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   :ا بعدُ أم  ،هللا احلمدُ  

يف  ةً بسيوين ضج للشيخني أمحد سامل وعمرو  )ما بعد السلفية( أثار كتابُ  فقد
 ة، فهما قد زاوجَ الساحة الفكري ما بني عقيدة السلف واملذاهب الشكية املعاصرة، ا يف كتا

كثر ها و ورقُ  رًة قل ا مسَُ طَ ، وتأب  أيديهما يف بيت الدبابري، وأدخَال ا على كسر البيضةأَ فاجرت 
ا لت أقالمهما غربً اة؛ فاستحبئر شكي  امَ ِمج  سلفيةٍ  ا بدالءٍ وصعب مرتقاها، ونزعَ  ،هاشوكُ 
 زالًال  دى ماءً كانت تنزع من أم القرى من وحي اهلُ   ا بعد أنْ جاجً ا وماء أُ فكري..  

الرأي يف  العقيدة، سديدةَ  وكانت حسنةَ  سابًقا كتابات أيب فهر  فقد رأيت بعضَ 
ه، ها كالمُ ين حينَ ة فساءقات السلفي  اليمن عن التحق ا من لقائه يفشيئً  اجلملة، مث مسعتُ 

، مث ملا خرج اكافيً   اره صاحبه يف نفسه تزويرً زو مل يُ  مرجتًال  اه كان كالمً لعل  :يف نفسي وقلتُ 
  .باليقني ع الشك ره قطَ ره وجبَُ جَ بعُ  هذا الكتابُ 

مث رأيت بعض  ،يف البداية ا خمتصرةً الفضالء نقودً  د كتاما هذا بعضُ وقد انربى يف نقْ 
 متتازُ  وإن كانت كتابيت هذه ا،فجزاهم اهللا خريً  ؛دةالردود اجلي  عنها بالرد  ل يف بعض املفص
 واملآخذُ  .للمواضع الز  على الكتاب كثرية جد يب يف هذه الورقة كشفُ عها، وحسْ ا يطول تتب 

كنت   ة يف جانيب املسائل والدالئل، وإنْ من الوشوم الشكي  ا فيهمَ لِ  ؛ه الكتابام عن وجْ اللث
  ..ة يف ورقة أخرىفان بالتاريخ السلفي واألئم هات اليت أحلقها املؤل زيل بعض التشو أرجو أن أُ 
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 ما بعد احلداثة( أو )املا بعد( فان تربئة ساحتهما بأنحاول املؤل(  ل حالةً ال متث  ةعدمي، 
ة بعضهن إىل جوار مرتاص ة كلمات د حيلو للبعض أن جيمع عِ ( :أو حلولية ملا قبلها، وقاال

ما بعد « امسه لقي ا يف شيءٍ خل؛ ليُ إ »السيولية«و »العدمية«و »احللولية« :بعض مثل



  ٢ 

 

  .).. عن مراهقة فكريةعرب ، وهو برأينا يُ مثًال  »احلداثة
 ويبدو أن  اوصفَ  ا؛ حيثكثريً انفعَال  قد  فنيِ املؤل  إىل لتأي قراءة فكرية توص  ما بعد  أن
  !اهي قراءة مراهق فكري  ،وسلب وايار ملا قبلها احلداثة هي هدمٌ 

وما إن  ..به من الباحثني الكبار ا للغاية أو ال قائلَ قد يكون هذا الرأي ضعيفً  ..احسنً 
ن يفهم املا بعد بوصفه هناك مَ  إن ( :عيين على اجلملة التالية ؛ إذ وقعتْ رأسي قليًال  خفضتُ 

ها من القراءات، ة تنفي غريَ حتمي ة أو للقيم اليت خرج عليها، وهذه قراءة غري حصري ا ايارً 
  .)..اا، وليس سالبً ا خمتلفً ا وتفسريً ا جديدً ميكن أن نقرأه بوصفه جتليً  )املابعد(فـ

تفسري ما بعد  ر أن األخرية تقر  الف اجلملة السابقة؛ إذ هذه اجلملةُ فهذه اجلملة ختُ 
  !ه فيهرَ ا حصْ ا ذلك، وإمنا نفيَ شائع مشهور، ومل ينفيَ  احلداثة بااليار تفسريٌ 

  :وهاهنا عدة ملحوظات
ب العقائد رف االستعمايل الشائع يف كتُ غة ويف العُ يف الل  )البعدية( جمرد أن  :األولى

 ا تُ ا، بل هي أقرب إىل الذم؛ ليست مدحً  :مني والفالسفةواملتكلبل، طلق بإزاء القَ أل
 ،ومكانية ،ةبعدية زماني  :مني على مخسة أضربيف اصطالح الفالسفة واملتكل  )البعدية(و

بلية، البعدية ومدح القَ  رف االستعمايل هو ذم عليها يف العُ  ورتبة، والغالب ،وذاتية ،وشرفية
 وقد حق ع إىل البعدية والقبلية تلك األضرب اخلمسة ترجِ  ق ابن تيمية يف مواضع من كتبه أن

 ة ال غريُ الزماني.  
 واملقصود أن  املؤل ما من حيث أرادَ فني ذمولو كان حاذقنيِ  !هحَ ا مدْ ا كتا  ما ( ياهلسم

 وعنيَ  )ةقبل السلفي أو حنو ذلك من العناوين؛ ليُ  ،نةا به الكتاب والس هماق بذلك غرضَ حق.  
بالعدمية  )ما بعد احلداثة( تفسري ل منهما اضطراب، فتارةً فني حصَ املؤل  أن  :الثانية

 ها ليستْ راءة صحيحة لكن تفسريها بالعدمية وااليار قِ  ة، وتارةً قة فكري راهَ مُ  :واحللولية
 ةحصري!  

بالضرورة  يف االصطالح الفلسفي املعاصر ليستْ  )املا بعد( أن  منا جدًال سل  :الثالثة
 فما معىن هذا التفسري املختلف؟ أهو  ؛)اا خمتلفً تفسريً ( :ماهاسالبة، ولكنكما جعلتُ  ةً عدمي

 أم اختالف تضاد؟ ،عاختالف تنو  
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املشهور  هذا هو املراد؛ ألن  يسري، لكن ال يظهر أن  طبُ تنوع فاخلَ  كان اختالفَ   فإنْ 
ما أورداه يف الكتاب  اختالف التضاد، وألن رة هو من لفظ االختالف يف األحباث املعاصِ 

  .عتنو الليس من باب اختالف 
له، وإحالل هلذا التفسري  ا قبله وعادمٌ مَ لِ  فهو سالبٌ : ا به اختالف التضادوإن أرادَ 

  .مكانه
فمن الغلط  ؛ر باطلأحدمها صحيح، واآلخَ  :تفسريان )بعد مالل( أنه لو كان :الرابعة

  .!سامللتبِ  ثل هذا العنوانمِ  وضعُ 
 اضً  عن حالة عدم رِ تعرب  )ما بعد احلداثة( الباحثني يكادون يتفقون أن أن  :الخامسة
 ١( ملا قبلها، بل ونقد هلا ها خمالفٌ ما بعد عما قبلها، وأن(.  
ملا  يف مصطلح ما بعد احلداثة، هل هو تقويضٌ  ل بني الباحثني نزاعٌ حصَ  :السادسة

أو هو تقويض من بعض  ،د كما يقول هابرماسأو هو امتداد وجتد  ،قبله كما يقول ليوطار
  الوجوه كما يقول جاك دريدا؟

ذلك إىل طبيعة احلداثة  ملا قبلها، إمنا أرجعَ  امتدادٌ ) ما بعد احلداثة(ح أن ن رج ومَ 
  .)٢( فهي غري ثابتة وال مستقرة: نفسها

ما بعدها  نازع يف أن ملا قبلها ال يُ  ن يرى أن ما بعد احلداثة امتدادٌ مَ  أن  :واملقصود
هذا التغري يف كثري من مبادئ احلداثة هو من  ر أن قر ا قبلها يف اجلملة، وإمنا يُ مَ لِ  مغايرٌ 

  !طبيعتها
 وأم فكيف تقاس باحلداثة املتغرية  ؛ة فأصوهلا ومبادئها ال تتغري باتفاق املسلمنيا السلفي
  !بطبيعتها؟

د عنوان جمر ) ما بعد السلفية(لو كان  املالحظات تبقى يسريةً فإن هذه : وباجلملة
 اسلفية، ونقودً  اب حيوي يف مطاويه مضامنيَ جذ  ال ..لم وجهللم وعدل ال بظُ رة بعِ حمر  ما سي

 فيه معروفانِ أن مؤل  حبمي ما احلسنة، ومنهجهما املعتدلة، وكتاتهما السلفيبا ة أمحد ؛ خاص
ب أخرى ال ، وله كتُ ابديعً  ار فيه اللفظ حتريرً الذي حر  ،ةالدولة املدني  ب كتابسامل صاحِ 

  .يف املقروء عٌ ا، ويظهر منها توس  بأسَ 
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هوجاء  وراءها عواصفَ  ابة ال غري، أم أن د عنوان والفتة جذ جمر ) ما بعد السلفية(فهل 
حصون القرون  ا اخرتاقَ عبثً  فحاوَال  ..لزْ ضت الغَ اآلبار، وأهلكت احلرث، ونقَ  رتِ مَ طَ 

 السلفي ة الشاخمة، وتقويضها بذر ات الر ات النوى، وأحجار اخلذف؟مل، وحب!  
 احلقيقة أن  الكالم على عواهنه من غري  رسالنِ يف أكثر مباحث الكتاب يُ  فنيِ املؤل
ل ذلك اإلمام فات القدمية، وقد حل فات احلديثة، وبعض املؤل أكثر املؤل  حترير، وهذه آفةُ 

 من التقليد  ثرَ أما بعضهم فقد أكْ ): (٢٨٧/ ٧(فقال يف األم  ،وذكر األسباب الشافعي
 ياسةوالتخفيف من النظر والغفلة واالستعجال بالر.(  
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ها هنا، وإمنا أكتفي بأبرز املآخذ قدُ كثرية يطول نَ   ح الكتاب تستوقفه مآخذُ ن يتصف مَ 

  :املسائل والدالئل جانيبَ يف 
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  :وهي كاآلتي ،مآخذ في جانب المسائل ةبسبع فقد اكتفيتُ 
 نِ  :لاألو سبي ة احلقيقي ة الن ةحلي.  

  .هم حديث االفرتاقسوء فَ  :الثاني
  .مسألة لفظي بالقرآن خملوق :الثالث
  .ذ بظواهر النصوصاألخْ  :الرابع

  .راءةرية إعادة القِ فِ  :الخامس
  .ل هلامسألة حوادث ال أو  :السادس
  .الطعن يف منهج أهل احلديث: السابع

  ..ونكتشف ما حتت هذه العناوين من املضامني ،اواحدً  ادعنا نبدأ ا واحدً  ..احسنً 
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 احلق  ا أن رَ منهما تشكيٌك بعقيدة السلف، وقر ل فني حصَ املؤل  ح أن وض أُ  من احملزن أنْ 

ة وال غريها؛ ن الس  نة ال أهلعي حمصور يف طائفة مُ  بلة، فهو غريُ بني طوائف أهل القِ  مبثوثٌ 
ة يف يف سلك املناهج التنويري  نيِ ومنخرطفسطائي، ل املذهب الال أدري الس من حنظ نيِ فَ رتشِ مُ 



  ٥ 

 

 قراءة النص املتناولة لتعد د القراءات والتفاسري، وتارخيي همها، على اختالف ة فَ تها، ونسبي
  ..بينها

 ا يف الكتاب نِ رَ فقد قر سبية احلقيقة بني الن ٦٧(ة، فقاال يف حل اإلسالمي) :( يف  فاحلق
 ة حممد ال جيَ أم بعينها، وال يفوت مجيعُ  بعينه وال مجاعةٌ  ه واحدٌ معه كل ةَ ه األم   ال ها حىت كل

  ).ا منهم جيمعه كلههم، وليس واحدً ه فيهم كل كل   فاحلق  ؛يدركه منهم أحد
مجاعة من مجاعات  أي : ه، وال ختلو منه كلهكل   اليت ال حتوز احلق ) باجلماعة( عنيانِ ويَ 
ا حَ فقد صر ..! يعةسواء كانت أهل احلديث، أو األشاعرة أو املعتزلة أو الش  ،بلةأهل القِ 

نة واجلماعة، أو أهل الس  سواء أكانت هذه الفرقة هي أهلَ ): (٥٦(هامش بذلك يف 
 ؛أو غريهم ،يعةاحلديث، أو املعتزلة، أو األشاعرة أو الش  يف باب من  فكل فرقة وافقت النيب

يف باب من األبواب  النيب  يف هذا الباب، وكل فرقة خالفتِ  فهي ناجيةٌ : أبواب ما جاء به
  .يف هذا الباب - دةهي يف النار يعين متوع - فهي من اهلالكة

فقد يكون أمحد بن حنبل من الفرقة الناجية يف باب، والقاضي : فق هذا التصوروَ 
المها من الفرقة املتوعدة بالنار يف أبواب عبداجلبار من الفرقة الناجية يف باب أو مسألة، وكِ 

على العذر، وإمنا تكون إمامة  ل فيها الذنب احملض، أو اخلطأ املوقوفة مغفرتهأخرى حصَ 
  ..).ر االفرتاقيال باعتبار جناته بالتصو  ،أمحد باعتبار كثرة صوابه وهدايته املشهود ا

من وأصحابه  ما عليه النيب  كل   رقة واحدة من املسلمني حازتْ فِ  ةَ فليس َمث : (مث قاَال 
   .)ا عن اإلميان والقول والعمل مجيعً ، فضًال اإليمان

من  ..ا يف فكر املؤلفنيا خطريً نعطفً ل مُ ة اليت متث دعنا نناقش هذه املسألة املهم .. احسنً 
  :وجوه

على  اواحدً  ا دليًال رق اإلسالمية ومل يذكرَ ع بني الفِ موز  احلق  ا أن رَ أما قر : الوجه األول
  !يف إسقاط دعوامها ه كافٍ دَ هذه الدعوى اجلسيمة، وهذا وحْ 

على هذه  ومل يذكرا دليًال  ،ةاحلق ال خيرج من طوائف األم  ا أن أما جزمَ  :الوجه الثاني
  .الدعوى

احلق يف أمة حممد ( إن  :قوهلما سه؛ إذ إن هذا القول متناقض يف نفْ  أن  :الوجه الثالث
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 بعينها، وال يفوت مجيعُ  مجاعةٌ  ..هال جيمعه كل ةَ ه األم   قوٌل مل ) ها حىت ال يدركه منهم أحدكل
 لْ نة من مجاعات األمة أم مل تقُ معي  هل سبقهما إىل هذا القول مجاعةٌ : قالإليه، أو يُ  اقَ سبَـ يُ 

 !؟ة يف أصول الدين هلما ذلك خاص ه هنا، وأىن فعليهما إيرادُ : به أي مجاعة؟ فإن كان األول
به أحد من طوائف األمة؛ فإن   لْ كالمهما هذا مل يقُ بطل مذهبهما؛ إذ  فهو يُ : وإن كان الثاين

 كان حق ةَ ا فقد فات األم   كل مل يتكلم به أحد، وهو يناقض دعوامها، وإن كان قوهلما  ها حق
  !ة فيهج ؛ فال حُ باطًال 

سواء : (نة غري أهل احلديث؛ حيث قاالأهل الس  ظاهر قوهلما أن : الوجه الرابع
بينهما حبرف  وهذا عطفٌ ..) نة واجلماعة، أو أهل احلديثأهل الس  أكانت هذه الفرقة هي

ا أن األشاعرة رأيَ  نيفاملؤل  من السلف، ولعل  به أحدٌ  لْ مل يقُ  املفيد للمغايرة، وهذا قولٌ ) أو(
ن ينازع يف اسم أهل احلديث كابن ومنهم مَ : نة، فيقاليف اسم أهل الس  نازعون السلفَ يُ 

  ..ل أشد كانت املنازعة يف االسم األو   ، وإنْ )٤٦(شكل األحاديث بيان مُ فورك يف كتابه 
ا أنه ال خيلو يف طائفة، وجزمَ  اا أن احلق ليس حمصورً فني جزمَ أن املؤل : الوجه الخامس

احلق  مواضعَ  فانِ علم املؤل ا أن يَ إم : ال خيلو حاهلما من أمرين: والسؤال.. الطوائف منه مجيعُ 
الذي  ا احلق عَ قد مج ذلك وبيانه؛ وعليه يكونانِ  ب عليهما اتباعُ علماه وجَ  ه، فإنْ مانِ علأو ال يَ 

 ذا يُ )اإلميان(سيما يف االعتقادات  ال ،ق عند غريمهاتفربطالن أصل مذهبهما يف تفرق ، و
  !ع يف شخصهماهو قد مجُِ  احلق، فها
الصوابات عند أمحد وغريه من غري سبة كثرة نِ  هما حتديدُ فكيف أمكنَ : مل يعلماه وإنْ 

  لم؟عِ 
هذا العلم : قيل هلما.. ا، وجيوز العمل بالظنياتال يقينً  اكله ظن   منا احلق لِ عَ : قاال فإنْ 
كما خصِ رق؛ إذ حصرمتاه اآلن يف شَ ق احلق بني الفِ كما بتفر ليقينكما أو ظن  فٌ الظين خمالِ 

) اظن( رق، ومل يوافق على العمل به بني الفِ  العمل بالظن يف االعتقادات فيه نزاعٌ  ، كما أن
  .سع املقام لبسطه هناا ال يت ن وافقهم من غريهم مم نة ومَ الس  سوى أهلِ 

ا تلك املسائل واألبواب اليت كثران من الدعاوى ومل يذكرَ يُ  فنيِ أن املؤل  :الوجه السادس
: عن غريها من األبواب؛ إذ قاَال  فضًال  ،اجمردً  اكرً ولو ذِ  ،اإلمياننة يف الس  أخطأ فيها أهلُ 
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) رقة واحدة من املسلمني حازتْ ة فِ فليس مث   كل  عن وأصحابه من اإلميان، فضًال  ما عليه النيب 
  ).ااإلميان والقول والعمل مجيعً 

ق الذي تفر  احلق  عتِ ا عن عقيدتكما اجلديدة اليت مجَ حَ فصِ أنكما مل تُ  :الوجه السابع
ق رَ فيها كسائر فِ  احمصورً  كما ليس احلق بلة، مث ملاذا ال تكون فرقتُ بني طوائف أهل القِ 

  !؟احلق  املسلمني، واحلق جمهول، ويلزم من ذلك ضياعُ 
باإلمجاع، قيل  :ماالفرق؟ فإن قلتُ  ال يفوت كل  احلق  ما أن متُ لِ كيف عَ :الوجه الثامن

معهما،  ة اإلمجاع، وقد يكون احلق ام وطائفته من املعتزلة نازعوا يف حجي ظ الن  إن  :لكما
 ؛منهم ه مل يقل ذا القول أحدٌ تناىف مع جزمكما، مث إن به، وهو يَ  افيصبح اإلمجاع مشكوكً 

  ؟افكيف يكون إمجاعً 
غريها ، وانضمامها مع فرقة ترى أا على احلق  كل   وجه اإلمجاع هو أن  إن  :فإن قيل

  .رجها عن كوا على احلقال خيُ  رق يف االسم العام من الفِ 
 نس ما لو قال أحدهذا من مواضع التلبيس، وهو من جِ  فاجلواب أن:  احلق ال خيرج  إن

ق بني هذه متفر  احلق  م أن وهِ فهذا يُ  ..عن األديان الثالثة اليهودية والنصرانية واإلسالمية
 األديان أو أن  يف اجلملة كما يُ  ها متماثلةٌ األديان كل ج له وليم بيكر وأصحابهرو!  
ال  احلق  لة؛ إذ حتتمل أن مَ مقولة جمُ ) رق أهل القبلةفِ  إن احلق ال يفوت كل : (ومقولة

 ا مبجموعها، وإن كان قد يفوت كليفو  فرقة منها، وهذا ما قر فان، ومل يوافقهم عليه ره املؤل
معينة منها، ويفوت غريها  ال يفوا مبجموعها وال يفوت مجاعةً  احلق  ، وحتتمل أن تةَ لبا أحدٌ 

 كثُ يَ  بعض احلق ر أو يقل وهذا مذهب كل اجلماعات اإلسالمي ، ا هي ة، وكل مجاعة تدعي أ
 وأصحابه هم مجاعةُ  ملسو هيلع هللا ىلصاملقتفي آلثار النيب  وال ريب أن  ها احلق،تْ تلك اجلماعة اليت مل يفُ 

  .باالضطرار اخلاص أهل احلديث، وهذا معلومٌ 
 فهو ليس إمجاع الصحابة الذي هو حُ ..منا صحة هذا اإلمجاعمث لو سل ة ال غري عند ج

 فنيِ املؤل.  
ا احلق ال يفوا مجيعً  نة على أن الكتاب والس  ، وإمنا دل اإلمجاعنا ليس دليلُ : قلتما فإنْ 
 ق بني اجلماعاتوأنه يتفر..  

ق احلق أو ف النظر عن تفر رْ نة بصَ ما املعيار هو الكتاب والس ما حني جعلتُ فقد أصبتُ 
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بني اجلماعات،  ق احلق نة على تفر ما الدليل من الكتاب والس : اجتماعه، مث يقال لكما
 على تفرقه؟ وليس فيهما ما يدل  
مبكان عليه  هي املستمسكةُ  ،واحدةٍ  احلق يف مجاعةٍ  علم باالضطرار أن بل فيهما ما يُ 
  !ل ما كانوا يعملونع احلق وبطَ ق على الباطل، فوقَ رَ الفِ  اجليل األول، وسائرُ 

هذا الرأي اجلديد يفتح اآلفاق ألنواع السفسطائيني يف اختيار  أن  :تاسعالوجه ال
إمجاع ة، وال خيالف  خيرج عن الطوائف اإلسالمي ط أال رْ جديدة ملذهب جديد، بشَ ) توليفة(

 ر رية يف القدَ ة يف األمساء والصفات واإلميان، وبرأي القدَ الصحابة؛ فيأخذ برأي اجلهمي
 يعة يف الصحابةواخلروج، وبرأي الش!..  

