بيان اخلطأ العريض
يف دعوى من نسب اإلمام ابن قدامة

إىل عقيدة أهل التفويض

ـتبف

[ضبعة مـؼحة مزيدة]
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بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ
ِ ِ
ال ْؿدُ هللِ َرب اف َعادَغَ ،و َ
صَحبِ ِف
حمؿد َو َظَذ آفَف َو ْ
صذ اهللُ َوش َؾ َؿ ظذ كب َقـَا َ
َْ
أمجعغ .
أما بعد:
عض اف ُػضالء ظـدما ُ ِ
َؾ َف ِذه رشاف ٌة ـ َت ْب ُتفا إػ َب ِ
دار بقَـفؿ حَقل
رأيت جدآً َ
ِ
ظؼقدة اإلما ِم الاؾظ أيب حمؿد ابـ ُؿدامة رمحف اهلل تعاػ.
افسـَة.
ؾا ّدظك أحدُ هؿ :أ َكف ّ
مػق ٌض ٓ ُيعد مـ أهؾ ُ
تػقيض ُف مـ ِ
افسـَة.
رجف
ُ
مػق ٌض وٓ ُي ُ
وؿال أخر :بؾ هق ّ
أهؾ ُ
ٍ
ؽؼؾت:
صرف من اخلطل،
وؿالمفا طذ
ُ
ِ
ّ
افتػقيض ِم ْـ أ ْب َشع افعؼائد وأصـعفا ،ويسؿقفا أهؾ افعؾؿ "ظؼقدة
إن ظؼقد َة
ِ
بل وافصَحاب َة إػ ِ
بآيَات اهلل ظَز وجَ َؾ
اجلفَؾ
افتجفقؾ" ٕهنا تَـسب افـَ َ
وصػاتِف ،وظد ِم افدرايَة بؿعاكقفَا ،وهَذا َيَـْ ُؼض ؿَقل مَـ ؿَالَ « :
إن وصَػف
ِ
بافتػقيض ٓ يرجف ظـ مسؿك ِ
افسـَةش ـقػ وؿد ؿال آخر ٓ« :يرجف ظـ
أهؾ ُ
ـقكف إمام مـ أئؿتفؿ؟ش.
وٓ صؽ أن ظبار َة ابـ ُؿدامة رمحف اهلل ؾقفَا مَدخؾ فالشَتـؽار :وفؽَ ْـ ٓ
ٍ
ِ
ػقيض دِا َد ّفت َظؾقَف مَقاضـ ُأخَرى ذم "ظؼقدتَف"
ٕحد أن َيـْسبف إػ اف ّت
جيقز
ٍ
ل ْس ِـ معتؼده.
وـتبف إخرى وما ؾقفا مـ بقان ُ
طّم حصل يف مؼد َمتِفا مما ووهم تػووض؟
َو َطذ هذا َؽؽقف
ُ
اجلواب َ
اجلواب ومن اهلل أسلل اـرشد واـصواب:
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َ
أن ابـ ؿدامة ظـدما ذـر ذم مؼدمة ـتابف :أصَقل أهَؾ افسَـة واجلامظَة ذم
إشامء وافصػات ؿسؿفا إػ ؿسؿغ:
صحى طحن ادصحطػى
اـؼسم إول :ذم ؿقفف« :ؿل ما جاء يف اـؼرآن ،أو
ّ
ِ
صػات اـرمحن وجب اإلوّمن به ،وتؾؼقف بافتسؾقؿ وافؼبقل ،وترك افتعَرض
من
فف :بافرد وافتلويؾ وافتشبقف وافتؿثقؾش .
واـؼسم اـثاين :ؿال ظـف« :وما أشؽل من ذـك وجَب إثباتَف فػظَ ًا ،وتحرك
اـتعرض دعـاه ،وكرد ظؾؿف إػ ؿائؾف ،وكجعؾ ظفدتف ظَذ كاؿؾقَف -ورضب فَف
مثآً بافـزول وافرؤية -ثؿ ؿال :وما ْ
أص َبف ذفؽ كممـ هبا وكصدق هبا بال ـقَػ
وٓ معـىش.
ؾؾدى ابـ ؿدامة ؿاظدتان ذم إشامء وافصػات:
صى طن ادصحطػى
[ ]1ؾاطدة ُؿؾ َقة؛ ظـد ؿقفف«« :ؿل ما جاء يف اـؼران ،أو ّ
طؾقه اـسالمش ،بنجراء افصػات ظذ ما ظؾقف أهؾ افسـة ؿاضبة مَـ ؽَر يريَػ
وٓ تؽققػ ،وٓ تعطقؾ وٓ متثقؾ.
[ ]2ؾاطدة استثـائقة؛ ظـد ؿقفف« :وما أشؽل من ذـكش ،وهَل ؿاظَدة ظـَد
ظام أصؽؾ مـ باب افصػات.
بعض أهؾ افسـة –ـام شقليت -بافؽػ ّ

ِ
إذا ُظؾِؿ ذفؽ :ؾؾ ُق ْعؾؿ َ
يؼقَؼ معَاي
أن أهؾ افسـة حصؾ بقـفؿ خَال ٌ ذم
بعض افصػات ،وهق ما يعَز ظـَف بؿسَلفةِ « :صح َػ ِ
ِ
ـؾحرب
ات
اـػعحل ا َـحالزمش َ
ُ َ
شبحاكف وتعاػ ـَ :اإلتقان وادجلء وافـزول وافرؤية.
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ؾفؾ يؾزم مـ معرؾة معـك افـزول وادجَلء وكحَق ذفَؽ أن يؾَق مَـ اهلل
ػقض إمر هلل؟ أم يؼال ٓ يؾق؟
مؽاكف إول؟ أم ُي َ

هذه ثالثة مذاهب وـؾفا ٕهؾ افسـة ،وفؽؾ ٍ
ؿقل ِمـْ َفا أصحاب:

ِ
مجفقر ِ
أهؾ افسـة ومـفؿ :محاد بـ زيَد
وكحوه :
[ ]1ؾؼال بعدم ـزوم اخلؾو
ُ
واإلمام أمحد بـ حـبؾ وإشحاق بـ راهقيف وظثامن بـ شعقد افدارمل وؽرهؿ،
ِ
ِ
ِ ِ ِ
حر﴾
اـسحؿ ُ
ْ ٌء َو ُه َ
حو َ
قُ ا ْـ ََص ُ
ؾافالزم إكام يؾزم ادخؾَقق ،واهلل َـح ْق َس ؿَؿ ْثؾحه َ ْ
[افشقرى.]11 :
ص أبق افؼاشؿ ظبدافرمحـ ابـ ِمـَْده :ثَحوت اخلؾحو وآكتؼحال ٕ ّن
[ ]2و َك َ َ
إثبات معـك افـزول وادجلء ٓ يتحؼؼ إٓ بنثبات هَذا افَالزم ،ور ّد ظَذ مَـ
أكؽر ذفؽ ،وهق مذهب ابـ حامد وضائػة.
[ ]3وذهب افتؿقؿل -مـ أصحاب اإلمام أمحد -وابَـ بطَف وظبَدافغـل
ادؼدد ومجاظة إػ افسؽقت ،وهق طاهر مذهب ابـ ؿدامة أيض ًا.
ؾلصؾ ابـ ؿدامة هق افسؽقت وآحتقاط افشَديد ذم ّ
ـَؾ مسَلفة حمدثَة مل
ِ
مسلفة
يتؽؾؿ هبا أحدٌ مـ افسؾػ ٓ كػق ًا وٓ إثبات ًا ،ؾال يـػل وٓ ُيثبت ،ـؼقف ِ ِف ذم
ِ
خؾقد ِ
أهؾ افبد ِع ذم افـَار بغ مـ ؿال بتخؾقدهؿ ذم افـار ،ومَـ كػَك ذفَؽ ،وذم
ِ
قفَا مَـ
الراي يؼقل« :وإكام هنقت َظ ِـ ا ْفؽََالم ؾ َ
رشافتف افؾطقػة إػ ؾخر افديـ ّ
ِ
قفا ،واتباظا فؾسـة ِذم افسؽقت َظـ َْفا،
اجلاكبغ إثباتا َأ ْو كػقاَ ،ـ ّػ ًا فؾػتـة باخلصام ؾ َ
إذ ـاكت هذه ادسَلفة مَـ مجؾَة ادحَدثات ،وأذت َظ َِع مَـ ؿبَؾ كصَقحتل
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بافسؽقت ظام شؽت َظـْ ُف َر ُشقل اهللَ وصَحابتف ،وإئؿَة ادؼتَدى هبَؿ مَـ
بعدهش.
إػ أن ؿال« :أكا أواؾؼ أئؿتل ِذم شؽقهتؿ ،ـؿقاؾؼتل ََل ُ ْؿ ِذم ـالمفؿ ،أؿَقل
وأشؽت إِ َذا شؽتقا ،وأشر إِ َذا شَاروا ،وأؿَػ إِ َذا وؿػَقا ،وأحتَذي
إِ َذا َؿا ُفقا،
ُ
ضريؼفؿ ِذم ـَُؾ أحَقاَلؿ جفَدي ،وٓ أكػَرد َظَـ ُْفؿ خقػَة افضَقعة إِن

