  بكٍر                 أيب 

ثمَّ   أمجعنيَ   ╚   رامِ الكِ  التَّ أئمَّ   ،  وتابعيْ ُة  مِ   مْ هِ ابعَني  ،   هِ والِفقْ   فسريِ التَّ   هلِ أَ   نْ ، 

والعِ   واحلديِث  هْ   ةِ بادَ ،  والعِ   دِ والزُّ والعَ ،  واجلهادِ مَ ْلم   ، َس   ِل  .. كلُّ هَ   بيلِ يف   ؤالءِ اهللا 

تي اخرتَعها  " الَّ مِ حكَ واألَ   عَلمِ "األَ   نْ وا بَمعِزٍل عَ كانُ   –  شاعرةِ األَ   ةِ هادَ َش وبِ   –  دِ ماجِ األَ 

  ؟!  َي هلمْ قِ شاعرُة ! فامذا بَ األَ 
  

،  نيفةَ حَ   اأ� :    األربعةَ   المِ ْس اإلِ   ةَ أئمَّ   بأنَّ ،    النَّبيَه َتنبيًها   َئ القارِ   زيدُ وأَ    ا ، ومالكً  

  )١(  ! ةِ ـ شعريَّ األَ   ريِ وا عىل غَ كانُ   مجيًعا م اهللاُ رمحهُ   وأمحدَ   افعيَّ والشَّ 

وأعَلمُ هذا واُهللا أَ  ُحم   ، وصىلَّ اُهللا وسلَّمَ   عىل  ٍد ، وعىل آ�ه وَص عىل نبيِّنا    هِ حبِ مَّ

  ربِّ العاَملني .  ، واحلمُد هللاِ  مجعنيَ أَ 

  
  

  
 

   الكالم عن اإلخالصِ   عرضِ يف مَ ♫    هبيُّ قال احلافظ الذَّ   )١
ِ
  بويَّ النَّ  احلديَث   َك فإذا كان طلُب : ‹    مِ لْ يف طلب الع

 فوًف َحم 
ِ

  علم املنطِق بِ  َك فام ظنُّ ؛  دخوًال مَ  اآلثارِ  علمُ  ، وإذا كانَ  منها إىل اإلخالصِ  َك الُص تى َخ فمَ ؛  ا هبذه اآلفات

 ،    واجلدلِ 
ِ
 وح

ِ
تَ الَّ   ؛   األوائلِ   كمة مل  الَّ ؛    واحلريةَ   كوكَ الشُّ   ورُث وُت ،    اإليامنَ   ُب سلُ تي     من   -   واهللا   -   تكن تي 

ِ
  م ْل ع

  وال ،   ابعنيَ التَّ  وال ،  حابة الصَّ 
ِ
 ،  وريِّ والثَّ ،  علم األوزاعيِّ  نْ م

ٍ
 ،  وأيب حنيفةَ ،   ومالك

ِ
                ..  عبة وُش ، ئب وابن أيب ذ

   فها ابنُ رَ عَ   - واهللا    - وال  
ِ
ينَ   ن طلَب مَ   : "   القائُل ؛    وال أ�و يوسَف ،    املبارك   بنُ ا وال  ،  زندق" وال وكيع  بالكالم َت   الدِّ

 وال أ�و عُ   ،   انُ وال عفَّ   ،   افعيُّ وال الشَّ    ، وهٍب   بنُ ا وال  ،  هدي  مَ 
ٍ
  › ô  وروأ�و َث ،    وأمحدُ    ، املدينيِّ   وال ابنُ ،    بيد

 ]بريوت لبنان  ،ة ـطبعة دار الكتب العلميَّ  )١/٢٠٥( هبيِّ للذَّ  "اظتذكرة احلفَّ [ كتاب : "
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 ╝  
  

العاَملنيَ  ربِّ  للمتَّقنيَ   احلمُد هللاِ  والعاقبُة  إالَّ   ،  ُعدواَن  وال  الظَّ ،  عىل  ،    املنيَ  

خْلِق اهللاِ أمجعنيَ  َخِري  وبارَك عىل  وَصحبِ   وصىلَّ اُهللا وسلَّم                                                                               ،   والتَّابعنيَ   هِ ، وعىل آ�ه 

ا بعُد : فهذ  ًال لُفقهاء املأَ   اُت فيه َمجعْ   سالٌة ُخمترصةٌ رِ   هِ أمَّ ذين   ، ِمَن الَّ ربعةِ ذاهِب األَ َـ قوا

ا . مِّ نَ بالذَّ  مْ شاعرَة ، وَذَكروهُ جاَنبوا األَ    ص�

  مْ هُ َمذهبَ   أنَّ "    مْ هأ�باع  فيُوُمهونَ   ،باطَلهم    ُيزيِّنونَ   ألنَّ األشاعرَة يف زماننا   وذلَك 

عليهِ   وَ هُ  املأَ   ما  ِخ   ربعةِ األَ   ةِ ـقهيَّ الفِ   ِب ذاهِ ـَهُل  عىل                              حناِف األَ   عَ مَ   َيسريٍ   الٍف ، 

عوى  دَّ الهذه  ! واحلقيقُة أنَّ " ›  ِل احلديِث هْ أَ   ‹ احلنابلةِ  عضِ بَ  › وُشذوذِ   ‹،   ›ا�اتريديَّة   ‹

حِة  عاريٌة عنِ  عاوى  ، الصِّ   !   ياءُ عِ َأدْ   �ناُؤهاأَ   بيِّناٍت ،         عليها   ُتقيُموا  مل   ما والدَّ

ٌ   واضٌح   دليٌل   إالَّ   مجعتُها  تيالَّ   األقواُل   هذه   وما عوى  هذهِ   َفساد  عىل  بنيِّ   ،   الدَّ

  !  حةالصِّ   عنِ  ها ئِ وَعرا 
   

افعيِّ  ِب ذهَ ـَإىل امل  نتسبنيَ ـُ املنَ مِ   ومَ  اليَ رةِ شاعِ كثُر األَ أَ  ا كانَ ـَّومل كثرُت  أَ   ، فقدْ  الشَّ

افعيَّ ُفقَ  نْ عَ  قَل النَّ   . مْ بهِ هَ وَمذْ   ةِ رَ شاعِ األَ  ةِ َطريقَ بًا لِ ُجمانِ   كانَ  ممَّنْ  ةِ ــهاِء الشَّ

ُء ِمْن ِجنِْس الَعمل   !  واجلزا
  

  يكونَ   وأنْ  ،  مِ ريْ جِهه الكَ وَ هذا اجلْمَع خالًصا لِ   َجيعَل   أنْ   ▐ أسأُل اَهللا 

نَّ  لِ هْ أَ   ِب ذهَ َـ مل  ِف ِب املـُخالِ ذهَ ـَتأ�َّر هبذا امل  َمنْ   َسبًبا يف ِهدايةِ  َح اُهللا  فيَْرشَ ،    واجلامعةِ  ةِ ــالسُّ

عاةِ  هلِهِ أَ  نْ مِ   وَيصريَ   هُ زمَ لْ فيَ ؛ دَرُه للحقِّ به َص    . هِ ُر عليْ ذلَك والقادِ  ِيلُّ وَ   هُ إليه ... إنَّ  والدُّ
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 ╝  
  

الثَّ الشَّ "  ُسئَل  العبَّ   "اينافعيُّ  عن  �)    ٣٠٦(ت    )١(   ♫  يجُرسَ   بنُ   اسِ أ�و 

  وأنْ   ‹ قائًال :  وىص  أَ   شيًئا منها ثمَّ   َر كَ فذَ   ▐   اهللاِ   فاِت يف ِص   َلِف السَّ   ذهِب مَ 

أَ   عَ ُجيمِ  ما  وأنْ   مجعوا عليهِ عىل  أَ عامَّ   َك ُيمِس   ،  وأنْ   كوا عنهُ مَس   ،    هِ رِ لظاهِ   اخلربَ   سلِّمَ يُ   ، 