ال حتصره طائفة معينة، فقاال يف  احلق  بقنا إىل هذا الرأي، وأن حنن قد سُ  :فإن قاال
)٦٧) :( وحيتمل  :ا عن عياضحاكيً  يقول النووي أن  قة بني أنواع املؤمنني، هذه الطائفة مفر

اد وآمرون باملعروف وناهون ثون، ومنهم زه ومنهم حمد  ،جعان مقاتلون، ومنهم فقهاءُ منهم شُ 
 يكونونعني، بل قد أنواع أخرى من اخلري، وال يلزم أن يكونوا جمتمِ  عن املنكر، ومنهم أهلُ 

 يف أقطار األرض نيَ قِ متفر.(  
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  .ياض، وإمنا هو من كالم النوويهذا من كالم عِ  ا يف عد فني ومهُ املؤل  أن   -أ 

ة من معتزلة وشيعة ق بني الفرق اإلسالمي إن احلق متفر  :لالنووي هنا مل يقُ  أن   -ب 
، ون املعتزلة وحنوهم مبتدعةً سم ، بل النووي والقاضي عياض وغريمها يُ لبتةَ اوغريمها 

قال  ؛حون عدم التكفريرج كانوا يُ   ون يف تكفريهم قولني، وإنْ كُ أهواء، وحيَ  وأهلَ 
ومذهب الشافعي ومجاهري أصحابه العلماء ): (١٦٠/ ٧(النووي يف شرح مسلم 

 ؛)أهل األهواء رُ وسائِ رية ومجاهري املعتزلة، اخلوارج ال يكفرون، وكذلك القدَ  أن 
 .)٣(!ديء؟ذهب الر أنه يوافقهما على هذا امل مانِ فكيف يزعُ 

بباب  هذه الطائفة الظاهرة خمصوصةٌ  م من كالم أمحد وغريه أن هِ النووي فَ  أن   -ج 
؛ إذ  ..أبواب اخلري من صالة وصيام وجهاد أا تتناول كل  رفقر العلم والعلماء، 

  !كلها من احلق
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 دوا وإمنا قصَ ها يف باب العلم والعلماء، أمحد وغريه مل يقصدوا احنصارَ  والظاهر أن
ملة، تلك الطائفة يف سائر األبواب على عقيدة أهل احلديث يف اجلُ  اشرتاط أن تكون عقيدةُ 

  .الئل بإذن اهللاهلذا احلديث يف جانب الد  وسيأيت بسطٌ 
اإلسالم خيتلفون يف املسألة الواحدة على قولني أو أكثر، وهم  أليس فقهاءُ : فإن قيل

 مت احد منهم قد خيُ الفريق الو  فقون على أن طئ احلق،   م متكما أ ال خيرج  فقون على أن احلق
  !؟عن مجيعهم

احلق ال خيرج  ح الفقهاء فيها أن صر هذا يف املسائل االجتهادية اليت يُ  أن  :فالجواب
 عن مجيعهم وأن  وحيتمل  وحيتمل اخلطأ، وقول غريهم خطأٌ  قول كل مذهب لنفسه حق

 ا الصواب، أم ة وما يشبهها كعامة أبواب العقائد ومسائله وكثري من مسائل املسائل القطعي
وأن قوهلم  ،احلق ال خيرج عن مجاعتهم حون أن صر املقاالت االعتقادية يُ  فأربابُ .. األحكام

 ال حيتمل اخلطأ، وقول غريهم خطأ ال حيتمل الصواب، بل يُ  حق أو يُ  عون املخالفَ بد رونه كف
  .فني أنفسهمبني هذا وهذا باعرتاف املختلِ  قٌ ففرْ  ؛رونه للجهل أو التأويل وحنو ذلكعذأو يَ 

يطول استقصاؤها،  والمقصود هو بيان فساد هذا المذهب الرديء من أوجه كثيرة
 م شناعتُ غلط تعظُ  وكل ذا حىت طابتْ فان مل يكتفيَ ه مبجرد إيراده، واملؤل نفسهما يف حماولة  ا

فلم ة والقاضي عبد اجلبار، ن ام أهل الس جائرة يف بني أمحد بن حنبل إم عابثة بإيراد مقارنةٍ 
شر املريسي أو أمحد بن أيب دؤاد ا، وكان األوىل مقارنة أمحد مبعاصريه كبِ عنهما شيئً  غنِ تُ 

 ةَ لعموم طلبة العلم الذين يعلمون حقيق ضح الفرقانِ ونظائرمها؛ ليت  وكالم  نيِ هذين اجلهمي
 ل تُ بل وتكفري، ال مقارنته برجُ  ،وتبديع العلماء عنهما من سب يف القرن اخلامس؛ لتخف ويف 

 بذلك إىل التشكيك يف منهج َال ن مل يعرف القاضي عبد اجلبار، ويتوص وطأة املقارنة عند مَ 
 لفأمحد وسائر الس!  
 غة وهذه الل) أو ) ة للحقيقةالتوزعي ق احلقيقة بني الطوائف اإلسالمية ليس هلا أي تفر
التغرييب حتت ما  وافدة من موجات املد  الرتاث اإلسالمي، وإمنا هي فكرةٌ  امتداد داخلَ 

  .)٤( لبسطها هنا سع املقامُ سمى بالتسامح اإلجيايب يف أوربا ال يت يُ 
ني لتساقطت منها احلداثي نا جيوب بْ قل  املخدوعني، ولو بعضُ  ع هؤالء الكفارَ وتبِ 
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 ات الرتاث حتت ما يُ مقص سم د التفاسري، كما ميكن أن نلتقط ى بإعادة قراءة الرتاث، وتعد
فان ن يقرر هذا املذهب الفاسد الذي ذهب إليها املؤل مَ  من بعض شوارد املبتدعة اليومَ 

 ٥(فيانِ السل (!  
من  بعد السلفية، وسبقهما إليه عددٌ  فان يف كتاب ماطه املؤل وهذا املنهج الذي اختَ 

ه على نوع التوليفة اليت هو منهج متذبذب، ليس له قدم راسخة؛ إذ يعتمد شر : التمييعيني
ني، فقد تكون خطوة أوىل من دة للحداثي ن زمرة القراءات املتعد سينتقيها الباحث، وهي مِ 

ية من مدرسة فولتري الفرنسي، خطوات بناء القطيعة مع الرتاث من أصحاب النزعات التارخي
  !وفيكو اإليطايل، كالعشماوي، وحسن حنفي، ونصر أبو زيد، وحممد أركون، وغريهم

ه تنتْ ه بنرجسيتها، وفَ تْ وقد يكون تأثٌر باملوجات احلداثية، واملسالك التفسريية، فخدعَ 
أمامها فأناخ، وقد ه األوساخ، ودهش عقلُ  سفنجةُ ب اإله كما تتشر لبُ ا قفتشر .. بربيقها

  ..ةحسنة، وحظوظ خفي  الط ذلك قصودٌ خيُ 
هذا النفق املوحش كاع،  نت له ظلمةُ ه الشيطان إن تبي املؤمن الذي استزل  أن  ريبَ  وال

هدانا اهللا .. راجعنيِ  ، وإىل احلق اهنيِ أو  فنيِ جاع، وأحسب املؤل وفاه لسانه بالتوبة واالسرتِ 
  .نا عليهتَ ا للحق، وثب مجيعً 
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ية وأنس بن روى أصحاب السنن من طرق عن أيب هريرة ومعاو ): (٥١(فقد قاال يف 
، وافترقت رقةً على إحدى وسبعين فِ  افترقت اليهودُ « :قال ملسو هيلع هللا ىلصمالك وغريهم أن النيب 

ها في كل   ،وسبعين فرقة النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثالثٍ 
  .»هي ما أنا عليه وأصحابي« :من هي يا رسول اهللا؟ قال: قالوا ،»النار إال واحدة

 أساسية إىل أن هذا  ا لشيخ اإلسالم ابن تيمية بدرجةٍ املعاصرة تبعً  ةُ تذهب السلفي
 هي موردُ الفات الواقعة بني املسلمني يف العقائد اخلِ  احلديث هو قسمة فرق املسلمني، وأن 

 فرقةٌ  القسمة واالفرتاق، وأنه مث  دة بعقاب من هذا واحدة هي الناجية يوم القيامة غري متوع
  ..).وأصحابه يف أصول االعتقاد ملسو هيلع هللا ىلصمبا عليه النيب  فرقة اليت التزمتْ الوجه وهي ال
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ا يف وقد أحسنَ .. لعمومات الشريعة وأصوهلا حديث االفرتاق موافقٌ  أن  نِ افاملؤل ر كَ مث ذَ 
عون يف تصحيح اد احلديث الكبار الذين يتوس كانا خمطئني يف معرفة مذهب نق   ذلك، وإنْ 

 ها مما حيتمل كأمحد وغريه وميُ كان ضعفُ   ين وقواعده إنْ األحاديث املوافقة ألصول الد ل هلا ث
اين تيمية واأللب وابنُ  حه الرتمذي ق، وصح رُ بتحسينات الرتمذي، وقد ورد احلديث من طُ 

  .)٦(وغريهم
ال ينازعان يف تصحيحه يف  فنيِ املؤل  طيل يف الكالم عن اإلسناد؛ ألن لن نُ  ..احسنً 

هم الفَ ): (٥٥(هم هذا احلديث؛ إذ قاال يف ذ عليهما يف فَ فدعنا ندلف إىل املآخِ  ..اجلملة
من األبواب أو املسائل    جمموعةً ن عني م مَ هْ وهو فَـ  :- وهو األلصق مبوضوع حبثنا -األخطر

 ا مناط االفرتاق، وبالتايل ا وقصرً ين أو أصول مسائل االعتقاد، وجعلها حصرً كأصول الد
 ن خالف فيها، وهذا الفهم غلطٌ ا كان من الفرقة الناجية دون مَ نً  معيـ ن التزم فيها قوًال ل مَ جعَ 

 شمل العمل، وهذا يَ من العلم و  ملسو هيلع هللا ىلصديث أتى يف كل ما كان عليه النيب احل ظاهر؛ فإن
وسائر أبواب األخالق  ،هاوأصول الشرائع واألعمال وفروعَ  ،هأصول االعتقاد وفروعَ 

 وأصحابه، وال يكون رجلٌ  ملسو هيلع هللا ىلصما كان عليه النيب  ب فيها التزامُ واملعامالت؛ فإا كلها جي
ا خمالفة تكون سببً  من كل  دة بالنار حىت خيلوَ من الفرقة الناجية غري متوع  أو تكون طائفةٌ 

  ).للوعيد بالنار يف العقائد واألخالق والعبادات واملعامالت
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ا فقط؛ إذ  واحدً رقة الواحدة قد تكون رجًال الفِ  كالمهما حيتمل أن   أن  :الوجه األول
بالنار حىت خيلو من كل دة وال يكون رجل أو تكون طائفة من الفرقة الناجية غري متوع : (قاال

ا، ا أن الفرقة قد تكون واحدً فهو املطلوب، وإن قصدَ : ذلك فإن مل يكن يقصدانِ  ،)خمالفة
الطائفة من (على >>>>طلق يف اللسان العريبوهي تُ ) رقةفِ (لظاهر احلديث؛ إذ فيه  فهذا خمالفٌ 

ز مجاعة احلق ه مي العدد؛ ألن  هذه الفرق املذمومة قليلةُ  احلديث أن  ، وإن كان ظاهرُ )٧()الناس
ه لَ ن شاكَ  بانضمامه مع مَ من الفرق إال  بالسواد األعظم؛ وعليه ال يكون ذو اخلويصرة فرقةً 

  .ةل ومِ  من اخلوارج، فهو معهم فرقةٌ 
كل مسألة يف سائر األبواب من   ظاهر كالمهما أنه جيب التزامُ  أن  :الوجه الثاني
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أصول االعتقاد وفروعه  شملُ وهذا يَ : (واعتقادات؛ إذ قاال وعبادات، أخالق، ومعامالت،
فيها  فإنها كلها يجبوأصول الشرائع واألعمال وفروعها وسائر أبواب األخالق واملعامالت؛ 

 وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص التزام ما كان عليه النيب..( ومنها  ،منها الواجبات وهذا غلط؛ فإن
 ين اإلسالم بالضرورةمن دِ  هو معلومٌ ات اليت ال جيب فيها التزاٌم كما املستحب.  

خمالفة صغرية أو كبرية؛ إذ  احلديث يتناول كل  ظاهر كالمهما أن  أن : الوجه الثالث
من العلم والعمل، وهذا يشمل  ملسو هيلع هللا ىلصما كان عليه النيب  ديث أتى يف كل فإن احل: (قاال

وسائر أبواب األخالق  ،الشرائع واألعمال وفروعها وأصولَ  ،االعتقاد وفروعه أصولَ 
 ا كلوأصحابه، وال يكون رجلٌ  ملسو هيلع هللا ىلصب فيها التزام ما كان عليه النيب ها جيواملعامالت؛ فإ 

 دة بالنار حىت خيلوَ أو تكون طائفة من الفرقة الناجية غري متوع  ا خمالفة تكون سببً  من كل
  ).للوعيد بالنار يف العقائد واألخالق والعبادات واملعامالت

أصول الشرائع (يف ) كل ما كان عليه النيب(ديث يشمل ا أن احلأما ذكرَ فالحظ 
ها وخمالفتُ  ،املأمورات واملنهيات فهو يتناول كل  ؛)واألعمال وفروعها وسائر أبواب األخالق

أي خمالفة يف هذا يكون صاحبها من  ا أن دَ وأك ..أو صغرية أو دون ذلك قد تكون كبريةً 
  !.ا الباب أو تلك املسألةالفرقة النارية يف هذ

 كان املقصود ختصيصَ   ؛ فإنْ !بالنار ا للوعيدِ تقييدها بأن تكون سببً  إنه مت  :فإن قيل
بالكبائر دون  فهذا خاص ..نةبالنار يف الكتاب والس  املخالفة بالذنب الذي ورد فيه وعيدٌ 

 وهِ الكالم عليه، ومع هذا فكالمهما يُ  طُ لف، وسيأيت بسْ الصغائر يف مذهب الس م أنه أعم 
  .لهن تأم مَ لِ  من ذلك وأمشلُ 

نت  ا للوعيد بالنار سواء كاأي خمالفة وذنب بطبيعتها تكون سببً  كان املقصود أن   وإنْ 
ي بصاحبها هوِ رات الذنوب، وأا قد جتتمع فتَ ق من حمُ  ملسو هيلع هللا ىلصكبرية أو صغرية؛ لتحذير النيب 

 ..يف الوعيد بالنار يف احلديث؛ ألنه سببٌ  والصغائر داخلةً  تكون الكبائرُ  يف النار؛ فعليه
رق النارية حىت يتوبوا؛ يف الفِ  أن األنبياء يدخلون دخوًال : ، منهوهذا الكالم يلزم منه شناعاتٌ 
لظاهر احلديث؛  كما أنه خمالفٌ  ،) ٨(لفيف الصغائر عند الس  ألم غري معصومني من الوقوعِ 

 الفرق الثتنني وسبعني فرقةً  ألن  دة بالنارمتوع..  باتفاق  رمها ليس صغريةً على أن جُ  وهذا يدل
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  .السلف
 كال   واملرتكب للكبرية؛ ألن  كالمكما يف أحسن أحواله يتناول املبتدعَ  :الوجه الرابع

 منهما متوع ؛هذا غلط د بالنار، وال ريب أن  ا؛ ع مذهبً مبن ابتد  ظاهر احلديث خمصوصٌ  فإن
نة ، واالفرتاق يف أكثر موارده يف الكتاب والس »سبعين فرقة«احلديث ورد بلفظ  ن أل
افترقت «: سب لألديان، فقالوهو املراد يف احلديث؛ ألنه نُ  ،يينستعمل يف االفرتاق الد يُ 

ا احلقيقة؛ ومم الدين يف  يف دينهم، والعاصي مل يفارقِ  :أي ،»افترقت النصارى ..اليهود
 أرشدَ  ملسو هيلع هللا ىلصد هذا أن النيب يؤي  السواد األعظم  إىل السواد األعظم واجلماعة، ومعلوم أن

 ويؤكد هذا املعىن  ..يف العقائد أو األبدان أين من كبائر الذنوب، وال يلزم منه افرتاقٌ ليسوا مرب
 :فقوله »ةً ل على ثالث وسبعين مِ  ةُ ستفترق هذه األم «يف بعض ألفاظ احلديث  أنه وردتْ 

  .)٩(ةً ذ مل مات أنه اخت ل احملر عَ ن فَـ طلق على مَ ين واعتقاد وطريقة، وال يُ شريعة ودِ : أي »ملة«
ل يف زمنه ل االفرتاق؛ ويلزم منه أنه مل حيصُ أي سيحصُ  »ستفترق« :كما أن قوله

وصى باالستمساك مبا عليه هو وأصحابه، وهذا يكون بعد موته، كحديث افرتاق، كما أنه أَ 
االفرتاق  لم من هذا أن ونظائر ذلك، فعُ  »من بعدي لذينِ ل باوا دُ تَ اقْـ «: رباض، وحديثالعِ 

االسترباء  يبة والنميمة وعدمُ رب اخلمر والغِ نا وشُ الكبائر كالز  علُ موته، ولو كان فِ  يكون بعدَ 
األمة افرتقت يف زمن النبوة ال بعده،  فيلزم منه أن : يف االفرتاق وحنو ذلك داخًال  ،من البول

 ومذهب أهل الس مث لو كانت الكبائر داخلةً )١٠(الصحابة غري معصومني من الكبائر نة أن ، 
 ،ما تقد مَ طالن لِ وسبعني، وهذا ظاهر البُ  نيتاثنا ال جد  النارية كثريةً  الفرقُ  يف احلديث لكانتِ 

  .ينثات يف الد دع واحملدَ احلديث وارد يف البِ  ه أن م من هذا كل لِ فعُ : ولغري ذلك من الدالئل
ا أحدً  يقتديان به يف هذه املسألة، بل مل أرَ  اا إمامً رَ ذكُ فني مل يَ املؤل  أن  :الوجه الخامس

وغريهم  ،ناةاق والز ر اب اخلمور والس ر الكبائر من شُ  حديث االفرتاق ال يتناول أهلَ  أن  نازعَ 
 مم ها أو يدافع عنهان مل يستحل.  

 لْ أن ابن تيمية مل يقُ  :ادسالوجه الس  إن  هذا خاص  اصطالح  ين حسبَ بأصول الد
 مني كما فهِ املتكل فان من قولهمه املؤل) : ا يف هذا جنَ ن اعتقد ذلك مَ  موجب هذا الكالم أن

كالم ابن تيمية   غايةُ  ؛ إذ)اوقد ال يكون ناجيً  ايكون ناجيً ه فقد د د ضِ االعتقاد، ومن اعتقَ 
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 لْ يف احلديث، ومل يقُ  العقائد داخلةٌ  هنا أن:  إن  ات غري داخلةالعملي.  
 يف احلديث إنْ  أن تكون املسائل العملية داخلةً  ابن تيمية مل ينفِ  أن  :الوجه السابع

حال إليها، أو الر  ، أو طاف بالقبور وشد ع الزكاة متأوًال ن ترك دفْ باطل، فمَ  ها اعتقادٌ بَ صاحَ 
 فهي بدعٌ  ..ونظائر ذلك ..ةا غري األعياد اإلسالمي استحدث بعض العبادات، أو أقام أعيادً 

؛ أعياد املشركني مثًال  رَ ن حضَ الف مَ مة لذلك، خبِ على اعتقادات فاسدة أو مستلزِ  مشتملةٌ 
  .ماتدع، وإمنا هو من احملر فهذا ليس من البِ  ..هاعلم فسادَ لشهوة وهو يَ 

 ؛عحادث مبتدَ  ين إىل أصول وفروع وهو تقسيمٌ موا الد مني قس املتكل  أن  :الوجه الثامن
 فأصول الد ا أبواب العقائد أو املسائل العلمي ة، والفروع هي احلالل واحلرام أو ين يعنون

 الفقهي ات، مث طفِ ات أو املسائل العملي ١١(قون بينهما بفروق باطلةقوا بعد ذلك يفر(.  
ا ن السلف من استعمل مصطلح األصول والفروع إم مِ  ب بعض الباحثني بأن شغ وقد يُ 

 على املبتدعة، أو يف غري ذلك من املواضع، ومورد التقسيم  يف باب القياس، أو يف أثناء الرد
ر فيها عذوال يُ  ،ع خمالفها ويأمث ويكفربد  يُ لمية أصوًال ل األمور العِ ع هو يف جعْ احلادث املبتدَ 

بوا بدع خمالفها وال يأمث وال يكفر، مث رت ا ال يُ ة فروعً ملي يف الدنيا واآلخرة، وجعل األمور العَ 
بول أخبار اآلحاد وظواهر النصوص يف املسائل ت يف قَ ا أخرى كالتعن على هذا التقسيم بدعً 

 ة اليت يُ العلمي ا أصوًال سمأما لو قال أحدو ،:  إن  هي القطعيات من العِ ين أصول الد ات لمي
األصول هي الثابتة بالنص،  :ا، أو قالات لكان املعىن صحيحً مليات، وفروعه هي الظني والعَ 

وما سواه  توحيد الربوبية أصلٌ  إن  :ا، أو قالوالفروع هي الثابتة بالقياس لكان هذا صحيحً 
 :وما سواه فرع، أو قال ثة أصلٌ إن أنواع التوحيد الثال :ا، أو قالفرع عنه لكان املعىن صحيحً 

 إن معرفة العبد رب وحممد بن عبد  ،كما مساها الغزايل يف املنقذ من الضالل  ه أصولٌ ينَ ه ودِ ه ونبي
رتب على هذا التقسيمات  يُ ط أال رْ ا بشَ الوهاب يف األصول الثالثة، لكان هذا صحيحً 

  .ا ختالف النصوص الشرعيةأحكامً 
ات، فهو تقسيم عقلي صحيح، بل لو إىل علميات وعملي  ينالد  بل لو قسم أحدٌ 

يف العمليات على الظواهر دون البواطن كاستقبال القبلة ورؤية  ق احلق الشرع عل  إن  :قيل
ا على قول يف العلميات على البواطن، لكان هذا صحيحً  ق احلق وحنو ذلك، بينما عل  ،اهلالل
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  ..ظواهر النصوصطائفة من أهل العلم، وهو املوافق ل
لكالم السلف  فان، وهو موافقٌ احلديث خبالف ما ذهب إليه املؤل  أن  :والحاصل

 عمِ منه العجب أن يَ  يقضا يَ وغريهم، ومم فان إىل تضييق مدلوالت حديث االفرتاق فيما د املؤل
 كل خمالفة إذ جعَال ا؛ ، وأكثر شقاقً رقةً فُ  بقول هو أشد  أتَيافيَ ة، رقة يف األم يبدو؛ لتخفيف الفُ 

  !!.للفرقة موجبةً 
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ال حيصر يف  احلق  ر يف سياق أن كِ ؛ إذ ُذ ا قبلهمَ  لِ املأخذ يشبه أن يكون مثاًال هذا 
القول السلفي  وبعض هذه املسائل قد استقر ): (٥٠(قاال يف طائفة أهل السنة وحدهم، ف

قات السلفية أن يعود بالتخطئة والنقد على طريقة التحق  على سواغها اآلن، لكنه مل يستطعْ 
دة ميكن التأكد منها، حمد  ه مسائلُ وليس قبلَ ) كم بعدم سواغهاالسابقة يف التعامل معها واحلُ 

ة وجتهيمهم، ا ألمحد يف تكفري اللفظي ا نص ها خبمس وأربعني صفحة ساقَ غري أما بعدَ 
ن يقول بأن لفظه القول السلفي على إخراج مَ  وقد استقر ): (٩٥(ا عليه بقوهلما يف واعرتضَ 

ا، لكن  بدعي ك لسانه من أن يكون قوًال ر حيُ  شرٍ بالقرآن خملوق يقصد بذلك لفظه هو كبَ 
  ...)-:- القول السلفي مل يستطع الرجوع بالتخطئة على موقف أمحد

  :من وجوه ه وحترير القول فيهفهذا منوذج ميكن مناقشتُ  
القول «استقرار  وكأن  ،على اإلمام أمحد ض الرد عرِ ا ذلك يف مَ أما ذكرَ  :الوجه األول

رون  إذا كان السلفيون املتأخ ة على سلفيي اجليل الرابع، إال ج رين حُ عند املتأخ  »السلفي
  !!.على إمجاع مأثور عن الصحابة استطاعوا العثورَ 

ثبت استقرار السلفيني املتأخرين على عدم التبديع، ا ما يُ أما مل يذكرَ  :الوجه الثاني
 قبة من أحقاب السلفحِ  وال استقرار ذلك يف أي.  