ت

وحدي ش مـ "ذيؾ ضبؼات الـابؾة" (.)328-327 /3
()1

وهذا يدل ظذ أصؾ مذهب اإلمام ابـ ؿدامة :وهق افسؽقت ذم مثَؾ هَذه
ادسائؾ افتل يؼع ؾقفا اخلال بغ أهَؾ افسَـة ،ومـفَا مسَلفة صَػات افػعَؾ
افالزم.
وؿد أضال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة رمحف اهلل تعاػ افؽالم حقل مسلفة أؾعال
افََرب افالزمََة ذم "جمؿََقع ؾتاويََف" ( )396-375/5ومثؾََف (-393/16
 )439ومقاضـ أخرى ؾؾساجع ،وهلل الؿد وادـّة أن هَذا افتقجقَف ممَا ؿررتَف
مرار ًا وتؽرار ًا ذم ظامة درود َلذا افؽتاب ،واهلل هق اَلادي إػ شقاء افسبقؾ .
ومـ إدفة ظذ شالمتف مـ ظؼقدة افتػقيض َ
أن ذم "ظؼقدتف" وؽرهَا مَـ
ممفػاتف ذم افسـة ما يـؼض اهتامف بافتػقيض :ؾام هق افسبقؾ بعد ذفؽ:
إضالق افتػقيض ظؾقف مطؾؼ ًا؟ أم تزئتف مطؾؼ ًا وآدماه فالظتذار؟ أم اجلؿع
بغ ادذهبغ؟
ؿؾت ؿقًٓ مل يسبؼـل إفقف أحدٌ مـ أهؾ
( )1وما أمجؾفا مـ ـؾؿة« :أخاف اـضقعة إن رست وحديش أي إذا ُ
افسـة.
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ؾقؼالُ :يؼدَ ر فؾعؾامء إؾاضؾ تقجقفاهتؿ ،وخاصَة مَـ َ
محَؾ ـالمَف ظَذ
معـك أهؾ افسـة ذم أن معـك ؿقفف« :بال ؿقف وٓ معـىش أي بال ـقػ كعؾؿف وٓ
معـك ؽر ادعـك افذي جاء بف افؼران وافسـة وفغة افعرب.
كص ظذ ذفؽ صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة رمحَف اهلل تعَاػ ؾؼَال ذم "درء
وممـ ّ
تعارض افعؼؾ وافـؼؾ" ( )31/2مقضح ًا ما كؼؾف ابـ ؿدامة ظـ اإلمَام أمحَد:
«بال ـقػ وٓ معـكش « :أي ٓ كؽقػفا وٓ كحرؽفا باـتلوول ؽـؼول :معـاها ؿذا،
وٓ كرد مـفا صقئا وكعؾؿ أن ما جاء بف افرشقل حؼ إذا ـان بلشاكقد صَحاح وٓ
كرد ظذ اهلل ؿقفف وٓ يقصػ اهلل بلـثر مما وصػ بف كػسف بال حد وٓ ؽاية فقس
ـؿثؾف رءش.
ٍ
بتػسر أتََ ّؿ ذم ؿقفَف ذم "جمؿَقع افػتَاوى" (/17
بؾ َؾ َّس ُه صقخ اإلشالم
« :)364-363وادـتسبقن إػ افسـة مـ الـابؾة وؽرهؿ افَذيـ جعؾَقا فػَظ
افتلويؾ يعؿ افؼسؿغ ،يتؿسؽقن بام جيدوكف ذم ـالم إئؿة ذم ادتشابف ،مثؾ ؿقل
أمحد ذم رواية حـبؾ« :وٓ ـقػ وٓ معـكش ضـوا أن مراده أكا ٓ كعرف معـاهحا
سيح بخال هذا ذم ؽر مقضع ،وؿد َب َغ أكف إكام ُيـؽَر تَلويالت
وـال ُم أمحد
ٌ
اجلفؿقة وكحقهؿ ،افذيـ يتلوفقن افؼرآن ظذ ؽر تلويؾف وصـػ ـتابف ذم "افَرد
ظذ افزكادؿة واجلفؿقة" ؾقام أكؽرتف مـ متشابف افؼرآن وتلوفتف ظَذ ؽَر تلويؾَف
ؾلكؽر ظؾقفؿ تلويؾ افؼرآن ظذ ؽر مراد اهلل ورشقفف ،وهؿ إذا تلوفقه يؼقفَقن:
«معـك هذه أية ـذاش وادؽقػقن يثبتقن ـقػقة :يؼقفقن« :إهنؿ ظؾؿقا ـقػقَة مَا
أخز بف مـ صػات افربش ؾـػك أمحد ؿقل همٓء وؿَقل هَمٓء :ؿَقل ادؽقػَة
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افذيـ يدظقن أهنؿ ظؾؿقا افؽقػقة ،وؿَقل ادحرؾَة افَذيـ ورؾَقن افؽؾَؿ ظَـ
مقاضعف ويؼقفقن معـاه ـذا وـذاش اكتفك ادراد.
ويؼقل افشقخ شَؾقامن بَـ ظبَداهلل ذم ذح ـَالم اإلمَام ـَام ذم "ادسَائؾ
كحر ُؾفَا باف َتلويَؾ ،ؾـؼَقل:
وافرشائؾ افـجديَة" (ُ ٓ« :)155/4كؽقػفَا وٓ ّ
معـاها ـذاش.
َؿ
و أما َ ْ
مح ُؾ هذا افؽالم وافـؼؾ ظـ ابـ ؿدامة ظذ افتػقيض مطؾؼ ًا ،ومـ َث ّ
مػقضَ :ؾ َفَذا ِمَ ْـ أ ْؽَ َرب مَا ُيؼَال و ُيسَؿع؟ وؿَد جاكَب ؿائ ُؾَف
وصػف بل َكف ّ
افصقاب :و إّٓ ؾامذا يصـع افـاؿد بتؼرير الاؾظ ابـ ؿدامة رمحف اهلل تعاػ فعؼقدة
أهؾ افسـة ذم ظؼقدتف تؾَؽ ،وذم ـتابَف "ادـَاطرة ذم افؼَران" وـتَاب "افعؾَق
وؾقؿقة اهلل" وؽرها ،وكؼؾف دؼآت أهؾ افسـة واإلثبات ،وما هَق معؾَقم ظـَف
ظـد أهؾ افسـة مـ بعده مـ آشتؼامة ظذ افسـة ،واظتامد أؿقافف؟
ؾفؾ يؽقن مـ يرى ظؼقدة افتػقيض ديـ ًا فف يعتؼد ظؾق اهلل ظَز وجَؾ ظؾَق ًا
حؼقؼق ًا ،وؽوق خؾؼف ؽوؾقة حؼقؼة ،ويم ّفَػ ذم ذفَؽ ـتابَ ًا يتـاؿؾَف و َيـؼَؾ مـَف
افعؾامء جق ً
ال بعد جقؾ؟
وـقػ يؽقن مػقض ًا وؿد ؿال ذم "افؾؿعة" بعد ذفؽ« :ؾفذا وما أصَبفف ممَا
صح شـده وظدفت رواتف ،كممـ بف ،وٓ كَرده وٓ كجحَده وٓ كتلوفَف بتلويَ ٍؾ
معـَك طَاهر ًا
يافػ ضاهره ..ش ،وؿقفف« :خياـف ضحاهرهش دل ظَذ أن فؾؽَالم
ً
معؾقم ًا ٓ جيقز محؾ افؽالم ظذ ؽره ،وؿد ؿال ذم ـتابف "ذم افتلويؾ" (ص)45
ـام شقليت ذـره« :وضاهر اـؾػظ هو ما وسَق إغ اـػفم مـه».
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وـقػ يؽَقن مػقضَ ًا وهَق يثبَت ـَالم اهلل ظَز وجَؾ ،ويقضَح معـَاه
«باحلرف واـصوتش وهذا مـ أثؼؾ إمقر ظذ أهؾ افتجفؿ وافتػقيض ،حتَك
صـّػ ؾقفا أبق كص افسجزي رشافتف ادشفقرة ذم الر وافصقت.
وؿد ذـر ذفؽ اإلمام أبق حمؿد ابـ ؿدامة ذم ـتابف "افؾؿعة" وأؾَرد افؽَالم
حقل ـالم اهلل ظز وجؾ بؽتاب مػرد!
و َظ َؼد ذم ـتابف "إثبات صػة افعؾق" (ص« :)99باب ذـر إخبَار افَقاردة
بلن اهلل تعاػ ؽوق طرشهش.
معـَك،
وهذا ـال ٌم يسؾخ هتؿة افتػقيض ،ؾادػقضَة ٓ يػفؿَقن فالشَتقاء
ً
ٍ
ُ
وساط
دى
مؼابؾ تلويؾ اجلفؿقة بلن معـَاه آشَتقالء،
وأهَؾ افسَـَة ظَذ ُهَ ً
مستؼق ٍؿ أبؼَقه ظَذ طَاهره افَذي يػفؿَف افعَريب :مَـ أن اهلل ْاسحت ََوى َط َ
حذ
ا ْـ َع ْر ِ
ش﴾ تعـل :ظال وارتػع ؾقؿف.
وفق ـان ابـ ؿدامة مػقض ًا مل وت َج بام رواه ذم ـتابَف "إثبَات صَػة افعؾَق"
يؼَر
(ص )185ظـ أيب بؽر حمؿد بـ إشحاق بـ خزيؿة رمحف اهلل ؿال« :مَـ مل َ
ـاؾر بَِ ِف ،يسَتتاب ،ؾَنن
بلن اهلل ظذ ظرصف ،ؾد استوى ؽوق سَُ سّمواته ،ؾفق ٌ
تاب وإٓ رضبت ظـؼفش.
وـذفؽ ما ذـره ؾقف أيض ًا (ص )179بنشـاده إػ حمؿَد بَـ أيب ظؿَرو بَـ
وهب ،ؿال :شؿعت صداد بـ حؽقؿ يذـر ظـ حمؿد بـ السـ ذم إحاديَث:
إن اهللَ َ ْْهَِ ُ إغ َس َّم ِء اـد ْك َقاش َو َك ْح ِق َهذا مـ إحاديث« :إن هذه إحاديث ؿَد
« َ
روهتا افثؼات ،ؾـحـ كروهيا ،وكممـ هبا ،وٓ كػّسهاش.
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ؾامذا يػفؿ ابـ ؿدامة و ّ
ـؾ ظريب مـ «افـَزولش و«اَلبَقطش؟ أفَقس ؾفؿفَؿ
ِ
ٍ
تػسر يسقق افذهـ
فػظف ٓ ،وتاج إػ
هذا تػسر ًا واضح ًا طاهر ًا بؿجرد ؿراءة
إػ معـك ٍ
بعقد؟!
ً

ثؿ إن ـان حؼ ًا ما يؼال َ
بلن اإلمام ابـ ؿدامة مػق ٌض ،ؾام افَذي أظَال ـِ َػَة

مقزاكف ظـد أهؾ افسـة وإثر؟! ؾادػقضة –أهؾ افتجفقؾ -مـ أؿبح افطقائَػ
وأصـعفا جرم ًا.
أمَر كسَبل ،ويدؾعَف
ؾنن ؿقؾ :بلن ـالمف ؾقف إهيام بافتػقيض :ؿقؾ اإلهيَام ٌ
معرؾة مذهب اإلمام وباؿل ـالمف ،وؿد كؼؾ ظَـ ؽَره –ـَليب ظبقَد واإلمَام
أمحد -ما ؾقف إهيام أيض ًا ظذ ؾفؿ ادعارض ،ؾام بافف يقصػ بافتػقيض وأوفئَؽ
ٓ يقصػقن بف؟
ػّس بعضف بعض ًا ،ؿقؾ :وـذفؽ ابـ ؿدامة.
ؾنن ؿقؾ :بلن ـالم أوفئؽ ُي ّ
واضح ذم تؼسقؿ افصػات إػ ؿسؿغ بؼقفَف« :ومحا
ـقػ وـالم ابـ ؿدامة
ٌ
أشؽل من ذـكش وهذا فؾتبعقض وافتخصقص.
ُ
وأهؾ افسـة ذم أصؾ ديـفؿ يطؾؼقن مَا وصَػ اهلل بَف كػسَف ،ووصَػف بَف
رشََقفف ،وٓ يََذـرون فََقازم اإلضََالق إٓ ظـََد خصََام أهََؾ افبََدع هبََا،
ؾقتؽؾؿقن بالؼ ظذ تؾؽ ادذاهب افثالثة ادذـقرة ،وـؾفا ٓ تـاذم أصؾ إثبات
افصػة ،ؾفؿ متػؼقن ذم أن اهلل يـزل حؼقؼة ،وفؽـ افؽالم ذم إظامل افالزم ،بَغ
آفتزام بف ،أو ظدم ذفؽ ،أو افسؽقت ،ومذهب ابـ ؿدامة هق افثافث ،وفَقس
هذا مـ افتػقيض ادذمقم.
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تتؿة:
وافؾػظ ادذـقر مـ ؿقل اإلمام أمحد ٓ« :ؿقف وٓ معـحىش هَق مَـ روايَة
حـبؾ بـ إشحاق ،وـامؾ فػظف ؾقام رواه اخلالل ؿال :أخزي ظع بـ ظقسَك أن
شلفت أبا ظبداهلل ظـ إحاديث افتل تروى« :أن اهلل تَارك
حـبال حدثفؿ ،ؿال:
ُ
وتعاغ وـزل إغ اـسّمء اـدكقاش و«أن اهلل وضُ ؾدمهش وما أصبف هَذه إحاديَث،
ؾؼال أبق ظبد اهلل« :كممـ هبا ،وكصدق هبا وٓ ؿقحف وٓ معـحى ،وٓ كَرد مـفَا
صقئ ًا ،وكعؾؿ أن ما جاء بف افرشقل حؼ إذا ـاكت بلشاكقد صحاح ،وٓ كرد ظَذ
اهلل ؿقفف ،وٓ يقصػ بلـثر مما وصػ بف كػسف وٓ حدّ وٓ ؽايَة ،فَقس ـؿثؾَف
رءش.
كؼََؾ ذفََؽ ابََـ ؿدامََة ذم "ذم افتلويََؾ" (ص )22وافََذهبل ذم ـتََاب
"افعرش" ( )258 /1وؽرهؿ.
و ُ
حـبؾ بـ إشحاق وإن ـان مـ خاصة مـ يـؼؾ مذهب اإلمام أمحد ويروي
ٍ
بروايات ذم آظتؼاد ظـ ؽره ،مما جعؾ أصحاب اإلمام أمحد
ظـف ،إٓ إكف اكػرد
يتؾػقن بغ تقجقف ـالم اإلمام أمحد بام يقاؾَؼ مذهبَف ادعؾَقم ،أو افؼَقل بَلن
حـبؾ ؿد ؽؾط ذم كؼؾف ،وافثاكقة ضريؼة أيب إشحاق بـ صاؿال ،كؼَؾ ذفَؽ صَقخ
اإلشالم ابـ تقؿقة ذم "افػتاوى" (.)495/16()399/5
وكؼؾ ابـ أيب يعذ ذم "افطبؼات" ( )143 /1ظـ اخلالل :ؿقفف« :ؿَد جَاء
كظَرت ذم
حـبؾ ظـ أمحد بؿسائؾ أجاد ؾقفا افرواية ،وأؼحرب بغحر ْء ،وإذا
َ
مسائؾف صبفتَفا ذم حسـفا وإصباظفا وجقدهتا بؿسائؾ إثرمش.
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وؿال افذهبل ذم "شر أظالم افـبالء" (« : )52/13فف مسَائؾ ـثَرة ظَـ
أمحد ،ويتػرد ،و ُيغربش.
ظع ٌ
ؿقل هق مـ افقجاهَة بؿؽَان ذم تلويَؾ هَذا افؽَالم ظَـ
وؿد ُظرض ّ
اإلمام أمحد ،وهق أن يؼال بلن ادراد بؼقفف« :بال ؿقحف وٓ معـحىش أي ٓ كسَلل
ظـ افؽقػ ،وٓ ظـ معـك ما أصؽؾ مـ ذفؽ.
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ؽصل
ٍ
ٍ
ورؿة ِ
مـسقبة ٕحَد ذـَر ؾقفَا
ؽر
وؿػت ظذ
ثؿ بعد ـتابة هذه افقرؿات،
ُ
ـاتبفا مج ً
ال مـ ـتاب "ذم افتلويؾ" ٓبـ ؿدامة :وزظؿ أهنا ُتثبت كسبة افتػقيض
إفقف.
ؾـؼؾ ؿقل ابـ ؿدامة ذم "ذم افتلويؾ" (ص« :)11ومذهب افسؾػ رمحة اهلل
ظؾقفؿ اإليامن بصػات اهلل تعاػ وأشامئف افتل وصػ هبا كػسف ذم آياتف وتـزيؾف أو
ظذ فسان رشقفف مـ ؽر زيادة ظؾقفا وٓ كؼص مـفا وٓ دمَاوز َلَا وٓ تػسحر
وٓ تلوول هلا بّم خيحاـف ضاهرهحا وٓ تشَبقف بصَػات ادخؾَقؿغ ،وٓ شَامت
ادحدثغ ،بؾ أمروها ـام جاءت ،وردوا طؾؿفا إغ ؾائؾفحا ومعـاهحا إغ ادحتؽؾم
هبا.
وؿال بعضفؿ -ويروى ذفؽ ظـ افشاؾعل رمحة اهلل ظؾقف« :-آمـت بَام جَاء
ظـ اهلل ظذ مراد اهلل وبام جاء ظـ رشقل اهلل ظذ مراد رشقل اهللش.
وظؾؿقا أن ادتؽؾؿ هبا صادق ٓ صؽ ذم صدؿف ؾصدؿقه ومل وعؾؿوا حؼقؼحة
معـاها ؽسؽتوا طّم مل وعؾؿوه..ش.
سيَح ذم اإلثبَات ظَذ
وفقس ذم هذا مـ مذهب ادػقضة ر ٌء ،بَؾ هَق
ٌ
مـفاج أهؾ افسـة جزاهؿ اهلل ظـا خرا ،ؾؼد ؿال« :وٓ تػسر وٓ تلووحل هلحا بحّم
خياـف ضاهرها وٓ تشبقف بصػات ادخؾقؿغ ،وٓ شامت ادحدثغ ،بؾ أمروهَا
ـام جاءت ،وردوا طؾؿفا إغ ؾائؾفا ومعـاها إغ ادتؽؾم هباش.
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ؾػل ؿقفف« :وٓ تػسر وٓ تلوول هلا بّم خياـف ضاهرهاش هق ـالم إئؿة مـ
معـك يافػ افظَاهر ،ؾفَذا
ؿبؾ ،وادراد إبطال افتلويؾ بتقجقف معـك افـص إػ
ً
ٍ
ّ
معان طاهرة مـفَا ،يػفؿفَا افعَريب حَغ
يدل ظذ أن فـصقص افصػات ظـده
يؼرأها ،ؾنهنا يثبت افـص ظذ هذا افظاهر ،مع اظتؼاد ظدم افتؿثقَؾ ،وفَذا ؿَال
بعد ذفؽ« :وٓ تشَقه بصػات ادخؾوؾع ،وٓ سّمت ادحدثعش.
ؾفـا مجع بغ إصؾغ افعظقؿغ ظـد افسؾػ:
أؿر بام جاء
[ ]1اإلؿرار بؼقفف« :وٓ تػسر وٓ تلوول خياـف ضاهرهش ؾقؽقن ّ
ظـ اهلل ظذ مراد اهلل ٓ ظذ تلويالت ادبطؾغ.
[ ]2اإلمرار :بؼقفف« :وٓ تشَقه بصػات ادخؾوؾع ،وٓ سّمت ادحدثعش.
وؿقفف ذم آخر ـالمف رمحف اهلل« :وردوا طؾؿفا إغ ؾائؾفا ،ومعـاها إغ ادتؽؾم
ظام أراد اهلل تعاػ هبا ،ؾؾَقس معـَك افَرد ؽقَاب ادعـَك ظَـ
هباش أي مل يرجقا َ
إدراــا ،وإكام ادراد بافرد :أخذ ادعـك مـ اهلل ورشقفف ٓ مَـ أهَؾ افتلويَؾ،
ـام ذم ؿقفف تعاػَ :ؽحنِ ْن َتـَحا َز ْطتُم ِيف َْ ٍء َؽحردو ُه إِ َغ اهللَِ َواـرس ِ
حول﴾ [افـسَاء:
َ ُ
ُ
ْ
ْ
 ]59ؾـحـ َكرد إػ اهلل ورشقفف فـعؾؿ وكزيؾ افـَزاع ٓ فـجفَؾ ديَـ اهلل تعَاػ،
حو ردو ُه إِ َغ اـرس ِ
حول َوإِ َغ ُأو ِ ْإَ ْم ِ
حر
َ ُ
وخطاب افشارع ،ومثؾف ؿقفف تعَاػَ :و َـ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ون َو ْس ح َتـَِْ ُطو َك ُه ِم حـ ُْف ْم﴾ [افـسََاء ]83 :ؾؽََذفؽ كََرد إػ اهلل
م حـ ُْف ْم َـ َعؾ َؿ ح ُه ا َـححذ َ
وافرشقل وأويل افعؾَؿ فَـعؾؿ مَراد اهلل تعَاػ ظَذ وجفَف ٓ ظَذ مَا يريَد
ادبطؾقن اجلاهؾقن.
ؽعؾقه ؽاـرد ـه معـقان:
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أوهلّم :رد ادراد إػ صاحبف :وهذا يؽقن ذم حؼائؼ ادعاي وافدٓٓت ،ؾَاهلل
تعاػ فـ ياضبـا بام ٓ دٓفة وٓ معـك فَف ،وادعـَك :اضؾبَقا الَؼ ؾقَف مَـ اهلل
ورشقفف ،وفـ جيد ضافب الؼ أهدى وأحؽَؿ وأبَغ مَـ ـَالم اهلل وـَالم
رشقفف.
واـثاين :ر ّد افؽقػقة واف ُؽـْف :وهذا مما اشتلثر اهلل تعاػ بف مـ ظؾؿ افغقب.
وافرد إول هق مـ «افعؿؾ بادحؽؿش وافر ّد افثاي هق مـ «اإليامن بادتشابفش
وكصقص افصػات جيتؿع ؾقفا ادحؽؿ وادتشابف ،ـَام شَقليت بقاكَف إن صَاء اهلل
تعاػ.
وافسؾػ يـصقن ذم ظؼائدهؿ ظذ مـع افتػسَر وٓ يريَدون بَذفؽ دمريَد
افـصقص مـ ادعـك ،وإكام مرادهؿ إؿصاء افتلويؾ ظذ خال افظَاهر ،وذـحك
ٓؿتػاء كصوص اـصػات بظاهرها طّم ُوظفر معـاها ،وفذا دأب إئؿة ذم ُـ ُت ِ
ب
أخبار افصػات ظذ ذـرها اـتػا ًء بذفؽ ،ـام ـان افـبَل يتؾَق ظَذ افصَحابة
يػّس صقئ ًا مـ ذفؽ اـتػا ًء بدٓفة افظَاهر
افؼرآن ،ويعؾؿفؿ افسـة والؽؿة ،ومل ّ
ظذ مراد اهلل تعاػ.
ؽؿن اــصوص طذ مـُ تػسر أخَار اـصػات:
ما روى افبقفؼل ذم "إشامء وافصػات" ( )198 /2ظـ اإلمَام أيب ظبقَد
افؼاشؿ بـ شالم ذم ـالمف ظـ باب افصػات« :افباب افذي يروي ؾقَف افرؤيَة،
وافؽرد مقضع افؼدمغ ،و« َضح ِ
ح َ
ك ر ُبـحاش و«أوحن ؿحان ربـحاش ؾؼَال« :هَذه
أحاديث صحاح ،محؾفا أهؾ الديث ،وافػؼفَاء ،بعضَفؿ ظَـ بعَض ،وهَل
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ظـدكا حؼ ٓ ،صؽ ؾقفا :وفؽـ إذا ؿقؾ :ـقػ وضع ؿدمف؟ وـقَػ يضَحؽ؟
ؿؾـا ٓ :كػرس هذا وٓ سؿعـا أحد ًا وػرسهش .
()1