لظاهِ  ،  نزيلِ تَ   رِ واآليَة  ِص   َب تنِ َجي   وأنْ ها    ةِ عتزلَ ـُ امل   تأويَل   ▐  اهللاِ   فاِت يف 

  )٢( › فةِ ــ كيِّ ــُـ وامل   ةِ ـ ميَّ ا والكرَّ   شبِّهةِ ـُ، وامل   ةِ م جسِّ ـُ وامل   ةِ دَ لحِ ـُ ، وامل   ةِ شعريَّ واألَ 
  

الفَ و    أ�ا   أ�يُت ‹    :)  �٣٧١ت  (  )٣(  ♫  افعيُّ الشَّ   زيُّ روَ ـَامل   يدٍ أ�و زَ   قيهُ قال 

�ُت   المِ الكَ   نَ مِ   شيئًا   عنهُ   ؛ فأخذُت   رصةِ بالبَ   يَّ شعرِ األَ   نِ احلَس    نامِ ـَامل  يف   يلتي لَ   نْ مِ   ؛ فرأ

ِ  عىل  تُهاصْص ؛ فقَ  ُت َعميْ  كأينِّ    !  بهِ   لُّ َتِض   ِعلًام   ذُ تأُخ   َك إنَّ :  فقاَل  ؛ املـُعربِّ

 
ين السُّ ١ اري عىل خصوم املذهب ،  يف ترمجته : ‹ الباُز األشهْب ، واألسدُ   بكي) قال تاج الدِّ شيخ املذهب ،    الضَّ

 
ِ
ل والبوحامُل   ، املوائه  والغيُث   رشُق ـُدر   ، ه 

ِ
إالَّ برَ   املغدُق   يف سامئ األصحاب  من  ليس   ، مَ وائه  حائمٌ                  عىل  ن هو 

 من َج  عينه ، هائمٌ مَ 
ِ
 ، انتهْت إليه الرِّ  وهر َبحره بثَمينه

ِ
به العزائم مناطها   آباطها ، وعلَّقْت  نحَوهُ  اإلبُل  حلة ؛ فَرضبت

ُج الطَّ  أفوا َتعرُف ، وأ�ته  َنامرَق إالَّ   لبة ال  بِساطَها  يْ البِ      
ِ
)   ٢١/ ٣بكي (لسُّ ل  "افعية الكربىطبقات الشَّ "  كتاب :[    د

 ]اح احللو كتور عبد الفتَّ،  والدُّ ناحي كتور حممود الطَّ � بتحقيق الدُّ ١٤١٣القاهرة مرص  ، طبعة دار هجر

يج () ُج ٢ ين البن ُرسَ   . �  ١٤٢٧بريوت لبنان ، ة ــ) طبعة دار البشائر اإلسالميَّ ٤٢-٤٠زء فيه أجوبة يف أصول الدِّ

احلاكم  ٣ قال  أئمَّ    ؒ)  أحد  كان   ›  : ترمجته     املسلمنيَ ة  يف 
ِ
وم الشَّ   نْ ،  ملذهب  النَّاس  ،     ؒافعيِّ أحفظ 

 
ِ
 هم نَ وأحسن

ِ
  يقوُل   از ؒالبزَّ  معُت أ�ا بكرٍ نيا ، َس هم يف الدُّ ظًرا ، وأزَهد

ٍ
من َنيسابور إىل   : عادلُت الفقيه أ�ا زيد

َث  : ‹ َح    ؒ› ! وقال اخلطيُب   تبْت عليه خطيئةً كَ   املالئكةَ   أنَّ   ة ؛ فام أعلمُ مكَّ  َث ، وَح   ةَ بمكَّ   جاورَ   ببغداد ، ثمَّ دَّ دَّ

  ن الَفَرْبِريِّ عَ   البَُخاريِّ  حيِح هناك بَص 
ٍ
  َروى ذلك الكتاب ›   أََجلُّ َمنْ  ، وأ�و زيد

ريازيُّ    ] ) ٨/٣٦٣انظر : تاريخ اإلسالم ([                          : ‹ وكان حافظًا للمذهب ›  ؒوقال أ�و إسحاق الشَّ
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ِين  شعريِّ ،األَ  نِ عَ  فأمسكُت    أنْ  ُف تأ�َ  امَ أَ   ! زيدٍ  أ�ا  يا: يل   فقاَل ؛  ريِق الطَّ  يف  فرآ

جاهِ   روعِ بالفُ   ا ـًعامل  راسانَ ُخ   إىل  عَ َترجِ               ،  ؤياالرُّ   عليه  ُت صْص فقَ   ؟!   صولِ باألُ   ًال ، 

  )١(›!  هُ�  عيلَّ   ها اكُتمْ :  فقاَل 

  

  ُكنْ   ‹  :�)    ٣٤٠(ت    )٢( ♫  فيُّ احلنَ  يسابوريُّ النَّ   أيب بكرٍ  بنُ  نُ قال احلَس و 

اأَ  تكنْ   وال   عي�ا شافِ    . ُمشبًِّها تكنْ  وال  نبلي�اَح  وُكنْ ، لي�ا زِ ُمعتَ   تكنْ  وال في�انََح  وُكنْ ،  شعري�

يَ   عيِّ افِ الشَّ   حاِب ْص أَ   نْ مِ   عجَب أَ   رأ�ُت   ما  ولكنْ    وَيتعلَّقونَ   َل ْص األَ   رتكونَ ، 

  )٣(› شعريَّ األَ   وَذمَّ   ربعَة ،األَ   ةَ ئمَّ األَ  َح وَمدَ   !  عِ رْ بالفَ 

  

  األشعريُّ   أقامَ  ‹�) : ٣٧١(ت    )٤(   ♫  الكيُّ ـَامل   عمرَ   بنُ   ُف لَ َخ   قيهُ وقال الفَ 

  ) ٥(› األصولِ   عىل  َت بَ ـوثَ  الُفروعِ  نِ عَ   عَ َج فرَ   ،وبَة  التَّ   ظهرَ أَ   ثمَّ   ،  تزالِ االعْ   عىل  نةً َس   أربعنيَ 

 
١  ("  : املنطِق   ونُ َص كتاب  فنَّي  عن  والكالم  (للسُّ   "والكالم  املنطق  جمم١٢٠-١١٩يوطي  مطبوعات  من  ع  ) 

 .ق ازِ ، وسعاد عيل عبد الرَّ شار كتور عيل سامي النَّ� بتحقيق الدُّ ١٣٨٩ة يف جامعة األزهر سنة البحوث اإلسالميَّ 

قال عنه ابنُ ٢ ... وكان من أصحاِب أيب حنيفةَ   :   ؒاجلوزيِّ   )  الَقْدِر  حسنة   معرفةله    ، وكانْت   ‹ فقيٌه كبري 

مدَّ   جيدٌ   همٌ غة ، وفَ باللُّ  ... ›َجم   ة ، وسمعُت يف املناظرة ، وجالستُه  ابن يب الفرج  أل"  نتظمكتاب : "امل[    السه كثًريا 

 ] د ومصطفى عبد القادر عطا � بتحقيق حمم١٤١٥بريوت لبنان سنة  ، ةـدار الكتب العلميَّ   )١٨/٣١( اجلوزيِّ 

  )  ١٨/٣١) املنتظم (٣

قهاء ، مل يكن يف وقته أحفظ منه ، اختلَط علُم احلالل  الفُ   مِ ُمعلِّ ب  ُف : ‹ كان ُيعرَ   أ�و عبد اهللا التُّسرتيِّ ؒ) قال  ٤

 واحلرام بَلحْ 
ِ
  مه

ِ
 وَدم

ِ
  األحكام ، حافظًا بارًعا ›   لِ وازِ ا بنَـًفقوا عليه ، عامل فيه ، واتَّ  اُس النَّ ، وما اختلَف  ه