 دُ كان قصْ   ذا اللفظ إنْ ا استقرار مذهب السلف على تبديع هلو حكيَ : الوجه الثالث
ل عن أكابر العلماء  قِ ما أنه نُ سي  كان أقوى من دعوامها بال ريب، ال  ،صاحبه صحيًحا

ل ذلك الاللكائي ده؛ نقَ ض لقصْ صاحب املقالة دون التعر  كالشافعي وأمحد وغريمها جتهيمُ 
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املتصلة إىل كل واحد من  ، وساق األسانيدَ ) ١٢(يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة
  !مذهب السلف على خالف هؤالء؟ كيف يستقر   اهؤالء يف اجلملة، وعجبً 

 واملقصود أن  هؤالء جه اللفظ  موا هذا القول ومل يستفصلوا عن قصود القائلني؛ ألن
؛ وهلذا ى السلف عن امرجوحً  حركة الالفظ احتماًال  يف امللفوظ، وإن احتمل إرادةَ  ظاهرٌ 

سانه  يعين به حركة لِ ) لقرآن خملوقبالفظي : (قول القائل وقد ذكر ابن جرير أن  هذا وهذا،
هذا القول، فقال يف   شناعةَ ى؛ ليبني يعين به االسم ال املسم ) اهللا خملوق: (كقول القائل

علي الذي يأجرين اهللا فِ  :)قراءيت( أعين بقول: فأما إن قال): (١٥٢(التبصري يف معامل الدين 
تعاىل -القرآن الذي هو كالم اهللا  ، الامل يكن موجودً  ث مين بعد أنْ والذي حدَ  ،عليه
. خملوق ، وال يزال بعد فنائهم الذي هو غريُ االذي مل يزل صفًة قبل كون اخللق مجيعً  -ذكره
 القول فيه نظريُ  فإن  بلسانه خملوٌق، يعين بذلك  - جل ثناؤه-  كره اهللاذِ  القول يف الزاعم أن

ه ر مرادَ س وإذا فَ ): (٢٥٩/ ١(تيمية يف الدرء  وقال ابن، )علهه وخلق فِ قَ ه الذي خلَ عله ال رب فِ 
ليس  :اكان صحيحً   أن حركات العبد وصوته واملداد خملوق، كان هذا املعين وإنْ  بأين أردتُ 

ريدوا هذا القرآن كالم اهللا مل يُ : املسلمني إذا قالوا فإن  ؛هو مفهوم كالمه، وال معىن قوله
 م قائمةٌ  بذلك أنم إذا قالوا أصوات القارئني وحركاهذا احلديث : بذات اهللا، كما أ

بذات رسول  ث وصوته قامتْ أن حركات احملد : ريدوا بذلكمل يُ  ملسو هيلع هللا ىلصحديث رسول اهللا 
  ).ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

 :من أهل احلديث أن يقول أباح طائفةٌ وأا للملفوظ  ،)لفظي(اد من كلمة ولظهور املر 
ا كأيب حامت الرازي، وحممد بن داود املصيصي، وأمثاهلما كأيب وق مطلقً لفظي بالقرآن غري خمل

 ي، وأيب إمساعيل زِ جْ عبد اهللا بن منده، وأهل بيته، وأيب عبد اهللا بن حامد، وأيب نصر الس
ولو كان املعىن ، )٢٦٦/ ١( كما يف الدرء .األنصاري، وأيب يعقوب الفرات اهلروي، وغريهم

على سبيل اإلطالق  فلن يقول به أحدٌ : اللسان والصوت كاتِ هو حر ) لفظي(الظاهر من 
غري  لسان، واألصوات، واملداد، وحنوهاحركات ال لم واحلديث؛ إذ يلزم منه أن من أهل العِ 

، واملقصود أن كلمة )١٣(ائنينس قول الفالسفة املش باتفاق املسلمني من جِ  وهذا كفرٌ : خملوقة
وحركات اللسان غري أن مجهور العلماء منعوا من ليست ظاهرة يف األصوات ) لفظي(
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  .إطالقها؛ لوجود االحتمال
لفظي بالقرآن : (نكر أنه حصل نزاع بني السلف فيما لو قالأنه ال يُ  :الوجه الرابع

هل هو كفر أو بدعة أو مباح؟  ؛حركة اللسان والصوت :أي ،وأراد املعىن املرجوح ،)خملوق
  .)١٤(على ثالثة أقوال
ا كأمثال مجاعة قليلة جد  -اصحيحً  إذا كان القصدُ  - بإباحة هذا القول والقائلون

منصف، وإمنا النزاع  ضعيف لكل  سني الكرابيسي، وداود بن علي األصبهاين، وهو قولٌ حُ 
 هذه املقالة أم يبدع؟ هل يكفر صاحبُ  :القوي  

كالم أمحد يف بعض أقواله،   دعة، وهو ظاهرُ هذا القول بِ  أن  - واهللا أعلم-والصواب
: مسعت أيب يقول: فعن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، يقول ؛طائفة من أهل العلم وهو مذهبُ 

هذا : قلت: ()١٥(قال البيهقي ،)ريد به القرآن، فهو كافرٌ يُ  من قال لفظي بالقرآن خملوقٌ (
 ين حكه مم ل عنه غريُ فقد غفَ » يريد به القرآن«: وهو قوله ،اهللا ظه عنه ابنه عبدحفِ  تقييدٌ 

  ).أ منه فيما ذكرناسب إليه ما ترب حىت نُ  ،ما حكينا عنه يف اللفظ خالفُ 
لفظي بالقرآن خملوق، فهو : ن قالمَ  واعلم أن : ()١٦(وهلذا قال الرباري يف شرح السنة

هكذا قال أمحد بن  ،خملوق وال غري خملوق، فهو جهمي : لن سكت فلم يقُ مبتدع، ومَ 
  ).حنبل

ن قال لفظي بالقرآن خملوق مَ : وهلذا قال أمحد يف بعض كالمه: ()١٧(وقال ابن تيمية
، اأنه ليس جهمي : يعين ،)ه وصوتهعلَ ا إذا أراد به فِ عم  ااحرتازً  ؛ريد به القرآن فهو جهمي يُ 

  .لكن يبقى املنع منه؛ لظهور املعىن الباطل
ا كحسني ا ضعيفً زاعً مني نِ هذه املسألة قد نازع فيها بعض املتقد  أن : الوجه الخامس

حىت ) اجليل الرابع(الكرابيسي، وداود بن علي األصبهاين؛ فهي ليست من مسائل إمجاع 
 يصح  ثلُ أنه مِ  فنيِ للمؤل  السلف على خالفها، وغايته انتشارُ  قولُ  هذه اإلمجاعات قد استقر 

أصابوا  -وهم مجهور العلماء -رين، فإن كان أمحد ومن وافقهخ أحد قويل السلف عند املتأ
دعة خطأهم عن اجتهاد ال يتجاوز م إىل البِ  وا فإن ؤ عليهم، وإن كانوا أخط فال سبيلَ 

 فاقبات.  
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ن قوهلم على عدم تبديع مَ  السلفيني الذين استقر  ا لنا أيّ دَ د مل حيُ : الوجه السادس
قوله  األلباين، وأن  مةالعال  هما يقصدانة القصد، وأظن ح مع صِ ) خملوقلفظي بالقرآن : (قال
 ؛ إذ األلباين ميَ فهذا باطلٌ  ..ااستقرارً  يعد ف، وبعضها كأنه جيُ يل يف أكثر أجوبته إىل التوق ز و

، وفرٌق بني لفظي وصويت، وال واحد غريُ  سبة جواز هذا اللفظ للبخاري ذلك، وقد أخطأ يف نِ 
ل كتاب وهو ظاهر ملن تأم  ،)١٨(لبتةَ اإن لفظي بالقرآن خملوق : لالبخاري مل يقُ  أن  ريبَ 

  .)١٩(.ق أفعال العبادالبخاري خلْ 
لفظي : (املنع من مقولة: القرون ر املشهور عن السلفيني على مَ  أن : الوجه السابع

اللفظ من عصر  وفسادِ  دون تفصيل، وأحيانًا مع اإلشارة إىل صحة املعىن) بالقرآن خملوقٌ 
 أمحد والبخاري ومن بعدمها من األئم ِ٢٠(م على هذا املنوالة ينسجون اعتقادا(.  

دخل يف  ،خملوق، أو تالويت غريُ  ي بالقرآنِ ظِ لفْ : ومن قال: ()٢١(قال العالمة ابن تيمية
غري  به أن القرآن املتلو  أردتُ : مه، وأفعال العباد خملوقة، ولو قاللْ ذلك املصدر الذي هو عِ 

، وإن كان وإيهام ك هذا بدعة، وفيه إجمالٌ ظُ لفْ : قيل لهس حركايت فْ خملوق، ال نَـ 
بدعة،  اك أيضً لفظُ : لي خملوقعْ فِ  أن  أردتُ : إذا قال ،لكما يقال لألو   امقصودك صحيحً 

ر إطالق هذا نة الكبا؛ فلهذا منع أئمة الس اوفيه إمجال وإيهام وإن كان مقصودك صحيحً 
  .)٢٢(، وهو قول تلميذه ابن القيم، وهو مذهب أكثر املعاصرين)وهذا

على عدم تبديع   أن مذهب السلف املتأخرين استقر نا جدًال مْ لو سل : الوجه الثامن
من أجلها، وأن  يدَ صحيح؛ فهذا ينقض فكرة الكتاب اليت شِ  دٌ هذا القول إذا اقرتن معه قصْ 

 ولو يف بعض املسائل) اجليل الرابع(ة قَ بْـ انعتقوا من رِ ف املتأخرين لَ الس.!  
ًعا عليه، مَ  ما يرميان إليه؛ فهو ليس جمُ هلذا املثال ال يليب  املؤلفنيِ  إيرادَ  فإن : وبالجملة

 منصف يعلم أن احلَ  وكل مع أمحد ومجهور السلف، وقول املنازعني ضعيفٌ  ق  اجد ومل يستقر ، 
تساهل فيه، عليه مذهب املعاصرين كما زعما، وهو من مجلة النزاعات اللفظية، منها ما يُ 

ا من شيئً  قُ أخرى حتق  مسألةً  ا، ألوردوحاذقنيِ  فان حصيفنيِ لظ فيه، ولو كان املؤل غْ ومنها ما يُـ 
ه مُ به قدَ  تْ زل طئوا يف أبواب االعتقاد يف اجلملة، ومن وغريه من األئمة مل خيُْ  مرادمها، وأمحدُ 

 عليه، أم  د  له ذلك ورُ ني يف شيء من ذلك بُـ 
ُ
، فهذا حيصل، وال ني عَ ا الغلط يف االستدالل امل



  ١٩ 

 

السلف يف أن القرآن غري  مل خيتلفِ  يلزم منه الغلط يف النتيجة وال األدلة األخرى، فمثًال 
  لألدلة الكثرية على ذلك، وقد حصل بينهم نزاعٌ  ؛خملوق

ُ
ث دَ حْ لفظي يف وصف القرآن بامل

  :على قولني
القرآن ال يوصف  ذهب وكيع وأمحد بن حنبل وغريمها إىل أن : القول األول

 
ُ
  .)٢٣(ثدَ حْ بامل

 وظن األشعري  وأتباعه كالباقالين وغريه أن مذهب أمحد أن   قدمي؛ ألنه  كالم اهللا نفسي
، وخالفوه يف قصده؛ إذ أمحد يف مواضع اثً دَ ث، فوافقوا أمحد يف لفظه أنه ليس حمُْ دَ ليس حمُْ 

 كما سيأيت إن شاء اهللا  ،ا إذا شاءمتكلمً  لْ زَ أن اهللا مل يَـ  رُ يقر.  
ف باحملدث كما وصفه اهللا به، وصَ القرآن يُ  وذهب مجهور العلماء إىل أن : القول الثاني

من السلف  فسر طائفةٌ ؛ إذ اا، وليس معناه خملوقً ليس قدميً  :أي ؛ثدَ وهو الصواب، ومعىن حمُْ 

�_��`��a﴿: قوله تعاىل �^� �]� ، أنه القرآن، وليس النيب ]٥: الشعراء[ ﴾]��\�
  .ملسو هيلع هللا ىلص

 ؛، وحتتمل معىن أنه جديدٌ حتتمل معىن أنه خملوقٌ ) ثدَ حمُْ : (أن لفظة: وسبب النزاع
نة الناس هو املعىن األول، وهو الذي يعنيه سِ أي ليس قدميًا، لكن املعىن املشهور على ألْ 

 يسمي القرآن باحملدث أنكر ذلك غايةَ  اجلهمية؛ وهلذا ملا مسع أمحد أن داود الظاهري 
  .)٢٤(اإلنكار
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 فانِ فقد زعم املؤل  أن  الس قون على نسبة بعض أصوهلِِ فِ لفيني املعاصرين مت ف لَ م إىل الس
ق عليه بني السلفية فَ  بأصل سلفي متـ أن نضرب مثاًال ميكن ): (٣٧(، مث قاال راءٌ وهم منه بَ 

ب إىل سَ نْ كأصل من أصول السلفية اليت تُـ   ؛منع التأويل يف الصفات اإلهلية :املعاصرة، مثل
  ).السلف

): ٣٧(طالن قاعدة منع التأويل يف الصفات، مث قاال يف هامش ران بُ قر فنالحظ أما يُ 
 ؛ فإن ن خالفهمسواء من المنتسبين إلى السلفية أو مَ  خطأً  مَ هِ وهذا األصل طالما فُ (
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 ري العقائد السلفية كابن تيمية ال يقصدون إبطالَ حمر  ةمطلق التأويل، بل يقول ابن تيمي :
) وقد تقد ا ال نذم كل ما يُ م أن ذُ  مما فيه كفاية نَ ى تأويًال سم حتريف الكلم عن مواضعه  م

ر إحدى س فَ وجيوز باتفاق املسلمني أن تُـ .... ول يف القرآن بالرأيوخمالفة الكتاب والسنة والق
يف ذلك عند أحد من أهل  ف الكالم عن ظاهره؛ إذ ال حمذورَ رَ صْ اآليتني بظاهر األخرى ويُ 

 ُة السنة والسلف قَ عن الظاهر فذلك لداللة القرآن عليه وملوافَـ  افً رْ  وصَ تأويًال  يَ السنة وإن مس
واحملذور إمنا هو صرف القرآن عن . ا له بالرأيالقرآن بالقرآن؛ ليس تفسريً  عليه؛ ألنه تفسريَ 

  ).فحواه بغري داللة من اهللا ورسوله والسابقني
åçqæ<àÚ<h]ç¢]æåçqæ<àÚ<h]ç¢]æåçqæ<àÚ<h]ç¢]æåçqæ<àÚ<h]ç¢]æVVVV< << << << <

مة ابن تيمية خالف يف هذه القاعدة، فكالمه باطل ر أن العال د أنه لو قُ : الوجه األول
وال  آيات الصفات على ظاهرها من غري تكييفٍ  خمالف ألقوال السلف يف وجوب إمرارِ 

  .)٢٥(تشبيه، بل هو مقتضى اخلطاب العريب بإجرائه على ظواهره إال بدليل
مذهب علماء السلف وأئمة : ()٢٦(والنقوالت عن السلف كثرية؛ وهلذا قال اخلطايب

يتأولوها  روا مثل هذه األحاديث على ظاهرها وأن ال يزيغوا هلا املعاين والالفقهاء أن جيُْ 
  ).مهم بقصور علمهم عن دركهالْ لعِ 

ق اإلسالمية رَ عن أهل السنة قوًال وعمًال، مع أن أكثر الفِ  وهذا ظاهر مستفيضٌ : قلت
  .)٢٧(توافقهم على هذا األصل يف اجلملة كالكالبية واألشعرية واملعتزلة

دي على وجوب العمل بالظاهر، قال سيف الدين اآلم واحد اإلمجاعَ  وقد حكى غريُ 
ن مِ  فيلزمهم على هذا أن ال تكون الظواهرُ : قلنا: ()٢٨(األشعري يف معرض رده على الباطنية

  ).ا يف الشريعة، وهو خالف إمجاع املسلمنيجً جَ والسنة أيضا حُ  الكتاب
وهذا اإلمجاع صحيح كما ترى، وإمنا خالف بعض املرجئة خالفًا حادثًا بعد القرون 

 كما سيأيت بسطه إن شاء اهللا  ؛العمومغ يَ لة؛ فأنكروا صِ املفض.  
 رون النصوص على ظواهرها إال ة املتكلمني جيُْ واملقصود أن السلف ومن وافقهم من عام

 صات لظواهر النصوص بدليل، واملعتزلة ومتأخرو األشاعرة وغريهم جيعلون العقل من املخص
 ا صرفوا مئات النصوص يف ا؛ وهلذا كبريً عون يف ذلك توسعً السيما املعتزلة الذين يتوس
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الصفات عن ظواهرها مبخصص العقل، وهؤالء ظنوا باهللا وبكتابه ظن السوء؛ إذ جعلوا 
 على الكفر والنقص والضالل ال على اإلميان واهلدى والكمال ظواهر القرآن تدل.  
: رَ وأصرح وأكثَـ  حَ ٌض بنقول أخرى عن ابن تيمية أوضَ أن هذا النقل معارَ : الوجه الثاني

  .من أصول أهل السنة على أن العمل بالظاهر يف آيات الصفات أصلٌ  دل ت
وهم السلف من القرون الثالثة ومن » أهل احلديث«مذهب : ()٢٩(قال ابن تيمية 

صان عن ق وتُ د صَ ن ا وتُ مَ كما جاءت ويؤْ   ر أن هذه األحاديث متَُ : سلك سبيلهم من اخللف
واحد ممن حكى إمجاع  وقد أطلق غريُ . إىل متثيلفضي تأويل يفضي إىل تعطيل وتكييف يُ 

على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه  ىر أا جتُْ : مذهب السلف -منهم اخلطايب-السلف 
  ).عنها

ق املتعارضني يف الظاهر، وهو موافِ  أن املراد هو اجلمع بني الظاهرينِ : الوجه الثالث
عند تقدير التعارض بني الظاهرين، إما  لقاعدة إجراء النصوص على ظواهرها؛ ألنه ال خيلو

منافيان  :ا أو ال يعمل ما، أو يعمل بأحدمها، والثاين والثالثأن يعمل بالظاهرين معً 
ف ظاهر النص من بعض الوجوه؛ رْ صَ  إن :إال األول، أو يقال للقاعدة من كل وجه، فلم يبقَ 
  .هجْ وَ  ل من كُ  ص نَ  ظاهرِ  فِ رْ ن صَ للجمع بينهما أشبه بالقاعدة مِ 

هو مقتضى قاعدة .. متفسري النص الظاهر باألظهر، واملتشابه باحملكَ  أن : الوجه الرابع
فكيف يكون خمالفا هلا؟؛ يوضح ذلك أن الظهور متفاوت، وعند تقدير  ؛العمل بالظاهر

  .بالقاعدة من تقدمي األخفى أو التوقف ا وهو أشبهُ التعارض، فينبغي تقدمي أقوامها ظهورً 
رون النصوص بعضها فس ا أن السلفيني املعاصرين ال يُ فني زعمَ أن املؤل : جه الخامسالو 

ب بالدليل باتفاق، ت مطالَ ا ما يؤيد زعمهم هذا، واملثبِ ببعض إن احتاجوا إىل ذلك، ومل يذكرَ 
 كاذب وقد بني   وما ظنوه من أن قاعدة العمل بظواهر النصوص تتناىف مع ذلك، ظن

  .بطالا
ر فس يُ  رون أن أحد الظاهرينِ قر يُ  -فيما أعلم-أن السلف املعاصرين : السادسالوجه 

 ٣٠(وهاآلخر عند تقدير التعارض سواء مسوه تأويًال أو مل يسم(.  
فان حكى طريقني يف إثبات ابن تيمية قبل املوضع الذي ذكره املؤل  أن : الوجه السابع
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  :الصفات
أصًال؛ وهلذا ال حتتاج  هو أن ظواهر النصوص يف الصفات ليس بينها تعارضٌ  :األول

  .إىل تأويل بنصوص أخرى، وهذه الطريق صحيحة
؛ فإنه جيب اجلمع بينها بأن أنه إذا ظهر من بعض ظواهر النصوص تعارضٌ  :والثاني

 حمذور يف هذه ا بني النصوص والفسر األظهر األخفى واحملكم املتشابه واألكثر القليل؛ مجعً يُ 
  .)٣١(الطريق باتفاق

 إثبات الطريق الثاين ال ينفي وجود الطريق األول؛ وإمنا حيتاج إىل الطريق  واملقصود أن
  .ل تعارض عند اتهد املعني أو خالف اخلصم يف ظهور دليل معنيالثاين إذا حصَ 

ار حىت النظ ل غلط بني لفظ التأويل فيه إمجال، وبسبب هذا حصَ  أن : الوجه الثامن
 على التأويل يف بعض ظواهر النصوص، فقال يف أساس التقديس  عى الرازي اإلمجاعَ اد
). من التأويل يف بعض ظواهر القرآن واألخبار بد  ون بأنه الر قِ مجيع فرق اإلسالم مُ ): (٦٧(

  .مث ساق أمثلة على ذلك
الغريب الغامض بالظاهر اجللي،  ع عليه إن أراد به تفسريَ واجلواب أن هذا التأويل امَ 

ها ق بعضُ صد م، أو تفسري ظواهر النصوص بعضها ببعض حىت يُ أو إيضاح املتشابه باحملكَ 
ض الظواهر، وهو داخل يف إجراء النصوص على ا، فهذا جائز باإلمجاع عند تعارُ بعضً 

ا ليس ، فهذ..أراد به صرف ظواهر النصوص بالعقل، أو الكشف ظواهرها مبجموعها، وإنْ 
ض مع ظاهر النص أمجع السلف على خالفه، وهو الذي يتعارَ  ا عليه، بل هو حتريفٌ معً جمُ 
  . فيه الضاللَ ني بل بَـ  ، يف كتابه احلق بني ن كل وجه، ويلزم منه أن اهللا مل يُ مِ 

 ا الرازي مث قال يف بيان تلبيس اجلهميةوقد تعققد : ()٣٢(ب ابن تيمية األمثلة اليت ضر
 تبني  مبا تقد عن  فضًال  ،هذه اآليات مجيعها ليس فيها ما جيوز تأويله م من الوجوه الكثرية أن

  ).وجوب تأويله
ظواهر النصوص ليست  أن هذا النقل عن ابن تيمية ليس فيه أن : الوجه التاسع

في ، وإمنا غايته أنه جوز صرف الظاهر يف صورة مقيدة، وهذا ال ينأصًال، ومل يذكر ذلك البتةَ 
 األصل االحتجاج خبرب الواحد عند األئمة،  أن يكون األصل هو العمل بالظاهر، كما أن
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نفي صحة ال يَ : ومنازعة بعضهم يف الصور املقيدة كعمل أهل املدينة أو ما تعم به البلوى
 د إىل املطلق من غري برهان من املواضع أصل العمل خبرب الواحد، والنقلة من املقي

  .السفسطائية
هو جواز التأويل يف بعض  فانِ ه غاية كالم ابن تيمية الذي ساقه املؤل أن : الوجه العاشر

ذلك، وإذا كان وجوب التأويل يف  الصفات الذي هو مبعىن التفسري، وليس فيه وجوبُ 
  .ىلوْ الصورة املقيدة ال يتناىف مع أصل العمل بالظاهر، فجواز التأويل من باب أَ 

د تقي  ه قرينةٌ يف كالم العرب ولساا ومل تصاحبْ  اما كان ظاهرً  أن: الوجه الحادي عشر
ظاهره، فهو على ظاهره، وال ميكن أن يأت يف الكتاب والسنة خمصٌص منفصٌل يستثين أكثر 

 فضي إىل اللبس، وهو خمالف لبالغة القرآن الذي نزل هذا يُ  الظاهر من ذلك اخلطاب؛ ألن
  :حهقليل من الظاهر فجائز، يوض بلسان عريب مبني، أما استثناء ال

ا صرف مراد ابن تيمية بصرف الظاهر بدليل نقلي منفصل إم  أن : الوجه الثاني عشر
بعض ظاهره أو أغلبه أو كله، ال جائٌز أن يكون مراده صرف أكثره أو أغلبه؛ ألنه مينع من 

به الصور القليلة أو واللفظ العام ال جيوز أن يراد : ()٣٣(ذلك يف مواضع، فقال يف االقتضاء
  .، واملؤلفان يوافقان على هذا كما سيأيت بإذن اهللا بيانه)النادرة