وؿد كؼؾف ابـ ؿدامة ذم "ذم افتلويؾ" (ص )29ويـظَر "افعَرش" فؾَذهبل
( ،)393 /2وما أمجؾ ؿقل افذهبل ذم "افعؾَق" (ص )173معؾؼَ ًا ظَذ هَذا:
ٍ
بتػسَر ،بحل
ل ِديثَ ،و َما تعَرض ٕخبَار افصَ َػات
« َوؿد أفػ ـتاب َؽ ِريب ا َ
ِطـْده َٓ َت ْػ ِسر َـذـِك ؼر م ِ
وضُ ْ
اخلطاب ـؾعريبَ ،واهلل َت َع َاػ أظؾؿش.
َ
ؾتلمؾ ؿقفف« :ؼر موضُ اخلطاب ـؾعريبش أي افصاؾقة مَـ تَلويالت أهَؾ
افؽالم.
وهذا ـؼقل أيب إشامظقؾ اَلروي ذم ضريؼة أهؾ افسـة ٓ« :كػسحرها كجرْهحا
طربقة ـام وردتش كؼؾ هذا صقخ اإلشالم ذم "افتسعقـقة" (.)992 /3
وؿبؾف ؿقل اإلمام أمحد ذم "افرد ظَذ اجلفؿقَة وافزكادؿَة" (ص )118ظَـ
ؽـك أخبار افصػات ظـ افتػسر« :ؽفذه كصوص بؾسان طحريب مَحع ٓ ،اتحاج
ٍ
تػسر ،هو مَع بحؿد اهللش.
إغ
ويؼقل ظثامن بـ شعقد افدارمل ذم "كؼضف" ( )222 /1ذم معرض ر ّده ظذ
بؼ ادريز« :كحـ ٓ كؽقَػ هَذه افصَػات ٓ كؽَذب هبَا ـتؽَذيبؽؿ ،وٓ
كػرسها ؿَاصل تػسرؿمش.

( )1وؾقف أيض ًا دٓفة ظذ أن افسؾػ يعدون افتؽققػ تػسر ًإ ،كف ؿال« :وفؽـ إذا ؿقؾ :ـقػ وضع ؿدمف؟
وـقػ يضحؽ؟ ؿؾـا ٓ :كػّس هذا وٓ شؿعـا أحد ًا يػّسهش ،ؾعد أبق ظبقد افتؽققػ تػسر ،وؿال ٓ« :كػّس
تػّسش أي ٓ تُؽ ّقػ.
هذاش ،ؾقؽقن مـ معاي ؿقَلؿّ ٓ« :
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وكؼؾ افذهبل ذم "شر أظَالم افـَبالء" ( )324 /13ظَـ افَدارمل أيضَ ًا
ؿقفف ٓ« :كؽقػ هذه افصػات ،وٓ كؽذب هبا ،وٓ كػرسهاش.
وروى افالفؽائل ( )489 /3ظـ حمؿَد بَـ السَـ ،ذم إحاديَث افتَل
جاءت« :إن اهلل ْهَ إغ سحّمء اـحدكقاش وكحَق هَذا مَـ إحاديَث« :إن هَذه
إحاديث ؿد روهتا افثؼات ،ؽـحن كروْها وكممن هبا وٓ كػرسهاش.
وؿال اإلمام افسمذي ذم "جامعف" (« :)692 /4وادذهب ذم هذا ظـد أهؾ
افعؾؿ مـ إئؿة مثؾ شػقان افثقري ،ومافَؽ بَـ أكَس ،وابَـ ادبَارك ،وابَـ
ظققـََة ،ووـقََع وؽََرهؿ أهنََؿ رووا هََذه إصََقاء ،ثََؿ ؿََافقا« :تََروى هََذه
إحاديث وكممـ هبا ،وٓ يؼال :ـقػ؟ش وهذا افذي اختاره أهَؾ الَديث أن
ػرس وٓ تتقهؿ وٓ يؼال :ـقَػ،
يرووا هذه إصقاء ـام جاءت ووممن هبا وٓ ُت َ
وهذا أمر أهؾ افعؾؿ افذي اختاروه وذهبقا إفقفش.
ويؼقل ابـ

يج إمام افشاؾعقة ذم زماكف ظـ أخبار افصػات ؾقام كؼؾَف ظَـ

ابـ افؼقؿ ذم "اجتامع اجلققش اإلشالمقة" (ص« :)62كؼبؾفَا ،وٓ كردهَا ،وٓ
كتلوَلا بتلويؾ ادخافػغ ،وٓ كحؿؾفا ظذ تشبقف ادشبفغ ،وٓ كزيَد ظؾقفَا ،وٓ
كـؼص مـفا ،وٓ كػرسها ،وٓ كؽقػفا ،وٓ كسجؿ ظـ صػاتف بؾغة ؽر افعربقَة،
وٓ كشر إفقفا بخقاضر افؼؾقب ،وٓ بحرـات اجلقارح ،بؾ كطؾؼ ما أضؾؼَف اهلل
ظز وجؾ ،وكػّس ما ؾّسه افـبل ،وأصحابف ،وافتَابعقن ،وإئؿَة ادرضَققن
مـ افسؾػ ادعروؾغ بافديـ وإماكة ،وكجؿع ظذ ما أمجعَقا ظؾقَف ،وكؿسَؽ
ظام أمسؽقا ظـف ،وكسؾم اخلز اـظاهر ،وأوة اـظاهر تـزوؾفحا ٓ ،كؼحول بتلووحل
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ادعتزـة وإشعروة واجلفؿقة وادؾحدة وادجسؿة وادشَفة واـؽرامقحة وادؽقػحة،
بؾ كؼبؾفا بال تلويؾ ،وكممـ هبا بال متثقؾ ،وكؼقل :اإليامن هبَا واجَب ،وافؼَقل
هبا شـة ،وابتغاء تلويؾفا بدظةش.
ومـ جـس ذفؽ أيض ًا ؿقل افزهباري ذم "ظؼقدتف"« :وـؾ ما شَؿعت مَـ
أثار صقئا مل يبؾغف ظؼؾؽ كحق ؿقل رشقل اهللَِ« :ؾؾوب اـعَحاد بحع أصحَعع
من أصابُ اـرمحن طز وجلش وؿقفف« :إن اهللَ وـزل إغ سّمء اـدكقاش و«وـحزل وحوم
طرؽةش و«وـزل ووم اـؼقامةش و «أن جفـم ٓ وزال وطرح ؽِ َقفحا حتحى وضحُ طؾقفحا
ؾدمه جل ثـاؤهش وؿقل اهللَ تعايل فؾعبد« :إن مشقت إ هروـت إـقحكش وؿقفَف:
«خؾق اهللَ آدم َط َذ صورتهش وؿقل رشقل اهللَ « : رأوت ريب ِيف أحسن صحورةش
وأصباه َه ِذ ِه إحاديث« :ؾعؾقؽ بافتسؾقؿ وافتصديؼ واـتػحووض وافرضَا ،وٓ
تػرس شقئا من َه ِذ ِه هبواك ؽنن اإلوّمن هبذا واجب ؽؿن ؽرس شقئا من َه َ
حذا هبحواه
ورده ؽفو جفؿي ،ومـ زظؿ أكف يرى ربف ِذم دار افدكقا ؾفق ـاؾر باهلل ظز وجؾش.
كؼؾفا ابـ أيب يعذ ذم "ضبؼات الـابؾة" ( )23 /2و ُضبعت ظدة ضبعات.
ؾتلمؾ ـقػ أمَر بَافتػقيض! وٓ يريَد بَذفؽ ادعـَك ادَذمقم فؾتػَقيض
بَ«تعطقؾ افؾػظ مـ معـاهش وإكام مراده« :تػقيض اف ُؽـْف وافؽقػقة إػ اهللش وؿقفف:
«وٓ تػرس شقئا من َه ِذ ِه هبواكش هق افتلويؾ ادذمقم اخلارج مَـ حمَض اَلَقى،
وأما تلويؾف بام هق طاهره مـ إثبات افصػة ظذ افقجف افالئؼ بف شبحاكف وتعَاػ
ؾفق الؼ ،ويراجع ما ـتبف صقخ اإلشالم ذم "افػتاوى" (.)55/3
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ؾـػل همٓء إئؿة وؽرهؿ« :ضؾب افتػسر وافتلويؾش ٓ يؾزم مـَف إبطَال
ادعـك ،وإكام ادراد مـف :إبطال افتلويؾ ظذ خال افظاهر ادتبادر فؾػفَؿ افعَريب
افصحقح ،مع تـزيف اهلل تعاػ ظـ مماثؾة ادخؾقؿغ.
مثَت ومـػي:
ؽعؾقه ؽاـتػسر ـه معـقانٌ :
ادثَت :تػسر افتعريػ :وهق ذح معـك افصػة بام تدل ظؾقف افؾغة بؿػفقم
افعرب ،وكصقص افقحقغ ،مع اإلؿرار واإلمرار بال ـقػ.
وادـػي :تػسر افتحريػ :وهق س افؾػظ ظـ طاهره بافتلويؾ ؾرار ًا مَـ
إثبات افصػة ،ـام هق حال اجلفؿقة ،وهق ما يـػقف أهؾ افسـة ؾقام تؼدم مـ ؿقَلؿ
تػّسش.
ذم افصػاتّ ٓ« :
ؽنن ؾقل :ؾام تقجقفؽ فؼقفف ذم "يريؿ افـظر ذم ـتَب افؽَالم" (ص:)59
«وأما إيامكـا بأيات وأخبار افصػات ؾنكام هَق إيَامن بؿجَرد إفػَاظ افتَل ٓ
صؽ ذم صحتفا وٓ ريب ذم صدؿفا وؾائؾفا أطؾم بؿعـاها ،ؾآمـا هبا ظذ ادعـَك
افذي أراد ربـا تبارك وتعاػ ؾجؿعـا بغ اإليامن افقاجب وكػل افتشبقف ادحرمش.
ؾؼقفف« :وؾائؾفا أطؾم بؿعـاهاش أفقس هذا تػقيض ًا؟
وؼال :فقس هذا تػقيض ًا ،وادراد أن معـاها هق ما تؽؾؿ بف ؿائؾفا ،ؾاهلل تعَاػ
حذ ا ْـ َع ْحر ِ
مح ُن َط َ
ش
يريد آشتقاء ظذ افعرش ومل يَرد آشَتقالء ،ؾؼَال:
اـحر ْ َ
َ
اس حتَوى﴾ [ضََف ]5 :ؾََال حاجََة إػ أحَ ٍ
َد يسََتدرك ظ َذ اهلل ويؼََقل :ادََراد
ْ َ
آشتقالء ،ؾؾق أراده اهلل فؼافف.
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وافـبل يريد كزول اهلل تعاػ وهبقضف ٓ كزول أمره ورمحتف ،ؾؼَال« :وـحزل
واضح بغ ٓ ،وتاج إػ تػسر.
حمؽؿ
اهلل يف اـثؾث إخر من ؿل ـقؾةش ؾافـص
ٌ
ٌ
ؾَؿ بـػسَف مَـ
ؾعذ هذا :يؼال ذم شائر أبقاب افصػات :بَلن اهلل تعَاػ أظ ُ
خؾؼف ،ؾال حاجة إػ تػسراهتؿ ،و ُيؽتػك بام ّ
معـَك تػفؿَف
دل ظؾقف افؾػَظ مَـ
ً
افعرب ظذ افقجف افالئؼ بف شبحاكف وتعاػ.
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ؽصل
أما ما اشتدل بف أيض ًا ظذ تػقيض ابـ ؿدامة بلكف اظتز أخبار افصَػات مَـ
ادتشََابف ظََذ ضريؼََة ادػقضََة ،وذفََؽ ذم ؿقفََف ذم "ذم افتلويََؾ" (ص:)11
«وافدفقؾ ظذ أن مذهبفؿ ما ذـركاه أهنَؿ كؼؾَقا إفقـَا افؼَرآن افعظَقؿ وأخبَار
افرشقل كؼؾ مصدق َلا مممـ هبا ؿابؾ َلا ؽر مرتاب ؾقفا وٓ صاك ،وافدفقؾ
ظذ أن مذهبفؿ ما ذـركاه :أهنؿ كؼؾقا إفقـا افؼَرآن افعظَقؿ وأخبَار افرشَقل
كؼؾ مصدق َلا ،مممـ هبا ،ؿابؾ َلا ؽر مرتاب ؾقفا وٓ صاك ذم صدق ؿائؾفَا،
ومل وػرسوا ما وتعؾق باـصػات مـفا ،وٓ تلوـوه ،وٓ صبفقه بصػات ادخؾقؿغ،
إذ فق ؾعؾقا صقئا مـ ذفؽ فـؼَؾ ظَـفؿ ،ومل جيَز أن يؽَتؿ بافؽؾقَة ،إذ ٓ جيَقز
افتقاضم ظذ ـتامن ما وتَاج إػ كؼؾَف ومعرؾتَف جلريَان ذفَؽ ذم افؼَبح جمَرى
افتقاضم ظذ كؼؾ افؽذب وؾعؾ ما ٓ وؾ ،بل بؾغ من مَاـغتفم يف اـسؽوت طن
هذا إهنم ؿاكوا إذا رأوا من وسلل طن ادتشابه باـغوا يف ؿػه تارة باـؼول اـعـقحف،
وتارة بافرضب ،وتارة باإلظراض ،افدال ظذ صدة افؽراهة دسلفتف.
ظؿَر أن صَبقغ ًا يسَلل ظَـ ادتشَابف أظَدَ فَف ظَراجغ
وفذفؽ دا بؾَغ
َ
افـخؾ..ش.
ومثؾف ؿقفف ابـ ؿدامة ذم "روضة افـاطر" (« :)215 /1وافصحقح :أن
ادتشابف :ما ورد ذم صػات اهلل -شبحاكف -مما جيب اإليامن بف ،وورم افتعرض
مح ُن َط َذ ا ْـ َع ْر ِ
ش ْاست ََوى﴾ [ضفَ ،]5:ب ْل َودَ ا ُه
اـر ْ َ
فتلويؾف ،ـؼقفف -تعاػَ :-
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ت بِ َقدَ ي﴾ [ص،]75:
َم َْ ُسو َصتَان﴾ [ادائدة ،]64:دَ ِا َخ َؾ ْؼ ُ
َربك﴾ [افرمحـَْ َ ]27:ت ِري بِ َل ْط ُقـِـَا﴾[افؼؿر ،]14:وكحقه.7