ب ١٤٠١املغرب ، ة  ـديَّ املحمَّ  –مطبعة فضالة  )٦/٢١١( "ترتيب املدارككتاب : " [  ]� بتحقيق سعيد أمحد أعرا

٥  (" : جْ كتاب  مَ   بيد يف الردِّ زَ   إىل أهلِ   زيِّ رسالة السِّ ) طبعة عامدة البحث ١٤٠(  "وتن أ�كر احلرف والصَّ عىل 

 د باكريم باعبد اهللا . � بتحقيق حممَّ ١٤١٣ة  ـعوديَّ ة ، اململكة العربية السُّ ـبويَّ املدينة النَّ -ة ـالعلمي باجلامعة اإلسالميَّ 
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ءِ   أهُل ‹   :�)    ٣٩٠(ت    )١(  ♫  ا�الكيُّ   دادَ نْ مَ ويزِ ُخ   قيُه ابنُ قال الفَ و    األهوا

فكُ   المِ الكَ   أهُل   : ُهمْ   نا حابِ أْص   رِ وسائِ   مالٍك   عند ءِ   أهلِ   نْ مِ   وَ ؛ فهُ   تكلِّمٍ مُ   لُّ ؛    األهوا

ا، أَ   عِ دَ والبِ  ُب   ، وُهيَجرُ   اإلسالمِ   يف  هادةٌ َش   هُ لَ   ُتقبُل   وال ،    شعريٍّ َأ   ريَ غَ   أو   كانَ   شعري�   وُيؤدَّ

   *)٢( › نهامِ   اسُتتيَب  عليها   َمتادى   فإنْ  ؛   هِ تِ بِدعَ  عىل 

  

  :   �) ٤٧١(ت  )٣(  ♫ افعيُّ الشَّ   جاينُّ ْن الزَّ   عيلٍّ   بنُ   عدُ َس   قيهُ الفَ   قال و 

اــ حَ ـ ف  مٌ هْ ـ جَ   هُ ـ الَ ـ ق   اـ موَ  ‹          َترشْ ـ ان   دِ ـَ ًال ق ــ هْ ـــــ جَ   داهُ ــــــ �أَ   امـــ ف   ْرشٌ ـــ وبِ         ةٌ ـ الل ــ َض   ق�

ـــوأمَّ       قالِهِ مَ  ُث ُخبْ  داهُ َأرْ   قدْ َف   دٌ َجعْ وَ           ٍب ـــ كُ  نُ ــاب  ا ـ   رْ ــ َذكَ   امـــــ بِ  ْح ـــ بِ ــ أقْ ـــ ف  الَّ

مٍ كَ   ابنُ  جاءَ وَ           ا ـَّ كن ــــ ل   مِ ــــ لْ ــ عِ ــ ال   يف  مٌ دَ ــــ قَ   هُ ــــ لَ      يكنْ   وملَ   ْجرٍ ِهبُ   رَّ ـــجَ   هُ ــــ ــ ـــَس ـــ   رْ ــ

َف وَ           بَ   يَذوِ  ِمنْ   َقبَلهُ   َمنْ  عىل   رَبىوأَ      الَمهُ كَ   ريُّ شعَ األَ   هذا  َسقَّ   رْ الدَّ

كَ   مازَ  نْ ـَمل   ًدا َعمْ   دى ـُ اهل  يف   ماوَ      ًرا اهِ ــ ظ  قِّ حَ ــ لل   انَ ــ ب  دْ ــقَ   اَلهُ ــق   امـَ ف             )٤( ›  رْ وادَّ

 
 ]  )٧/٣٥٩امليزان ( لسان [ى أ�ا عبد اهللا ... ›          ، ُيكنَ رصيُّ البِ  حجر : ‹ الفقيه ا�الكيُّ  ) قال عنه احلافظ ابنُ ١

   جامعُ كتاب : ")  ٢
ِ
ة ـاململكة العربيَّ   مامالدَّ ،    ) طبعة دار ابن اجلوزيِّ ١/١٣١(  " البن عبد الّربِّ ضلهم وفَ لْ بيان الع

  ريي .هَ � بتحقيق أيب األشبال الزُّ ١٤٣٥عودية السُّ 

ب  عبد الَرب  احلافظ ابنُ  * ومل يتعقَّ
ٍ
 إىل إقرارِ  ؛ مما ُيشريُ   هذا الكالم بيشء

ِ
  له ، وَقبوله به .  ه

ين  ) نقل تاُج ٣ ُمتقنًا ثقًة وَ   نجاينُّ : ‹ كان الزَّ   عد قاَل يف ترمجته عن أيب َس   بكيِّ السُّ   الدِّ ًعا ، كثَري العبادة ... رِ حافظًا 

نيا مثُل  ال يقوُل طاهر : ما رأ�ُت مثَله ، سمعُت أ�ا إسحاَق احلبَّ  د بنُ وقال حممَّ   نجاينِّ أيب القاسم الزَّ  : مل يكْن يف الدُّ

ُ يف الفَ    ضل ، وكاَن َحيُرض معنا املجالَس ، وُيقرأ
ِ
 ؛ إالَّ َح ؛ فال َيردُّ عىل أَ  اخلطأُ بني يَديه

ٍ
  › !  أْن ُيسأَل فيُجيَب د

  ]  )٣٨٥-٤/٣٨٤ة ( ــافعيِّ طبقات الشَّ [  

٤  (" : يف السُّ رشح املنظومة الرَّ كتاب  ئية  معَ (    "ةــنَّا    املنظومة 
ِ
للزَّ رشح دار ) (٢٩-٢٨(   )نجاينِّ ها  ) طبعة مكتبة 

  اق البدر .زَّ يخ عبد الرَّ � بعناية الشَّ ١٤٣٠  ةــعوديَّ ة السُّ ــياض اململكة العربيَّ الرِّ ، املنهاج 
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رِ ـُ أ�و امل   قيهُ الفَ   وقاَل  يباينُّ   بريةَ هُ   ابنُ   ظفَّ          :   �)  ٥٠٦(ت    )١(  ♫  احلنبيلُّ   الشَّ

 هُ أل�َّ  م ؛نهُ مِ  بهِ  حقُّ أَ  نُ حْ ، نَ  افضةِ الرَّ   عَ مَ  طالٍب  أيب  بنَ  عيلَّ  املؤمننيَ  مريَ أَ   َنرتكُ  ما   واهللاِ ‹  

  )٢( › منهُ مِ  هِ بِ   حقُّ أَ  ؛ فإنَّا   ةِ شعريَّ األَ   عَ مَ  افعيَّ الشَّ  رتكُ َن   وال ،  نهُ مِ  حنُ ونَ   ِمنَّا

  

افعيُّ  جيُّ الَكرَ  نِ أ�و احلَس  قيهُ الفَ  وقاَل    يزلِ  ملَ   ‹:    �)  ٥٣٢(ت    )٣( ♫  الشَّ

يأ�َفونَ ــ افعيَّ الشَّ   ةُ األئمَّ    َبنى   ممَّا   ونَ ؤُ وَيتربَّ ،    ْشَعريِّ األَ   إِىل   ُينَسبوا   َأنْ   وَيستنِكفونَ   ُة 

لَ حَ  احلـَومِ   َعنِ   موأحباَهب   أصحاَهبم   ونَ وَينهَ   ،   عليهِ   هُ مْذهبَ   األشعريُّ    ! )٤( › يهوا

  

 
ين ، يَ ، عَ   العامل العادُل  ، اإلمامُ  : الوزير الكامُل  هبيُّ ) قال عنه احلافظ الذَّ ١ يى بن َحي  رِ مني اخلالفة ، أ�و املظفَّ ون الدِّ