فالتأويل أو التفسري مل : بعض ظاهره مع بقاء أكثر أفراد الظاهر فَ ه صرْ وإذا كان مرادُ 
  .رجه عن كل الظاهر وال أكثره، ويصح أن يطلق عليه مع استثناء القليل أنه ظاهر اللفظخيُ 

راد ا عند وجود أن قاعدة السلف يف إجراء اللفظ على ظاهره يُ : ثالث عشرالوجه ال
وخلوه من املعارض املنفصل  ،اا أو وضعً رفً الظهور يف اللفظ املفرد أو املركب سواء كان عُ 

ت قاعدة ا صح مَ الراجح كسائر القواعد، ولو مل يشرتط وجود الشيء وأسبابه وانتفاء موانعه لَ 
  .قط

نة ما ليس بظاهر يف نفس أنه قد يظهر للسامع للكتاب والس : عشر الوجه الرابع
 ف يف اللغة، أو فساد يف الذوق، أو حنو ذلك من األسباب؛ فيبني عْ ا لغفلة، أو ضَ األمر؛ إم

 ٣٤(نةله أن هذا ليس بظاهر يف حقيقة األمر بدالئل أخرى من الكتاب والس( .  
ابن  حيمل على التسليم اجلديل؛ ألن ف الظاهر قد صرْ  أن  :الوجه الخامس عشر
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أن هذا هو ظاهر اآلية  بْ هَ : قال، حنو أن يُ ) ا لظاهرهي تأويًال أو صرفً مسُ  وإنْ : (تيمية قال
فتصرف تلك عن ظاهرها؛  :آيات أخرى أوضحت املراد وبينته أظهر منها غري أنه وردتْ 

ة أهل البدع الذين يف مضاد  ايف الظواهر وأثبتوا منها التشبيه إمعانً  تْ وذلك أن طائفة غلَ 
 نفوها خشية التشبيه، وهؤالء مت ظواهر النصوص تفيد التشبيه، قال ابن  فقون على أن

وملا رأى قوم من الناس إفراط هؤالء يف النفي عارضوهم باإلفراط يف التمثيل فقالوا : ()٣٥(تيبةقُ 
لوا األلفاظ اجلائية يف احلديث على ظاهرها، وقالوا األقطار واحلدود، ومحَ بالتشبيه احملض، وب

يف نفس األمر ملن استقام  ، فهذه الظواهر يف أذهام ليست هي ظواهرَ )بالكيفية فيها
 ه؛ إذ إثبات الصفات كإثبات الذات، فإذا كان إثبات ذات هللا تعاىل ال نانُ جَ  لسانه، وصح

  .بات الصفات له تعاىليستلزم التمثيل فكذلك إث
ي ن خفِ ا مبعرفة السبب والسياق، فمَ قد يكون الظهور مناطً : الوجه السادس عشر

 ياق، فقد يظهر له خالف الظاهر، فإذا تأمل عليه شيء من ذلك؛ جلهله بالسبب، أو الس
السياق، أو بني له السبب ظهر له املراد، ومن هذا اجلنس فهم بعض التابعني أن االنغماس 

سبب  �قاء النفس إىل التهلكة حىت بني هلم أبو أيوب يف النهي عن إلْ  داخلٌ  العدو  يف
  . )٣٦(النزول

من خفي عليه السبب قد حيتاج إىل معرفة هذا الظاهر جبمعه مع  أن  :والمقصود
  .احلديث الناس مبعرفة اآلثار وأسباا هم أهلُ  النصوص األخرى، وأسعدُ 
سيب، فهذا ال أو نِ  الظهور والبطون يف بعض األلفاظ حمتملٌ أن : الوجه السابع عشر
 ٣٧( رح آخَ يقطع بأحد املعنيني إال مبرج(.  
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 زعم املؤل لف على غري ظاهرها أحيانًا حسب فان أن ابن تيمية تصرف مبذاهب الس
غري مباشر إىل أن التحققات السلفية ما  بطريق هواه يف مواضع مبثوثة يف كتاما؛ ليتوصَال 

ن البن تيمية دون شعور مبط  دٌ ل نقْ هي إال اجتهادات ظنية ال غري، وبسبب هذا الزعم حصَ 
 فنيِ من املؤل.  
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النقل والتقرير مع ): (١٦٣(ل ابن تيمية للرتاث السلفي كما يف من صور مثث  ا أن فزعمَ 
  ).التأويل وإعادة القراءة

 إعادة القراءة(كلمة   فالحظ أن ( ب على أن ابن تيمية أتى بتقريرات أسلوب مهذ
  :ا مثالني على ذلكف مذهب السلف أحيانًا، وذكرَ الِ ختُ 

ر ابن تيمية هجر املبتدع حسب املصلحة الراجحة، بينما ر املبتدع؛ إذ قر هجْ : أحدهما
التشديد يف  ..تبهمالواضح من نصوص أمحد وغريه من أهل احلديث املوجودة يف ك: (قاال

  )..في جميع األحوال معاملة املبتدع واعتماد هجره والتغليظ عليه
در أن ابن تيمية خالف السلف ر يف الكتاب، واجلواب العام أنه لو قُ وهذه املزاعم تكثُ 

 -ا أو عمًداوكانت نسبته إليهم خطئً -هذا إليهم  بقوله، ولو زعم ابن تيمية نسبةَ  فال اعتبارَ 
 ه إن  ويبني كما لو أخطأ أي إمام آخر، فريد قوله مع حفظ مقامِ  عليه، ويكشف ذلك، فريد

ة يف راسخة، بل حنن ذا الصنيع نوافق ابن تيمية يف طريقته الفذ  كانت له يف اإلسالم مقامٌ 
 إجالل السلف، ومن العجب أن يظن  على بطالن  خمالفة ابن تيمية للسلف دليلٌ  أن

طالن اعتقاده هو،  على بُ التقريرات؛ إذ لو ثبت هذا كان دليًال  اعتقادام، وهذا من أعجبِ 
 وهذا ما يشغ هو البحث  -لو ثبت-مني للنيل من ابن تيمية، وغاية ذلك ب به بعض املتكل

ر نو -  فابن تيميةوهذا على فرض التسليم اجلديل، وإال .. فظ مقامهعن عذر البن تيمية حلِ 
  .مل خيطئ هنا -اهللا ضرحيه

ر املبتدع واالستدالل على خمالفة ابن تيمية للسلف، فهذا باطل مردود أما مسألة هجْ 
 حه اآليتعليهما؛ ويوض:  

١-  ما نقَال مما يقضى منه العجب أ عن أمحد بن حنبل ما يدل   رَ هجْ  على أن 
من قال القرآن : عبداهللا ه قال أليبعن إسحاق أن : (باملصلحة املبتدع منوطٌ 
أهل : فيظهر العداوة هلم أم يداريهم؟ قال: بلية، قلت أحلق به كل : خملوق؟ قال

  ).خراسان ال يقوون م
  .)٣٨(ونقل هذا عن غري واحد من السلف اعتبارهم املصلحة يف اهلجر: قلت

٢-  ومم جْ ا يؤك املبتدعة، ر د هذا أنه مع ما استفاض عن أهل احلديث من األمر
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، فكثٌري منهم أجاز الرواية عنهم يف اجلملة، وهي ..وأهل األهواء، وعدم جمالستهم
مستلزمة ملطلق االسة وذلك للمصلحة وهو مذهب سفيان الثوري وابن أيب ليلى 

 أمحد  ابية، وهو مذهبُ وأيب حنيفة وأيب يوسف والشافعي وغريهم سوى اخلط
  .)٣٩(وإسحق وابن حبان يف غري الداعية

ر أنه مل ينقل عن السلف شيء من هذا، وإمنا نقل عنهم هجر أهل د لو قُ  -٣
 هم إذا كان يف هجرهم مفسدة راجحة؛ ألن ، فهذا ال يستلزم هجرَ ادع مطلقً البِ 

اهلجر من جنس األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهو منوط باملصلحة؛ إذ بيان  
يبقى كذلك إذا وجد معارض راجح، وال ، ال يلزم أن اوحمرمً  كون الشيء مفسدةً 

 عند احلاجة كما ال يلزم ذكر استثناء االضطرار ألكل يلزم ذكر املعارض الراجح إال 
ل حلمها، وهذا يعود ألصل عظيم وهو فقه التزاحم أو امليتة حني نسأل عن أكْ 

  .التعارض
لكهما التشكيكي يف مس من هذا املسلك تربيرُ  - عفا اهللا عنهما- فنيِ املؤل  وإمنا غايةُ 

ى بإعادة سم حتت ما يُ  اتيمية أحيانً  ى باجليل الرابع كما خيالفهم ابنُ سم جواز خمالفة ما يُ 
  !القراءة
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 إن  ل هلا، قد ذكَ مسألة التسلسل أو احلوادث اليت ال أو من باب املثال يف  فانِ رها املؤل
 حالتني من مخس حاالت يتجل ى فيها متث ل ابن تيمية ملذهب السلف، وهذا يدل  على شح 
  !وعدم متييز بني بعض احلاالت

): ١٦٢(قاال يف ) النقل والتقرير مع التطوير والدمج يف بنية أكرب(ففي احلالة الثالثة 
ا مطورً ) التسلسل(يف حبث ) إذا شاء(م تيمية قول من قال من السلف أنه يتكل يدمج ابنُ (

وفق عمومه واستلزامه تلك احلرية يف اإلرادة أنه جار يف البداية والنهاية؛ ومن ) إذا شاء(معىن 
تلك ).. ا وأزًال تسلسل األفعال االختيارية يف ذاته أبدً (يف ) يتكلم إذا شاء(مث ميكن إدراج 

- التخريج نس الفعل االختياري، ومن َمث مة جِ هي املرحلة األوىل من دميومة الكالم إىل دميو 
-ة الدمج يف املسألة األوسع بطبيعة احلالزئي وهو ضروري والزم يف عملي وهناك ختريج جُ 
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  ..) ملسألة التسلسل
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، )إذا شاء: (ابن تيمية فهم التسلسل منذ األزل من قول السلف ا أن أما ظن : األولى
  :وهذا ظن حيتاج إىل حترير

وقوله ) يفعل إذا شاء: (جمرد إثبات مطلق املشيئة يف الكالم والفعل كقوهلم أن   -أ 
ونظائر ذلك ال يستلزم بنفسه وجود املفعوالت املتعاقبة منذ ) ريدا يُ مَ ال لِ فع ( :تعاىل

ستلزم الوجود على إمكان ذلك، فاإلمكان اخلارجي ال يَ  أن يدل األزل، وغايته 
 اخلارجي إال بضروب من االستدالل أخرى، فهو إما أن يستدل  ا على عدم دً به جمر

 ة أخرى على كمال التسلسل املستلزم امتناع التسلسل، أو يستدل به مع أدل
  .لوجوده يف اخلارج

نة إىل إثبات املشيئة، وأفعال اهللا من املتكلمني، وبعض أهل الس  ب طائفةٌ وهلذا ذهَ 
سواء كان ذلك المتناع وقوعها كما  ،يهم لتسلسل املفعوالتفْ االختيارية القائمة بذاته مع نَـ 

 يقول الكرامي ر د عدم وقوعها، وال ريبَ ة، أو  االمتناع يتناىف مع املشيئة املطلقة خبالف  أن
ل الناس أمة واحدة ر على جعْ قدِ إذ غايته أنه مل يشأ وقوعه يف األزل كما أنه يَ عدم الوقوع؛ 

��G��F��E��D��C��B﴿: لكنه مل يشأ ذلك قال تعاىل �AH﴾ ]١١٨: هود[ ،
  .ق هذا العامله حني خلَ أن خيلق يف األزل مث شاءَ  فهو مل يشأْ 

  .التسلسللف هذه على استدالل ابن تيمية من مقولة الس  وسيأيت وجهُ 

كالفالسفة   ،ثبت املشيئةَ ن ال يُ املفعوالت يف املاضي مَ  لَ سلسُ ت تَ ثبِ أنه قد يُ   -ب 
 املفعوالت وهم ينفون املشيئة، بل ينفون صدورَ  ثبتون تسلسلَ ائيني الذين يُ املش 

من : ة تستلزم معلوهلا يف األزلة تام ل احلوادث عن اهللا تعاىل؛ ألنه عند الفالسفة عِ 
وهي ) احلركة(ض حادثة بالعرَ ) التكوين(األجرام قدمية بالذات  وأجرام، وأن عقول 

 ألمر اهللا القدمي كما ا كما يقول أرسطو، أو تتحرك امتثاًال ا وعشقً ك تشبهً تتحر 
فاخلالق .. ومن خالل حركة األجرام تتسلسل احلوادث.. يقول ابن رشد احلفيد

 رشد احلفيد يف تفافت التهافتن، قال ابن ك ال املكوّ عندهم هو احملر  :
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 وجوده إال  عل الفاعل، وأن العامل ال يتم احلركة فِ  ا كانوا يعتقدون أن م فالفالسفة لَ (
اهللا تعاىل هو  ، وال ريب أن )إن الفاعل للحركة هو الفاعل للعامل :باحلركة، قالوا

 د له من العدملم كيف شاء كما أنه املوجِ ك للعِ احملر .  
 التسلسل يف املفعوالت باعتبار أنه مل يزلْ  يَ نفي املشيئة ال تستلزم نفْ  أن  :قصودوالم

متعاقبة بغري اختياره ومشيئته، وتسلسل املفعوالت من  ر من القدمي األزيل مفعوالتٌ صدُ يَ 
على أنه قد  ا يدل من النقص؛ مم  كان يلزم منه أنواعٌ   وإنْ  ،عقًال  ممتنعٍ  القدمي غري املختار غريُ 

  .تنفصل املشيئة عن التسلسل

اهللا ليس موجًبا  فقون على أن املتكلمني من املعتزلة والكالبية واألشعرية مت  أن   -ج 
، )اإلرادة(ا املنايف للمشيئة واالختيار ة تستلزم معلوهلَ ل مبعىن أنه ليس عِ  ،بذاته
 ومت ء كانت إرادته خملوقةً كل حادث يف العامل مراٌد هللا تعاىل سوا  فقون على أن 

 كما هو املشهور عن املعتزلة، أو إرادة قدمية قائمة بذاته كما   حادثة ال يف حمل
 يقول الكالبي ة واألشعري ي جنس املخلوقات يف األزل؛ فقون على نفْ ة، وهؤالء مت

 طلق وال يُ ): (١٥٩/ ١: (يف البدء والتاريخ) ٣٥٥:ت( وهلذا قال املطهر املعتزيل
ي ق ويؤد لْ اخلَ  ذلك يوجب أزليةَ  ؛ ألن يفعل لم يزلْ بأن اهللا تعاىل  املسلمون القولَ 

فهو ال يعرف  ؛منياملتكل  :، ويقصد باملسلمني)ةن يرى املعلول مع العل إىل قول مَ 
 سواهم، وأم ا فليس له علمٌ ا أقوال سلف األما ة وسادا.  

 عند املعتزلة خملوقٌ نس الفعل فهو من جِ ): الكالم(ا وأم وهو عند الكالبي ، ة ة واألشعري
  .فات الذاتيةله باملشيئة كالعلم والسمع والبصر وسائر الص  قَ ال تعل  ذاتٍ  صفةُ 

قال ابن  ؛موا التسلسل من جزئي مجلة السلفابن تيمية وغريه فهِ  واب أن الص : الثانية
ال جيعل  فرد قول منإذا شاء  امتكلمً  ه مل يزلْ مبشيئته وأن ق الكالم يتعل   أن فبني : ()٤٠(تيمية

ث م حىت حدَ كان وال يتكل  :ن وافقهم، ومن يقولة ومَ باملشيئة، كقول الكالبي  االكالم متعلقً 
  :ح ذلك اآليتوض ويُ ) ة وحنوهمكقول الكرامي   له الكالمُ 

١- ) ًمامل يزل متكل ( يف األزل، قال االسرتاباذي مٌ على أنه متكل)وأزيل : ()٤١
د أن مادما منهما؛ فإنه من املؤك  ، وبصرف النظر عن األصلِ )لْ زَ إىل مل يَـ  منسوبٌ 
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لدميومة خربها يف املاضي  مفيدةٌ ) لْ زَ مل يَـ : (يف معىن الزمن املاضي، فقوهلم واحدةٌ 
 بقرائنَ  التقييدُ م منها فهَ هنا، وإن كان قد يُ » الكالم«وهو  ،لبال أو.  

ة، قال ابن ن ة وبعض أهل الس على املعتزلة والكرامي  فيه رد ) امً متكل  مل يزلْ (م وقوهلُ 
وحمدث يف ذات اهللا  ثٌ اهللا حادِ  كالمُ : هم ممن يقولونة وغريِ الكرامي  وهذا قولُ : ()٤٢(تيمية

 تعاىل، وأن  اهللا تكل م أصًال م بعد أن مل يكن يتكل ما زال : يف حقه قالَ اهللا ميتنع أن يُ  ، وأن
  ).هأمحد وغريُ  ، وهذا مما أنكره اإلمامُ امتكلمً 

كالعلم   ؛ةٌ ذاتي  ة؛ إذ الكالم صفةٌ ة واألشعري على الكالبي  فيه رد ) إذا شاء( -٢
على أنه من  يدل  باملشيئةِ  الكالمِ  درة ونظائرها؛ فتقييدُ والسمع والبصر والقُ 

 ة عالصفات الفعلي وإمنا ) متكلًما لْ زَ اهللا مل يَـ ( ند السلف؛ فهم ال ينازعون يف أن
  !ينازعون يف تعليقه باملشيئة

 نيَ ة، ومتعلقاا حادثة، وبَ ات أيضا فهي أزلي الذ  واملشيئة أو اإلرادة عندهم من صفاتِ 
حلدوث أول -القدمية  ة؛ ألن اإلرادةَ أنواٌع من السفسطة العقلي  القدمية واملراد احلادثِ  اإلرادةِ 
ق على حادث قبله؛ ألنه عل قة على حادث قبله، ال جائٌز أن تُ وإما معل  ،ةزَ نجَ إما مُ  -حادث

 مُ وهي تستلزِ  ةً منجزَ  وهذا خلٌف، فلم يبق إال أن تكون اإلرادةُ  ،حادث لُ قد فرض أنه أو 
  .هامرادها عقيبَ  حصولَ 

 ل واإلرادة لألو - ثناؤه جل- : ال  متعاقبةً  قدمية، أو إراداتٍ  واحدةً  كون إرادةً ا أن تإم
 قدميةً  هلا، ال جائٌز أن تكون إرادةً  لَ أو  مرادها سيكون قدميًا ال متعاقًبا، وقد  واحدة؛ ألن
ة بَ متعاقِ  ل له إراداتٌ األو  إال أن  وهذا خلٌف، فلم يبقَ  ،ةٍ مشاهدَ  متعاقبةٍ  ثَ ض وجود حوادِ رِ فُ 

 هلا، وهو املطلوب رَ ل هلا وال آخِ ال أو.  
 لُ تسلسُ : منها ؛لوازمَ : ا بعد كالمٍ م منذ األزل كالمً يف إثبات أنه يتكل  أن : الثالثة

 ٌ اإلرادات، وهذا  ألصول أهل الكالم، ومنها تسلسلُ   بنفسه، وهو خمالفٌ الكالم، وهذا بني
والفعل  لَ وْ ظاهر؛ ألن القَ ، وهذا الزم ب تعاقب أفعال الر  إمكانُ : ا، ومنهاجد  الزم ظاهرٌ 

 بُ أحدمها جاز تعاقُ  بُ إذا أمكن تعاقُ : أي ؛ق يف هذا البابرَ جنس واحد عند سائر الفِ 
ث عليه، وهذا الزم ظاهر بَ عن الكالم؛ الستحالة العَ  متعاقبةٍ  ثَ حوادِ  صدورُ : اآلخر، ومنها



  ٣٠ 

 

  .إذا أظهر
 ه إىل قائله؛ لعدم خفائه ح نسبتُ دها يصة اليت واحِ نَ ومن خالل هذه اللوازم الظاهرة البيـ

  .)٤٣( ها؟وأمثاله، فكيف ذا اللوازم كل  على أمحدَ 
ونظائر ذلك مما ) قلُ خْ وأنه مل يزل سيَ ) (اًال أنه مل يزل فع (ف ذكروا لَ الس  أن : الرابعة
 دَ ل اهللا وخلقه الذي يلزم منه قِ عْ ة فِ يلزم منه أزلي بنفسها، نة م جنس املخلوقات، وهذه بي

  .وسيأيت حتريرها إن شاء اهللا تعاىل
تسلسل مسألة  ؛ إذ ذكر املؤلفانِ )التخريج: (احلالة اخلامسة وهي فْ ودعنا نستكشِ 

أنه ): (١٦٧(كما يبدو من كالمهما، فقاال يف ) راملطو ( على التخريجِ  مثاًال  الحوادث
ومن ... االختيارية كما تقدميتكلم إذا شاء، مث طورها مدًجما إياها يف تسلسل األفعال 

 الواضح أن  ذا القول بعينه، فيما ينقل عنه اجلميع مبن فيهم ابن تيمية، لَ الس ف مل يقولوا
  ).ا يف نفسه سلفي فهو ختريج تيمي على قول السلف، وليس قوًال 

١-  نالحظ أ امنهم اما وقعا يف نفس اخلطأ ظن  ابن تيمية أثبت التسلسلَ  أن 
ت مَ بنفسه كما تقد  وهو غري الزمٍ  ،ال غري ةِ االختياري  تقرير األفعالِ  من خالل

  .إليه اإلشارةُ 

 ع مدلوهلا؛ ليستدل ووس ) إذا شاء(لفظة السلف  رَ ة طو تيمي  أنه لو كان ابنُ  -٢
) ا إذا شاءمً اهللا مل يزل متكل  أن (هم تُ ا على تسلسل املفعوالت؛ لكانت كلمَ 

 نص : فاألوىل ؛يف املراد اجلملة األوىل أبلغُ  واحلقيقة أن ) م إذا شاءيتكل اهللا ( مماثلة لـ
، ال يلزم منها التسلسلُ : يف تسلسل املفعوالت، والثانية الكالم الزمةٌ  يف تسلسلِ 
يف  لزوم التسلسلِ  امتناعه عليه، وختريجُ  ذلك له وعدمُ  ها إمكانُ وإمنا غايتُ 

 ل نسبة هذا القول صْ إليه بفَ  كما حتاوالن اإلشارةَ   ها ضعيفٌ دِ املفعوالت منها مبجر
  !عن السلف

هذا القول إىل السلف ضعيفة بالنظر إىل  نسبةَ  هذا التقرير وأن  صحةُ  رَ د لو قُ  -٣
  طالن الدليلِ بُ  ؛ فإن )ا إذا شاءمتكلمً  لْ زَ مل يَـ (من مقولة  ضعف االستداللِ 

ُ
 ني عَ امل

ف هو القول لَ مذهب الس  على أن  الستداللُ كن امْ ال يستلزم بطالن املدلول؛ فيُ 
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صوص وعدم اعرتاضهم عليها، قال ابن الن  رِ هلا من خالل ظواهِ  لَ ال أو  حبوادثَ 
الشرع إذا تصفح ظهر من اآليات الواردة يف  رَ ظاهِ  فإن : ()٤٤(د الفيلسوفشْ رُ 

 ر س الوجود والزمان مستمِ فْ نَـ  ة باحلقيقة، وأن ثَ دَ ه حمُْ صورتَ   أن عن إجياد العاملَ  األنباءِ 

��W���V��U��T﴿: من الطرفني، أعين غري منقطع، وذلك أن قوله تعاىل

_��^���]��\��[��Z��Y��X﴾ ]يقتضي ]٧: هود ،
 قبل هذا الزمان، أعىن  اقبل هذا الوجود، وهو العرش واملاء، وزمانً  اوجودً  بظاهره أن

  q﴿: وقوله تعاىل. حركة الفلك بصورة هذا الوجود، الذي هو عددُ  نَ املقرتِ 

r  s  t   u  vw ﴾]يقتضي أيًضا ]٤٨: إبراهيم ،

       ´  ³  ²﴿: وقوله تعاىل. ، بعد هذا الوجوداثانيً  ابظاهره أن وجودً 

µ  ¶  ¸ ﴾]١١: فصلت .[ ت من قَ لِ خُ  السمواتِ  يقتضي بظاهره أن
 على ا يف العاملَ مون ليسوا يف قوهلم أيضً شيء؛ فاملتكل  ْر ظاهر الش لونع، بل متأو .