َو َو َْ َؼى َو ْج ُه

ؾفذا اتػؼ افسؾػ رمحفؿ اهلل ظذ اإلؿرار بف ،وإمراره ظذ وجفف وترك
تلويؾف ،ؾنن اهلل شبحاكف ذم ادبتغغ فتلويؾف ،وؿرهنؿ ذم افذم بافذيـ يبتغقن
افػتـة ،وشامهؿ أهؾ زيغش.
وفقس ذم هذا افؽََالم ما يؾَزم ابـ ؿَدامة بعؼقدة افتػَقيض ،ؾؼقفَف« :ومل
وػرسوا ما وتعؾق باـصػات مـفا ،وٓ تلوـوهش َش َبؼ افؽالم ظـ مثؾَف ،وأن ادَراد
بذفؽ افتلويؾ افؽالمل ادذمقم افذي يص ادعـك ظَـ طَاهره افَذي يػفؿَف
افعريب.
أما ؿقفف « :بل بؾغ من مَاـغتفم يف اـسؽوت طن هذا إهنم ؿاكوا إذا رأوا محن
وسلل طن ادتشابه باـغوا يف ؿػهش.
ؾؾقس ؾقف ما يمخذ مـف أكف يرى أن أخبار افصػات مـ ادتشابف ،وإكَام مَراده
افؽالم ظـ ؾساد مـفج ادموفة افذيـ يػرون مـ اإلثبات اشتبشاظ ًا دَا َخ َطَر ذم
ويَمول
أذهاهنؿ مـ تقهؿ «افؽقػقةش ؾدل ظَذ أن «حمؽَؿ افؾػَظش ٓ ُيصََ ّر
َ
بَ«متشابف افؽقػقةش .
()1

( )1ؿال صقخ اإلشالم ذم "جمؿقع افػتاوى" (« :)44 /6ما مـ كا يـػل صقئا مـ إشامء وافصػات إٓ وهق
يزظؿ :أكف ؿد ؿام ظـده دفقؾ افعؼؾ ظذ أكف يدل ظذ افتجسقؿ ؾقؽقن متشاهبا ؾقؾزم حقـئذ أن تؽقن مجقع
إشامء وافصػات متشاهبات وحقـئذ ؾقؾزم افتعطقؾ ادحضش.
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ودا حدّ ث أبق هريرة بحديث« :وضُ اهلل تعحاغ ؾدمحه طحذ اــحارش ؿَال
ٌ
رجَؾ
شؿعت رجال ودث ابـ ظباس بحديث أيب هريرة هذا :ؾؼَام
ضاووس:
ُ
ؾاكتؼض ؾؼال ابـ ظباس« :ما َؽ َرق من همٓء ،جيحدون طـحد مؽؿحه ،وْهؾؽحون
طـد متشاهبهش رواه معؿر ( )423 /11وؽره.
مػقض؟ ٕكف ظدّ خَز افؼَدم مَـ
ؾفؾ يؼال بلن ابـ ظباس ريض اهلل ظـفام ّ
ادتشابف؟ أم يؼال :إن مراده بَذفؽ ادتشَابف مَا وؿَع ذم ذهَـ ذاك افرجَؾ مَـ
إصؽال مـ أحد أمريـ:
[ ]1إما مـ «جفؾه بادعـىش افذي ٓ يعرؾف إٓ افراشخقن ؾقؽقن بافـسبة فَف
متشاهب ًا أو ما يسَؿك بََ« :ادتشحابه اــسحَيش وظَذ هَذا يؽَقن افقؿَػ ظَذ:
واـر ِ
ون ِيف ا ْـ ِع ْؾ ِم﴾ [آل ظؿران.]7 :
اسخُ َ
َ َ
ؿال اإلمام ابـ افؼقؿ ذم "افصقاظؼ ادرشؾة" (« :)213 /1ؾفق أمَر كسَبل
إضاذم ؾقؽقن متشاهبا بافـسبة إفقف دون ؽره وٓ ؾرق ذم هذا بغ آيات إحؽام
وآيات افصػات ؾنن ادراد ؿد يشتبف ؾقفام بغره ظذ بعض افـاس دون بعضش.
وؿال افشقخ شؾقامن بَـ ظبَداهلل ذم "تقسَر افعزيَز الؿقَد" (ص:)592
« ادراد بادتشابف ،أي :ما يشتبف ؾفؿف ظذ بعض افـاس دون بعض ،ؾادتشابف أمَر
مشتبفا بافـسبة إػ ؿقم بقـًا جؾ ًقا بافـسبة إػ آخريـش.
كسبل إضاذم ،ؾؼد يؽقن
ً
يػَر مَـ شَامظف ،وهَذا مَـ« :ادتشَابف
[ ]2وإما «توهم اـؽقػقةش مما جعؾف ّ
ادطؾؼش افذي اشتلثر اهلل بعؾؿف ،وظذ هَذا يؽَقن افقؿَػ ذم أيَة ظَذ فػَظ
اجلالفة مـ ؿقففَ :و َما َو ْع َؾ ُم ت َْل ِوو َؾ ُه إِ َٓ اهللَُ﴾ [آل ظؿران.]7 :
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ؿال صقخ اإلشالم ذم "افرشافة افتدمرية" (ص« :)119وأما حؼقؼَة مَا دل
ظؾقف ذفؽ مـ حؼائؼ إشامء وافصػات ،وما فف مـ اجلـقد افذيـ يستعؿؾفؿ ذم
أؾعافف ،ؾال يعؾؿف إٓ هق َو َما َو ْع َؾ ُم ُجـُو َد َرب َ
حو﴾ [ادَدثر ]31 :وهَذا
ك إِ َٓ ُه َ
مـ تلويؾ ادتشابف افذي ٓ يعؾؿف إٓ اهللش.
وأثر ابـ ظباس آكػ افذـر ذـره اإلمام حمؿد بـ ظبدافقهاب رمحف اهلل تعاػ
ذم "ـتاب افتقحقد" يت باب :مـ جحد صقئ ًا مـ إشامء وافصَػات ،وؿَقل
حت وإِ َـق ِ
ِ
حه
اهلل تعاػَ :و ُه ْم َو ْؽ ُػ ُر َ
اـر ْ َ
مح ِن ُؾ ْل ُه َو َريب ٓ إِ َـ َه إِ َٓ ُه َو َط َؾ ْقه ت ََو َؿ ْؾ ُ َ ْ
ون بِ َ
َمت ِ
َاب﴾ [افرظد.]39:
ؾفؾ افشقخ حمؿد يرى أن أخبار افصػات «مطؾؼ ًاش مَـ ادتشَابف؟ أم مَراده
«افؽقػقةش؟
وطذ هذا ؽلخَار اـصػات ،هل وؼال :هي من ادحؽم أو من ادتشابه؟
اجلواب :إضالق ادتشابف ظذ كصقص افصػات فَف معـقَان ـَام ؿَال صَقخ
حَؼ وأخَر
اإلشالم ابـ تقؿقة ذم "بقان تؾبقس اجلفؿقة" ( )447 /5أحدمها ٌ
باضؾ ،وؿد أضال رمحف اهلل تعاػ افؽالم ذم هذه ادسلفة ظـ أخبار افصػات أهَل
مـ ادتشابف أم ادحؽؿ؟ ذم "جمؿقع افػتاوى" (.)33 /6
وؿال ظـ ادتشابف افذي اشتلثر اهلل تعَاػ بعؾؿَف "جمؿَقع افػتَاوى" (/13
« :)144ومـ ؿال مـ افسؾػ إن ادتشَابف ٓ يعؾَؿ تلويؾَف إٓ اهلل ؾؼَد أصَاب
أيض ًا ،ومراده بافتلويؾ ما اشتلثر اهلل بعؾؿف مثؾ وؿت افساظة وجمَلء أذاضفَا
ومثل ؿقػقة كػسه وما أظده ذم اجلـة ٕوفقائفش.
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ؾتلمؾ :ـقػ جعؾ «ؿقػقة ذات اهلل وصػاتهش مـ ادتشابه ،وهذا هق افذي ٓ
يطؾب تػسره وتلويؾف ،وٓ اخلقض ؾقف ،وظـده يطؾَب :اإلمَرار افَذي يَـص
ظؾقف أئؿة افسـة ذم ظؼائدهؿ.
وؿال ذم "جمؿقع افػتاوى" (« :)396 /13ثبت أن ذم افؼرآن متشاهبا وهَق
ما وتؿؾ معـقغ وذم مسائؾ افصػات ما هق مـ هذا افبابش.
ؾؿعـك افؾػظ مـ ادحؽؿ ،وـقػقتف مـ ادتشابف.
وؿال ظـ ادتشابف افذي ٓ يعؾَؿ تلويؾَف إٓ اهلل ذم "ذح حَديث افـَزول"
(ص « :)21أرادوا بف افؽقػقة افثابتة افتل اختص اهلل بعؾؿفا :وَلذا ـان افسؾػ
َ ـربقعة ،ومافؽ بَـ أكَس وؽرمهَا َ يؼقفَقن :آشَتقاء معؾَقم ،وافؽقَػ
جمفقل ،وهذا ؿقل شائر افسؾػ َ ـابـ اداجشَقن ،واإلمَام أمحَد بَـ حـبَؾ،
وؽرهؿ -وذم ؽر ذفؽ مـ افصػات ،ؾؿعـك آشتقاء معؾَقم ،وهَق افتلويَؾ
وافتػسر افذي يعؾؿف افراشَخقن ،وافؽقػقَة هَل افتلويَؾ ادجفَقل فبـَل آدم
وؽرهؿ ،افذي ٓ يعؾؿف إٓ اهلل َ شبحاكف وتعاػش.
وؿَال أيضَ ًا رمحََف اهلل ذم "جمؿَقع افػتََاوى" (« :)426-423 /17ؿََقل
بعض ادتلخريـ :إن ادتشابف آيات افصػات ،وأحاديث افصػات ،وهذا أيض ًا مما
يعؾؿ معـاه ؾنن أـثر آيات افصػات اتػَؼ ادسَؾؿقن ظَذ أكَف يعَر معـاهَا،
وافبعض افذي تـازع افـاس ذم معـاه إكام ذم افسؾػ مـف تلويالت اجلفؿقة وكػقا
ظؾؿ افـاس بؽقػقتف :ـؼقل مافؽ« :آشتقاء معؾقم وافؽقػ جمفقل واإليامن بف
واجب وافسمال ظـف بدظةش وـذفؽ ؿال شائر أئؿة افسَـة وحقـئَذ ؾػَرق بَغ
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ادعـك ادعؾقم وبغ افؽقػ ادجفقل ؾنن شؿل افؽقػ تلويال شاغ أن يؼال :هذا
افتلويؾ ٓ يعؾؿف إٓ اهلل ـام ؿدمـاه أوٓ ،وأما إذا جعؾ معرؾَة ادعـَك وتػسَره
تلويال ـام جيعؾ معرؾة شائر آيات افؼَرآن تَلويال وؿقَؾ :إن افـبَل وجزيَؾ
حذ ا ْـ َع ْحر ِ
مح ُن َط َ
ش
وافصحابة وافتابعغ مَا ـَاكقا يعرؾَقن معـَك ؿقفَف:
اـحر ْ َ
َ
ْاست ََوى﴾ [ضف ]5 :وٓ يعرؾقن معـك ؿقففَ :ما َمـَ َع َ
حت
حجدَ دَ ِحا َخ َؾ ْؼ ُ
حك َأ ْن ت َْس ُ
ِ
ب اهللَُ َط َؾ ْق ِف ْم﴾ [ادجادفَة ]14 :بَؾ
ي﴾ [ص ]75 :وٓ معـك ؿقفف :ؼَض َ
بِ َقدَ َ
هذا ظـدهؿ بؿـزفة افؽالم افعجؿل افذي ٓ يػفؿف افعريب .وـذفؽ إذا ؿقؾ ـان
ظـدهؿ ؿقفف تعاػَ :و َما َؾدَ ُروا اهللَ َح َق َؾدْ ِر ِه َو ْإَ ْر ُض ََجِق ًعا َؾ َْ َض ُت ُه َو ْو َم ا ْـ ِؼ َق َام ِة
ات م ْط ِوو ٌ ِ ِ ِ
حو
ات بِ َقؿقـه﴾ [افزمر]67 :وؿقفَف َٓ :تُدْ ِرؿُح ُه ْإَ ْب َصحا ُر َو ُه َ
اـس َّم َو ُ َ َ
َو َ
َان اهللَُ َس ِؿق ًعا َب ِص ًرا﴾ [افـسَاء:
ُودْ ِر ُك ْإَ ْب َص َار﴾ [إكعام ]193 :وؿقففَ :وؿ َ
ِ
ِض اهللَُ َطـ ُْف ْم َو َر ُضوا َط ْـ ُه﴾ [ادائَدة ]119 :وؿقفَفَ :ذـِ َ
حك
]134وؿقففَ :ر َ
بِ َل َهن ُ ُم ا َت ََ ُعوا َما َأ ْسخَ َ اهللَ َوؿ َِر ُهوا ِر ْض َوا َك ُه﴾ [حمؿد ]28 :وؿقفَفَ :و َأ ْح ِسحـُوا