  وريُّ ، الدُّ  يباينُّ لشَّ برية بن سعيد بن احلسن بن جهم اد بن هُ حممَّ 
ِ
قيُّ الع  صانيف ، دخل بغدادَ صاحب التَّ،  احلنبيلُّ  را

ِص  الفُ يف  وجالس   ، العلم  وطلب   ، يَ باه  أيب  القايض  ابن  احلسني  بأيب  ه  وتفقَّ  ، ،                    قهاء  األدباء  وجالس   ، عىل 

احلديَث  بالسَّ   وسمع  وتال  وشاركَ بْ ،   ، اللُّ   ع  يف  وَمهر   ، اإلسالم  علوم  ،  يف  َيعرُف غة  ة ــوالعربيَّ   املذهَب   وكان 

ا ›                                                         ، َس  والَعروَض   ]  )٢٠/٤٢٦بالء (انظر : سري أعالم النُّ[                       َلفي�ا أ�ري�

  اململكة العربيَّــة ياض  الرِّ   ،  ) طبعة مكتبة العبيكان٢/١٥٦البن رجب (  "عىل طبقات احلنابلة  يُل الذَّ كتاب : ")  ٢

  ثيمني . محن العُ كتور عبد الرَّ � بتحقيق الدُّ ١٤٢٥ة ــعوديَّ السُّ 

ين السُّ ٣ من    فيه : أ�و احلسنِ  معاينِّ السَّ  فسري ... قال ابنُ تصانيَف يف املذهِب والتَّ  : ‹ صنََّف  بكيِّ ) قال عنه تاج الدِّ

 ، ُحمدِّ ٌع ، عامل ، عاقٌل ، فَ رِ ، رأ�تُه هبا ؛ إماٌم ، وَ   ِج رَ أهل الكَ 
ٍ

 قيٌه ، ُمْفت
ٍ

  وَل أفنى طُ   َسنٌ موٌع َح ، له َجم   ، أديٍب   ، شاعرٍ   ث

 عمُ 
ِ
َمجْ  ره    عِ يف 

ِ
ونَ الع ، وكانَ ْلم  ه  ؛ إالَّ   ْرشِ : إماُمنا    بح ، وكان يقوُل ه كان ال َيقنُُت يف صالة الصُّ  أ�َّشافعيَّ املذهب 

ندي أنَّ ويل ، وُخذوا باحلديثإذا صحَّ احلديُث فاتركوا َق افعيُّ ♫ قال : " الشَّ 
ِ
  ♀النَّبيَّ   " وقد صحَّ ع

بح ›                                                           ] ) ٦/١٣٨ة (ــافعيَّ طبقات الشَّ [                               ترَك الُقنوَت يف صالة الصُّ

٤  ("  : تيميَّ   "ةــسعينيَّ التِّكتاب  ابن  اإلسالم  (ــلشيخ  املعارف  ٣/٨٨٠ة  مكتبة  طبعة  العربيَّــة   ياضالرِّ ،  )    اململكة 

 جالن .د بن إبراهيم العَ كتور حممَّ � بتحقيق الدُّ ١٤٢٠ ةــعوديَّ السُّ 



-   ٥١ -    

  " : قائدِ العَ  موسِ ُش   يف  دِ صائِ القَ  روسِ عَ ":  نوانبعُ   لهُ   نظومةٍ يف مَ  ♫ وقاَل 

ئِ طَ  ‹       ــْرُق   يمٍ َجتــْس  ُق ــرا ــمٍ   وُطـ ـــهُّ ــُل            َجتـ لٍ اعْ  وُسبْ ــُل   ـتزا   ِب الَعناكِ   ِج َنْس  ِمثْ

ْفضِ   َقَدرٍ  وِيف            ناِعِب  َنعِب  ِمنْ   جاءِ رْ اإلِ  يف  قِيَل  ما وَ          َعِميَّةٌ  ُطْرٌق   والرَّ

ـَتـ ْي ُيــــضاهِ            َختنٌُّث  األَْشَعِريِّ   مَقالِ  وُخبُْث          يـْــ ـغــاِزِب   يوِّ ــ لـَــتــَ  هِ ــلـوِّ ــشَّ   الـ

ــــزيِّــــنُ         ــُش ــويَ             َمــقــاَلـهُ  األَشـــعريُّ   ـذا�ـَ  ُي ـمِّ  ــبُــهُ ــقـ ــا َش  ، بــالـــسُّ ــرَّ يــ ــاِشــِب  ــ   قــ

ــِفْي         ــفاِص  فيَـنـ ــثبُت   يًال َتـ ــَلـةً  وُي ــاقِ             ُمج وائِِب   َشــدِّ  َبــعدِ  ِمـــنْ  ـــةٍ َض ـــكنـَ   الــــذَّ

ُل         ـــؤوِّ فاِت   ــــاِت ـآي  ُي ـــهُ أَ رْ ــ ـجُ فَـ            ـــهِ �ِ بــرأْ  الـــــصِّ ـ ينِ  يف  �ُـ ــدِّ ــ   خـــــاِرِب   ةُ ُجـــرأَ   ال

ـــلُِب           اْهلدى  ُسنَنِ  ِمنْ  أويلِ بالتَّ  وَجيِزمُ        ـــامًرا وَخيــ ـ ـــأَ  َأْغـ ــ   )١(›ِب  بِخالِ  ـئِمْ ْش ف

  

بكيَّ   ينِ الدِّ   علْت تاَج َج   ةُ نظومَ ـَامل  وهذهِ    ِب دِ األَ   نِ وعَ   ؛ بْل   هِ َطورِ   نْ عَ   ُج َخيُر   السُّ

َجيِ الَّ   ْلمِ والعِ  أَ َف ِهب يتَِّص   ُب أنْ ذي  ويَ لِ و عىل قائِ اَح َيدعُ رَ   هُ ــ؛ لكنَّ  مثاُلهُ ام   نهاُل عليهِ ها ، 

تْ    !  َن يف نيَّتهِ الطَّعْ  ى بلغَ بِّ ، حتَّ ِم والسَّ بالشَّ
  

َك يف نِ  ثمَّ    !  ةٍ ـــميَّ لْ عِ  ةٍ ــنــبيِّ   ونَ دُ   نِ يب احلَس أَ  قيهِ ها إىل الفَ سبتِ شكَّ

الِح   وابنَ   ،  هبيَّ الذَّ   احلافظَ   يَخهُ َش   أنَّ   ْلِمهِ َع عِ مَ  مْ   وابنَ ،    الصَّ   نْ ممَّ ..    عاينِّ السَّ

ُة ،  ــشعريَّ بيُة األَ َص ها العَ ، ولكنَّ  بيشءٍ   مْ حُدهُ ها أَ بْ تعقَّ  يَ ، وملَ   ومِة لهُ نظُ ـَامل  هذهِ سبَة  بَت نِ �ْأَ 

  !   )٢( › وىلَأ   كانَ   جودِ الوُ   نَ مِ  عداُمها إِ   مكنَ َأ   ولو ‹ :  الَقِصيدةِ   عنِ  بكيُّ السُّ   ى قاَل حتَّ 

 
  ) ٦/١٤٤ة (ــافعيَّ الشَّ  ) طبقاُت ١

  ) ٦/١٤٦(ة ــافعيَّ الشَّ  طبقاُت ) ٢
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بكيِّ   كونِ   معَ   هُ أ�َّ  ذلَك   نْ وأعجُب مِ    األ�ياَت   َجْلًدا ؛ فإنَّ هذهِ شعري�ا  هذا أَ   السُّ

يَ علتْ َج  نِ ُش ُه  يف  األَ ــسبَ كُّ  أَ   ةِ ــشعريَّ ِة  نَّإىل  السُّ واجلامعةِ ــهِل  فقاَل   ِة    َأنَّ   َخيفى   َوَال   ‹:    ! 