 فإن ْر ه ليس يف الش وال يوجد هذا ض، م احملْ دَ مع العَ  ااهللا كان موجودً  ع أن يف نص 
، )اإلمجاع انعقد عليه مني يف هذه اآليات أن ر يف تأويل املتكل و تصَ ، فكيف يُ أبًدا

ة، مثل بتمثيلها باجلوارح اإلنساني  �يف الباري  إىل تفهيم معانٍ  ر واضطُ : ()٤٥(وقال

: ، وقوله تعاىل]٧١: يس[ ﴾H��G��F��E��D��C��B��A﴿: �قوله 

﴿´  µ¶ ﴾]٧٥: ص([ والن ، من تشبيه اهللا  اا فرارً وْ فاة بأنواعهم ول
عات كالفالسفة فوقعوا يف تشبيهه باملمتنِ  -كما فعل متقدمو الروافض-باإلنسان 

 كقوهلم  ة يف بعض عقائدهمواجلهمي : ال حي  وتشبيهه باملعدومات  ..توال مي ،
 ضِ عْ ة واملعتزلة بنفي الصفات، أو بقول بَـ كالفالسفة واجلهمي هم بوجود اهللا يف كل 

 ، وتارة شب و لُ مكان، أو كمتأخري األشاعرة بنفي العُ 
َ
وات كعامة هوه باجلماد أو امل

  .)٤٦(ة اليت تنفي عنه تعاىل احلركةَ فَ ق املنحرِ رَ الفِ 
 واملقصود أن  ظواهر النصوص تفيد أن لْ زَ بأوصاف الكمال مل يَـ  فٌ صِ ه مت  ا، صفً مت ا
  .هلا يف الدالئل إن شاء اهللا وسيأيت مزيد بسطٍ 
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ا أو  رُ ف ، وهي ليس مما يكَ يسريةً  هذه املسألة قد أشار إليها السلف إشاراتٍ  -٤
  :ة فيها قوالنن ؛ إذ ألهل الس ر له احلق هَ أ إال إن ظَ ط وإن كان خيُ  ،هاع صاحبُ د بَ يُـ 

ة  ن طائفة من متأخري أهل الس  ق، وهو قولُ لَ لق مث خَ أن اهللا كان ال خيَْ : القول األول
  :كابن جرير وابن منده وغريمها

ر قبل و ومل يزل موصوفًا باخلالق البارئ املصَ : ()٤٧():٣٣٩:ت(قال ابن منده   -أ 
  .ق؛ إذ ذكر أنه خالق قبل اخللقلَ ق مث خَ لُ ال خيَْ  ه كانهذا أن  رُ فظاهِ ) اخللق

ًما مسيًعا ًما متكل عالِ  اهللاُ  لْ زَ مل يَـ :قال حممد بن احلسني: ()٤٨(وقال اآلجري  -ب 
  ). رفَ ن قال غري هذا كَ ق األشياء، مَ لْ بصريًا بصفاته قبل خَ 

كقول ابن   ؛أي املعهود من أشياء العاملَ ) قبل خلق األشياء: (قوله إن : وقد يقال
واملاء  ؛ إذ العرشُ )وأرض ه من مساءٍ قِ لْ ن خَ ق شيًئا مِ لُ شه قبل أن خيَْ رْ اهللا كان على عَ : (عباس

 ا، أو وأرض ال مطلقً  ا من هذا العامل من مساءٍ ه أراد قبل أن خيلق شيئً من خملوقات اهللا، لكن
 ي األشياء املعَ  د قبل خلقِ صِ قْ أنه يَـ 

ُ
نوعها،  نة ال يلزم منه حدوثُ ي عَ نة، وحدوث األشياء امل

  .فاهللا أعلم.. غريه مُ ا، واألصل أنه يكل السيما أنه أثبت كالمً 

كتب يزيد بن : عن األعرج، قال: )٤٩(ويف جزء احلسن بن موسى األشيب  -ج 
، واملاء، والقلم، العرشُ : ق، فقاللْ أيب مسلم إىل جابر بن زيد يسأله عن بدء اخلَ 

من تالميذ ابن عباس، وكالمه  وجابر بن زيد عاملٌِ . ذلك بدأ قبلُ  أي  واهللا أعلمُ 
 أنْ  ا كان بعدَ جلنس اخللق بدءً  هذا ظاهر أن  مل يكن، وإمن ًال ا النزاع يف أيها أو.  

اخللق، وقد يراد به  سُ نْ به جِ  قد يرادُ ) اخللق(الزم؛ ألن لفظ  هذا غريُ : وميكن أن يقال
ق هذا العامل، وما ثبت عن شيخه ابن عباس وغريه لَ خَ املعهود الذي أخرب اهللا عنه حني  اخللقُ 

حاح؛ يف األحاديث الص   املشهود، وهو الثابتُ دون العاملَ من الصحابة والتابعني كانوا يقصِ 
 ملسو هيلع هللا ىلص اهللا أنه سأل رسولَ  :أيب رزين ه حديثُ ويؤيد هذا كل  ق لُ قبل أن خيَْ  �نا أين كان رب

ه على شَ رْ عَ  قَ لَ ، ثم خَ ، وما فوقه هواءٌ تحته هواءٌ ، ما اءٍ مَ في عَ  كانَ «: ه؟ قالقَ لْ خَ 
  .جريرٍ  ه ابنُ حَ ، أخرجه أمحد والرتمذي وحسنه، وصح »الماء

ه كان يف أن   احلديثُ ، وقد بني هذا العاملَ  :أي) ق خلقهلُ قبل أن خيَْ : (فالحظ أنه قال
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  .)٥٠(األقوالِ  ح يف أصَ  ؛سحاب :أي ؛عماءٍ 

ينا عنه و وقد رُ ): (٣٥/ ١(سل وامللوك الطربي يف تاريخ الر وقال العالمة ابن جرير   -د 
 الة والسالم أنه قالعليه الص :» من غري استثناءٍ . »القلم � ه اهللاقَ لَ خَ  شيءٍ  لُ أو 
: ملسو هيلع هللا ىلصبقوله  م ، بل عَ مِ لَ القَ  قَ اهللا إياه خلْ  قُ لْ خَ  مَ ه تقد ا من األشياء أن منه شيئً 

قبله من غري  القلم خملوقٌ  ، وأن شيءٍ  ، كل »إن أول شيء خلقه اهللا القلم«
  ).ا غري ذلك، وال شيئً ا، وال ماءً استثنائه من ذلك عرشً 

فها، وقد تراجع عن ب اليت أل تُ وكتاب التاريخ من أوائل الكُ  ،منه اإلطالقُ  رٌ وهذا ظاهِ 
  .ه إن شاء اهللاطُ سْ كما سيأيت بَ   ؛فيها أشياءَ 

بعد كالم، وهو املشهور  بكالمٍ  مُ ، ويتكل قٍ لْ بعد خَ  اق خلقً لُ أنه مل يزل خيَْ : القول الثاني
  .فٌ هلم خمالِ  فْ رَ عْ ومل يُـ  ،هم، والكناين، وغريِ ، وأمحدَ السلف كأيب حنيفةَ  عن كبارِ 

  ).ة والفعليةوال يزال بأمسائه وصفاته الذاتي  لْ زَ مل يَـ : ()٥١(قال أبو حنيفة -١
مل : ( د األزلية بقولهتهما، وأك بني الصفات الذاتية والفعلية يف أزلي  قْ مل يفر :نالحظ أنه

  ).يزل وال يزال
ع وغري ذلك من نْ واإلبداع والص  واإلنشاءُ  والرتزيقُ  فالتخليقُ  ةُ وأما الفعلي : (مث قال

  ).صفات الفعل مل يزل وال يزال بصفاته وأمسائه مل حيدث له صفة وال اسم
ها مرة تَ د أزلي هي التخليق والرتزيق واإلنشاء وأك  الفعليةَ  أن الصفاتِ  ني فنالحظ أنه بَـ 

ل واألصل محَْ ) مل يزل وال يزال بصفاته وأمسائه مل حيدث له صفة وال اسم: (أخرى، فقال
  .الكالم على ظاهره

يزل ه مل ال أن ..ى باخلالق والصانعه مل يزل وال يزال يسم هو أن  املقصودَ  إن : فإن قيل
  !خيلق ويصنع

 وهو ما ذكره الط حاوي  يه؛ إذ قال يف منت بَ ا مذهب أيب حنيفة وصاحِ حً موض
، )لهم من صفتهبْ بكوم شيًئا مل يكن قَـ  دْ مل يزدَ  ،هقِ لْ بصفاته قدميًا قبل خَ  ما زالَ : (الطحاوية

مث ): استفاد اسم الباري ةي وال بإحداثه الربَِ  قِ اخلالِ  اخللق استفاد اسمَ  قِ لْ ليس بعد خَ : (مث قال
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مني ، وهذا هو املشهور عن املتقد )وال خملوق قِ ة وال مربوب، ومعىن اخلالِ له معىن الربوبي : (قال
 ن منهم فعلى مذهبِ و ر من احلنفية، وأما املتأخ  أيب منصور املاتريدي الذي يقر اإلميان هو  ر أن

 اإلقرار بالقلب، وأم ٥٢(عليه كما يف كتابه التوحيد ق باللسان فدليلٌ طْ ا الن(.  
ع من أفعال نْ فالتخليق واإلنشاء والص  ؛كالم أيب حنيفة  ظاهرِ  هذا خالفُ  أن : واجلواب

أي يف املاضي، ) مل يزل: (، وقولهه خملوقةٌ اهللا تعاىل وهو مل يزل وال يزال عليها، ومفعوالتُ 
ا بتخليقه والتخليق خالقً .. مل يزل: (بينهما، وقال قْ أي يف احلاضر، ومل يفر ) وال يزال: (وقوله

والفاعل هو اهللا تعاىل والفعل صفة يف  ، بفعله، والفعل صفة يف األزلصفة يف األزل، وفاعًال 
  ).واملفعول خملوق وفعل اهللا تعاىل غري خملوقٍ  ،األزل

األلفاظ  احلنفية يف هذه هلا، وهلذا خالفه بعضُ  لَ ال أو  ثَ يف حوادِ  فكالمه ظاهرٌ 
شيء  مَ دَ ا قِ إم  ؛ ألن هذا يستلزمُ )مل يزل فاعًال  قالَ ال جيوز أن يُ : ()٥٣(ها، قال اجلصاصوْ فَ فنَـ 

 مفعولٍ  م جنس املخلوقات، وكل دَ ، وإما قِ وهذا كفرٌ  ،من املخلوقات كما تقول الفالسفة
  .ه من السلفره أبو حنيفة وغريُ كما قر   ؛خملوقٌ 

 دَ كثريًا ممن نفى قِ   لكن م جنس املفعوالت من املتكل ة مل يتصوروا مني وبعض أهل السن
 وظنوا أنه ليس إال مذهبَ اجيدً  الف تصورً مذهب الس ،  تَ يْ فَ مني، وإذا نَـ الفالسفة أو املتكل 

 ك مذهبُ مَ زِ لَ  منيمذهب املتكل  ْري املتكلمني؛ إذ هو خَ  روا مذهبَ الفالسفة؛ وهلذا قر 
 األمرين، ولعل الطحاوي  ظن  هذا فقر لكن مل .. ف بالتخليق واإلنشاء والرتزيقوصَ ه يُ ر أن

أيب حنيفة  عقيدته هي عقيدةُ  قد ذكر أن  ، والطحاوي قَ اخللْ  قَ لَ حىت خَ  خملوقاتٌ  لْ حيصُ 
بأن اإلميان هو اإلقرار  ب إليهم القولَ سَ وصاحبيه، لكنه قد خيطئ يف بعض املواطن، كما نَ 

د الصحيح أنه يرى نَ عن القاضي أيب يوسف بالس  تَ نان، مع أن الثابِ باجلَ  باللسان، والتصديقُ 
مل ..يعقوب بن إبراهيم أبو يوسفَ : ( )٥٤(يف الثقات انَ ب وعمل، قال ابن حِ  لٌ وْ قَـ  أن اإلميانَ 
: ولعل الصواب ،كذا يف األصل[ يبانيهمالك صاحبيه إال يف الفروع، وكان سْ مَ  كُ يكن يسلُ 
ثنا إسحاق بن إبراهيم القاص ثنا حدثين احلسن بن حممد حد : اإلميان والقرآن يف] يُبايُِنهما

  .واهللا أعلم). وعمل يزيد وينقص اإلميان قولٌ  :أبا يوسف يقول قتيبة بن سعيد قال مسعتُ 

 الفاعلَ  إنه مل يزلِ : ()٥٥(يف احليدة) ٢٤٠:ت(قال عبدالعزيز الكناين  -٢
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ر عليه وال مينعه منه دِ قْ يَـ  �ل صفة هللا عْ الفِ ق سيخلق؛ ألن سيفعل، ومل يزل اخلالِ 
على  يدل ) مل يزل: (ال أوهلا؛ فإن قوله ثَ جدا يف حوادِ  وهذا تقرير ظاهرٌ ) مانع

 فعل مضارع مقرون حبرفِ ) سيخلق(و) سيفعل: (أزلية جنس الفاعلية، وقوله
 دَ جِ وُ : أي ؛ثٌ  إال وهو حادِ ني عَ مُ  يعين أنه ما من خملوقٍ . ..السني مفيد لالستقبال

 امَ  بعد أن مل يكن، وهو ردالكناين به؛  ملذهب الفالسفة الذي حاول املريسي ا
 هذا تعليلُ  دُ ويؤي ر عليه وال مينعه منه مانعٌ دِ قْ يَـ  �الفعل صفة هللا ( ه ذلك بأن( ،

 وفيه رد  على مذهب الكالبية وحنوهم ممن يرى أن  ؛ ألنه أتى حبرفِ الفعل أزيل 
 على الرتاخي اليسري، وليس فيه متمَ  التنفيس الذي يدل لألشاعرة؛ ألنه قال كٌ س :

  ..على األزلية الذي يدل ..) مل يزل(
  .سيخلق وسيفعل مل يزل إىل غري بدايةٍ  -ثناؤه جل -أن األول : ومقصود الكناين

٣-  فقد شَ : ()٥٦(ة والزنادقةقال أمحد بن حنبل يف الرد على اجلهمي خبلقه  م اهللاَ تُ هْ بـ
ت من األوقات ال قْ ه خملوق، ففي مذهبكم قد كان يف وَ حني زعمتم أن كالمَ 

ق اهللا هلم  لَ كانوا ال يتكلمون حىت خَ   ق الكالم، وكذلك بنو آدمَ لَ يتكلم حىت خَ 
إن اهللا : فة، بل نقولوتعاىل اهللا عن هذه الص . ر وتشبيهفْ م بني كُ تُ كالًما، وقد مجعْ 

، وال ق الكالمَ لَ حىت خَ  مُ إنه كان وال يتكل : وال نقول ،إذا شاءمتكلًما  مل يزلْ 
 إنه قد كان وال قدرةَ : ، وال نقولمَ لِ علًما فعَ  قَ لَ حىت خَ  إنه قد كان ال يعلمُ : نقول

ق لنفسه لَ له حىت خَ  إنه قد كان وال نورَ : ، وال نقولله حىت خلق لنفسه القدرةَ 
  ).ه عظمةً سِ لنفْ  قَ لَ له حىت خَ  عظمةَ إنه قد كان وال : نورًا، وال نقول

اهللا مل يزل يتكلم إذا شاء،  يف أن  الذي ال حيتاج إىل شرحٍ  الصريحَ  ص هذا الن  ظْ فالحِ 
  :به على حوادث ال أول هلا من جهتني وميكن االستداللُ 

هلا، وهذا يدل  لَ إلرادات ال أو  له، وهو مستلزمٌ  لَ ال أو  كالمٍ   أن يف هذا إثباتَ  :األولى
  .هلا لَ ال أو  على إمكان حوادثَ 

من حصول حوادث به،  اهللا يستحيل أن يكون عبثًا ليس فيه حكمةٌ  كالمَ   أن  :الثانية
  .هلا لَ ال أو  ثَ أو خماطبة خملوق، ويف كلتا احلالتني يثبت حوادِ 
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ا متكلًما يُ : قال أبو عبد اهللا: ()٥٧( وقال ابن بطة
ً
د بصفاته غري عبَ مل يزل اهللا عامل

  ).حمدودة وال معلومة، إال مبا وصف به نفسه
  .دهبُ عْ تَـ  تعاىل خيلق خملوقاتٍ  يـََزلْ مل :أي) دعبَ يُ .. مل يزل: (فقوله

إذا  كُ القيوم يفعل ما يشاء ويتحر  احلي : ()٥٨(قال عثمان بن سعيد الدارمي -٤
أمارة  ؛ ألن ويبسط ويقوم وجيلس إذا شاء ضُ شاء، ويهبط ويرتفع إذا شاء، وينقبِ 

 ؛كما بني احلي وامليت التحر متحرٌك ال حمالةَ  كل حي . غريُ  ميتٍ  وكل  ك ال متحر
  ).حمالة

  :وجه الداللة من جانبين
للحي القيوم وهو  هذا تفسريٌ ) يفعل ما يشاء، ويتحرك إذا شاء: (قوله :الجانب األول
ك يف األزل فسيفعل هذه اجلملة أنه تعاىل إن شاء أن يفعل ويتحر  مل يزل كذلك، وغايةُ 
 وسيتحرك، فهذا يدل  له مٌ زِ ه مستلْ على إمكان ذلك ال أن.  
حلركة اهللا تعاىل منذ  فهذا مستلزمٌ ) متحرٌك ال حمالة حي  كل : (قوله :الجانب الثاني
 األزل؛ ألنه مل يزل حي اكً ا، فهو مل يزل متحر!  

أنا أكفر : إذا قال لك جهمي : ضيل بن عياضقال الفُ : ()٥٩(البخاريقال  -٥
 برَ  نُ أنا أؤمِ «: يزول عن مكانه، فقل برب يفعل ما يشاءُ  ب« .(  

 وهذا وإن كان يف سياق آخر، فهو يدل  ؛ عٍ ه يف األزل غري ممتنِ قَ لْ اهللا وخَ  لَ عْ فِ  على أن

: الربوج[﴾ ©  ¨  §﴿: بقوله تعاىلألنه يفعل ما يشاء، وهو من جنس االستدالل 
قد تستلزم  ا، وإن كانت اآليةُ ه يف األزل ليس ممتنعً لَ عْ فِ  على أن  مما يدل  ؛، ونظائر ذلك]١٦

لبيان املدح والكمال، فإذا كانت   تكثرة الفعال سيق  هلا من جهة أن  لَ ال أو  حوادثَ  وجودَ 
له  لَ فيما مياثله فيما ال أو  ، فهي حممودةٌ يف وقت ما حممودةً  -جل ثناؤه-الفعال منه  كثرةُ 

رة بالنسبة إليه سواء، ، ومجيع األوقات املقد ض قبله وقتٌ فرَ من األوقات، وما من وقت إال ويُ 
القرآن  رُ ص، وهو ممتنع عن اهللا تعاىل، وظواهِ قْ وقت منها من كثرة الفعال يستلزم النـ  و فخلُ 

 م باالضطرار؛ إذ علَ ها تستلزم هذا، وهذا يُ الدالة على هذا املعىن كثرية، بل أمساؤه وصفاته كل
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 نَ واحدة، فمِ  هذه قد صدرت منه ولو مرةً  يستلزم أن . ..ف الرجل بالكرامة والشجاعةصْ وَ 
ف به من هو وصَ ه قط، فكيف يُ ا ومل تظهر منه آثارُ م أحدً رِ كْ رجل بالكرم مل يُ  فُ وصْ  املمتنعِ 

على ذلك  سْ ، وقِ ةَ ع عليه كما يزعمه املتكلمون؟ فمثل هذا ال يكون وصًفا صادقًا البت ممتنِ 
  .األوصاف واحملامد سائرَ 
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بعدم  فان يف الطعن يف مذهب أهل احلديث والتقليل من شأنه، تارةً أ املؤل تَ فْ مل يَـ 
م النصوص، وتارة باالحتجاج باألحاديث هْ بضعفهم يف فَـ  ه، وتارةً ل كُ   ق حيازم للحَ 

  !الضعيفة
بون على خمالفة ما مني فصاروا يرت من أهل احلديث املتقد  أتت طبقةٌ ): (٣٠١(قاال يف 

نة، ووقع بسبب هذا كل ما يرتب على خمالفة الس : لديهم من الروايات على ما فهموه منها
  ). من االعتداء يف ذم أهل الرأي لونٌ 

 ينَ مث ذكرا أن الراد  
ُ
 د حَ على هؤالء امل

ُ
  :دين صنفانتَ عْ ثني امل

على ذلك مبا حيصل بني أمحد  وضربا مثًال . ..من أهل احلديث :الصنف األول
  !راهويه بنِ  وإسحاقَ 

  ؟ْنيِ فَ ر املؤل ظَ هذين اإلمامني هو املعتدي يف نَ  أدري أي  ولستُ 
يرد ما لديهم من الروايات؛ لعدم ثبوا عنده كأهل الرأي مع (من  :الثانيالصنف 

ا على أصول غري األصول اليت جيري عليها عدم الثبوت هذا كان مبني  االلتفات إىل أن  وجوبِ 
وقد ..ومن النظر إىل مدى موافقة ما روى للقياس ،ر إىل فقه الراويظَ احلديث من الن  أهلُ 

ر يف ظَ الرأي والن  هم خيالفوا باجتهادِ ية كثبوا عند أهل احلديث ولكن تثبت عندهم الروا
  .املعاين واملقاصد واألشباه

ون ما ثبت لديهم من الرواية على املعىن الذي فهموه د عُ وملا كان فقهاء أهل احلديث يَـ 
مذهب أهل  يف حتسنيِ مث واصال ) ..نةعون على فقهاء الرأي مبخالفة الس ن شَ صاروا يُ  ةً ن منه سُ 

ا صدرً  كانوا أضيقَ   فٌ لْ خَ ( ةَ األئم  هؤالءِ  فَ لَ وأنه خَ  ،الرأي وتضعيف مذهب أهل احلديث
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 رعاية لفقه اخلالف فزادوا يف الطعن على خمالف الرواية وزاد تعظيمهم لفهمهم  وأقل
  !مبطن لضيق صدر األئمة وقلة رعايتهم للخالف زٌ مْ ، وفيه لَ ..)للرواية

ة، قد ن للوقوف على الس  طريقنيواالجتهاد  كانوا يرون الروايةَ : (عن أهل الرأيوقاال 
  ).وأهدى سبيًال  داللةً  أصح  ر اآلخر مادام املسلوكُ هجَ مها ويُ ك أحدُ سلَ يُ 

فهي طريق للوقوف  -اإلسناد وإن صحت من حيث ظاهرُ -جمرد الرواية : (مث قاال
 ة، وليست هي السنة نفسهاعلى هذه السن.(  

يف كثري من  لٍ أو عدْ  دون حتريرٍ  حنبلي  أي  فِ صْ قرنًا قرنًا يف قَ  مث طفقا جيتاحان القرونَ 
، ...وانًادْ بغًيا وعُ  -جريرٍ  إنكار احلنابلة على ابنِ  مها مةَ األحيان، ومن أشهر ذلك ترديدُ 