ِ ِ
ِ
ع﴾ [افبؼََرة ]195 :وؿقفََفَ :و ُؾح ِ
حرى اهللَُ
إِ َن اهللَ ُاححب ادُْ ْحسححـ َ
حل ا ْط َؿ ُؾححوا َؽ َسح َ َ
ُون﴾ [افتقبة ]195 :وؿقفف :إِكَا َج َع ْؾـَا ُه ُؾ ْرآكًا َط َربِ ًّقحا﴾
َط َؿ َؾؽ ُْم َو َر ُسو ُـ ُه َوادُْ ْم ِمـ َ

حؿ َُ ؿ َ
َحال َم اهللَِ﴾ [افتقبَة ]6 :وؿقفَف:
[افزخر  ]3 :وؿقففَ :ؽ َل ِج ْر ُه َحتَحى َو ْس َ
ِ
ور َك َم ْن ِيف اــ ِ
ي َأ ْن ُب ِ
َار َو َم ْن َح ْو َهلا﴾ [افـؿؾ ]8 :وؿقففَ :ه ْل
اء َها كُود َ
َؽ َؾ َّم َج َ
ون إِ َٓ َأ ْن َو ْلتِ َق ُف ُم اهللَُ ِيف ُض َؾ ٍل ِم َن ا ْـغ ََّم ِم َوا َْد َالئِ َؽ ُة﴾ [افبؼَرة ]219 :وؿقفَف:
َوـْ ُظ ُر َ
ك َص ًّػا َص ًّػا﴾ [افػجر ]22 :وؿقفَفَ :ه ْ
ك َوادَْ َؾ ُ
اء َرب َ
ون إِ َٓ َأ ْن
حل َوـْ ُظ ُحر َ
َو َج َ
ك َأو و ْل ِِت بع ُض آو ِ
ِ
ِ
ات َرب َ
ك﴾ [إكعَام ]158 :وؿقفَف
ت َْلت َق ُف ُم ادَْ َالئ َؽ ُة َأ ْو َو ْل ِ َِت َرب َ ْ َ َ َ ْ
َ
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ان﴾ [ؾصؾت ]11 :وؿقفف :إِك ََّم َأ ْم ُحر ُه إِ َذا َأ َرا َد
اـس َّم ِء َو ِه َي ُد َخ ٌ
ُث َم ْاست ََوى إِ َغ َ
َش ْقئًا َأ ْن َو ُؼ َ
ُون﴾ [يس ]82 :إػ أمثال هذه أيات ،ؽؿن ؾال ظَـ
ول َـ ُه ؿ ُْن َؽ َقؽ ُ
جزيؾ وحمؿَد صَؾقات اهلل وشَالمف ظؾَقفام وظَـ افصَحابة وافتَابعغ َلَؿ
بنحسان وأئؿة ادسؾؿغ واجلامظة :أهنؿ ـاكقا ٓ يعرؾقن صَقئا مَـ معَاي هَذه
أيات بؾ اشتلثر اهلل بعؾؿ معـاها ،ـام اشتلثر بعؾؿ وؿَت افسَاظة وإكَام ـَاكقا
يؼرءون أفػاطا ٓ يػفؿقن َلا معـك ،ـام يؼرأ اإلكسان ـالم ًا ٓ يػفَؿ مـَف صَقئا
ؽؼد ؿذب ظذ افؼقم ،وافـؼقل ادتقاترة ظـفؿ تدل ظذ كؼقض هذا وأهنَؿ ـَاكقا
يػفؿقن هذا ـام يػفؿقن ؽره مـ افؼرآن وإن ـان ــف افرب ظز وجؾ ٓ وَقط
بف افعباد وٓ وصقن ثـاء ظؾقف ؾذاك ٓ يؿـع أن يعؾؿقا مـ أشَامئف وصَػاتف مَا
ظؾؿفؿ شبحاكف وتعاػ ـام أهنؿ إذا ظؾؿقا أكف بؽؾ رء ظؾقؿ وأكف ظذ ـَؾ رء
ؿدير مل يؾزم أن يعرؾقا ـقػقة ظؾؿف وؿدرتف ،وإذا ظرؾقا أكف حؼ مقجَقد مل يؾَزم
أن يعرؾقا ـقػقة ذاتف.
وهذا مما يستدل بف ظذ أن افراشخغ ذم افعؾؿ يعؾؿقن افتلويؾ ؾَنن افـَاس
متػؼقن ظذ أهنؿ يعرؾقن تلويؾ ادحؽؿ ومعؾقم أهنؿ ٓ يعرؾقن ـقػقة ما أخَز
اهلل بف ظـ كػسف ذم أيات ادحؽامت ؾدل ذفؽ ظذ أن ظَدم افعؾَؿ بافؽقػقَة ٓ
يـػل افعؾؿ بافتلويؾ افذي هق تػسر افؽالم وبقَان معـَاه :بَؾ يعؾؿَقن تلويَؾ
ادحؽؿ وادتشابف وٓ يعرؾقن ـقػقة افرب ٓ ذم هذا وٓ ذم هذاش.
وؿال صقخ اإلشالم ذم "افرشافة افتدمرية" (صٕ« :)96ن ما أخَز اهلل بَف
ظـ كػسف وظـ افققم أخر ؾقف أفػاظ متشاهبة ،تشبف معاكقفا ما كعؾؿف ذم افَدكقا،
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لام وفبـًا وظس ً
ومخرا وكحق ذفؽ ،وهذا يشبف مَا ذم
ال وماء ً
ـام أخز أن ذم اجلـة ً
افدكقا فػ ًظا ومعـك ،وفؽـ فقس هق مثؾف ،وٓ حؼقؼتف ـحؼقؼتف ،ؾلشامء اهلل تعاػ
وصػاتف َأ ْوػ  -وإن ـان بقـفا وبغ أشامء افعباد وصػاهتؿ تشابف  -أن ٓ يؽَقن
ٕجؾفا اخلافؼ مثؾ ادخؾقق ،وٓ حؼقؼتف ـحؼقؼتفش.
وؿال صقخـا حمؿد ابـ ظثقؿغ ذم "ؾتح رب افزية بتؾخقص الؿقية" (ص
 )193ذم ر ّده ظذ مـ ؿال مـ اجلفؿقة« :آيَات افصَػات مَـ ادتشَابف! ؾؼَال:
كسلَلؿ ماذا ُيريدون بافتشابف افذي أضؾؼقه ظذ آيات افصػات .أ ُيريدون اصَتباه
ادعـك وخػاءه ،أم ُيريدون اصتباه الؼقؼة وخػاءها؟
ؾنن أرادوا ادعـك إول -وهق مرادهؿ -ؾؾقست آيات افصػات مـَف ٕهنَا
طاهرة ادعـَك ،وإن أرادوا ادعـَك افثَاي ؾآيَات افصَػات مـَفٕ ،كَف ٓ يعؾَؿ
يصَح إضَالق افتشَابف ظَذ
حؼقؼتفا وـقػقتفا إٓ اهلل تعاػ ،وهبذا ظر أكَف ٓ
ّ
آيات افصػات ،بؾ ٓبد مـ افتػصقؾ افسابؼش.
ومـ أكؽر مـ افسؾػ وصػ آيات افصػات بادتشابف :مَرادهؿ «معاكقفَاش
ؾفل أخبار حمؽؿة ب ّقـة ادعـك ،وأـثر افـزاع بغ افطقائػ إكام هَق ذم «ادعـَكش إذ
يقصؽ أـثر افطقائػ -ظدا ادجسؿة وادؿثؾة -ظذ افؼَقل أن «ظؾَؿ افؽقػقَةش
مـ افعؾؿ افذي اشتلثر اهلل تعاػ بف.
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ؽصل
أما اشتدٓل ادذـقر بلن أبا حمؿَد ابَـ ؿدامَة كؼَؾ ظبَارات ظَـ افسَؾػ
ـافذي شبؼ كؼؾف ظـ أيب ظبقد افؼاشؿ بـ ّ
شالم« :ما أدرــا أحَد ًا يػََّس هَذه
إحاديث  ،وكحن ٓ كػرسهاش.
ثؿ ؿال هَذا افؽاتَب« :ؾفَذا يَدل ظَذ تػَقيض معـاهَا ٕن ؽرهَا مَـ
كصقص افؼرآن ؿد ؾّسَها افعؾَامء  ،ؾامتـَاظفؿ مَـ تػسَرها يعـَل تػَقيض
ادعـكش.
فؿ خاضئ ،وإن ُأدء اف َظـ بليب حمؿد ابَـ ؿدامَة ،ؾؼَد كطَؼ بؿثَؾ
ؾفذا ؾ ٌ
ذفؽ مجاظة مـ افسؾػ -وتؼدم ذـر ؿقل بعضفؿ -ؾفؾ ُيساء هبؿ افظـ أيضَ ًا،
ويؼال ظـفؿ مػقضة؟
وـذفؽ كؼؾ افؽاتب ؿقل شعقد بـ جبر« :ما مل يعرؾف افبدريقن ؾؾقس مَـ
افؽاتب اب َـ ؿدامة ،وأفزمف بعؼقدة ادػقضة! وهذا مَـ افظؾَؿ
افديـش وبف ظاب
ُ
واجلفؾ ،واهلل ادستعان.
وذفؽ أن هذه إفػاظ «افتػسرش و«افتلويؾش و«ادتشابفش كػقَ ًا وإثباتَ ًا ،تَرد
ظذ فسان افسـل وافبدظل ،وٓبدّ مـ معرؾة مَراد افؼائَؾ مَـ ـالمَف الَارض
وافباؿل ،وأصؾ ديـف ،وؾد وتؽؾم اـحرجالن بادؼاـحة اـواححدة واـػحرق بقحـفّم يف
احلؽم ؿاـػرق بع اـثرى واـثروا ،وخيتؾف احلؽم طؾقفم باختالف مـشحل اـؼحول
أوضحت هذا ـثر ًا ذم رشائؾ ظدة.
وادراد مـه ،وؿد
ُ
أؾّس وٓ أؤول أخبار افصػات؟ش.
ؾؿـ ؿالّ ٓ« :
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ــَت ُتريَد
دا جيز ٕحد مقاؾؼتف وٓ خمافػتف حتك ُيعر ُمراده ،ؾقؼَال :إن
َ
ظدم بقان معـاها ؾفذا باضؾ ،ؾافصػات معؾقمة.
وإن ــت تريد ظدم اخلَقض ذم افؽقػقَة ،ور ّد ظؾؿفَا إٓ اهلل ،ؾفَذا حَؼ،
ؾافؽقػ جمفقل.
ؿال افسَػاريـل الـَبع ذم "فقامَع إكَقار افبفقَة" («..« :)238 /1وٓ
كػرسهاش وٓ كؽقػفَا ،ؾـطؾَؼ مَا أضؾؼَف اهلل ،وكػّسَ مَا ؾّسَه رشَقل اهلل
وأصحابف ،وافتابعقن ،وإئؿة ادرضققن مـ افسؾػ ادعروؾغ بافديـ وإماكة
رضقان اهلل ظؾقفؿ أمجعغ :ؾفذا مذهب شؾػ إمة ،وشائر إئؿة ،وافعَدول
ظـف وصؿة ،وآفتػات إػ شقاه كؼؿةش.
وبافضد مـ ذفؽ مـ ؿالٓ« :بدّ مـ تػسر أو تلويؾ أخبار افصػاتش.
ؾال ُيؼر وٓ ُيـؽر ظؾقف :حتك ُيعر ُمراده مـ هذا افتػسر وافتلويؾ ،دخافػة
ادتلخريـ فؾؿتؼدمغ ذم مػفقم «افتلويؾش ؾنن أراد بقان ادعـَك ُؿبَِ َؾ ؿق ُفَ ُفْ ،
وإن
ٍ
معَان بعقَدة ؽَر
أراد س َ ادعـك ظـ طاهره –ؾرار ًا مـ إثبات افصَػة -إػ
مرادة مل يؼبؾ مـف ذفؽ.
وؿد بغ هذا صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة ذم أول "افرشافة افتدمريَة" ذم ـالمَف
ظـ معـك «افتلويؾش وـذفؽ ذم ـالمف ظـ ؿقَلؿ« :هؾ طاهر افصػات مَراد او
ؽر مرادش وذـر بـحق افتؼسقؿ أكػ افذـر.
وهؽذا ادتشابف كػق ًا وإثبات ًا ـام تؼدم بقاكف.
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وظؾقف :ؾؽؾ ما ورد ظـ افسؾػ مـ افـفل ظـ افتػسر مَرادهؿ إمَا «كػَل
افؽقػقةش ،أو «افتلويؾ اجلفؿل ادردودش افذي يعطؾ بَف إثبَات افصَػة ،وفَقس
مرادهؿ تػسرها ادعؾقم ،افذي هق مَراد اهلل تعَاػ ،ـَام ؿَال اإلمَام مافَؽ ذم
مؼافتف افشفرة« :وآشَتقاء معؾَقم -أو :ؽَر جمفَقل-ش أي معؾَقم افتػسَر
وافتلويؾ وادعـك.
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ؽصل
ومما اشتدل بِ ِف ذفؽ افؽاتب أن ابـ ؿدامة كؼؾ ؿقل اإلمام أمحد« :كممـ هبَا،
وكصدق هبا ،وٓ ـقػ ،وٓ معـكش.
ؿال افؽاتب« :وهذا سيح بتػقيض افؽقػ وادعـكش.
ؾقؼال :بؾ فقس سو ًا ،وحاصا اإلمام أمحد أن يؼقل بؼقل ادػق ِ
ضة وفَق ذم
ِ
خمتؾػة ذم اإلثبات فؾصَػات ظَذ افقجَف
رواية ظـف! وكصقصف ـؾفا متػؼ ٌة ؽر
افالئؼ بف شبحاكف وتعاػ ،وتؼدم كؼؾ بعض ـالم صقخ اإلشالم وؽره ذم تػسر
مراد اإلمام أمحد.
ؾنن ـان هذا افؾػظ «رصا ًاش ذم افتػقيض –ـام يزظؿ هذا افؽاتب -ؾَافؾقم
يؼع أوًٓ ظذ اإلمام أمحد –وحاصاه رمحف اهلل -ؿبؾ أن يتفؿ بف مـ كؼؾف ظـف؟
ـقػ وؿد تبغ ادراد الؼ مـ ؿقل اإلمام ،وفذا كؼؾف مجاظة مـ أهَؾ افعؾَؿ
وافسـة ـَابـ بطَة وأيب يعَذ وصَقخ اإلشَالم ابَـ تقؿقَة وابَـ افؼَقؿ
()1