نَّ   لِ هْ أَ   ْفُس ــ نَ   مهُ   إِنَّام األشاعرةَ  نَّ  هلِ أَ   إىل  النَّاسِ  قرُب أَ  ُهمْ  َأو   ،  ةِ ــ السُّ   ! )١( › ةِ ــ السُّ
  

             �) :   ٥٥٨(ت    )٢(  ♫  افعيُّ الشَّ   مراينُّ العِ   اخلريِ   يب َأ   بنُ   يى َحي   قيهُ الفَ   قاَل و 

  ،   مهُ رجَل أَ  ةُ عتزلِ ـُ امل  ضعِت وَ   يُث حَ   وهاضعُ وَ وَ ،    تزالِ االعْ  إىل ًال ِرجْ   موا قدَّ   شعريةُ واألَ  ‹

  ! )٣( › همجَل رْ أَ  احلديِث   هُل َأ   عَ َض وَ   يُث حَ   إىل  خرى األُ   لِ ْج بالرِّ   وا مُّ وأَ 
  

  صَّ نَ  وقدْ   ‹ �) : ٥٦١(ت  )٤( ♫ احلنبيلُّ   يالينُّ ـَ اجل  رِ القاِد   قيُه عبدُ الفَ  وقاَل 

وِت   ثباِت إِ   عىل ♫    أمحدُ   مامُ اإلِ  نُ رِ   صحاِب األَ   نَ مِ   اعةٍ َمج   روايةِ   يف   الصَّ   اهللاِ   ضوا

                     !   بنَْفِسهِ   قائمٌ   عنًى مَ   اهللاِ   كالمَ   أنَّ   نْ مِ   ةُ ــ شعريَّ األَ   قالِت   ما   الَف ِخ ،    مجعنيَ أَ   معليهِ 

  ) ٥(› لٍّ ِض مُ  ضالٍّ  عٍ ُمبتدِ  لِّ كُ   ُب يْ ِس حَ  واهللاُ 

 
  ) ٦/١٤٤(ة ــافعيَّ الشَّ  طبقاُت ) ١

ين السُّ ٢ افعيِّ : ‹ َش   بكيِّ ) قال عنه تاج الدِّ ًا ، مشهورَ ـًًعا عاملرِ بإقليم اليمن ... وكاَن إماًما زاهًدا وَ   نيَ يُخ الشَّ  ا خريِّ

 
ِ

يت الصِّ بعيَد   ، والنَّ  االسم  والكالم   ، واألصول  قه 
ِ
بالف عارًفا  أهلِ ،  أعرَف   ، إسحاق   األرضِ   حو  أيب  بتصانيف 

ب عن ظَهر قْلٍب ...  ريازيالشِّ  يَل كان َيقرُؤهُ  حيفُظ املهذَّ
ِ
  ، وق

ٍ
 ]  )٧/٣٣٦(ة ــافعيَّ الشَّ  طبقاُت  [          واحدة › يف ليلة

   عىل  دِّ الرَّ   يف  االنتصار"  :  كتاب)  ٣
ِ
   "األرشار  ةــالقدريَّ   املعتزلة

ِ
الرياض   ،  فلَ السَّ   أضواء  دار  طبعة  )٢/٥٩٥(  مراينِّ للع

 ف .عود اخللَ كتور ُس � بتحقيق الدُّ ١٤١٩ة  ــعوديَّ ة السُّ ــاململكة العربيَّ 

    ؒمعاينُّ ) قال عنه السَّ ٤
ِ
 ِرص هم يف عَ احلنابلة ، وشيخُ   يالن ، إمامُ َج   أهلِ   نْ : ‹ م

ِ
،   ريِّ َخ   ، ديِّنٌ   صالٌح   ، فقيهٌ   ه

كْ  كْ  رِ كثُري الذِّ
ِ
معة ›                                     ، َرس رِ ، دائُم الف   ]  )١٢/٢٥٤تاريخ اإلسالم ( [                                      يُع الدَّ

٥  (" : لبنان    ،ة  ــ) طبعة دار الكتب العلميَّ ١/١٣١يالين (للجَ   "احلقِّ   لطالبي طريِق   نيةٌ الغُ كتاب  � ١٤١٧بريوت 

 د بن عويضة .بتحقيق صالح ابن حممَّ 
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الفَ   قاَل و  يب  ألَ   هِ تِ رَمج ) يف تَ �  ٥٩٧(ت    )١(  ♫  احلنبيلُّ   اجلوزيِّ   ابنُ   ِج رَ أ�و 

  ِب ذهَ مَ   عىل   وكانَ   ،  المِ بالكَ   َل شاغَ وتَ   ،  تنيِ ومئَ   تنيَ ِس   نةَ َس   دَ ُولِ   ‹ :    شعريِّ األَ   نِ احلَس 

،َط   ماًنا زَ   ةِ عتزلَ ـُ امل                                   دَ قائِ عَ   ْت َط َب َخ   قالةً مَ   ظهرَ وأَ   ،  همْ ُخمالفُت   هُ لَ   نَّ عَ   ثمَّ   ويًال 

  !   ةَ َل ِص تَّ ــــ ُامل   نَ الِفتَ   بِت وجَ ، وَأ   اسِ النَّ 

أنَّ   فونَ َخيتلِ   ال   اُس النَّ   وكانَ    ربيُل جِ   بهِ   َنزَل   هوأ�َّ   ،  اهللاِ   المُ كَ   سموعَ ـَامل   هذا  يف 

  .  ♀  دٍ مَّ ُحم   عىل  المُ السَّ  عليهِ 

فَ   ؛ َخملوٌق  ُهوَ  : قالوا  ةُ عتزلَ ـُوامل ، )٢( ديمٌ قَ  هنِّ إ  قالوا  مْ عليهِ  مدُ عتَ ـُامل ةُ فاألئمَّ    َق ــفوا

 ةٌ فَ ِص   اهللاِ   المُ كَ   امإنَّ   ،  اهللاِ   المَ كَ   هذا  ليَس :    وقاَل   ،  لوٌق َخم   هذا  أنَّ   يف  ةَ عتزلِ ـُامل  شعريُّ األَ 

  !  عُ مَ ْس يُ  ا ممَّ   وَ هُ   وال  َل َز نَ   ما ، هِ بذاتِ   ةٌ مَ قائِ 

نَّ  َل هْ أَ  هِ ــ الفِ خلِ  ِسهِ فْ َن   عىل  ًفا خائِ  هذا ظهرَ أَ   منذُ  زاَل  وما    جارَ استَ   هنَّ إ  ىحتَّ   ،  ةِ ــ السُّ

  . لِ تْ القَ  نَ مِ   ًراذَ َح  ميميِّ التَّ   نِ احلَس   يبأَ   بدارِ 

مٌ َع أَ ـــ بِ ــتَ   ثمَّ  بوا فتَ ؛    ذهبَهُ مَ   الطنيِ السَّ   نَ مِ   قوا   ِت َتركَ  ىحتَّ   ،   �باُعهُ أَ   َر ــثُ ، وكَ   هُ لَ   عصَّ

افعيَّ    ! )٣(› شعريِّ األَ   ولِ بقَ   ، وداُنوا   ◙ افعيِّ الشَّ   قدَ ُمعَت   ةُ ــ الشَّ

 
  اإلسالم ، َمفخرُ  ، شيُخ فرسِّ ـُ، احلافظ ، امل  مةُ يُخ ، اإلمام ، العالَّ : ‹ الشَّ  هبيُّ ) ‹ قال عنه احلافظ الذَّ ١

ِ
ق ... › الع   را

  ]  ) ٢١/٣٦٥بالء (سري أعالم النُّ[ 

 ــنَّالسُّ   ) أهُل ٢
ِ
   وعِ النَّ  قديمةُ   الكالمِ   فَة ِص   أنَّ   عتقدونَ يَ   ة