فإن مل جيد  ،إىل ذلك سبيًال  ثُ ما استطاع الباحِ  هلم عن أعذارٍ  ثَ حَ بْ أن يُـ  وكان الواجبُ 
  .ل وظلمهْ ال ِجبَ  وعلمٍ  هم بعدلٍ دَ قَ نَـ 

يطول  املؤاخذاتمن  يف كتاما أنواعٌ  ويف هذا الكالم وما شاكله مما هو مسطورٌ 
  :وراءهاه إىل ما ب نَ تُـ  ر مجًال كُ ذْ استقصاؤها، وإمنا نَ 

الكبار، ونقاد األسانيد وفقهاء  بأهل احلديثِ  ايف كالمهما استخفافً  أن : األولى
 ه أهلُ فَ صْ غ نِ لُ بْـ غوا فيه ما مل يَـ لَ هم يف طلبه وحتصيله والعناية به، وبَـ وا أعمارَ نَ فْـ الذين أَ  ،األمصار

 الرأي إن أحسن م، فكيف يُ  ا الظن َؤالء؟ساو ى هؤالء  
عنايتهم حبفظها  ؛ ولعدمإياهمها م بلوغِ دَ عَ أن أهل الرأي خالفوا األحاديث؛ لِ : الثانية

أهل الرأي يف  إمامُ  يا بالقياس، وأبو حنيفةَ تْ وروايتها كأهل احلديث الكبار؛ فاجرتؤوا على الفُ 
فإذا الناس  ت بعدُ رْ ظَ مث نَ : ()٦٠(راهويه بنُ  فيه واضطرب، قال إسحاقُ  ر الكالمُ ثُ زمانه، وقد كَ 

 د رُ من أهل احلديث من رآه يَـ  أن ؛ وذلك )ا عليه خبراسانما كن  أيب حنيفة على خالفِ  رِ يف أمْ 
ع يف بعض مسائل االعتقاد، كما توس  لٌ لَ ة، كما أنه حصل منه زَ سَ باألقيِ  حاحَ الص  األحاديثَ 

 أهلِ  م بعضُ قَ فاختلفوا فيه، وإمنا نَـ : فاجتمعت هذه األمور.. ليَ بعض أصحابه يف احلِ 
، اهإي ها لعدم بلوغها فُ يف الغالب خيالِ ه لآلثار بالقياس، وهو تَ فَ احلديث عليه يف الفقه خمالَ 

مه على األثر، ومن ذلك على سبيل املثال، ن احلكم بالقياس فيظن أنه يقد رِ قْ وعادته أن يَـ 
عن  لَ ئِ كنت عند أيب حنيفة، فسُ : قال ،وروى أبو عاصم عن أيب عوانة: ()٦١(قال ابن قتيبة
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  .عُ طْ عليه القَ : فقال ،اي دِ رجل سرق وَ 
حدثنا حيىي بن سعيد، عن حممد بن حيىي بن حبان، عن رافع بن خديج : فقلت له

  ..) ما بلغين هذا:فقال. »رٍ ثَ وال كَ  رٍ مَ في ثَ  عَ طْ ال قَ «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال
ه اخلرب، ولو بلغه لذهب إليه وترك القياس، وقال ابن غْ لُ بْـ فنالحظ أن أبا حنيفة مل يَـ 

ب يف رْ عن الش  -يعين أبا حنيفة- لَ ئِ وسُ : إسحاق بن راهويهقال ): (١٠٧(قتيبة أيًضا يف 
 ل يدك املاء، خِ دْ يف إصبعك، فتُ  ال بأس به، إمنا هو مبنزلة اخلامتَِ : فقال. ضاإلناء املفض

  ).فتشربه ا
 رْ فنالحظ أن أبا حنيفة أباح الش رُ ض بالقياس وكأنه يَـ ب يف اإلناء املفض أحاديثَ  د 

 ة أو بلغته بطريقٍ ض النهي عن الشرب يف آنية الفِ  ه أحاديثُ غْ أنه مل تبلُ  النهي، ويبدو يل
قد  ، وإمنا اتهدُ القياسَ  صوص ال ختاِلفُ ه يف هذه املسألة، والن ضعيف؛ وهلذا خالفه أصحابُ 

  .ضب يف جواز الشرب خبالف املفض يشبه املضب  يسريٌ   تابعٌ يف ذلك، واخلامتَ  خيطئُ 
 مسعت وكيًعا يقول : مسعت يوسف بن عيسى يقول: ()٦٢(يف جامعه وقال الرتمذي

ٌة، سن  اإلشعارَ  فإن  ؛الرأي يف هذا لِ أهْ  روا إىل قولِ ال تنظُ : (حني روى هذا احلديث، فقال
يف  رُ عنده ممن ينظُ  ، فقال لرجلٍ كنا عند وكيعٍ : يقول بِ أبا السائِ  تُ ومسعْ ). وقوهلم بدعةٌ 

عن  يَ وِ فإنه قد رُ : ٌة؟ قال الرجللَ ثْـ ، ويقول أبو حنيفة هو مُ ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  رسولُ  رَ عَ شْ أَ : الرأي
أقول : غضًبا شديًدا، وقال بَ ضِ فرأيت وكيًعا غَ : ٌة، قاللَ ثْـ مُ  اإلشعارُ : أنه قال عي إبراهيم النخْ 

ج حىت رُ ، مث ال ختَْ سَ بَ بأن حتُْ  كَ ق ، ما أحَ قال إبراهيمُ  :وتقول ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  قال رسولُ  :لك
  ).عن قولك هذا عَ تنِز 

 ومع ذلك مل  -وهو من أفقه الصحابة-عباس  اإلشعار ابنُ  حديثِ  راويَ  ونالحظ أن
  يأخذ به أبو حنيفة؛ وذلك لعدم بلوغِ 

ُ
فيها بوجه من الوجوه،  عَ فْ ال نَـ  ة ضررٌ لَ ثْـ اخلرب إليه، وامل

  ...لشعائر اهللا ، وفيه تعظيمٌ البهيمةَ  ر ضُ ال يَ  واإلشعارُ 
 إياهذلك من خمالفة اآلثار لعدم بلوغها  أن أبا حنيفة قد حصل منه أشباهُ  واملقصودُ 

ا ظن  ؛قهفْ ا شديدا يف احلديث والِ ه ذم م طائفة من أهل احلديث إىل ذَ  تْ ب به، فهَ  ج تَ ا حيَ بلوغً 
 د ذلك، وأمحد بن حنبل مُ منهم أنه يتعم من مسائله  رٌ ع على كثري من آرائه كما هو ظاهِ لِ ط



  ٤٠ 

 

، ...ة عليه يف اجلملةد ة علمه باآلثار، وهو مييل إىل الش عَ سَ ها يف الغالب؛ وذلك لِ دُ وينتقِ 
به يف الفقه كاألعمش، وابن املبارك، وحيىي بن آدم،  وكثري من أهل احلديث على االعتدادِ 

  .)٦٣(هموالشافعي، وعبدالرزاق الصنعاين، وأيب عبيدة، وابن أيب شيبة، واملروزي وغري 
مجاعة  ض أن رَ ه، وإمنا الغَ قْ بوغه يف الفِ يف نُ  نيفةَ حَ  أبا حَ دَ ن مَ مَ  استقصاءَ  ضُ رَ وليس الغَ 

 د رد ه أنه يتعم ن ظَ عليه؛ فلِ  ا عليه يف الفقه، ومن اشتد وْ نَـ ثْـ مشهورة من أهل احلديث قد أَ 
 أحدٌ  لْ قُ يف االعتقاد، ومل يَـ ه برجوعه عن بعض أقواله مِ لْ ره؛ فلعدم عِ ف األحاديث، وأما من كَ 

 قول الواحد من أهل احلديث حُ  إن على غريه ةٌ ج.  
ه نزاع يف أن  النزاع بني أهل الرأي وأهل احلديثِ  لِ تصوير أصْ  فانِ حاول املؤل : الثالثة

م، وهو عدم بلوغ األحاديث إليهم كما تقد  ،الرئيسي  زا السببَ ربِْ م وقواعد الرتجيح، ومل يُـ هْ الفَ 
به البلوى، وقاعدة رواية  م عُ قاعدة ما تَـ : أيب حنيفة فيها هي دُ تفر  ن ظَ وأشهر القواعد اليت يُ 

 فانالفقيه اليت أشار إليها املؤل.  
 أما رد  األحاديث الشاذ ا إذا كانت موافِ  ة والضعيفة فيما تعمةً قَ به البلوى وحيتملو 

أهل احلديث يف اجلملة كما  يستعملها كبارُ  يف اجلملة فهذه قاعدة صحيحةٌ .. لألصول
ها من القواعد من معايرا باألحاديث األخرى، فهم ال يكتفون باإلسناد رَ يستعملون نظائِ 

 رثبتَ املعلولة اعتضاًدا واستئناًسا ملعًىن  ذات األسانيدِ  ا يسردون األحاديثَ د، بل هم أحيانً ا  
  .ةذَ ة هؤالء اجلهابِ مَ قه عظَ فْ يعرتض عليهم وهو ال يَـ ال ق أخرى، وبعض اجله رُ ن طُ لديهم مِ 

 وقد حصل غلو  من بعض األحناف فرد عُ أخبار اآلحاد الثابتة فيما تَـ  وا كل به  م
حديٌث  د رَ يُـ  كأنْ   ؛يف التطبيق طٌ البلوى، كما قد حيصل يف بعض هذه القواعد الصحيحة غلَ 

بإسناده يف بعض  ج تَ حيُ  - والدواعي على نقله ممَ فيما تعم به البلوى أو فيما تتوافر اهلِ -
 املسائل، وهذا الر د  حق  

ُ
ت بأسانيد بُ ثْ ض، لكنه قد يَـ عارِ لو مل يثبت إال ذا اإلسناد؛ لقوة امل

القاعدة،  م الرواية ال من جهة تطبيقِ لْ ، فاخللل من جهة تفريطه بعِ أخرى مل تبلغ ذاك الفقيهَ 
  .الصحيحة الثابتة اآلحادِ  ا أخبارُ  د رَ القاعدة فيُـ  لغة يف تطبيقِ وقد يكون اخللل من جهة املبا

فليس : إىل فقه الراوي وتقدمي روايته على رواية غري الفقيه إذا رواه باملعىن وأما النظرُ 
 أخربنا أبو : ()٦٤(قال احلاكم. أهل احلديث ا بأهل الرأي، بل هو مذهب كبارِ هذا خاص



  ٤١ 

 

قال لنا : ثنا علي بن خشرم قال، ثنا إبراهيم بن حممد املروزي،  الطيب حممد بن أمحد املذكر
أو سفيان عن  ،عن عبد اهللا، األعمش عن أيب وائل :إليكم ب اإلسنادين أحَ  أي : وكيعٌ 

يا : األعمش عن أيب وائل، فقال: عن عبد اهللا؟ فقلنا، عن علقمة، منصور عن إبراهيم
ٌخ، وسفيان فقيٌه، ومنصوٌر فقيٌه، وإبراهيم فقيٌه، سبحان اهللا، األعمش شيٌخ، وأبو وائل شي

  ).ه الشيوخُ وعلقمة فقيٌه، وحديٌث يتداوله الفقهاء خٌري من أن يتداولَ 
باملعىن فخاف أن  يَ وِ يف الرواية إىل الفقه إذا كان قد رُ  تاجُ وإمنا حيُ : ()٦٥(وقال ابن تيمية

  ).األمة ظِ فَ حْ ن أَ كان مِ » هريرةأبو «و.  املعىن وهو ال يدريري غَ الفقيه يُـ  غريَ 
 واملشهور عن احلنفي ة املتقدمني أن  رواية غري الفقيه املعروف بالض ةٌ بط واإلتقان حج 

فإن كان : ()٦٦(ك من أجل القياس، قال مهندس األصول احلنفي عيسى بن أبانرَ تْـ مطلًقا ال تُـ 
 ه، نظر فيه باالجتهاد، ورد مهَْ موا وَ الناس يف خربه، وا  ك الذي روى ذلك عنه جمهوًال، أو شَ 

، وهو ما قرره )بوله وردهيف قَ  نة والتأويل، وجاز االجتهادُ نظائره من الس  فُ منه ما كان خيالِ 
ن سْ الواحد مقبوٌل على جهة االجتهاد، وحُ  خربُ : ()٦٧(من فصوله فقال عَ اجلصاص يف مواضِ 

يف روايته، كان  تُ ف التثب لَ غلط الراوي، وظهر من الس  رَ الظن بالراوي، كالشهادات، فمىت كثُـ 
 ًغا لالجتهاد يف مقابلته بالقياس، وشواهد األصولذلك مسو.(  

إذا خالف  اومل يكن فقيهً  وإمنا خيالفون أئمة أهل احلديث يف رواية من يف روايته أوهامٌ 
البتة، قال ابن  بقياسٍ  سنةٌ ك رَ تْـ تُـ القياس، هذا هو املشهور، وظاهر كالم أيب حنيفة أنه ال 

مسعت حيىي بن ضريس  :حدثنا حيىي قال حدثنا عبيد بن أيب قرة قال: ()٦٨(ني يف تارخيهعِ مَ 
مسعته  :قال ؟وماله :قال ؟على أيب حنيفة مُ ما تنقِ  :شهدت سفيان وأتاه رجل فقال :يقول
كتاب اهللا وال   فإن مل أجد يف ملسو هيلع هللا ىلصة رسول اهللا بكتاب اهللا فما مل أجد فبسن  آخذُ  :يقول
بقول أصحابه آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت وال أخرج من قوهلم  ذُ آخُ  سنةٍ 

فإذا ما انتهى األمر أو جاء األمر إىل إبراهيم والشعيب وابن سريين واحلسن  ،إىل قول غريهم
  ..).كما اجتهدوا  دُ فأجتهِ  ،اجتهدوا مٌ وْ فقَ  ،د رجاًال وعد  ،وعطاء وسعيد بن املسيب

 و املسألة من قول الصحايب، لُ ة وخُ فنالحظ أنه وضع االجتهاد بعد البحث عن السن
وهذا ما حصل يف اجلانب التطبيقي الفقهي؛ إذ تركوا القياس يف الوضوء من القهقهة خلرب 



  ٤٢ 

 

لوال ما جاء من اآلثار كان القياس على ما قال أهل : ()٦٩(، قال حممد بن احلسنلٍ مرسَ 
  ).لآلثار نقادَ وليس ينبغي إال أن يُ  ،ولكن ال قياس مع أثر ،دينةامل

وهلذا  ؛ا للخرب الواحد عندناالقياس ال يصلح معارضً : ()٧٠(قال السرخسي يف أصوله
وأبو حنيفة  ،ب للوضوء عند القهقهة يف الصالة وتركنا القياس بهأخذنا باخلرب الواحد املوجِ 

  ).أخذ خبرب الواحد يف الوضوء بنبيذ التمر وترك القياس به
  قلت أرأيتَ : ()٧١(وقال حممد بن احلسن

َ
فيحكه الرجل  ف جِ يكون يف الثوب فيَ  ِين امل

فإن : قلت ملسو هيلع هللا ىلصبلغنا عن عائشة أا كانت تفركه من ثوب رسول اهللا  ؛جيزيه ذلك :قال
مها يف : من أين اختلفا؟ قال :قلت ،ال جيزيه ذلك :قال ،أصاب الثوب دم أو عذرة فحكها

  ).فأخذنا به أنه جاء يف املين أثرٌ  القياس سواء غريَ 
ن زكاًة إال فيما يقدر على يْ مل يوجب يف الد  �فهذا عثمان : ()٧٢(وقال الطحاوي

على ما ذهب إليه أبو  ،در على تقاضيهقْ تقاضيه، فدل ذلك على أن مذهبه كان فيما ال يُـ 
قوا بقول فيما ذكرنا فقد تعل  وإن كانوا قد تركوا القياسَ  مْ هُ حنيفة، وأبو يوسف، وحممٌد، وبه فَـ 

 ما يدل  وقد روي عن ابن عمرَ  ،إمام من األئمة الراشدين املهديني رضوان اهللا عليهم أمجعني
  ).على مذهب أيب حنيفة، وأيب يوسف، وحممد أيًضا

كون القياس رتْ األئمة يَـ : ()٧٣(ىل هذا العالمة ابن تيمية يف بعض املواضع؛ فقالوقد تنبه إ
مرسل  حبديثٍ » القهقهة«ملا هو دون حديث أيب هريرة كما ترك أبو حنيفة القياس يف مسألة 

  ).عرف من رواه من الصحابةال يُ 
مع أن » ه اهللا وسقاهمَ فإنما أطعَ  ؛هصومَ  م تِ يُ من أكل أو شرب ناسًيا فلْ «: وقال

  ).لك القياس حلديث أيب هريرة ونظائر ذلك تطو رْ ر؛ فتَـ طِ فْ القياس عند أيب حنيفة أنه يُـ 
ا بإزاء القياس وأما ما اشتهر عند احلنفية من أن رواية غري الفقيه غري مقبولة مطلقً 

مث نسج األصوليون على ) ٤٣٠:ت(أحدثه أبو زيد الدبوسي : فيما يبدو ثٌ فمذهب حادِ 
  !منواله

  
من  أما حادثة إنكار احلنبلية على ابن جرير فهي من وقائع األحوال اليت خيفى كثريٌ *



  ٤٣ 

 

اإلمام ابن جرير مل يكن يف بداية أمره يف األمساء  البساا عنا، والذي يبدو يل أن مُ 
 والقدرة واليدين وحنوها كالعلم   ؛اخلربية الذاتية نة واضحة، فهو يقرر الصفاتِ والصفات على بي

والغضب ونظائر ذلك فيحكي  اضكايء والنزول والرِ   ؛الصفات الفعلية الصفات، وأم من ا
 ر وغريها دَ ه يف مسائل اإلميان والقَ ، وإن كانت تقريراتُ )٧٤(ح حسب ما رأيتاألقوال وال يرج

>.قة ملذهب السلفنفيسة موافِ  << << << <

 وهو الذي حصل فيه بعض املآخذ، وجعل  )٧٥(»تاريخ الرسل وامللوك«ف كتابه مث أل
املواد الكالمية السيما دليل حدوث األجسام اخلاص باملعتزلة، فقال يف  يف مقدمته بعضَ 

ل قبل شيء القدمي األو  �القول يف الداللة على أن اهللا ): (٢٨/ ١(تاريخ الرسل وامللوك 
 
ُ
لة على ذلك أنه ال شيء يف فمن الدال -تعاىل ذكره -شيء بقدرته ث كل دِ حْ وأنه هو امل

د إال جسم، أو قائم جبسم، وأنه ال جسم إال مفرتق، أو جمتمع، وأنه ال مفرتق  مشاهَ العاملَ 
منه إال وهو موهوم فيه االئتالف إىل غريه من أشكاله، وال جمتمع منه إال وهو موهوم فيه 

زءان منه بعد االفرتاق، االفرتاق، وأنه مىت عدم أحدمها عدم اآلخر معه، وأنه إذا اجتمع اجل
 اجتماعهما حادث فيهما بعد أن مل يكن، وأن االفرتاق إذا حدث فيهما بعد  فمعلوم أن

  .االجتماع، فمعلوم أن االفرتاق فيهما حادث بعد أن مل يكن
وإذا كان األمر فيما يف العامل من شيء كذلك، وكان حكم ما مل يشاهد وما هو من 

من احلدث ال شك أنه  لُ أو قائم جبسم، وكان ما مل خيْ  جنس ما شاهدنا يف معىن جسم
ا بذلك وكان معلومً  ،اا، وتفريق مفرق له إن كان مفرتقً حمدث بتأليف مؤلف له إن كان جمتمعً 

ا من ال يشبهه، ومن ال جيوز عليه ا، ومفرقه إن كان مفرتقً أن جامع ذلك إن كان جمتمعً 
  ).اجلامع بني املختلفات، الذي ال يشبهه شيءاالجتماع واالفرتاق، وهو الواحد القادر 

مقدمة يستخدمها طوائف ) من احلدث ال شك أنه حمدث لُ ما مل خيْ : ( فقوله
املتكلمني من املعتزلة والكالبية واألشعرية، ومل يستعملها السلف؛ ألا باطلة، تسلط بسببها 

ت التهافت ابه افُ الفالسفة على أهل اإلسالم، قال ابن رشد احلفيد الفيلسوف يف كت
، وأما ما ال خيلو عن بعينه، إال ما ال خيلو عن حادث واحد ليست صحيحةً ): (١٥١(

  ).ا؟ل، فمن أين يلزم أن يكون املوضوع هلا حادثً ليس هلا أو : حوادث هي واحدة باجلنس



  ٤٤ 

 

؛ ألنه ال ميتنع أن تتعاقب على الذات الواحدة القدمية واعرتاض ابن رشد صحيحٌ 
 ةَ ، وليس معناه صح ل هلا، وإمنا املمتنع مالزمة حادث معني لقدمي مالزمة دائمةً أو  أعراض ال

  .باتفاق املسلمني رٌ فْ مذهب الفالسفة؛ إذ هو كُ 
 وال   رةً واملقصود أن تقريرات ابن جرير يف األمساء والصفات يف أول مؤلفاته مل تكن حمر

  .ة ملذهب السلفقَ كلها موافِ 
 باحلنبلية إىل اإلنكار على ابن  تْ دَ هذا من مجلة األسباب اليت حَ  وإذا تقرر هذا فلعل

را نزاع احلنبلية معه على جمرد عليه وأن يصو  كائي فيلم بُ  جرير الذي حاول املؤلفان إنتاجَ 
يف املسائل اليت  ولو جزئيةً ومل يكونوا يقبلون أية خمالفة ): (١٠٥(التعصب املذموم، فقاال يف 

 ا يقررون أ الس على ذلك كإنكارهم على ابن جرير مث ذكر مناذجَ ..) ةن.  
 ة علومه ال شك عَ ابن جرير مع جاللته وسَ  وهذا التعميم على كل احلنابلة غلط كما أن

 نكَ أن يُ  يستحق رَ يف ذلك، فتُـ  غَ بعضهم بالَ  ر عليه إن أخطأ، لكن لعل املبالغة ال أصل  د
اإلمام ابن جرير بعد ذلك  فَ فقد أل  ؛ىدً اإلنكار مل تذهب سُ مثرة هذا  ويبدو أن  ..اإلنكار

 ا موافِ  نفيسةً  فاتٍ مؤلة ملنهج السلف كصريح السنة، والتبصري يف معامل الدين، وغريمهاقَ جد ..
 صفات اهللا الذاتية كاليدين والوجه، والصفات الفعلية كالنزول : ر فيه كتابه التبصريحيث قر

  .خلإ..وايء والضحك
  

 لُ انتهى حبمد اهللا اجلزء األو  ق باملآخذ على املسائل، وانتظروا اجلزء الثاين يف املتعل
ا إىل الصواب ردا مجيًال، وأن خيتم لنا مجيعً  املؤلفنيِ  د رُ على الدالئل، وأسأل اهللا أن يَـ  ذِ املآخِ 

  ..صاحلًا خالًصا هذا العملَ  من نريانه، وأن جيعلَ  وِ فْ برضوانه، والعَ 
  عبدالعزيز الصويتي التميمي

���   



  ٤٥ 

 

  
  

                                                           

إن احلقل االجتماعي الثقايف الغريب منذ : (-)٧٥(كما يف كتاب طه عبدالرمحن ونقد احلداثة -قال أالن تورين) ١( 
 جديدة يف مسار احلداثة بقدْ  ل مرحلةً أواخر القرن التاسع عشر ال ميث قال بو ) ها وتفكيكهادِ مرحلة نقْ  لر ما ميث ،

سواء كان من كل الوجوه  ،ملا قبلها خمالفٌ ) ما بعد السلفية(؛ وعليه يكون )هذه املرحلة هي ما بعد احلداثة: (زبرة
 أو من بعضها، وأي ا كان ذلك فهذا نذير شر  ولو من بعض الوجوه ،يف القرون األوىل فان السلفَ أن خيالف املؤل. 