()3

() 2

()4

ٌ
ظاؿَؾ ظَار ٌ أن
وافذهبل وشؾقامن بـ ظبداهلل ابـ اإلمام حمؿد ؾفَؾ يؼَقل
()5

()6

همٓء مػقضة بؿجرد كؼؾفؿ َلذا افؽالم؟ شبحان اهلل افعظقؿ.

(" )1اإلباكة افؽزى" ٓبـ بطة (.)58 /7
(" )2إبطال افتلويالت" (ص.)45
(" )3افتسعقـقة" (" )317 /1افػتاوى افؽزى" (" )387 /6بقان تؾبقس اجلفؿقة" ( )623 /2وؽرها.
(" )4خمتص افصقاظؼ ادرشؾة" (ص.)469
(" )5افعرش" فؾذهبل (.)258 /1
(" )6ادسائؾ وافرشائؾ افـجدية" (.)155/4
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ؽصل
ثؿ ؿال افؽاتَب ذم أدفَة حؽؿَف بَافتػقيض ظَذ ابَـ ؿدامَة ؿقفَف ذم "ذم
افتلويؾ" (ص« :)26ؿقفف –أي اإلمام مافؽ« : -آستواء ؼحر هفحولش أي :
ؽر هفول اـوجودٕ ،ن اهلل تعاػ أخز بف...ش.
واضح بَغ،
وفقس ذم هذا ما يقجب تؾؽ افتفؿة اجلائرة ،ؾؽالم ابـ ؿدامة
ٌ
ٍ
مستق ظذ ظرصف ٌ
يػ ظؾقـا ،ؿد ظؾؿـا بَف،
وأن خز أن اهلل تعاػ
بافغ مقجقد مل َ
ؾام ظؾؿـا مـ افصػات ؿؾـا بف ،ومما ظؾؿـا بف مـ افصػات :آشَتقاء ،ؾفَق ؽَر
شؾقؿ مـ تػسرات ؿَقل اإلمَام مافَؽ رمحَف اهلل
تػسر
جمفقل افقجقد ،وهذا
ٌ
ٌ
تعاػ ،ومـ معاكقف :أن آشتقاء ؽر جمفقل ادعـك ،ـام جاء ذم ٍ
مروي:
فػظ آخر
ٍّ
«وآشتقاء معؾقمش أي معؾقم ادعـك.
وؿد بس افؽاتب آخر ـالم ابـ ؿدامة ظـ أوفف ،وكص ـالمَف ـَام ً
ال ذم "ذم
افتلويؾ" (ص« :)26وؿقَلؿ آشتقاء ؽر جمفقل أي ؽر جمفقل افقجَقد ٕن
اهلل تعاػ أخز بف وخزه صدق يؼقـا ٓ جيقز افشؽ ؾقف وٓ آرتقاب ؾقَف ؽؽحان
ؼر هفول حلصول اـعؾم به ،وؿد روي ذم بعض إفػاظ :آشتقاء معؾقمش.
وافعؾؿ بف ٓ يؽقن إٓ باإلؿرار بؿعـاه ،وَلذا ذـَر رمحَف اهلل تعَاػ ذم ـتابَف
"دعة آظتؼاد" (ص )13ؿقل افـبل« :وؽحوق ذـحك اـعحرش ،واهلل سحَحاكه
ؽوق ذـكش ثؿ ؿال« :ؾفذا وما أصَبفف ممَا أمجَع افسَؾػ رمحفَؿ اهلل ظَذ كؼؾَف
وؿبقفف ،ومل يتعرضقا فرده وٓ تلويؾف ،وٓ تشبقفف وٓ متثقؾفش.
مػقض؟
ؾفؾ هذا افؽالم ،وإثبات افػقؿقة ظذ افعرش يؽقن مـ ّ
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ومثؾ ؿقل ابـ ؿدامة ؿافف ؿبؾف أبق بؽر اخلطقب افبغدادي ذم "ظؼقدتف" وؿَد
كؼؾ ـالمف ابـ ؿدامَة ذم "ذم افتلويَؾ" (ص )15ؾؼَال اخلطقَب« :ؾَنذا ـَان
معؾقم ًا أن إثبات رب افعادغ ظز وجؾ إكام هق إثَحات وجحود ٓ إثبَات يديَد
وتؽققػ ،ؾؽذفؽ إثباتف صػاتف إكام هق إثَات وجود ٓ إثبات يديد وتؽققػش.
وـذفؽ ما كؼؾف ابـ ؿدامة (ص )25ظـ أيب افؼاشؿ افتؿقؿل ؿقفف« :وإثبات
افذات إثَات وجود ٓ إثبات ـقػقة ،ؾؽذفؽ افصػات ..ش.
وـذفؽ يؼقل صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة "جمؿقع افػتاوى" (« :)6 /4مذهب
افسؾػ رضقان اهلل ظؾَقفؿ إثبَات افصَػات وإجراؤهَا ظَذ طاهرهَا وكػَل
افؽقػقة ظـفإ .ن افؽالم ذم افصػات ؾرع ظـ افؽالم ذم افذات ،وإثبات افذات
إثَات وجود ٓ :إثبات ـقػقة ؽؽذـك إثَات اـصػاتش.
ؾافقجقد هق بؾقغ اخلز ،ؽحع بؾغ ؽتػسره هو ضاهر ادراد مـه بّم وؾقق بحاهلل
تعاغ ،من ؼر حاجة إغ تػسر آخر ،هذا هق مراد اإلمام ابـ ؿدامة ومـ كطبَؼ
بؿثؾ هذا مـ أهؾ افسـة ،ؿال رمحف اهلل ذم "ذم افتلويَؾ" (ص )44معؾؼَ ًا ظَذ
ؿقل افشاؾعل« :آمـت بام جاء ظـ اهلل ظذ مراد اهلل ..ش« :وهذه ضريؼة مسَتؼقؿة
ومؼافة صحقحة شؾقؿة فقس ظذ صاحبفا خطر وٓ يؾحؼف ظقب وٓ رضر ٕن
ادوجود مـه هو اإلوّمن بؾػظ اـؽتاب واـسـة ،وهذا أمَر واجَب ظَذ خؾَؼ اهلل
أمجعغ ؾنن جحد ـؾؿة مـ ـتاب اهلل متػؼ ظؾقفا ـػر بنمجاع ادسؾؿغ وشَؽقتف
ظـ تلويؾ مل يعؾؿ صحتف وافسؽقت ظَـ ذفَؽ واجَب أيضَا بَدفقؾ افؽتَاب
وافسـة واإلمجاع ثؿ فق مل يؽـ واجبا فؽان جائزا بغر خال ش.
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ؽنن ؾقل:
ؾام ؿقفؽ ذم ؿقفف ذم "يريؿ افـظر ذم ـتب افؽالم" (ص« :)59إذا َش َلفـَا
َشائؾ َظـ معـك َه ِذه ْإَ ْف َػاظُ ،ؿ ْؾـَا َٓ :كزيدك ظذ أفػاطفا ِز َيا َدة ِتػقد معـك ،بل
ؾراءهتا َت ْػ ِسرها ،من ؼر معـى بِعقـِه ،و َٓ َت ْػ ِسر بِـ ِ
َػس ِهَ ،و َفؽِـ ؿد ظؾؿـَا َأن ََل َا
َْ َ
َ
َ َ َ
ـحـ كممـ َهبا بذفؽ ادَْ ْعـكَ ،ومـ ـ َ
َان
اجل ْؿ َؾةُ ،يعؾؿ ُف ادُْ َت َؽ ّؾؿ َهباَ ،ؾ ْ
معـك ِذم ْ ُ
يس َلل َظـ َـ ْقػ َقة َما
َقػ ُي ْس َلل َظـ
ـ ََذفِؽ ـ َ
معـك َو ُه َق َي ُؼقل َٓ أظؾؿ ُف؟ َوـَقػ ْ
ً
يرى َأن افس َمال َظـ ُف بِد َظة َوا ْفؽ ََالم ِذم َت ْػ ِسره خطل وافبحث َظـ ُف تؽ ّؾػ

وتعؿؼش.
أفقس ؿقفف« :مـ ؽر معـك بعقـفش مـ افتػقيض؟
ؾقؼال :هق معـك ؿقل ظامة أهؾ افسـةّ « :أمروها ؿّم جاءتش و«ؾراءهتا
تػسرهاش أي ٓ ُيشتغؾ بَ :تلويؾفا بتلويالت اجلفؿقة.
ؾفذا هق معـك افؽالم حقـام يؽقن ادعارض :هق ادمول ،وفق ـان ـالم ابـ
ؿدامة شاؿف ذم معارضة أهؾ اإلثبات ،فؼقؾ بلن هذا اظساض ادػقضة! وفؽـّف
وبغ َلؿ بلكف ٓ حاجة فتلويالتؽؿ ،وأن فػظفا يغـقفا
يعارض بف أهؾ افتلويؾّ ،
ظـ مموفقفا.
ؿال افذهبل ذم "افعؾق" (ص« :)251يعـِل َأهنا بقـَة و ِ
اض َحة ِذم افؾ َغة َٓ
ََ َ َ
َْ

يبتغك َهبا مضائؼ افت َْل ِويؾ وافتحريػش.