ِ
كالم ،  ُمتَّصًفا بال  ▐  ؛ فام زاَل ربُّنا ، حادثُة اآلحاد

� ٱۡستََموُه َوُهۡم يَلۡبُوَن ىجستعاىل :  قاَل ،  ًام متى شاءَ ُمتكلِّ 
�
�َۡدٍث إِ� �ِّهِم �� �ِيهِم ّمِن ذِۡكرٖ ّمِن ر�

ۡ
  ) ]٢[ األ�بياء ( حمس َما يَأ

  ) ٤٦٧-٥/٤٦٦(  و) ٤١٢- ٥/٤١١ة (ــانظر لالستزادة يف هذا املوضوع : جمموع فتاوى ابن تيميَّ  

  )١٤/٢٩م يف تاريخ امللوك واألمم (نتظَ ـُ) امل٣
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  لِ شاغُ شاعرةِ قائٌم عىل التَّ َب األَ ذهَ مَ  أنَّ   اجلوزيِّ  ابنِ   نْ هادٌة مِ َش   المِ ويف هذا الكَ 

  .  ♫  افعيِّ الشَّ  اإلمامِ  لعقيدةِ  الٌف ، ُخم  نِ تَ للفِ  ٌب وجِ ، مُ  المِ بالكَ 

ِل أيب  تَ    بسبِب روا إالَّ ثُ كَ   ما  ِب هذا املذهَ   �باعَ أَ  وأنَّ  الطني ألقوا ِب بعض السَّ عصُّ

  ! لفتأمَّ  ..  األشعريِّ   نِ احلَس 

  

الشَّ العَ   جرٍ حَ   ابنُ   احلافظُ   مَ رجَ وتَ  فقاَل هِ ألحدِ   )١( ♫  افعيُّ سقالينُّ                :  م 

  ه أ�َّ َر كِ ذُ ،  عتزيلُّ ـُامل  يعيُّ الشِّ   األديُب  خباريُّ األَ  ِج َر الفَ   �وأَ   ، مِ ديْ النَّ  بنِ  إسحاَق   بنُ  دُ مَّ ُحم ‹ 

  هأ�َّ  يل   رَ ــ هَ ظَ   تاَبهُ كِ   ُت عْ طالَ   و�ا     ...  )٢( مئةٍ وثالثِ   بعنيَ وَس   بعٍ َس   نةَ َس   َت هرْس الفِ   نََّف َص 

  !  ُمعتزيلٌّ  افيضٌّ رَ 
  

ي  فإنُّه نَّ   أهَل   ُيسمِّ   !   ةَ ــ ويَّ احلَش   :  ة ــ السُّ

  !  ةَ ِرب املـُجْ :    األشاعرةَ   يوُيسمِّ 

ي     )٣(›!   اعامي� :  ايعي� ِش  يكنْ  ملَ   َمنْ   كلَّ  وُيسمِّ

  

 
قيُّ ١ ة ، شهاب الدِّ ـُ، احل اقدُ : احلافظ ، املتقن ، النَّ ) قال عنه احلافظ العرا  هري بابنِ ، الشَّ  افعيُّ الشَّ  أمحد بن عيلٍّ  ينِ جَّ

ُ بفَ   حَجر ، نفَع ا�َّ
ِ
ئد  وا

ِ
   ه

ِ
ئد   ) ١/٢٦٨(  خاويِّ للسَّ   "جرَح   ر يف ترمجة ابنِ رَ اجلواهر والدُّ كتاب : "  [  ه ›، وأمتَع بَعوا

 ] � بتحقيق إبراهيم باجس عبد املجيد ١٤١٩بريوت لبنان  ،طبعة دار ابن حزم 

ــبه ، ومصنَّ  وثوٍق ‹ وهو غري مَ    :  ؒ) وقال عنه احلافظُ ٢ ..   يغِ والزَّ   باالعتزالِ   صنَّفهُ   ُفُه املذكور ُينادي عىل َمنْ ـ

  ) ] ٦/٥٨٨ان (›                                                                                                                [ لسان امليز المةَ نسأُل اهللاَ السَّ 

 )  ٦/٥٨٨( ) لسان امليزان٣
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َق فتأمَّ  فرَّ كيَف  حجرٍ احلافُظ    ل  أهلِ   ♫   ابُن  ى  ُمسمَّ نَّ  بني    وبنيَ ،    ةِ ـالسُّ

ى األشاعرةِ    !  املـغايرةَ يض قتَ ، والتَّفريُق يَ  ُمسمَّ
  

ينِ  رِ خْ لفَ  هِ تِ رمجَتَ  عندَ  ♫ وقاَل  دِ  عاُب يُ   وكانَ  ‹ : شعريِّ األَ   ازيِّ رَّ ال  الدِّ   بإيرا

ُ ــويُ ،    ةِ ديدَ الشَّ   هِ ــ بَ الشُّ  ، دً قْ نَ   هَ ــ بَ الشُّ   دُ ورِ يُ :    ةِ ــبَ غارِ ـَامل   عُض بَ   قاَل   ىحتَّ ،    هالِّ َح   يف  قرصِّ                 ا 

  ! )١( › يئةً ِس َن  ها لُّ وَحي 
  

  ! )٢( › هُ قادُ اعتِ   نَ ُس حَ   هُ ــ أ�َّ   عىل   لُّ دُ تَ   ةٍ ـ صيَّ بوَ   وَىص وَأ   ‹  : ازيِّ الرَّ   نِ عَ   ♫  وقاَل 
  

النُّقوُل  ممَّا  حوُ ونَ   فهذه  مِ يَ ها  املــُدافعنيَ زيمَ عَ   نْ زيُد  عَ   ِة  احلافظِ   قيدةِ عن    هذا 

هِ حاٌف بِ ْج إِ  إىل األشاعرةِ فيهِ   بتِهِ وأنَّ إطالَق نِْس  ِذ ،هبِ اجلِ     )٣( ! دٍّ ...ٌم وَتعَ ، وُظلْ  حقِّ

  

  لِ هْ أَ   يف   وال َنعرُف  ‹ :    �)  ٦٢٠(ت   )٤( ♫    احلنبيلُّ   يسُّ قدِ ـَ امل   ةَ دامَ ُق   ابنُ   الَفقيهُ   وقاَل 

  . ةَ ــشعريَّ واألَ  نادقةَ الزَّ   إالَّ  ها ظهارِ إِ   عىل ونَ تجاَرس يَ  ، وال  هم تَ مقالَ   مونَ يكتُ  فةً طائِ   عِ دَ البِ 

 
 ) ٦/٣١٩) لسان امليزان (١

  ) ٦/٣٢١) لسان امليزان (٢

قيدة من خالل كتابه "فتح الباري" ›  رسالة ماجستري  يف العَ   جر العسقالينُّ ‹ منهج احلافظ ابن َح  ) انظر كتاب :   ٣

 �  ١٤١٦ة  ــعوديَّ ة السُّ ــياض اململكة العربيَّ الرِّ  ، شد طبعة مكتبة الرُّ  ،د إسحاق كندو يخ حممَّ للشَّ 

... وكان عامل أهلِ ، شيخ اإلسال  ، املجتهدُ   مةُ دوة ، العالَّ ، القُ   يُخ ، اإلمامُ الشَّ : ‹    هبيُّ الذَّ ) قال عنه  ٤  يف  امِ الشَّ   م 

ة  ثقةً   وكان  ،  دمشق  بجامع  احلنابلة  إمام  كان  :  النَّجار  ابنُ   قال  ،  زمانه  ،  عابًدا  ًعارِ وَ   ًهازِ نَ   ،  الفضل  زيرَ غَ   ،  نبيًال   حجَّ

 
ِ

َلف جُل بُرؤيته قبل أنْ   قار ، َينتفعُ ر والوَ و، عليه النُّ  عىل قانون السَّ ، وقال عمر بن احلاجب : هو    كالَمهُ   َيسمعَ   الرَّ