ة أطروحات فلسفية متداخلة تنطلق من عد  هي رؤيةٌ ): (١٦٧(عبدالوهاب املسريي يف كتابه الفلسفة املادية  قال) ٢( 
 ومصطلحات صاخبة رن انة تتغري ل مرة كل أسبوع تقريبً  مبعد ا ل الذات وفُ د غياب املرجعيات وتآكُ ا، كلها تؤكقدا

ده هابرماس وهو ممن وهذا ما أك ..). وهيمنة النسبية املعرفية األخالقيةقدانه حلدوده، ل املوضوع وفُ حلدودها، وتآكُ 
 هلا؛ إذ هي ما بعد احلداثة امتدادٌ  يرى أن) : ال ترتبط مبرحلة تارخيي ة معي ا كلما جتددت د دومً نة، ولكنها تتجد

ا عهدً  ثة ليستْ امال؛ كون احلدأي غري مكتمل، بل يف طور االكت ،زنجَ احلداثة مشروع غري مُ  ..مدَ العالقات بالقِ 
 ويقول جاك دريدا يف ). ٧٦(من كتاب طه عبدالرمحن ونقد احلداثة ).  وانقضى، بل احلداثة تدور حول نفسهاوىل

قة اخلاصة ب على التعارضات املطلَ على املرء أن يتغل ): (١٧١(حوار مع كريين كما يف كتاب جدل العقل 
ا خالصة مع املاضي، وال انفتاحً  ةً ا قطعي ما ليسَ إحيث  ،"التكرار" ستمراريةواال" التمزق" باالنقطاع التارخيي

 ). لها عليه، أو حتليًال خالصً 

 ).٦٢٣/ ٢(، ) ٦٠١/ ٢: (الشفا) ٣( 

والقائلون بتساوي األديان يؤكدون التسامح ): (٨(قال عبدالرمحن بدوي يف مقدمة رسالة التسامح جلون لوك ) ٤( 
 رضي نزعات أتباعه، وال يوجد يف نظرهم دين كل دين حسن وحق، فكل دين حسن من حيث إنه يُ   الديين؛ ألن

رون قر والقائلون بالنسبية الدينية يُ . جد فليس من املمكن متييزه بيقني قاطعوحىت لو وُ  ،واحد حيتوي على كل احلق
من أجل حتصيل احلق   ريةً وهلذا كانت األديان كلها ضرو  ؛ين يكشف عن جانب من جوانب احلقأن كل دِ 

د الفرق املسيحية على أساس تعد (عنينا هنا هو املرحلة الثانية مث ذكر ثالث مراحل للتسامح، وما يَ ..) كله
لمي بني الفرق النصرانية على يد ، ومنذ القرن السادس عشر وما بعده انطلقت الدعوة إىل التعايش الس ) مسيحي

وقاد محلة شعواء ضد خمالفيه، مث أبرمت معاهدة التعايش يف  قبيهِ على عَ ص مث ما لبث أن نكَ  ،مارتن لوثر
مت إبرام ): (٣٣(منتصف القرن السادس عشر، قال جوزيف لوكلري يف كتابه تاريخ التسامح يف عصر اإلصالح 

لى م بعد انعقاد للمجلس دام ستة أشهر وقد صدر ع١٥٥٥سبتمرب عام /املعاهدة يف اخلامس والعشرين من أيلول
إثر ذلك وثيقة من اثنني وعشرين بندا تنظم التعايش بني الطائفتني الكاثوليكية والربوتستانتية باستثناء الطوائف 

 -ا بني ثالث طوائف، مث ذهب كامرياريوس يف مطلع القرن السابع عشر بعد أن شهدت أوربا صراعً ..)األخرى
ديين داخل الديانة النصرانية أو كما يقول جوزيف لوكلري يف إىل التسامح ال -اللوثريني والكالفانيني والكاثوليكيني

وهذا التسامح فيما ) على أن تسامح كامرياريوس ينحصر بالطوائف املسيحية الكربى) (٣٧٤(تاريخ التسامح 
 يبدو ليس باعتبار أن  احلق  ق املخالفة، مث صدر كتاب  رَ ق بني الطوائف، وإمنا باعتبار عدم إيذاء الفِ متفر

وزاد على سابقيه مبا يوحي بتفرق احلق، -) ٤٢٨(كما يف تاريخ التسامح -روقر ) مقالة يف اهلرطقة(استيليون ك
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ا ما نفتقر إىل اليقني اللهم إال بالنسبة إىل بعض احلقائق العامة الكربى كوحدانية يف جمال الدين غالبً : (فقال
ا لتبادل بب تنازعهم حول نقاط كثرية، فليضعوا حد بل بني املسيحيني الذين انقسموا يف ما بينهم بس..اهللا

ا بالعناد يف األمور الغامضة أو غري اليقينية، وقد جترأ  ا ال ميكنه أن يتهم أحدً االامات باهلرطقة طاملا أن أحدً 
 سديها القِ ق على اخلالفات العقائدية تلك النصائح اليت كان يُ كاستيليون فطب حول مسألة يس بولس إىل املؤمنني د

 مة لألصنامتناول اللحوم املقد" : دين من ن ال يأكل، وعلى الذي ال يأكل أال يُ  يزدري مَ فعلى الذي يأكل أال
ر يف موضع كَ فظاهر كالمه هنا أنه يؤمن بتعدد احلق داخل الديانة النصرانية، غري أنه ذَ ") اهللا قد تقبله فإن  ؛يأكل
فهذا التقرير حول الفرق النصرانية ! تذب األتراك واليهوداحلق برمحة كما جيُ  تذب إىلق أن من أخطأ فإنه جيُ الحِ 

 يشبه إىل حد   املنظر -رق اإلسالمية، ويف أواخر القرن السابع عشر أصدر جون لوكفني حول الفِ كبري تقرير املؤل
ما يشبه  -وهو ما يعنينا هنا- رر ر فيها التعايش مع األديان الوثنية كما قرسالة يف التسامح قر  -األشهر لليربالية

 ٨٠(فني؛ إذ قال يف تقرير املؤل) :( ا مستقيمة اإلميان، وأن غريها ضالة أو هرطيقة، كل كنيسة تعتقد يف نفسها أ
 ا على صواب، وأن غريها على ضالل، وهكذا فإن النزاع  اذلك ألنه أيا تعتقد أما كانت عقيدة أية كنيسة فإ

ائس حول صواب عقائدها وطهارة عبادا متكافئ بني كال الطرفني، وال يوجد أي حكم سواء يف بني هذه الكن
فلينظر هؤالء الناس كم يأمثون إمثا فضيعا؛ إذ يضيفون الظلم ...القسطنطنية أو يف أي بلد آخر على وجه األرض

ق موجود يف الفرق النصرانية فنالحظ أنه يف معرض حديثه عن التسامح يقطع بأن احل). إن مل يكن إىل ضالهلم
لكنه يقرر أنه ال ميكن متييزه وهو قريب من تقرير الشيخني مع استبدال طوائف النصرانية بالطوائف 

مع فارق بأن هذا قرر عدم التمييز، ومها قد قررا القدرة على التمييز، ومذهبه أبعد عن التناقض من ..اإلسالمية
 ..!ضرورة معرفة احلق، ومن عرفه واتبعه كان هو احملق وما سواه مبطلمذهبهما؛ ألنه إذا أمكن التمييز لزم 

 )٥ (١- ر اإلباضي علي بن حيىي معمر قر)ا وتبين ا معينً كل واحدة من تلك الفرق كانت متثل جانبً (أن ) ١٤٠٠: ت
من الفرق اإلسالمية  ا، إن لكل فرقةا واشرتاكها يف إقامته معً من زاوية خاصة، ولن يكتمل البناء إال بوجودها مجيعً 

وليس من حق أصحاب أية فرقة أن يعتربوا أنفسهم هم ..يناا سواء كرهنا أو رضِ ا مشكورً يف خدمة اإلسالم جهدً 
 من كتاب سلطة نقَال ) رق والطوائف بالتفسيق أو التبديع أو التكفريممثلي اإلسالم حيكمون على غريهم من الفِ 

  .ذويبمحادي .اإلمجاع اإلشكالية والنقد د
 من أهل البدع  وهذا املعىن الذي ذكره هذا اإلباضي خٌري من املعىن الذي ذكره املؤلفان؛ إذ غاية هذا الكالم أن

أبو طالب، وأما  ملسو هيلع هللا ىلصمن ينصر اإلسالم، وهذا حق، بل من أهل الكفر من ينصر اإلسالم كما نصره عم النيب 
د يف جِ نزاع يف العقائد وُ ال يف اجلملة؛ ألن  فنيِ ن كالم املؤل م النهي عن التفسيق أو التبديع أو التكفري، فهو قريبٌ 

اجتهاد، وما كان كذلك مل جيز التبديع فيه أو  فهو حمل -ومل يكن فيه إمجاع للصحابة-عصر التابعني ومن بعدهم
  .التكفري

 ر سوغانَ العقائد قر  حسن املالكي يف كتابه قراءة يف كتب ذكر أن ) ٢٣٦(ويف كتاب ثقافة التلبيس للخراشي  -٢
ملي تقائها على اخلطوط العريضة واإلميان اجلُ اجتهاد الفرق اإلسالمية املختلفة يف عقائدها، وإمنا الواجب هو الْ 

  !يعة ومعتزلة وأشاعرة وأهل حديثويرتك كل مذهب وما يعتقد من شِ 
يف جامعة ". لتعاليم العقدية اإلسالميةالتعددية الدينية يف ا: "ار ورقة حتت حمورعبد القادر بط .د.وألقى أ -٣
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كل   وجوب التسامح مع الفرق اإلسالمية وأن  ره أن ة، ومن مجلة ما قر ا يشوبه الضبابي مونسرت األملانية فذكر كالمً 
لقد : (طة هي املذهب األشعري، فقالجديدة متوس ) توليفة(فرقة قد يكون معها قدٌر من الصواب؛ وهلذا أتى بـ 

إىل مسألة تكافئ  إضافةً .. مهم مني، ال جيوز تكفريهم، وهذا أصلٌ سلِ اإلمام األشعري مجيع أهل القبلة مُ اعترب 
حه التوسط الذي هو صح األدلة اليت تعين االعرتاف بقدر من الصواب يف كل طرف من الطرفني املتقابلني، يُ 

 أساس املذهب األشعري جيعل املذهب األشعري الذي ميث تسامح الديين بإعالنه عن هذه املبادئ ال ةَ ل قم
 ه ترجيحَ وإن كان غرضُ  فنيِ فمقدمة كالمه من جنس كالم املؤل .  من صحيفة سيت الدرويشنقًال  ).األساسية

  .املذهب األشعري
ينبغي ر أنه املناهج اإلسالمية يف قراءة النص خمتلفة، وقر  ر أن قر حملمد محزة يُ ) ٦٢(ويف كتاب إسالم اددين  -٤

ا باإلقرار بتعددية املنهج يف معاجلة النص الديين وعدم التسليم مبنهج مصاحبً (إىل قراءة النص  أن يكون النظرُ 
  .لعبدالويل الشلفي) ٢٧١( من كتاب القراءات املعاصرة والفقه اإلسالمي نقًال ) بعينه دون آخر
 ر أنه ال ينبغي التسليمُ فنالحظ أنه قر  قراءة النص ال منهج سلفي وال معتزيل وال غريمها  يفمبنهج واحد معني.  

٥-  الدكتورُ  فنيِ وقد سبق املؤل  ا على ، فقال معلقً ) التعددية يف اإلسالم(ا يف ذلك مساه ف كتابً سليم العوا؛ إذ أل
اإلسالمية ض التعددية، أو يف تعداد الفرق لون عليه يف رفْ عو خوة الذين يُ فاإل): (٢٨(حديث االفرتاق كما يف 

 ).٥٩( من كتاب ثقافة التلبيس للخراشي نقًال  ).فوا على مدى صحتهرجعوا إىل أهل الرواية؛ حىت يقِ عليهم أن يَ 

 ملسو هيلع هللا ىلصكثرية وقد رواه عن النيب   ة أسانيدُ م للحديث الوارد يف افرتاق األ): (٥(رق رق بني الفِ قال عبدالقاهر يف الفَ ) ٦( 
من الصحابة كأنس بن مالك وأيب هريرة وأيب الدرداء وجابر وأيب سعيد اخلدري وأيب بن كعب وعبد اهللا بن  مجاعةٌ 

مة األ عن اخللفاء الراشدين أم ذكروا افرتاقَ  يو وقد رُ  ،سقع وغريهمبن األ ةلثمامة وواأعمرو بن العاص وأيب 
 ).وسائرها على الضالل يف الدنيا والبوار يف اآلخرة واحدة  وذكروا أن الفرقة الناجية منها فرقةٌ  ،ابعدهم فرقً 

 ) ٣٠٠/ ١٠(لسان العرب ) ٧( 

وأما السلف ومجهور أهل الفقه واحلديث ): (٢٠٨/ ١(قال ابن تيمية كما يف املستدرك على جمموع الفتاوى ) ٨( 
 كما   ،ة إذا كان مع التوبةالصغري  نعوا وقوعَ مي أهل احلديث من األشعرية وغريهم فلم ميَ والتفسري ومجهور متكل

 ت عليه النصوصُ دل  من الكتاب والس نة؛ فإن  اهللا حيب  ابنيالتو(. 
 ). ٦٩/ ٤(، املخصص ) ٢٥٢/ ١٥(ذيب اللغة ) ٩( 

 ).١٥٥/ ٣(جمموع الفتاوى ) ١٠( 

 ).٢٠٨/ ١٩(جمموع الفتاوى ) ١١( 

 ).٣٨٥/ ٢(الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ) ١٢( 

 )١٣ ( ة كما يف جمموع الفتاوى قال ابن تيمي)٥٦٨/ ١٢ ) :( ا أصوات العباد بالقرآن واملداد الذي يف املصحف وأم
 ).فقون أن أصوات العباد خملوقةف يف ذلك؛ بل كلهم مت ن أحد من السلف يتوق فلم يكُ 

كما يف الدرء البن تيمية )  يف مسألة اللفظهلم إال من أقوا نة مل خيتلفوا يف شيءٍ أهل الس  إن : (قال ابن قتيبة) ١٤( 
)٢٦٣/ ١.( 

 ).٢٠/ ٢(األمساء والصفات ) ١٥( 
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 )٩٥) (١٦.( 

 ).٢٦٥/ ١(الدرء ) ١٧( 

الناس على البخاري اإلمام صاحب  افرتى بعضُ ): (٣٦٤/ ١٢: (تيمية يف جمموع الفتاوى قال ابنُ ) ١٨( 
مثل حممد : ع بينه وبني أصحابهحىت وقَ » ةاللفظي «وجعلوه من  ،لفظي بالقرآن خملوق: أنه كان يقول» الصحيح«

كتاب «ف ن وظنون حىت صَ  وكان يف القضية أهواءٌ  ،بن حيىي الذهلي وأيب زرعة وأيب حامت وغريهم بسبب ذلك
 ).»خلق األفعال

 ).٤٨: (خلق أفعال العباد) ١٩( 

/ ١: (، اآلجري يف الشريعة) ٩٥: (شرح السنة ، الرباري يف) ٢٦: (كالرتمذي والطربي يف صريح السنة) ٢٠( 
، الاللكائي ) ٣٣٠/ ٥: (، ابن بطة يف اإلبانة الكربى) ٣٢: (، ابن شاهني يف شرح مذاهب أهل السنة) ٥٣١

، ) ٧٨: ( ، اجلويين األب يف رسالة يف إثبات االستواء) ٢٠٠/ ١(يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة 
، قوام السنة األصبهاين يف ) ١٥٧: (، أيب عمرو الداين يف الرسالة الوافية) ٢٢: (أهل زبيدالسجزي يف رسالة إىل 

 ).٢٦: (، النووي يف جزء فيه ذكر اعتقاد السلف) ٤٢٠/ ١: (احلجة يف بيان احملجة

 ).٢٦٥/ ١(الدرء ) ٢١( 

 ): (١٧/ ٣(اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز يف الفتاوى اموعة الثانية ) ٢٢( 
ُ
ل، جمَ فالواجب ترك هذا اللفظ امل

 وهو ظاهر كالم أمحد شاكر يف مقدمة حتقيقه .) م بالتفصيل، حىت ال يقع فيما وقع فيه أهل البدعوأن يعتين املتكل
ب التلفظ من كسْ  ألن  ؛امللفوظ كالم اهللا، وهو غري خملوق، والتلفظ خملوق: قلت): (٨٨/ ١(للمسند؛ إذ قال 
ركة والصوت وإخراج احلروف، فإن ذلك مما أحدثه القارئ، ومل حيدث حروف القرآن وال معانيه، القارئ، وهو احل

وال " لفظي بالقرآن خملوق"إمنا أحدث نطقه به، فاللفظ قدر مشرتك بني هذا وهذا، ولذلك مل جيوز اإلمام أمحد 
/ ١(باز يف فتاوى نور على الدرب  وقال الشيخ ابن.) واهللا أعلم. إذ كل واحد من اإلطالقني موهم" غري خملوق"

لفظي بالقرآن خملوق؛ هذا فيه احتمال، وهلذا رأى األئمة ترك ذلك، وإذا أراد صوته : ولكن إذا قال): (١٥٣
والذي يتكلم به هو القرآن، هذا غلط، وهلذا كره بعض أهل . فصوته خملوق، أما إذا أراد لفظي يعين ملفوظي

- مث جاءتنا ): (١٢/ ٦(السنة وقال الشيخ ابن جربين يف اعتقاد أهل ) نه يوهمهذا الكالم؛ أل: العلم من يقول
وهذه العبارة حمتملة، فألجل ذلك ى .لفظي بالقرآن خملوق: عبارة قد ترد يف بعض كالمهم، وهي قوهلم -أيًضا

 عنها السلف رمحهم اهللا، وشد وقال الشيخ  ،.)خملوق لفظي بالقرآن: عوا من يقولدوا يف النهي عن استعماهلا، وبد
ملا هو حق وملا هو باطل منع اإلطالق  فلما كان األمر حمتمًال ): (١٨/ ٦(الغنيمان يف شرح العقيدة الواسطية 

وقال الشيخ عبدالكرمي اخلضري يف شرح  ،)على أنه خملوق أو غري خملوق؛ ألنه على أي وجه قاله فإنه حيتمل اخلطأ
وهو قول الشيخ  ،)وعلى كل حال وعلى االحتمالني اللفظ ممنوع): (٨/ ٢(املنظومة احلائية البن أيب داود 

 .وغريهم) ٧١- ٦٩(الراجحي يف شرح عقيدة السلف وأصحاب احلديث 
 ) ١١٥/ ١(السنة لعبد اهللا بن أمحد ) ٢٣( 

ى حمدثًا؟ سم وهل يُ ): (٥٣٢/ ٥(قال ابن تيمية احلفيد كما يف جمموع الفتاوى ( ، ) ٥٣٢/ ٥(جمموع الفتاوى ) ٢٤( 
كما كان هذا -ومن كان من عادته أنه ال يطلق لفظ احملدث إال على املخلوق املنفصل . على قولني هلم
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وكانوا ال يعرفون للمحدث : االصطالح هو املشهور عند املتناظرين الذين تناظروا يف القرآن يف حمنة اإلمام أمحد 
وز عند أهل السنة أن يقال القرآن حمدٌث بل من قال إنه فعلى هذا االصطالح ال جي -معًىن إال املخلوق املنفصل
ملا كتب إليه أنه تكلم بذلك؛ فظن » داود«وهلذا أنكر اإلمام أمحد هذا اإلطالق على . حمدٌث فقد قال إنه خملوقٌ 

وداود نفسه مل يكن هذا قصده بل هو وأئمة . الذين يتكلمون ذا االصطالح أنه أراد هذا فأنكره أئمة السنة
أصحابه متفقون على أن كالم اهللا غري خملوق وإمنا كان مقصوده أنه قائٌم بنفسه؛ هو قول غري واحد من أئمة 

  ").لفظي " والنزاع يف ذلك بني أهل السنة . السلف وهو قول البخاري وغريه
: ولمسعت إسحاق يق): (١١٢٥/ ٣(وهلذا فصل بعض األئمة كإسحاق بن راهويه وغريه، قال حرب يف مسائله 

  .، فهو كافر باهللا العلي العظيمالقرآن محدث على معنى مخلوقإن : من قال

حمدث من العرش آخر ما نزل من الكتب من : قال ﴾]��\��[��^��_��`��a﴿: ما معىن قوله: قلت
 ).أحدث الكتب عهًدا بالرمحن: العرش، مث راجعته يف ذلك فقال

ال : يا أبا حممد أريد أسألك، قال: سألت سفيان بن عيينة قلت: قال): (١١٢(قال أبو داود يف املراسيل ) ٢٥(
القلوب بني : سل قلت ما تقول يف هذه األحاديث اليت رويت حنو: إذا مل أسألك فمن أسأل، قال: تسأل، قلت

قال أبو (و ) »ها كما جاءت بال كيفأمرو «: أصبعني، وأن اهللا يضحك أو يعجب ممن يذكره يف األسواق، فقال
ال يقبل خٌرب خاص يف رد شيء من القرآن ظاهر : " يف كتابه احلجج الصغري) ٢٢١: ت(موسى عيسى بن أبان 

املعىن أن يصري خاصا أو منسوًخا حىت جييء ذلك جميًئا ظاهرًا يعرفه الناس ويعلمون به مثل ما جاء عن النيب 
، فإذا جاء هذا ايء فهو مقبوٌل؛ ألن مثله ال »كح المرأة على عمتهاال تن«و» ال وصية لوارث«أن  ملسو هيلع هللا ىلص

حديٌث خاص وكان ظاهر معناه بيان السنن واألحكام أو كان  ملسو هيلع هللا ىلصيكون ومهًا، وأما إذا روي عن رسول اهللا 
لك للحديث وجٌه ومعًىن حيمل عليه ال خيالف ذينقض سنًة جممًعا عليها أو خيالف شيًئا من ظاهر القرآن فكان 

من .) محل معناه على أحسن وجوهه وأشبهه بالسنن وأوفقه لظاهر القرآن فإن مل يكن معًىن حيمل ذلك فهو شاذ
إذا كانت لآلية ): (١٠٠/ ٢(وقال أمحد يف مسائله برواية ابنه أيب الفضل صاحل  ).١٥٦/ ١(الفصول للجصاص 

��f��e﴿:  تعاىلظاهر ينظر ما عملت السنة فهو الدليل على ظاهرها ومنه قول اهللا �d� �cg﴾ 
، فلو كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد وإن كان قاتال ]١١: النساء[

ال يرث المسلم الكافر وال الكافر «: ملسو هيلع هللا ىلصأو يهوديا أو نصرانيا أو جموسيا أو عبدا، فلما قال رسول اهللا 
وقد قال غري واحد من أهل العلم يف هذا ): (٤٣/ ٢(يف سننه  وقال الرتمذي).كان ذلك معىن اآلية  المسلم

قد : ونزول الرب تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا، قالوا: احلديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات
اهللا كيف؟ هكذا روي عن مالك، وسفيان بن عيينة، وعبد : تثبت الروايات يف هذا ويؤمن ا وال يتوهم وال يقال

أمروها بال كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة واجلماعة، وأما : بن املبارك أم قالوا يف هذه األحاديث
يف غري موضع من كتابه اليد والسمع والبصر،  �وقد ذكر اهللا .هذا تشبيهٌ : اجلهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا

إن : إن اهللا مل خيلق آدم بيده، وقالوا: فتأولت اجلهمية هذه اآليات ففسروها على غري ما فسر أهل العلم، وقالوا
يٌد كيد، أو مثل يد، أو مسٌع كسمع، : إمنا يكون التشبيه إذا قال: وقال إسحاق بن إبراهيم. معىن اليد هاهنا القوة