ويشبف ـالم ابـ ؿدامة ما رواه افبقفؼل ذم "إشامء وافصػات" ()198 /2
وافالفؽائل ذم "ذح أصقل اظتؼاد أهؾ افسـة واجلامظة" ( )581 /3ظـ
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ظباس بـ حمؿد افدوري ،ؿال :شؿعت أبا ظبقد افؼاشؿ بـ شالم ،وذـر ظـده
هذه إحاديث« :ضحك ربـا طز وجل من ؾـوط طَاده  ،وؾرب ِؼ َ ِ
رهش ،
وافؽرد مقضع افؼدمغ ،وأن «جفـم ـتؿتؾئ ؽقضُ ربك ؾدمه ؽقفاش وأصباه
هذه إحاديث؟ ؾؼال أبق ظبقد« :هذه إحاديث ظـدكا حؼ يروهيا افثؼات
بعضفؿ ظـ بعض إٓ أكا إذا شئؾـا ظـ تػسرها ؿؾـا :ما أدرؿـا أحدا وػرس مـفا
شقئا وكحن ٓ كػرس مـفا شقئا كصدق هبا وكسؽتش.
ؾفؾ ؿقفف« :ما أدرــا أحد ًا يػّس مـفا صقئ ًا ،وكحـ ٓ كػّس مـفا صقئ ًا
كصدق هبا وكسؽتش.
ؾفؾ يؼال بلن أبا ظبقد مـ ادػقضة؟
ومثؾف ما كؼؾف ابـ ؿدامة ذم "ذم افتلويؾ" (ص )19ظـ ظقسك بـ مقشك
ؿال شؿعت أيب يؼقل شؿعت شػقان بـ ظققـة يؼقل« :ـؾ ما وصػ اهلل تعاػ
بف كػسف ذم افؼرآن ؽؼراءته تػسره وٓ ـقػ وٓ مثؾش.
وكؼؾ أيض ًا (ص )29ظـ ظباس افدوري ؿال شؿعت وقك بـ معغ يؼقل
صفدت زـريا ابـ ظدي شلل وـقع بـ اجلراح ؾؼال :يا أبا شػقان هذه
إحاديث -يعـل مثؾ افؽرد مقضع افؼدمغ -ؾؼال« :أدرــا إشامظقؾ بـ أيب
خافد وشػقان ومسعرا ادثون هبذه إحادوث وٓ وػرسون شقئاش.
ؾعؾقف ؾنن مراد افسؾػ مـ «ترك افتػسرش هق ذم مؼابؾ «تلويالت اجلفؿقة
ادحدثةش ؾردون افـاس إػ طاهر افؾػظ ،وهق معؾقم ادعـك ظـد ّ
ؽـل
ـؾ ظريب ٌ
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ظـ افتػسر ،ويستحقؾ أن ياضبـا اهلل تعاػ بؽالم ٓ معـك فف كػفؿف ـام تؼدم ذم
ـالم صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة رمحف اهلل تعاػ.
ومما يزيد هذا وضقح ًا مـ ـالم ابـ ؿدامة ،وأن افتلويؾ ادراد اخلروج
وافـص ،ما ؿافف سو ًا ذم

بؿعـك افصػة ظـ معـاها ادعؾقم مـ افؾغة وافعر
ٍ
مسلفة افصقت ،وأن ّ
صقت مسؿقع! ؾؼال ذم "يريؿ افـظر ذم ـتب
ـؾ
افؽالم" (ص« :)63 :ثؿ تؼقل –أي ابـ ظؼقؾ -بؾ افصقت هق ما يتلتك
شامظف!ش ؾلجاب ابـ ؿدامة بؼقفف« :وهذا هو احلد اـصحقى ،اـذي وشفد ـه
اـعرف ،ؾنن افصقت أبدا يقصػ بافسامع ،ؾتعؾؼ افسامع بافصقت ـتعؾؼ
افرؤية بادرئقات ثم ثَت باخلز اـصحقى إضاؾة افصقت إػ اهلل تبارك وتعاػ،
وافـبل أظؾؿ باهلل تبارك وتعاػ ،وأصدق مـ ادتؽؾؿغ :افذيـ ٓ ظؾؿ َلؿ وٓ
ديـ وٓ ديـا وٓ آخرة ،وإكام هؿ ذ اخلؾقؼة افغافب ظؾقفؿ افزكدؿةش.
ؾتلمؾ ـقػ أخذ معـك افصػة مـ ثالثة أمقر :الد افؾغقي ،واف ُعر ،
واخلز افثابت ،وـذفؽ يؼال ذم ّ
ـؾ افصػات ،بام يؾقؼ باهلل تعاػ مـ ؽر تؽققػ
وٓ متثقؾ.
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ؽصل
ثؿ كؼؾ افؽاتب ؿقل اإلمام أيب حمؿد ابـ ؿدامة ذم ـتابف "ذم افتلويؾ"
ظؿـ يذهب إػ افتلويؾ َلذه إخبار وأيات
(ص )27حقث ؿال« :بؾغـل َ
آظسا بلن مذهب افسؾػ ؾقام ؿؾـاه ،ورأيت فبعض صققخفؿ ذم ـتابف ؿال:
اختؾػ أصحابـا ذم أخبار افصػات ؾؿـفؿ مـ أمرها ـام جاءت مـ ؽر تػسر
وٓ تلويؾ مع كػل افتشبقف ظـفا وهق مذهب افسؾػ ،ؾحصؾ اإلمجاع ظذ
صحة ما ذـركاه والؿد هللش.
وؿال افؽاتب« :وهذا افذي يؼقفف أهؾ افتلويؾ يعـقن بف أن افسؾػ مػقضة
ـام هق معؾقم ،وؿد اشتشفد ابـ ؿدامة بؼقَلؿ ؾثبت اكف يػفؿ ـالم افسؾػ ـام
يػفؿف ادموفة :افتػقيضش.
واجلقاب :أن هذا ؽر طاهر ،وإكام مراد ابـ ؿدامة إؾساد مذهب أهؾ
افتلويؾ أن بعض أئؿتؽؿ يرون بلن مذهب افسؾػ هق «ظدم افتلويؾش ثؿ بعد
ذفؽ يؽقن افؽالم ذم مػفقم ذفؽ ادتؽؾؿ دذهب افسؾػ ،ؾؿـ ؾفؿ مـف مذهب
ادػقضة ؾفق خمطئ ،ومـ ؾفؿ مذهب افسؾػ ظذ ما هؿ ظؾقف ؾؼد أصاب.
ؾؿدار افؽالم ذم ذفؽ ـافؽالم ذم ؿقل ادتلخريـ« :مذهب افسؾػ أشؾؿ،
ومذهب اخلؾػ أظؾؿ وأحؽؿ!ش.
ؾقؼال :هذا مـؽؿ اظسا بلن افسالمة ذم مذهب افسؾػ ،بغض افـظر ظـ
ؾفؿف دذهب افسؾػ ،ؾنن ؾفؿ مـف ادعـك الؼ ،ؾال كـؽر وصػف بافسالمة ،وإكام
كـؽر تؼديؿ مذهب اخلؾػ ظؾقف ذم افعؾؿ والؽؿة!
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وإن ؾفؿ مـف معـك باض ً
ال وهق «افتػقيضش ؾقـؽر ظؾقف ؾفؿف فؾسالمة افتل
ـان ظؾقفا افسؾػ ريض اهلل ظـفؿ ادتضؿـة دعـك «اإلؿرار مع اإلمرارش.
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ؽصل
ثؿ كؼؾ افؽاتب ؿقل ابـ ؿدامة ذم "ذم افتلويؾ" (ص« :)38ؿقَلؿ –أي
أهؾ اإليامن وافرشقخَ -آمـَا بِ ِه ؿ ٌُّل ِم ْن ِطـ ِْد َربـَا﴾ [آل ظؿران ]7 :ـالم ُيشعر
بافتػقيض وافتسؾقؿ دا مل يعؾؿقه فعؾؿفؿ بلكف مـ ظـد رهبؿ ـام أن ادحؽؿ
ادعؾقم معـاه مـ ظـدهش.
ؾؼال افؽاتب« :وادتشابف ماذا يؽقن؟ش.
ؾػفؿ أن ؿقفف« :ادحؽؿ ادعؾقم معـاه مـ ظـدهش أي ٓ يعؾؿف إٓ هق! وهذا
شقء ؾفؿ ،ؾؿراده واضح ،وهق أن ادحؽؿ هق ما ظؾؿـا اهلل معـاه ،وما ظؾؿـاه
إٓ مـ «طـدهش مـ سيح ـالمف ،ومجقؾ كظامف ،بؽالم يغـل ظـ بالؽة افبؾغاء،
وؾصاحة افػصحاء ،ؾؾـ يليت أحدٌ ببقان فقصػ افرمحـ أمجؾ وٓ أتؿ وٓ أـؿؾ
وٓ أدق وٓ أؾضؾ وٓ أبغ مـ ـالم اهلل تعاػ ظـ كػسف ،ؾفذا هق أتؿ
اإلحؽام ،وأمجؾ افؽالم ،ؾال يعدل ظـف إٓ تلويالت اجلاهؾغش و«يريػات
افغافغش و«اكتحال ادبطؾغش.
ؾؾذفؽ ؿال ذم تعريػ ادحؽؿ« :ادعؾقم معـاه مـ ظـدهش ومل يؼؾ« :افذي ٓ
يعؾؿ معـاه إٓ هقش وؾرق بغ افؾػظغ ،ؾذاك ادحؽؿ افذي ظؾؿـا اهلل معـاه،
وهذا ادتشابف افذي اشتلثر اهلل بعؾؿف.
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ؽصل
ثؿ كؼؾ افؽاتب ؿقل أيب حمؿد ابـ ؿدامة ذم "ذم افتلويؾ" (ص« :)39ويؾزم
مـ هذا أن يؽقن ادتشابف هق ما يتعؾؼ بصػات اهلل تعاػ وما أصبفف دون ما ؿقَؾ
ؾقف أكف ادجؿؾ أو افذي يغؿض ظؾؿف ظَذ ؽَر افعؾَامء ادحؼؼَغ أو الَرو
ادؼطعة ٕن بعض ذفؽ معؾقم فبعض افعؾامء وبعضَف ؿَد تؽؾَؿ ابَـ افعبَاس
وؽره ذم تلويؾف ؾؾؿ جيز أن وؿؾ ظؾقف واهلل أظؾؿش.
ثؿ ؿال افؽاتب« :ؾؼد جعؾ كصقص افصػات مـ ادتشابفش.
ؾَرق
وشبؼ افؽالم ظـ ذفؽ ،وما جاء ظـ ابَـ ظبَاس ريض اهلل ظَـفام ذم َ
بعض افـاس مـ أخبار افصػات ،وأهنؿ هيؾؽقن ظـَد متشَاهبف ،ؾَال يريَد ابَـ
ظباس ريض اهلل ظـفام وٓ ابـ ؿدامة إٓ ما خػل ظؾقـا مـ أمَر افصَػات وهَق
«افؽقػقةش وأما ادعـك ؾؿعؾقم يػفؿ مـ ؿراءة أية ،وٓ وتَاج إػ تلويَؾ جيَع
معـاها بام هق أتؿ.
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ؽصل
ثؿ ؿال افؽاتب ذم أدفتف ظذ تػقيض ابـ ؿدامة رمحَف اهلل :ؿقفَف ذم اإلكؽَار
ظذ افتلويؾ "-ذم افتلويؾ" (ص« :-)42ومَـ وجَف آخَر هَق أن افؾػظَة إذا
احتؿؾت معاي ؾحؿؾفا ظذ أحدها مـ ؽر تعقغ ،احتؿؾ أن وؿَؾ ظَذ ؽَر
مراد اهلل تعاػ مـفا ،ؾقصػ اهلل تعاػ بام مل يصػ بَف كػسَف ويسَؾب ظـَف صَػة
وصػ اهلل هبا ؿدشف ورضقفا فـػسف ،ؾقجؿع بغ اخلطل مـ هذيـ افقجفغ وبغ
ـقكف ؿال ظذ اهلل ما مل يعؾؿ وتؽؾػ ما ٓ حاجة إفقف...ش.
ثؿ ـرر هذه افعبارة ؾؼال –"ذم افتلويؾ" (ص« :-)43أن افؾػظ إذا احتؿؾ
معاي ،ؾحؿؾف ظذ ظؾؿ مـفا ،مـ ؽر واحد بتعققـف ،خترص وؿقل ظذ اهلل تعاػ
حون﴾
بغر ظؾؿ وؿد حرم اهلل تعاػ ذفؽ ؾؼالَ :و َأ ْن َت ُؼو ُـوا َط َذ اهللَِ َمحا َٓ َت ْع َؾ ُؿ َ
[افبؼرة..]169 :ش.
ؾقؼال :وفقس ذم هذا افؽالم مـ ديـ ادػقضة ر ٌء ،ومراده واضح ّبغ وهلل
الؿد ،وبقاكف:
أن هلل تعاػ مراد ًا مَـ أخبَاره بافصَػات ،و«صحػة وصحف اهلل هبحا ؾدسحه
ورضقفا ــػسهش ومراد اهلل تعاػ هق طاهر مـ كؼرأه ذم كصقص افصَػات ،بَلن
اهلل ظذ افعرش اشتقى وأن اهلل يـزل ّ
ـؾ فقؾة وكحَق ذفَؽ ،وكَسك افتَلويالت
ادحتؿؾةش افتل ٓ جيقز اف ّتخرص هبا بؿجرد احتامل ادعـك وفَق بدٓفَة بعقَدة،
ؾـسـفا ـ ّؾفا ،وكلخذ بام طفر فـا مـفا ،وكؼبؾف ،وكممـ بف ،وكجريف ظَذ طَاهره،
ؾفذا مراد اإلمام ،وَلذا دا ظقرض بنصؽال ذم آية ادعقة أجاب بـحق ذفؽ ،ؾؼال
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رمحف اهلل "ذم افتلويؾ" (ص« :)45ؾنن ؿقؾ :ؾؼد تلوفتؿ آيات وأخبارا ؾؼؾتؿ ذم
ؿقفف تعاػ َو ُه َو َم َعؽ ُْم أ ْو َن َما ُؿـْتُم﴾ [الديد  ]4أي بَافعؾؿ وكحَق هَذا مَـ
أيات وإخبار ؾقؾزمؽؿ ما فزمـا.
ؿؾـا كحـ مل كتلول صقئ ًا ،ومحؾ هذه افؾػظات ظذ هذه ادعَاي فَقس بتلويَؾ
ٕن افتلويؾ س افؾػظ ظـ طاهره وهذه ادعاي هل افظاهر مـ هذه إفػَاظ
بدفقؾ أكف ادتبادر إػ إؾفام مـفا.
وضاهر اـؾػظ هو ما وسَق إغ اـػفم مـه حؼقؼة ؿان أو هاز ًا  ،وفذفؽ ـَان
()1

طاهر إشامء افعرؾقة ادجاز دون الؼقؼة ،ـاشؿ افراوية وافظعقـة وؽرمها مَـ
إشامء افعرؾقة ،ؾنن طاهر هذا ادجاز دون الؼقؼة ،وسؾفا إػ الؼقؼة يؽَقن
تلوي ً
ال وتاج إػ دفقؾ ،وـذفؽ إفػاظ افتل َلا ظَر ذظَل وحؼقؼَة فغقيَة
ـافقضقء وافطفارة وافصالة وافصقم وافزـَاة والَج ،إكَام طاهرهَا افعَر