 إمام األئمَّ 
ِ
 وُمفتي األمَّ   ،  ة

ِ
ُه اُهللا بالفْض َخ   ،  ة  صَّ

ِ
ف رِ و   ،  رِ ِل الوا

ِ
رِ   اخلاط

ِ
   ،  ا�اط

ِ
 األمصار ،    طنَّْت   ،  ِم الكامللْ والع

ِ
ْكِره

ِ
بذ

ثْلِه األ
ِ
  ]  )١٦٧-٢٢/١٦٥سري أعالم النبالء ( [            ة ›  ــة والعقليَّ ــعصار ، أخَذ بَمجامع احلقائق النَّقليَّ وَضنَّْت بم
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  بليغِ وتَ ،   ليهِ إ  عاءِ والدُّ    ، ينِ الدِّ  بإظهارِ  ♀  هُ سولَ رَ   تعاىل   اهللاُ   مَر أَ   وقد  

:    فقاَل   ،  عليهِ   �زَل أُ   ما  ىت� نت زتمت رت  يب ىب نب مب زب رب� ّٰ تعاىل 
  ] )٦٧(ا�ائدة [  ِّ يفىق ىف  يث ىث مثنث زث رث يت

  

  ) ١(›؟   اَس إليهاوا النَّوَدعَ   وها ، ظهرُ فهالَّ أَ   احلقَّ   َي كام َيزعموَن هِ   م فإْن كانْت مقالُتهُ        

  

افعيُّ وويُّ النَّاحلافُظ    اإلمامُ   وقاَل  هِ رَ   ضِ عرِ �) يف مَ   ٦٧٦(ت    )٢(  ♫   الشَّ    دِّ

ِب   نْ مِ   باٍب   همِّ أَ   يف  األشاعرةِ   عىل نَ القُ   أنَّ   عىل  ةَ األدلَّ   رَ كَ ذَ   أنْ   ، وبعدَ   فاِت الصِّ   أ�وا   رآ

  شحونةٌ مَ   األشاعرةِ   َب تُ كُ   أنَّ   ُب جَ والعَ   : ‹  ♫ قاَل   ٍت وْ وَص   ٍف رْ حَ بِ   هُ ــوأ�َّ  ،  اهللاِ   كالمُ 

  .  ةِ يقَ احلقِ  عىل   باأللسنةِ  وَمتلوٌّ   ،   ِف صاحِ ـَ امل  يف   ومكتوٌب   ،   بيِّهِ نَ  عىل   ٌل ُمنزَّ   اهللاِ  كالمَ  بأنَّ 

  

  !  الوةِ التِّ  ريُ غَ  تلوُّ ـَوامل!   تابةِ الكِ   ريُ غَ  كتوُب ـــَوامل!  بارةُ العِ   وَ هُ  ُل نزَّ ـُامل:  قولونَ يَ  ثمَّ 

     هذا   ضِ َدْح   يف  ويكفي   !   كيكةٍ رَ   ةٍ دَ بارِ   باٍت وَتعقُّ   ،  رةٍ ظاهِ   ضاٍت ُمناقَ   يف  عونَ وَيَرش 

ءِ  نَ مِ  وٍ حْ نَ   عىل فيهِ  م هُ  بْل  ؛  بهِ  رصيِح التَّ  عىل  ستطيعونَ يَ  ال  مكوُهن :  قدِ عتَ ـُامل   ) ٣( ›  املِرا

 
اململكة العربيَّــة  ياض  الرِّ   ،  شد ) طبعة مكتبة الرُّ ٣٥(  البن قدامة املقديسِّ   "حكاية املناظرة يف القرآنكتاب : ")  ١

  � بتحقيق عبد اهللا بن يوسف اجلديع .١٤١٨ ة  ــوديَّ عالسُّ 

الدِّ ٢ تاج  قال عنه  السُّ )  رينَ   بكيُّ ين  ، أستاُذ املتأخِّ    : ‹ شيُخ اإلسالم 
ِ
ة اهللا قنيَ   ، وحجَّ

ِ
ح إىل                عىل الالَّ اعي  ، والدَّ

فنيَ 
ِ
ال  ]  )٨/٣٩٥ة (ــافعيَّ الشَّ  طبقاُت  [                                                          ... ›                                                  سبيل السَّ

 لَ زء فيه ذكر اعتقاد السَّ "ُج كتاب : ) ٣
ِ

 ) ٣٩( وويِّ للنَّ يف احلروف واألصوات"  ف
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ِج ِرس   قيهِ الفَ   نْ عَ   سقالينُّ العَ   رٍ جَ حَ   ابنُ   احلافظُ   ونقَل    يِّ احِ س مَ الرشَّ   ينِ الدِّ   ا

َ   دينِ جملَّ   يف   ذِ َخ أـــَامل  تاَب كِ   َف صنَّ   هأ�َّ  ‹  �)٦٦٩(ت    )١(  ♫  ا�الكيِّ   يف  ما  فيهام   بنيَّ

  فنيَ خالِ ـُ امل   هَ َب ُش   دُ ورِ يُ :    ويقوُل ،    ا كثريً   عليه  مُ نقِ يَ   وكانَ   ،  ِج هرَ والبَ   يِف الزَّ   نَ مِ   رِ خْ الفَ   فسريِ تَ 

  واحلقِّ   ةِ ــ نَّ السُّ   هلِ أَ   َب ذهَ مَ   دُ ورِ يُ   ثمَّ   ،   حقيِق التَّ   نَ مِ   يكونُ   ما   ةِ ـَـ غاي   عىل   نِ يْ والدِّ   ِب ذهَ ـَ امل   يف 

  ! )٢( › هاءِ الوَ   نَ مِ  ةٍ ــ غاي   عىل 

  

الكَ  هذا  يكْن  ملَ   ♫   رٍ جَ َح   ابنِ   ظِ احلافِ   ونِ كَ   إىلحٌة  واِض   شارةٌ إِ   المِ ويف   

ينِ   لِ سائِ مَ   ضِ ريقٍة يف َعرْ طَ   نْ مِ   ›  شعريُّ األَ   ‹   ازيُّ الرَّ   ُر خْ الفَ   هِ عليْ   يض ما كانَ َيرتَ                 ،   الدِّ

  !  تنبَّه فَ دِّ عليها ... ، والرَّ  فنيَ خالِ ـُامل هِ ُشبَ  يرادِ إِ  ةِ ــيفيَّ وكَ 

  

هبيُّ  احلافظُ   قيهُ الفَ   وقاَل  افعيُّ  الذَّ   �) :  ٧٤٨(ت  )٣(   ♫ الشَّ

ــــــــ احل   ‹    ــ ـــ ـــمْ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــــــ عَ ـــــــ ُد هللاِ ال ـ ـــ ــ ـــيلِّ األك ـــ ــ ـــ ــ ـــ   َرشِ ـ ِع املـَح ـ يْ فِ ـ ىل َش ـ الُة ع ـ صَّ ــ مَّ الــ ُ ث         َربِ ـــ

ـــيل عَ ــــــــ ائ ـــ يا َس     ـــ امْ ينِّ إِ      َديت  ــ ي ــ ق ــ تي وعَ ـــــــ عَ رْ ــــ ِش   نْ ـــ ـــــــ بَّ ــــ ني َحم ــــ ـْ  ِدي ؤٌ ر ــ ـــــــ ُة حَ ــ ــــْي ـ   رِ دَ ـ

حْ ـ وَبني     ِم ُمَفضِّ ِه والصَّ ــــ ُل الــ ِب الِكرا ــ ـــ ــــي ـشَّ         ــ   رِ كِ ـ ن ــُ وِل املـ ــــ ـُ ه ــ ـ جَ ـــ ب�ا للــــ ِني تَ ــــ خَ ــــ ـ