وأما إذا قال كما قال اهللا تعاىل يٌد، ومسٌع، وبصٌر، .مسٌع كسمع، أو مثل مسع، فهذا التشبيه: مثل مسع، فإذا قال أو
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: وال يقول كيف، وال يقول مثل مسع، وال كسمع، فهذا ال يكون تشبيًها، وهو كما قال اهللا تعاىل يف كتابه

﴿Q  R        ST   U     V  W  X ﴾]لل احلديث ويف ع]. ١١: الشورى
الرحم شجنٌة من الرمحن، وإا آخذٌة : ملسو هيلع هللا ىلصسألت أيب عن تفسري حديث النيب ): (٤٦٥/ ٥(البن أيب حامت 

أمروا حديث رسول اهللا : البالغ، ومنا التسليم؛ قال ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسول اهللا : قال الزهري: حبقو الرمحن فقال
وا يكرهون تفسري حديث رسول كان: وحدثت عن معتمر بن سليمان، عن أبيه أنه قال.على ما جاءت ملسو هيلع هللا ىلص

سألت : مسعت الوليد ابن مسلم يقول: وقال اهليثم بن خارجة.ون تفسري القرآن برأيهماهللا بآرائهم، كما يكره
األوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد؛ عن هذه األحاديث اليت فيها الصفة والرؤية 

ولكنا نسلم ): (٣١٦(وقال ابن قتيبة يف تأويل خمتلف احلديث ).فأمروها كما جاءت بال كي: والقرآن؟ فقال
فظاهر القرآن وباطنه يدل ): (٦٥(وقال الدارمي يف الرد على اجلهمية ) للحديث، وحنمل الكتاب على ظاهره

ال على ما وصفنا من ذلك، نستغين فيه بالتنزيل عن التفسري، ويعرفه العامة، واخلاصة، فليس منه ملتأول تأوٌل، إ
ظاهر القرآن ومجيع ألفاظ ): (٨٥٦/ ٢(وقال يف الرد على املريسي .) ملكذب به يف نفسه، مسترت بالتأويل

وهذا ليس خاصا بآيات ). الروايات تصرف معانيها إىل العموم، حىت يأيت متأوٌل بربهان بني أنه أريد ا اخلصوص
األصل محل اخلاطب على ظاهره، قال الشافعي يف  الصفات، وإمنا أفردت لكثرة نزاع املبتدعة حوهلا، وإال فإن

فكل كالم كان عاماً ظاهراً يف سنة رسول اهللا فهو على ظهوره وعمومه، حىت يعلم حديٌث ): (٣٤١/ ١(الرسالة 
يدل على أنه إمنا أريد باجلملة العامة يف الظاهر بعض اجلملة دون بعض،   -بأيب هو وأمي  -ثابٌت عن رسول اهللا 

فمنها خرب خمرجه خمرج اخلصوص ): (٥٥(وقال الكناين يف احليدة .) ن هذا وما كان يف مثل معناهكما وصفت م
ومعناه معىن اخلصوص، ومنها خرب خمرجه خمرج العموم ومعناه معىن العموم، فهذان خربان حمكمان ال ينصرفان 

بني أن صرف العموم عن ظاهره ومراده هنا العموم احملفوظ الذي مل يرد دليل على ختصيصه، مث ) بإحلاد ملحد
فإذا أنزل اهللا تبارك وتعاىل خربا خمرج لفظه خاص ومعناه عام، أو خربا خمرج ): (٥٦(حيتاج إىل دليل شرعي فقال 

لفظه عام ومعناه خاص مل يدعه إشكاال على خلقه حىت جيعل أحد بيانني، إما أن يستثين من اجلملة شيئا يكون 
واألخبار عند أصحابنا ): (١٤٣/ ١(وقال ابن املنذر يف األوسط ). قبله خربا خاصا بيانا للناس مجيعا، أو يقدم

على العموم ال جيوز اخلروج عن ظاهر احلديث إىل باطنه وال عن عمومه إىل خصوصه إال بكتاب أو سنة أو 
وإن كان وكان الواجب علينا يف ذلك استعمال ظاهره، ): (٦٤/ ١(وقال الطحاوي يف أحكام القرآن ) إمجاع

باطنه قد حيتمل خالف ذلك، ألنا إمنا خوطبنا ليبني لنا، ومل خناطب به لغري ذلك، وإن كان بعض الناس قد 
خالفنا يف هذا، وذهب إىل أن الظاهر يف ذلك ليس بأوىل به من الباطن فإن القول عندنا يف ذلك ما ذهبنا إليه 

 ).ذلك للدالئل اليت قد رأيناها تدل عليه وتوجب العمل به من

 ) ٣٣١/ ٤(يف معامل السنن ) ٢٦( 

فإذا تلوت ما يكون كأنه نسخ أو خالف الظاهر فاعلم ): (٣٤٧(قال احلارث احملاسيب الكاليب يف فهم القرآن ) ٢٧( 
وليس جيوز أن يعدل مبا ظاهره العموم عن ): (١٣٩(وقال األشعري يف اإلبانة ).أن ذلك ليس بنسخ وال مبضاد

من اآلية على ظاهره أو حقيقته من إثبات اليدين، وال ) ملا خلقت بيدي: (كذلك قوله تعاىلالعموم بغري حجة،  
ولو جاز ذلك جلاز ملدع أن يدعي أن ما . جيوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إىل ما ادعاه خصومنا إال حبجة
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مل جيز هذا ملدعيه بغري ظاهره العموم فهو على اخلصوص، وما ظاهره اخلصوص فهو على العموم بغري حجة، وإذا 
ملا خلقت : (برهان مل جيز لكم ما ادعيتموه أنه جماز أن يكون جمازا بغري حجة، بل واجب أن يكون قوله تعاىل

من اآلية إثبات يدين هللا تعاىل يف احلقيقة غري نعمتني إذا كانت النعمتان ال جيوز عند أهل اللسان أن ) بيدي
وهو مذهب املعتزلة، قال أبو احلسن يف مقاالت اإلسالميني ).  النعمتنيفعلت بيدي، وهو يعين: يقول قائلهم

وإن الفجار : وأمجعت املعتزلة القائلون بالوعيد أن األخبار إذا جاءت من عند اهللا وخمرجها عام كقوله): (٢٧٦(
ون عامة يف مجيع لفي جحيم ومن يعمل مثقال ذرة خرياً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره فليس جبائز إال أن تك

أهل الصنف الذي جاء فيهم اخلرب من مستحليهم وحمرميهم، وزعموا مجيعًا أنه ال جيوز أن يكون اخلرب خاصًا أو 
مستثىن منه واخلرب ظاهر اإلخبار واالستثناء واخلصوصية ليسا بظاهرين، وليس جيوز عندهم أن يكون اخلرب خاصاً 

 ).خيصصه أو تكون خصوصيته يف العقل وقد جاء جميئاً عاماً إال ومع اخلرب ما

 ): ٢٣٠/ ٥: (أبكار األفكار) ٢٨( 

 ) ٣٥٥/ ٦(جمموع الفتاوى ) ٢٩( 

فالنصوص ال بد من أن يرد بعضها إىل بعض ويفسر بعضها ): (٢٢/ ٢: (قال ناصر العقل يف شرح الطحاوية) ٣٠( 
  ).ببعض

ومعلوم أن النصوص جيب أن يؤخذ بظاهرها إال إذا جاءت نصوص ): (٣/ ١(وقال الغنيمان يف شرح فتح ايد 
ال تتعارض، بل يصدق بعضها  ملسو هيلع هللا ىلصأخرى ختالفها؛ ألن النصوص من كتاب اهللا جل وعال ومن سنة رسوله 

  ).بعضاً 
يا ابن آدم لو أتيتين "يف حديث: ()٤٣٩(وقال صاحل آل الشيخ يف إحتاف السائل مبا يف الطحاوية من مسائل 

فهم من العموم أن هذا يعارض كون " بقراب األرض خطايا مث لقيتين ال تشرك يب شيئا ألتيتك بقراا مغفرة
صاحب الكبرية حتت املشيئة إذا مات غري تائب، وهذا غري وارد ألن النصوص يصدق بعضها بعضاً، واآليات 

 ).يفسر بعضها بعضاً 

إما أن يكون قربه بنفسه القرب الالزم ممكًنا أو ال يكون، ): (..٢١/ ٦(يمية كما يف جمموع الفتاوى قال ابن ت) ٣١( 
فإن كان ممكًنا مل حتتج اآلية إىل تأويل، وإن مل يكن ممكًنا محلت اآلية على ما دل عليه سياقها وهو قربه بعلمه، 

ليه السياق أو ال يكون، فإن كان هو ظاهر وعلى هذا القول فإما أن يكون هذا هو ظاهر اخلطاب الذي دل ع
اخلطاب فال كالم؛ إذ ال تأويل حينئذ، وإن مل يكن ظاهر اخلطاب؛ فإمنا محل على ذلك ألن اهللا تعاىل قد بني يف 
غري موضع من كتابه أنه على العرش وأنه فوق فكان ما ذكره يف كتابه يف غري موضع أنه فوق العرش مع ما قرنه 

 ).العلم دليًال على أنه أراد قرب العلمذه اآلية من 

 )٩٤/ ٦) (٣٢.( 

واللفظ العام ال جيوز أن حيمل على القليل من الصور دون ): (٤٣٢/ ٦(وقال يف جمموع الفتاوى ). ٩٢/ ٢) (٣٣( 
 .) الكثري بال قرينة متصلة؛ ألن ذلك تلبيٌس وعي ينزه عنه كالم الشارع

جتيء اآلية مصدقًة ملعىن اآلية األخرى وهي يف الظاهر عند ): (٦٧٣ /٣(قال إسحاق بن راهوية يف مسنده ) ٣٤( 

    ¿    ¾  ½  ¼﴿: من جيهل تأويلها خمالٌف لآلخر كما جهل من سأل ابن عباس عن قوله
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À    Á ﴾]١٠١: املؤمنون[وعن قوله ، :﴿K  L   M   N   O  ﴾]الصافات :

  ½  ¼﴿: ابن عباس بأما مؤتلفتان، فسر قوله ، وكأن يف الظاهر إحدامها خمالفٌة لألخرى فأجابه]٢٧

¾    ¿    À    Áهذه النفخة األوىل إذا مل يبق على وجه األرض مل يكن بينهم : ﴾ قال
يومئذ نسٌب، وقال إذا أدخلوا اجلنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فتبني أن معىن اآليتني معًىن واحٌد، وكأن 

، ) للسائل ما أشبه عليك من حنو ذلك من القرآن فهو كما وصفنا: اس قاليف الظاهر خالفًا حىت أن ابن عب
 .ولإلمام أمحد مجلة من تفسري اآليات املتشاة يف كتابه الرد على اجلهمية يف غاية النفاسة

 ) ٥٢: (االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية) ٣٥( 

كنا مبدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفا : ييب، قالوغريه عن أسلم أيب عمران التج) ٦٢/ ٥: (أخرج الرتمذي) ٣٦( 
عظيًما من الروم، فخرج إليهم من املسلمني مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى اجلماعة 

سبحان اهللا : فضالة بن عبيد، فحمل رجٌل من املسلمني على صف الروم حىت دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا
يا أيها الناس إنكم لتؤولون هذه اآلية هذا التأويل، وإمنا : فقام أبو أيوب األنصاري فقال. ةيلقي بيديه إىل التهلك

أنزلت هذه اآلية فينا معشر األنصار ملا أعز اهللا اإلسالم وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول اهللا 
إن أموالنا قد ضاعت، وإن اهللا قد أعز اإلسالم وكثر ناصروه، فلو أقمنا يف أموالنا، فأصلحنا ما ضاع : ملسو هيلع هللا ىلص

                 p  q  r   s  t﴿: علينا ما قلنا يرد ملسو هيلع هللا ىلصفأنزل اهللا تعاىل على نبيه . منها

u  v  w      xy ﴾]وتركنا  ، فكانت التهلكة اإلقامة على األموال وإصالحها،]١٩٥: البقرة
 .هذا حديٌث حسٌن صحيٌح غريبٌ : قال الرتمذي). الغزو

سئل أيب عن اآلية إذا جاءت حتتمل أن ): (١٠٠/ ٢(ففي مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه أيب الفضل صاحل ) ٣٧( 
يف ذلك شيء مشروح  ملسو هيلع هللا ىلصإذا مل يكن عن النيب :...تكون عامة وحتتمل أن تكون خاصة ما السبيل فيها فقال

فيكون ذلك معىن اآلية فإذا اختلفوا ينظر إىل أي : عن خصوص أو عموم ينظر إىل عمل أصحابه به خيرب فيه
 ).القولني أشبه بقول رسول اهللا

، لو تركت أهل البصرة حلال القدر «: قال علي بن املديين: قال): (١٢٩(قال اخلطيب البغدادي يف الكفاية ) ٣٨( 
) يعين لذهب احلديث، خربت الكتب : قوله» خربت الكتب، التشيع  يعين، ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي 

لنا أقارب خبراسان يرون اإلرجاء، : قلت أليب عبد اهللا: قال): (٥٤/ ٤(، وقال أبو بكر بن اخلالل يف السنة 
نعم، : لفنكلمهم؟ قا: قرئهم؟ قلت أليب عبد اهللاال تُ  سبحان اهللا ملَِ : " فنكتب إىل خراسان نقرئهم السالم؟ قال

 أن يكون داعًيا وخياصم فيهإال (". 
إذا مل يكن : وكان أبو عبد اهللا حيدث عن املرجئ): (١٢٤(ويف العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية املروذي وغريه ) ٣٩( 

  .) داعية أو خماصما
 وفيما عدوًال شهادات أهل األهواء جائزة إذا كانوا : فقال سفيان): (٥٦٣(وقال املروزي يف اختالف الفقهاء 

  .سوى ذلك ال يستحلون الشهادة يف أهوائهم
إال اخلطابية فإن شهادم ال جتوز هم صنف من الرافضة يشهد : وهو قول أصحاب الرأي، والشافعي قال



  ٥٣ 

 

                                                           

  .) بعضهم لبعض مبا ادعى
منهم  الشاهد وأجازت طائفة شهادة أهل األهواء إذا مل يستحل ): (٢٨٢/ ٤(وقال ابن املنذر يف اإلشراف 

شهادة الزور، هذا قول ابن أيب ليلى، والثوري، والشافعي، وكان سوار يقبل شهادة ناس من بين العنرب ممن يرى 
   .)االعتزال إذا كانوا عدوًال 

عن أيب يوسف قال حدثنا ابن أيب ليلى أن عيسى بن ): (٣٣٤/ ٣(وقال الطحاوي يف خمتصر اختالف العلماء 
ل األهواء قال قلت نعم وأراهم لذلك أهال إمنا أدخلهم يف اهلوى الدين إال اخلطابية موسى قال له أجتيز شهادة أه

  فإن بعضهم يقبل عني بعض فيشهد له فال أجيز شهادة هؤالء
ال أقبل شهادة من  :بو يوسفأوقال  ،وقال أبو يوسف مثل ذلك ،وسألت أبا حنيفة عن ذلك فقال مثل ذلك

 ).ء خمانةألن هؤال ملسو هيلع هللا ىلصأظهر شتيمة أصحاب النيب 

 ) ٢٩٨/ ٢(الدرء ) ٤٠( 

 ): ٤١٤/ ١(شرح شافية ابن احلاجب ) ٤١( 

 ) ٢٥٤/ ٢(الدرء ) ٤٢( 

 .عياض السلمي.د) ١١٥-١٠٥(حترير املقال : ينظر) ٤٣( 
 ).٤٣: (فصل املقال) ٤٤( 

 ) ٢٣٧: (افت التهافت) ٤٥( 

إن اجلهمية هم املشبهة، : أهل العلموقال بعض ): (٤٣(قال البخاري يف كتابه خلق أفعال العباد للبخاري ) ٤٦( 
: ألم شبهوا رم بالصنم، واألصم، واألبكم الذي ال يسمع، وال يبصر، وال يتكلم، وال خيلق، وقالت اجلهمية

 ).وكذلك ال يتكلم، وال يبصر نفسه

 ).٧٦/ ٢: (كتاب التوحيد) ٤٧( 

 ).٤٩٠/ ١: (الشريعة) ٤٨( 

 )٨٢) (٤٩.( 

كما يف اإلبانة الكربى البن ) تفسريه عند أهل العلم أنه كان يف عماء يعين سحابةً (: قال إسحاق بن راهويه) ٥٠( 
أي فوق السحاب كما هو اآلن يف السماء أي فوقها، وحتت هذا السحاب ) يف عماء(، ومعىن ) ١٧٠/ ٧(بطة 

 .هواء وفوقه هواء، مث خلق منه املاء والعرش والقلم وسائر خلقه
 ) ١٤: (الفقه األكرب) ٥١( 

 )٣٧٣) (٥٢.( 

 ) ٣٩٧/ ١: (أحكام القرآن) ٥٣( 

 )٦٤٥/ ٧) (٥٤.( 

 )٨٤) (٥٥.( 

 )١٣٩) (٥٦.( 

 ) ٣٣/ ٦(يف اإلبانة الكربى ) ٥٧( 



  ٥٤ 

 

                                                           

 ) ٢١٥/ ١(يف كتابه النقض على املريسي ) ٥٨( 

 ) ٣٦(يف كتابه خلق أفعال العباد ) ٥٩( 

 ) ١٣٥(يف كتاب الورع ألمحد رواية املروزي ) ٦٠( 

 ) ١٠٤(يف تأويل خمتلف احلديث ) ٦١( 

 )٢٤١/ ٣) (٦٢ ( 

أبو حنيفة أو : ا أفقهُ أمي : سئل يزيد بن هارون: قال ضرار بن صرد): (٩٩١/ ٣(قال الذهيب يف تاريخ اإلسالم ) ٦٣( 
وقال . أبو حنيفة أفقه الناس: وقال ابن املبارك. أبو حنيفة أفقه، وسفيان أحفظ للحديث: الثوري؟ فقال

وال أعقل من أيب  عَ ما رأيت أحًدا أورَ : وقال يزيد بن هارون. الناس يف الفقه عياٌل على أيب حنيفة :الشافعي
 ) أبو حنيفة ثقةٌ : مسعنا ابن معني يقول: وقال صاحل بن حممد جزرة، وغريه. حنيفة

 ) ١١(يف معرفة علوم احلديث ) ٦٤( 

 ) ٥٣٤/ ٤(جمموع الفتاوى ) ٦٥( 

 ).١٣٤/ ٣(يف الفصول يف األصول ) ٦٦( 

 )١٢٩/ ٣) (٦٧.( 

 )٦٣/ ٤) (٦٨ ( 

 ) ٢٠٤/ ١(يف احلجة على أهل املدينة ) ٦٩( 

 )١٤٤/ ١) (٧٠.( 

 ).٦١/ ١(يف كتابه األصل ) ٧١( 

 ) ٢٧١/ ١(يف أحكام القرآن ) ٧٢( 

 ) ٥٣٤/ ٤(جمموع الفتاوى ) ٥٣٤/ ٤(كما يف جمموع الفتاوى ) ٧٣(

  : وأذكر لك عدة مناذج من التفسري) ٧٤(
هل ينظرون : " يف صفة إتيان الرب تبارك وتعاىل الذي ذكره يف قوله فَ لِ مث اختُ ): (٢٦٥/ ٤(يقول يف تفسريه : األول

  ") إال أن يأتيهم اهللا
  .شيءه حْ رجَ ق ملذهب السلف ومل يَ ر أربعة أقوال، والقول األول هو املوافِ مث ذكَ 
مث ذكر ثالثة أقوال، والقول األخري ) يف صفة الغضب من اهللا جل ذكره فَ لِ واختُ ): (١٨٨/ ١(وقال يف : الثاني

ف من معاين عرَ الغضب منه معىن مفهوم، كالذي يُ : وقال بعضهم: ( هو األقرب ملذهب السلف؛ إذ قال
فمخالف معناه منه معىن ما يكون من غضب اآلدميني  -وإن كان كذلك من جهة اإلثبات-نه الغضب، غري أ

  .م وحيركهم ويشق عليهم ويؤذيهمالذين يزعجه
، ولكنه له صفة، كما العلم له صفة، والقدرة له صفة، على ما يعقل من ال تحل ذاته اآلفاتألن اهللا جل ثناؤه 

جهة اإلثبات، وإن خالفت معاين ذلك معاين علوم العباد، اليت هي معارف القلوب، وقواهم اليت توجد مع وجود 
  ).األفعال وتعدم مع عدمها

  !أنه أثبت الغضب ونفى احلركة وحنوها؛ حبجة أنه ال حتل ذاته اآلفات: نالحظ عدة مالحظات منهاف



  ٥٥ 

 

                                                           

مث ذكر قولني، الثاين منهما هو .) من اهللا جل وعز" الرضى"واختلف يف معىن): (١٤٤/ ١٠(وقال يف : الثالث
  .املوافق ملذهب السلف ومع هذا مل يرجح

ذكر ثالثة  -نموذج رابعوهذا -سائل احلامسة، بل ملا ذكر االستواءيبدو عدم جزمه بشيء يف هذه امل..حسنا
، عال "مث استوى إىل السماء فسواهن: "وأوىل املعاين بقول اهللا جل ثناؤه): (٤٣٠/ ١(مث قال يف تفسريه  ،أقوال

  .عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته، وخلقهن سبع مسوات
، الذي هو مبعىن "مث استوى إىل السماء: "يف تأويل قول اهللا والعجب ممن أنكر املعىن املفهوم من كالم العرب

أن يكون إمنا عال وارتفع بعد  -إذا تأوله مبعناه املفهم كذلك-العلو واالرتفاع، هربًا عند نفسه من أن يلزمه بزعمه 
زعمت أن تأويل  :فيقال له! مما هرب منه إىل أن تأوله باهول من تأويله املستنكر، مث مل ينجُ  -أن كان حتتها 

تدبري،  ل، ولكنه إقبالُ عْ فِ  أقبل، أفكان مدبرًا عن السماء فأقبل إليها؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبالِ " استوى"قوله
مث لن يقول يف شيء من ذلك  .عال عليها علو ملك وسلطان، ال علو انتقال وزوال: فكذلك فقل: قيل له

  ).يف اآلخر مثله مَ زِ لْ  إال أُ قوًال 
إن كان يقصد نفي - هلا بامللك والسلطان، وهذاأن ابن جرير فسر االستواء باالرتفاع والعلو مث كأنه أو فنالحظ 

من جنس تأويل املعتزلة ومتأخري األشاعرة، وهو خمالف ملذهب أهل السنة والكالبية ومتقدمي  -العلو احلسي
 و مبثوث يف كالمهم، وتفسري االستواء بالعلو ا، وأن عرشه فوق مساواته كما هاألشاعرة من أن اهللا فوق عرشه حس

واالرتفاع واالستقرار ال يلزم منه أنه كان حتت العرش فارتفع عليه كما أن نزوله إىل السماء الدنيا ال يلزم منه خلو 
فيستطيع أن ينزل ويصعد وال خيلو منه العرش، بل املالئكة كجربيل ينزل إىل : شيء هعرشه منه؛ إذ اهللا ليس كمثل

األرض بصورة بشر وما زال يف السماء بصورته اليت خلقه اهللا عليها له ستمائة جناح، بل روح اإلنسان وهو نائم 
قررون أن النيرتون زيائيون يتصعد إىل السماء كما قرر السلف ومل تزل متعلقة ببدنه؛ إذ لو فارقته ملات، بل الفي

  .منه املكان األول كما هو مبسوط يف غري هذا املوضع ينتقل ومل خيل
 ا، بل فيه اضطرابر جيدً واملقصود أن كالم ابن جرير يف تفسريه يف باب األمساء والصفات مل حير 

  ).ع البيان عن تأويل آي القرآنجام:  يف كتابنا املسمىقد حكينا منها مجًال ): (٨٩/ ١(قال يف كتابه التاريخ ) ٧٥(
  

��� 