( )1وٓ يريد اإلمام َ
أن مما يضا

إػ اهلل تعاػ مـ افصػات ما إضاؾتف إضاؾة جماز ،وإكام ـالمف ظـ ظؿقم

معـك« :طاهر افؾػظش وأكف يدل ظذ ادعـك ادتبادر فؾذهـ ،ومـ ذفؽ ؿقل« :اهلل معـاش ؾتػسره بؿعقة افعؾؿ
هق طاهر افؾػظ ٕكف هق ادتبادر فؾذهـ ادقاؾؼ خلز افؼع ودٓئؾ افػطرة بلن اهلل تعاػ ظذ ظرصف ،ومل يؽـ
ذفؽ تلويالً ،ؾؾقس ؾقام يضا إػ اهلل تعاػ مـ افصػات ما وتاج إػ تلويؾ.
كؼؾ ابـ ؿدامة ذم ـتابف "إثبات صػة افعؾق" (ص )189 :ظـ ابـ ظبدافز أكف ؿال« :أهؾ افسـة جمؿعقن ظذ
اإلؿرار بافصػات افقاردة ـؾفا ذم افؼرآن وافسـة ،واإليامن هبا ،ومحؾفا ظذ الؼقؼة ٓ ظذ ادجاز ،إٓ أهنؿ ٓ
يؽقػقن صقئا مـ ذفؽ ،وٓ ودون ؾقف صػة حمصقرة .وأما أهؾ افبدع ،اجلفؿقة ،وادعتزفة ـؾفا ،واخلقارج،
ؾؽؾفؿ يـؽرها ،وٓ وؿؾ مـفا صقئا ظذ الؼقؼة ،ويزظؿقن أن مـ أؿر هبا مشبف ،وهؿ ظـد مـ أؿر هبا كاؾقن
فؾؿعبقد ،والؼ ؾقام ؿافف افؼائؾقن بام يـطؼ بف ـتاب اهلل ،وشـة رشقفف ،وهؿ أئؿة اجلامظة ،والؿد هللش وـالم
ابـ ظبدافز ذم "افتؿفقد" (. )145/7
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افؼظل دون الؼقؼة افؾغقية ،وإذا تؼرر هذا ؾادتبادر إػ افػفَؿ مَـ ؿَقَلؿ اهلل
معؽ أي بالػظ وافؽالءة ...ش إػ آخر ـالمف.
ؾتلمؾ هذا افؽالم ما أوضحف ،وتلمؾ ؿقفف ذم آخره مػّس ًا فؾؿعقة «بحاحلػظ
مقاؾَؼ فَف ،وأن
واـؽالءةش ؾفؾ هذا يـاؿض هنقف ظَـ افتػسَر شَابؼ ًا؟ أم هَق
ٌ
افتػسر ادـفل ظـف فف معـك ،وتقضقح ادراد بام أراد اهلل تعاػ فف معـك؟
ٍ
معان؛ طذ مدار ؿالم اـؼوم ومذاهَفم:
ؽعؾقه وؽون ـؾتػسر ثالث
رضب
إول :اـتػسر ادحذموم ،وافَذي كػَاه افسَؾػ ،وهنَقا ظـَف ،وهَق
ُ
آحتامٓت دعاي كصَقص افصَػات ،وس افؾػَظ ظَـ طَاهره ،وشَؾقك
مسؾؽ افتلويؾ ،افذي يعطؾ ظـ اهلل افصػة افقاجبة فف ،ويـسَب هلل تعَاػ مَا مل
يصػ كػسف بف ،وهذا مـ افؼقاس افػاشد افذي هق أصَؾ ضَالل افعَامل ،ومَـ
رضب إمثال هلل تعاػ ـام ؿال اهلل تعاػَ :ؽ َال ت ْ ِ
َْض ُبوا هللَِ ْإَ ْم َث َ
حم
حال إِ َن اهللَ َو ْع َؾ ُ
ون﴾ [افـحؾ ]74 :ومـ افؼقل ظَذ اهلل بغَر ظؾَؿ ،ؿَال تعَاػ:
َو َأ ْكت ُْم َٓ َت ْع َؾ ُؿ َ
ُؾ ْل إِكَّم حرم ريب ا ْـ َػو ِ
اإل ْث َم َوا ْـ ََغ َْي بِغ ْ ِ
اح َش َما َض َف َر ِمـ َْفا َو َما َب َط َن َو ْ ِ
َر َْ
احلق َو َأ ْن
َ َ َ َ َ َ َ
تْ ِ
ون﴾ [إظرا :
ُػؿُوا بِاهللَِ َما َمل ْ ُوـَز ْل بِ ِه ُس ْؾ َطاكًا َو َأ ْن َت ُؼو ُـوا َط َذ اهللَِ َما َٓ َت ْع َؾ ُؿ َ

.]33
واـثاين :اـتػسر اـظاهر؛ وهق ادتبادر إػ ؾفَؿ افعَريب افسَؾقؿ ،ؾفَذا أـثَر
كصقص افصػات ،طاهرة ادعـك ،جؾقة افدٓفة ،تتذ ذم ـالم اهلل تعاػ :حمؽؿَة
ٍ
واحَد مَـ
بقـة ادعـك ،وفقست مـ ادتشابف ،ؾقؽقن ادقؿػ مـفا ـَام ؿَال ؽَر
افسؾػ« :ؾراءهتا تػسرهاش ؾقػفؿقهنا ـام يػفؿقن ؿقل اهلل تعاػَ :وا ْط َُدُ وا اهللَ
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ِ
ِ
ِ
َو َٓ ت ْ ِ
قؿوا
ُػؿُوا بِه َش ْقئًا َوبِا ْـ َواـدَ ْو ِن إِ ْح َساكًا﴾ [افـساء ]36 :وؿقفف تعاػَ :و َأؾ ُ
ِ
ون َآمـُوا ا َت ُؼوا اهللَ َو َذ ُروا
اـص َال َة َوآتُوا اـ َزؿَا َة﴾ [افبؼرة ]43 :وؿقففَ :وا َأ َْها ا َـذ َ
َ
ِِ
ِ ِ
ع﴾ [افبؼرة ]278 :وؿقففَ :و َٓ َت ْؼ َر ُبحوا اـزكَحا﴾
َما َبؼ َي م َن اـر َبا إِ ْن ُؿـْت ُْم ُم ْممـ َ
[اإل اء ،]32 :ؾؽام يػفؿ مـ افعريب هذه أيات ،ويسجؿ معـاه ،ـذفؽ يػفؿ
مح ُن َط َذ ا ْـ َع ْر ِ
ش ْاست ََوى﴾ [ضف ]5 :وؿقفَف تعَاػَ :ـح ْق َس
اـر ْ َ
ؿقل اهلل تعاػَ :
ِ
ِ ِِ
قُ ا ْـ ََ ِص ُر﴾ [افشَقرى ]11 :وؿقفَف تعَاػَ :ب ْ
حل َوحدَ ا ُه
اـسؿ ُ
ْ ٌء َو ُه َو َ
ؿَؿ ْثؾه َ ْ
َم َْ ُسو َصت ِ
وسى َتؽْؾِ ًقّم﴾ [افـسَاء]164 :
َان﴾ [ادائدة ]64 :وؿقففَ :و َؿ َؾ َم اهللَُ ُم َ
ٍِ ِ
َاِض ٌة ( )22إِ َغ َر َهبا كَاضِ َر ٌة﴾ [افؼقامة ]23 ،22 :ؾؽؾفَا
وؿقففُ :و ُجو ٌه َو ْو َمئذ ك َ
طاهرة ادعـك ،تػسرها مدرك بؼراءهتا وبؾقؽفا فؾسؿع وافـظر.
واـثاـث :اـتػسر اخلاص بحاـعؾّمء :افَذيـ يسَتـبطقن دٓئَؾ ادعَاي دون
حم ت َْل ِوو َؾح ُه إِ َٓ
ؽرهؿ ،ؾفذا مـ افتػسر ادحؿقد ،وؾقف ؿقل اهلل تعاػَ :و َمحا َو ْع َؾ ُ
ون ِيف ا ْـ ِع ْؾ ِم﴾ [آل ظؿران ]7 :بؼراءة افقؿػ ظَذ اـر ِ
اهللَُ واـر ِ
ون﴾
اسحخُ َ
اسخُ َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ؿال تعاػَ :و َـ ْو ردو ُه إِ َغ اـرس ِ
ون َو ْس َتـَِْ ُطو َك ُه
ول َوإِ َغ ُأو ِ ْإَ ْم ِر مـ ُْف ْم َـ َعؾ َؿ ُه ا َـذ َ
َ ُ
َ
ِمـ ُْف ْم﴾ [افـساء.]83 :
ؾفذه افثالثة أكقاع مـ افتػسر هل افتل تؽقن بغ ادؽؾػغ ذم مؼابؾ خطاب
اهلل تعاػ ،ويبؼك رابع :وهق ما اشتلثر اهلل تعاػ بعؾؿف ،ؾفَذا ٓ يعؾؿَف أحَدٌ إٓ
هق شبحاكف وتعاػ.
وؿد ذـر هذه إكَقاع إربعَة ابَـ ظبَاس ريض اهلل ظَـفام ؾَقام رواه ابَـ
ٍ
ِ
أوجَف :وجَ ٌف تعرؾَف
أربعَة
افتػسَر ظَذ
جرير( )75 /1وؽره ظـف أكف ؿال« :
ُ
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افعرب مـ ـالمفا ،وتػسر َٓ ُيعَذر أحَدٌ بجفافتَف ،وتػسَر يعؾؿَف افعؾَامء،
ُ
وتػسر َٓ يعؾؿف إٓ اهلل تعاػ ذـرهش.
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خامتة
فقعؾؿ أن افقاجب ظذ مـ أراد كؼَد مَذاهب افرجَال ،وأحَقاَلؿ :الؽَؿ
ع اــ ِ
َاس َأ ْن َ َْتؽ ُُؿحوا بِا ْـ َعحدْ ِل
بافعدل افذي أمر اهلل تعاػ وؿالَ :وإِ َذا َحؽ َْؿت ُْم َب ْ َ
ِ
إِ َن اهللَ كِ ِعّم و ِع ُظؽُم بِ ِه إِ َن اهللَ ؿ َ ِ
حرا﴾ [افـسَاء ]58 :وؿَال تعَاػ:
ْ
َ َ
َان َسحؿق ًعا َبص ً
َوإِ َذا ُؾ ْؾت ُْم َؽا ْط ِد ُـوا﴾ [إكعام ]152 :ومـ افعدل معرؾة مـشل افؼَقل وشَببف،
ٓختال دواؾع افـاس وؾفقمفا ،وَلذا شَلل افـبَل حاضَب بَـ أيب بؾتعَة
أثر ـبر ذم الؽؿ ظؾقف.
وؿال« :ما اـذي محؾك طذ هذا؟ش ؾؽان جلقابف ٌ
ومـ افعدل معرؾة شقاق افؽالم ،وأوفف وآخره ،واظتبَار افزمَان وادؽَان،
وحال ادتؽؾؿ ،وذم صلكـا افذيـ كحـ ؾقف :دَا ـَان ـَالم ابَـ ؿدامَة ومعارـَف
ـاكت ضدّ أهؾ افتلويؾ ،وـاكقا أـثَر ؾتـَة ذم زماكَف ،حتَك دخَؾ افتلويَؾ إػ
الـابؾة وهؿ ـاكقا مـ أبعد افـاس ظـف ،اصَتغؾ اإلمَام أبَق حمؿَد ابَـ ؿدامَة
بنبطافف ،وبافغ ذم افتشـقع ظذ أهؾف ،وصـػ ذم ذفؽ ذم افتلويؾ وـتب رشَافتف
"يريؿ افـظر ذم ـتب أهؾ افؽالم" يرد هبا ظذ أيب افقؾَاء ابَـ ظؼقَؾ ،ؾعـَدما
يؼػ بعض افـاس ظذ ـثرة ـالمف ذم هذا افباب ،واصتغافف هبدم «افتلويؾش ربَام
ط ّـ ؾقف ما هق ضدّ «افتلويؾش ورأى بلكَف «مػَقضش إظَامٓ فؾـؼَقض ،وأن مَـ
أكؽر ؿقًٓ ؾفق يرى ضدّ ه! وضد افؼقل بافتلويؾ كػقف مطؾؼ ًا! وهذا فقس مراد.
وهذا هق ؽاية ؾفؿ أهؾ افضالل مع مـ يافػفؿ ،ؾاخلارجل يرى أن ّ
ـؾ مـ
خافػف مرجل ،وافراؾيض يرى أن ـؾ مـ خافػف كاصبل ،وهذا ـؾَف ؽَر شَؾقؿ
وٓ ؿقيؿ ،ؾؽذفؽ فقس ـؾ مـ أبطؾ افتلويؾ يؽقن مػقض ًا.
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ومـ هذا اهتام صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة بؿذهب افـقاصب :فبَافغ ر ّده ظَذ
افراؾضة ،وؽؾقهؿ ذم إئؿة وآل افبقت ،وهق مـ مذهب افـقاصب بريء رحف
اهلل تعاػ.
ومـف اهتام صقخ اإلشالم حمؿد بـ ظبدافقهاب بؿذهب اخلقارج :فبافغ ر ّده
ظذ ادرجئة وادشََرـغ ،وإظَالن تؽػَرهؿ! وهَق –وايَؿ اهلل -مَـ مَذهب
اخلقارج بريء.
ؾؽذفؽ وؿع هذا افؽاتب ومـ تبعفؿ :دا رأوا بافغ ر ّد اإلمام أيب حمؿَد ابَـ
ؿدامة ظذ إصاظرة ادموفة طـقا بف ظؼقدة افتػقيض ،وهق بريء مـ افتػقيض.
تؿ ادراد ،هذا واهلل أظؾؿ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد ،وظذ آفف وصَحبف
أمجعغ.
تؿ ـتابة هذه افرشافة ظام 1425هَ ،ثؿ ألؼ ؾَقَفا ما يّسَ اهلل تعَاػ بعَد
ذفؽ ،واهلل ويل افتقؾقؼ.
وـتب
بدر بن طظ بن صامي اـعتقَي
ؽػر اهلل فف