 
قال عنه  ١ مة ، الفَ ـُ‹ امل  :   ؒهبيُّ الذَّ )  ، مُ فتي العالَّ ُس قيُه ا�الكيُّ  ن كبار أئمَّ   ةــاملـُستنرصيَّ   درِّ

ِ
م  ، ،           ة املذهب 

 
ٍ
 ]  )١٦٨-١٥/١٦٧تاريخ اإلسالم ([                                                                                  ›   .. الٍح وَص  وكاَن ذا ُزهد

  ) ٤/٤٢٨) لسان امليزان (٢

تا)  ٣ ، وَذهُب العَ   بكيُّ ين السُّ الدِّ   جقال عنه  فظًا 
ِ
إماُم الوجود ح  › ، وشيُخ اجلرِح   ْرصِ :  ،    عديلِ والتَّ  معنًى ولفظًا 

 بيل ، كأ�َّيف كلِّ َس  جالِ ُل الرِّ ُج ورَ 
ِ
 ُة يف َص ْت األمَّ ام ُمجع

ٍ
  عيد

ٍ
  ها ›َرضَ َح  عنها إخباَر َمنْ  أخَذ ُخيِربُ  ها ، ثمَّ ؛ فنظَرَ  واحد

  ]  )٩/١٠١ة (ــافعيَّ الشَّ  طبقاُت [ 
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ـــــــ ف     ـــُن ِديْ ـــــــ َأِديْ ـ ــ ـــــــ ٍد وِص ـــــــ مَّ ـــــ َن ُحم ــ ــــــــ ابِ ــــــ حـ ـــتَّ ــ ِه      وال ــ ـــــــ اب ـ ـــ�َ  َأ ، وملَ   مْ ـــــ َني هل ـــ ع ــ ِ ــــــ َس ـــ   رتَّ

ـــوَأُذمُّ مِ       ي  رِ شعَ : إينِّ َأ   َنبَذ احلديَث وقاَل    َمجيَع َمْن       ومُ ـــ مُ ـــعُ ـــ ُث ال ــــــ يْ ــــ ْن حَ ــ

ـــــــ وكَ    فــــبُّ ال ـــــ ُس ذا َأ ـ ا ـــــرَّ ـــــ ـــــــ يضَّ وواِص ــ ــ ــُ ِد املـ يْ ــــ َعب   يٍد َمعْ ـــ بَ ــ تى عُ ـــ وفَ    ًال     ـــ   ي فَرتِ ــ

ـــوَأفِ    ــ ـــ ــ ـــرُّ مِ ــ ـــــ ــــــــ ْن ُض ــ ــ ِل جَ ــ ـــــــ الَّ   ) ١( › ي تزاِل َقِد ارَتَدْوا َكَزَخمَْرشِ بِاإلعْ   ٍم واألُىل   ـــــــ ـْه ــ

  

الذَّ رجَ وتَ  ينِ   قيِّ تَ   لَفقيهِ ل   هبيُّ َم  �)  ٦٧٩(ت    )٢(  ♫  احلنبيلِّ   املقِديسِّ   الدِّ

ًقا   َخِشنًا ،  حنبلي�ا  كانَ  ‹  : فقاَل    ة . األشعريَّ  عىل ُمتحرِّ

  

َ   إنَّ   قوُل تَ   أ�َت :  له    َقاَل   تكلِّمنيَ ـُامل  بعَض   أنَّ   غنيلَ وبَ    الَعرش؟!   عىل  وىاستَ   ا�َّ

َ  لكنَّ  ! ُقلتُهُ  ما   ال واهللاِ :  فقاَل  سوُل   ،  قاَلهُ   ا�َّ َغ ،بَ  ♀ والرَّ ْق َص  �ا وأَ   لَّ   ُت ، دَّ

بْ كَ   �َت وَأ  ُجُل  ِحمَ فُأفْ  َت ؛ ذَّ   ) ٣(›!  الرَّ

  

  

 
 َخم   عن أصلٍ   نقولةٌ ) هذه املنظومة مَ ١

ٍ
 بخطِّ يَ   هبيِّ خواصِّ تالميذ احلافظ الذَّ   أحدُ   تبهُ كَ   طوط

ِ
 د

ِ
 هان ابنُ ، وهو الُرب   ه

ًرا النَّظَم : ‹    فْ أ�شدين لنَ مجاعة ♫ ، وقال ُمصدِّ
ِ
ه

ِ
  مَ ظْ النَّ ًدا أنَّ › مؤكِّ  س

ِ
 َسبْ  نْ م

ِ
 شيخ

ِ
 ك

ِ
  ♫ . هبيِّ الذَّ  ه

 . � ١٤٤٠ع يِّ د بن عبد اهللا الرسُّ وإخراجها :  حممَّ قام بتحقيقها  

ابنُ ٢ احلافظ  عنه  قال  وتفقَّ   )   : التَّ  هَ رجب     قيِّ عىل 
ِ
الع وَمهَ   زِّ بن  وعُ   رَ ،   ، املذهب   

ِ
ومجعَ ــنَّبالسُّ   َي نيف  ، ،                         ة  فيها 

  وناظر اخلصومَ 
ٍ
َرهم ، وكاَن صاحب ُجرأة   جسيم ! ›بالتَّ ُموهُ ة ؛ فرَ ــعىل األشعريَّ  ٍق ، وَحترُّ  وكفَّ

  ] ) ٤/١٥٦يل عىل طبقات احلنابلة (الذَّ  [  

 ) ١٥/٣٧٤) تاريخ اإلسالم (٣
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ةً مَ  ُت نْكُ   ‹:   �)٩٠٩(ت  )١(♫ ي احلنبيلُّ اهلاِد  عبدِ   ابنُ  قيهُ الفَ   وقاَل    عندَ  رَّ

  ٌل ُج رَ   يُخ الشَّ ":    وقاَل   َحني دَ فمَ   ؛  ةِ ــاحلنفيَّ   نَ مِ  آخرُ   ٌل ُج رَ   َل َخ فدَ   ِة ؛ــاحلنفيَّ   أكابرِ   ِمنْ  لٍ ُج رَ 

  ؟!  قيدةِ العَ  شعريُّ أَ  ُقلَت  ءٍ َيش   يِّ ألَ : ُل ُج الرَّ   ذلَك   هُ لَ  فقاَل  ! "االعتقادِ  شعريُّ أَ  َمليٌح 

حيَح   االعتقادَ   ألنَّ  :فقاَل    !  شعريِّ األَ   إىل  ُينَسُب   الصَّ
  

،  ذَب كَ   دقَ   فواهللاِ !    اهللاَ   فاهللاَ    أنْ   إالَّ   عليهِ   أكونُ   ال  ،  ولِهِ قَ   من  ريءٌ بَ   وأ�ا  عيلَّ 

  )٢(›!  نيِديْ   َب ذهَ يَ   أو   يل ،َعقْ   وَل َيزُ 

  

نافًعا لِعبادِِه املـُسلمني ،   أْن َجيعَلُه خالًصا لَوجِهِه الَكريم ، ▐ أسأُل اَهللا           

ٍد ،   وأْن ُيثِقَل يل ولوالديَّ به املـَوازين ، وَصلِّ �َّ وَسلِّم وباِرك عىل نبيِّنا وَحبيبِنا ُحممَّ

  وعىل آ�ِه وَصْحبِِه والتَّابعني ، واحلمُد هللاِ َربِّ الَعاَملني . 

  يُّ فاعِ الرِّ  ُل ندَ َج  عيدٍ َس  دِ مَّ ُحم  بنُ  فراُس                                                                                                       

ــة                                                                                                          �  ١٤٤٣شعبان    ١٥  املدينة النَّبويَّ

  

  

 
امد : ‹ ١

ِ
 ) قال عنه ابُن الع

ِ
َربد

ِ
  غلُب مة ، يَ وكان إماًما عالَّ ...  املعروُف بابِن امل

ِ
  ْلمُ عليه ع

ِ
  قه ... ›احلديث والف
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